KULIOČKO
Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
4. číslo

červen 2013

Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou poslední číslo Kuliočka v tomto školním roce. Chceme Vám
poděkovat za Vaši přízeň (vydávali jsme pokaždé asi 80 kusů časopisu), chuť zasoutěžit si
nebo si jen tak počíst. Velký dík patří také věrným
členům redakce Kuliočka –Katce Buchlovské, Janě
Dolínkové a Martinu Duroňovi, kteří pro Vás 3 roky
vymýšleli a psali zajímavé články a kteří předávají
štafetu Kuliočka mladším spolužákům. V příštím roce
musí totiž volný čas věnovat přípravě na přijímací
zkoušky, které je čekají.
redakce Kuliočka.

Přejeme všem po náročném školním roce pěkné prázdniny!!!!!!!!
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Ředitel školy
Blížící se konec školního roku sebou přináší množství závěrečných hodnocení a bilancování. To nejdůležitější
obdržíte 28. června. Proběhla však také řada testování vědomostí, znalostí kompetencí žáků školy – Scio testy,
Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků v 5. a 9. ročnících, Diagnostik Ostrava - ověřování
vědomostí pro žáky 9. třídy. Celkové výsledky obdržela každá třída, žáci dostali od firmy Scio vlastní individuální
hodnocení. Měli rovněž možnost porovnat své výsledky s ostatními zúčastněnými školami v ČR na www
stránkách pořádajících firem. Zjišťování výsledků se týkalo žáků, testy zadávali učitelé. V červnu jsme zvolili
obrácený postup, kdy žáci v krátkém dotazníku hodnotili své učitele a školu, kterou navštěvují. Anketa se
uskutečnila se v 5. – 9. ročníku 2. června 2013. Žáci odpovídali na 15 otázek. Některé odpovědi jsem shrnul
do stručného přehledu.
Rozhodně
souhlasím

Spíš
souhlasím

Spíš
nesouhlasím

Rozhodně
nesouhlasím

1. Škola na mne klade vysoké nároky

17,4

42,9

27,3

12,4

2. Probíranému učivu porozumím ve škole

26,1

61,4

11,8

0,6

5. Jsem spokojen s nabídkou mimoškolních
aktivit – kroužky, zájezdy, soutěže, divadla, …

57,1

36,6

3,1

3,1

6. Ve škole se cítím bezpečně

55,3

42,2

6,2

1,8

9. Mezi žáky školy jsou dobré vztahy

24,2

57,7

14,2

3,7

10. Mezi učiteli a žáky jsou dobré vztahy

36,1

51,5

9,1

3,1

11. Učitelé jsou ochotní, věnují se svým žákům

58,5

32,9

8,6

0

12. Vybavení školy je na dobré úrovni

59,2

37,6

2,4

0,6

13. Prostředí školy a třídy se mi líbí

49

45,9

3,7

0,6

14. Doporučil bych školu svým známým

46,4

39,2

6,2

4,3

ANO 16x

NE 145x

ANO 41 x

NE 119 x

15. Setkal ses ve škole v tomto školním roce
s ubližováním, šikanou nebo vyhrožováním ?
a) vůči vlastní osobě
b) pozoroval jsem u jiných spolužáků

Spokojenost s výukou:
Nejvíce kladných odpovědí: Český jazyk
Nejvíce záporných odpovědí: Německý jazyk
Žáky, učitele, celou školu hodnotila také veřejnost na akcích, které jsme pro návštěvníky a hosty připravili
v rámci oslav 100 let Měšťanské školy ve Ždánicích. Školní akademie, otevřená výuka i výstavy ve školních
budovách byly hojně navštíveny a také příznivě hodnoceny. Čtvrteční akademii vidělo 362 platících diváků,
sobotní představení 187 návštěvníků. Otevřené výuky se zúčastnilo 91 rodičů, nejvíce ve III. třídě – 20. Možnost
prohlídky školních budov využilo 483 návštěvníků. Někteří z nich své dojmy sdělili i do návštěvní knihy, z níž
cituji: „Krásně vyzdobené třídy, snaživé děti a skvělé paní učitelky“. „Děkujeme za krásnou prohlídku. Velice
dobře připravená propagace ždánické školy“. „Do takové školy bych se hned vrátila. Závidím dnešním žáčkům“.
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OKÉNKO DO ŠKOLY
V úterý 30. dubna k nám do školy zavítala se svým vystoupením pro ţáky
základních škol hudební skupina Rebel band. Uměleckým vedoucím kapely je
protest-songový písničkář Ziggy Horváth, který celý pořad uváděl. Na baskytaru a
sólovou kytaru ho doprovázeli členové kapely Fleret Pavel „Kačes“ Husár a Vítek
Rokyta. Hvězdné obsazení doplňoval Rostislav „Rocky“ Koplík, frontman skupiny Gibon
band, který „válel“ na bicí. Pro 1. stupeň si připravili vystoupení s názvem „Sloţíme si
hit“ a pro 2. stupeň „Hledáme svůj styl“.

Dne 7. 5. 2013 proběhl v MZŠ Ţdánice projektový den na téma Ždánická škola
očima dětí. 6.B zkusila za pomocí paní učitelky Slivkové namalovat hlínou vývoj
školních budov od roku 1913. Deváťáci zpovídali babičky, dědečky, maminky a
tatínky, aby zjistili, jak se změnil ţákovský slang po dobu tří aţ čtyř generací. Ţáci 4.
třídy vytvořili obří leporelo o naší škole, a dokonce si vyzkoušeli některé z fyzických
trestů, které jsou jiţ zakázané (jako např. klečení na hrachu nebo drţení ukazovátka
na předloktí). Prvňáčci namalovali pro školu k jejímu výročí krásný dort a společně
vytvořili plánek okolí školy. Osmáci se zase
věnovali kultuře a spolkům ve Ţdánicích…

Viktorie Novotná (6. B)
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Můj kraj
(líčení)
Ty můj kraji! Jsi velká zahrada, kterou starostlivé ruce opatrují jako ten nejvzácnější drahokam.
Vnímám tento drahokam všemi smysly.
Kolik to dá práce, kolik mozolů, kolik kapek potu zkrápí tuto zahradu. Svá záda zahradník ohýbá
k zemi. Letní slunce mu neúnavně pálí na jeho bolavá záda.
Zmožen namáhavou prací usedá do stínu košaté lípy a naslouchá koncertu své zahrady. Z dálky
tiše, ale neúnavně šumí les, nedaleký potůček zurčí svou melodii přes pár kamínků a ptáci svým
zpěvem se předhánějí o nejkrásnější melodii.
Jaká je to radost procházet se úrodnými lány, kde dozrává obilí a vlní se letním větříkem. Srdce
plesá nad dozrávajícími plody, nad barvami, do kterých se šatí květiny.
Znáte omamnou vůni vzduchu po krátké letní bouřce? To se smíchají všechny vůně z lesů, zahrad a
luk. Jak často zvedá zahradník hrst hlíny, aby k ní přivoněl. Omamná vůně z květů stromů a květin
přitahuje i pilné včely.
Pomalu do této překrásné zahrady přichází podzim. Je plný chutí. V sadech dozrává ovoce a
v posledních záblescích podzimního slunce vinná réva splácí vinaři jeho celoroční práci. Všechno se
začíná tišit. Jak tiše spadlo listí, tak i tiše krajinu přikryl bílý sníh.
Bílá peřina, která přikryla zahradu, se v zimním slunci zatřpytí jako tisíce drahokamů.
Kateřina Buchlovská (8. B)

Básničky žáků 5. třídy
100 let školy

Škola

Za Rakouska-Uherska, to časy byly,
když tě, moje milá školo, postavili.
Před tebou teď stojím v úžasu,
je ti sto let tohoto času.

Letos má naše škola výročí,
každý žák si radostí poskočí.
Školičko, těš se, bude oslava,
starých učebnic a pomůcek výstava.

Kolik generací jsi vychovala,
každému do života něco dala.
Po sto letech jsi opravena,
na nové žáky připravena

Přečteme ti blahopřání,
nic nám tomu nezabrání.
Pak přednesem básničky,
zazpíváme písničky.

A já ti přeji, školo milá,
když jsi nás dobře naučila,
ještě hodně nadaných dětí
i v tvém dalším století.

Oslavy si užívej,
dál se na nás usmívej.
Byl a bude krásný čas,
za sto let se sejdeme zas.

Dana Chovancová

Natálie Zajdáková
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Něco pro všechny
PSY, vlastním jménem Park Jae-sang, (* 31. prosince 1977, Soul, Jižní Korea)
je jihokorejský rapper a tanečník.
Jeho nejznámější písnička Gangnam style se stala hitem a dobývá svět.
Na serveru YouTube ji do března 2013 (včetně) zhlédly již přes 1,5 miliardy
diváků, stala se tak nejvícekrát zhlédnutým videem a současně jediným videem,
které přesáhlo 1 mld. zhlédnutí na tomto serveru. Díky ní se PSY stal hvězdou takřka
ze dne na den.
PSY nevypadá jako popový zpěvák – je oplácaný, nemá svaly, není nejmladší a
není ani moc hezký, jak sám tvrdí. To však nikomu nevadí, protože je tvůrcem
mnoha zajímavých tanečních kreací, nejznámější zřejmě je, když imituje jízdu na
koni. Už vydal 11 alb, z čehož se jich i pár nesmělo dostat do rukou osobám mladším
18 let. Dále složil např. písně Gentleman a Bird. Jeho písničky jsou zpívány
v korejštině, ale používá i anglické fráze. Gangnam style zpívá spolu se svou
korejskou skupinou.

Hit Gangnam style
Premiéry se dočkal 15. července 2012 jakožto úvodní singl rapperova šestého
studiového alba PSY's Best 6th Part 1.
Klip debutoval jako číslo jedna v jihokorejské národní hitparádě Gaon Chart. Na
počátku října téhož roku přesáhla jeho sledovanost na serveru YouTube počet 410
milionů návštěvníků, čímž se stal nejsledovanějším videoklipem žánru
K -pop v historii YouTube. V polovině října se již jednalo o téměř 0,75 miliardy
zhlédnutí. Nejsledovanějším videem všech dob vůbec
se stal dne 24. listopadu 2012, kdy přesáhl hranici 803
milionů zhlédnutí, čímž překonal do té doby první klip
"Baby" od Justina Biebera. Dne 21.12. 2012 kolem 17.
hodiny překonal videoklip Gangnam Style první miliardu
zhlédnutí, což se ještě nikomu na YouTube nepodařilo.
20. září pak byla tato píseň zapsána do Guinnessovy
knihy rekordů jako nejlépe ohodnocené video v historii
YouTube.
Martin Duroň (8.A)
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SERIÁL GYMPL S (R)UČENÍM OMEZENÝM = SVĚT, KTERÝ ZNÁ KAŽDÝ Z NÁS. KDO BY NEZNAL?
EVA LENEROVÁ

Lucie Benešová jako zástupkyně ředitele a učitelka matematiky a fyziky.
Eva je sebevědomá a zákeřná osoba, která se nedokáže smířit s přibývajícími roky. Jde
si tvrdě za svým, a to i přes mrtvoly. Na své žáky a kolegy dělá jeden podraz za
druhým. Zastání se jí nedostane ani v rodině – manželství se jí bortí pod rukama a syn
se jí odcizil. Nic však netrvá věčně – z ředitelského křesla ji sesadila nová ředitelka Irena
Nerudová.

IRENA NERUDOVÁ

Dana Batulková jako nová ředitelka sloučených gymnázií.
Ředitelka Irena Nerudová je sice přísná, ale zásadová manažerka a také citlivá žena. Dbá
o svůj vzhled, i když se jako vdova obléká hlavně do černé barvy. Svůj smutek před
okolím tají.
JANA PELNEROVÁ

Marta Jandová coby učitelka angličtiny a němčiny Džajna.
Oblíbená učitelka a volnomyšlenkářka, která se vymanila z vlivu své bohaté rodiny. Je blízkou
kamarádkou Adama a velmi si rozumí i s Denisou. Jana je velmi přátelská a většinou
otevřená. Má skvělý smysl pro humor, nepokazí žádnou zábavu a pro své blízké by udělala
cokoli. Je také proslulá svým extravagantním stylem. Obléká se velmi moderně a výrazně.
Osobu, jako je Jana, byste si rozhodně s nikým na světě nespletli.

ADAM KÁBRT

Ondřej Brzobohatý jako učitel biologie, občanské a hudební výchovy.
Chodí se sestrou svého žáka Patrika – Denisou. Se svou kamarádkou a kolegyní Džajnou
vedou studenty gymplu k hudbě a ke zpěvu. Jeho posudek z předchozího zaměstnání je
mizerný. Adam je mladý pedagog, který má problémy s autoritami a naráží se svým
moderním přístupem k výuce. Na gympl ale přichází stále ještě s odhodláním měnit věci k
lepšímu.

MILADA SMUTNÁ

Zuzana Bydžovská jako učitelka zeměpisu a chemie
Matka tří dětí Milada je pevně rozhodnutá, že už své práci nervy obětovat
nebude.Umí být laskavá a férová, ale kvůli svému přístupu k vyučování u studentů
příliš nemá. Jejím hlavním problémem je neustálý nedostatek peněz.
Vendula Rozsypalová,Viktorie Novotná (6.B)
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Něco pro nejmenší
Vybarvi si obrázek:

Spojovačka:

Kvíz:
1. Po jaru nastupuje:
a) podzim
b) léto
c) zima
2. Kamarád včelky Máji:
a) Bolek
b) víla Amálka
c) Vilík
3. Na fotbal potřebuješ:
a) hokejku
b) pálku
c) míč

4. Na ořešáku rostou:
a) třešně
b) ořechy
c) maliny
5. Kamarád Bolka:
a) Lolek
b) Koumák
c) maxipes Fík

T

P
O

L

R

S

Á

E

X

Vyškrtávání tabulky:

H

Když vyškrtáš stejná písmena v tabulce (kromě písmena N), vyjde ti
tajenka. Tajenku čti po řádkách zleva doprava.

Z

B

S

D

T

L

N

X

O

I

SOUTĚŽ TENTOKRÁT NENÍ!!!!!
Výherci z minulého čísla: Jan Medřický (l. tř.)
Adam Valenta (l. tř.)
Klára Pavková (5. tř.)

N

B

Y

E

H

Tajenka: Kdo se těší na…………………………..?

Správné odpovědi najdete na poslední stránce.
Kateřina Buchlovská (8. B
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Rozhovory
Přestože se nám tomu někdy nechce věřit, i naši učitelé chodili do školy. Tentokrát jsme otázky na
téma ŠKOLA položily novým p. učitelkám – Romaně Smetanové, Veronice Krupkové a Ivaně
Koudelkové a panu učiteli Radku Neužilovi.

1.

Jaká byla Vaše nejoblíbenější hodina ve škole ??
p. uč. Smetanová : „Nejvíce jsem se těšila na hodiny matematiky.“
p. uč. Krupková: „ To je jasné - tělesná výchova. Proto jsem tělocvik také
vystudovala.“
p. uč. Koudelková: „Nejvíce mě bavila hudební výchova.“
p. uč. Neužil: „Samozřejmě TV. Ale s odstupem času vím, že každá hodina, která mně něco dala do
života, se stala mojí oblíbenou. Hodně se také hodina odvíjí od vyučujícího. 

2.

Dosatal/a jste někdy nějakou poznámku?
p. uč. Smetanová: „Ne, žádnou poznámku jsem nedostala.“
p. uč. Krupková: „Ano, takový šprt jsem nebyla .“
p. uč. Koudelková: „Dostala, ale už si nevzpomínám za co.“
p. uč. Neužil: „Poznámku jsem samozřejmě dostal . Ale za nás to bylo jiné. Řešilo se
to „ručně stručně“. Nějaký pohlavek jsem dostal, ale moc jich nebylo. Vždycky stačila
ústní domluva. Poznámka ve znění: „Píchá spolužáka kružítkem a rve se při vyučování.“
(samozřejmě to nebyla pravda) . “

3.

Byl nějaký předmět, který Vás nebavil?
p. uč. Smetanová: „Ne, takový předmět nebyl.“
p. uč. Krupková: „Nejvíce mě nebavila chemie.“
p. uč. Koudelková: „Asi mým nejvíce neoblíbeným předmětem byl dějepis.“
p. uč. Neužil: „Určitě. Asi nejvíce neoblíbeným předmětem byl dějepis.“

4.

Kam jste chodil/a do ZŠ?
p. uč. Smetanová: „Základní školu jsem navštěvovala v sousedním městě v Uherském
Brodě.“
p. uč. Krupková: „Do základní školy jsem chodila v Brně na ulici Husova.“
p. uč. Koudelková: „Navštěvovala jsem základní školu u nás v Bučovicích.“
p. uč. Neužil: „Do 1. a 2. třídy jsem dojížděl do sousední vesnice Hodějice, 3. a 4. třídu jsem navštěvoval
v naší vesnici Němčany, mezi těmito vesnicemi je dlouholetá spolupráce. Od 5. třídy jsem chodil do ZŠ
Tylova ve Slavkově u Brna.“

5.

Pamatujete si nějakou perličku?
p. uč. Smetanová: „Ne, ze základní školy se na žádnou perličku nepamatuju.“
p. uč. Krupková: „Nevím, nevzpomínám si.“
p. uč. Koudelková: „Ne, asi ani ne.“
p. uč. Neužil: „Perliček je spousta . Hlavně zážitků s vyučujícími . Např. „Ořech (forma fyzického
trestu), nebo poznámku?“ říkával pan učitel Jedlička. Samozřejmě jsme vždycky zvolili ořech.“

Viktorie Novotná a Vendula Rozsypalová (6. B)
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Vtipy na léto
Pětkař přijde domů a volá: „Mámo, táto, dostal jsem dvojku!”
„No výborně! A z čeho?”
„Z chování.”
Ve škole: „Co víš o významných matematicích starého Řecka?”
„Všichni zemřeli…“
Učitelka se otočí a začne křičet: „Kdo se to pořád otáčí?“ Pepíček odpoví: „Země!“ Učitelka se naštve
a řekne: „Kdo to řekl ?!“ A Pepíček na to: „Galileo Galilei!“
„Víte, pane kolego, že k vám do třídy chodí můj vnuk?"
„Ano, vím, je to velice vtipný člověk. Minulý týden si bral volno na váš pohřeb."

Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: „ Že máš 3 z lovu chápu, jsi ještě malý. Ale že jsi propadl
z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!"
V dějepise: „Podle čeho se Čechy nazývají Bohemia, Alenko?”
„Podle těch chipsů.”
Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 a ptá se podřimujícího Petra, co je to za vzorec?
Petr koktá: „Pane učiteli, mám to na jazyku“.
„Tak to honem vyplivni, protože to je kyselina.“
Povídá studentka po písemce: „Pane profesore, tu pětku jsem si nezasloužila.”
„Já vím, ale nižší známku nemám.”

Učitel hudby varuje žáka:
„Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak namluvím tvé matce, že máš velký talent.“
Na rodičovském sdružení: „A nezlepšil se náhodou můj syn?“
„Ale jistě, váš podpis již falšuje daleko lépe.“
Ptá se otec otce: „Jak se daří vašemu klukovi?“
„No, ujde to, ale raději stále chodím na třídní schůzky pod falešným jménem.“
Zloděj poučuje svého syna před odchodem do školy: „Nezáviď spolužákům, když se chlubí, co všechno
doma mají. Raději si zapamatuj, kde bydlí…“
David Valenta (7. A)

Řešení:
Kvíz (strana 9): 1. B, 2. C, 3. C, 4. B, 5. A
Vyškrtávání tabulky (strana 9): PRÁZDNINY
Křížovky (strana 10): ŘÍZEK , SOVA
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