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Školní časopis žáků MZŠ Ždánice
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červen 2016

Děkujeme za Vaši přízeň! Užívejte si léto a prázdniny, načerpejte
hodně sil a v září se zase těšíme na shledanou! Redakce Kuliočka

Ředitel školy
Závěr školního roku je dobrou a samozřejmou příležitostí k bilancování. Ve škole tak činíme v různých
podobách. Než se k němu dostanu, chci zmínit záležitost, o níž se diskutuje na různých úrovních nejen
ve škole. Nedávno jsem četl článek právníka a publicisty Viléma Baráka s názvem: „Chytrý telefon, to
je cesta ke zblbnutí“. Uváděl v něm, že telekomunikační prostředky – tablety, internet, sociální sítě,
SMART zařízení, neomezená hlasová a obrazová komunikace, … jsou hračkářským průmyslem pro
všechny věkové skupiny. Více než 95% jejich užívání slouží pro zábavu, hry a společenskou konverzaci.
Dr. Jitka Kominácká, která působí jako lektor vzdělávání v oblasti ICT, na začátku jednoho ze seminářů
prohlásila: „Tablet je jen mechanická tužka a papír. Myslet za nás nebude“. Proč to všechno uvádím?
Především proto, že se stále více ozývají názory, podle nichž se žáci nemusí nic učit, že si všechno
najdou přes tablety a chytré telefony. Už výše dva uváděné výroky říkají něco zcela opačného. Aby
byl člověk vzdělaný, je nutné, aby dlouhodobě rozvíjel svůj mozek, své abstraktní myšlení. K tomu
potřebuje představivost, díky níž si dovede v duchu spojovat poznatky a vědomosti. Nadměrné
používání elektronických technologií vede k opačným výsledkům - co není napsáno nebo zobrazeno,
jako by neexistovalo. Nebrojím proti moderní vyučovacím prostředkům. Pokrok se nedá zastavit. Ve
škole máme takových zařízení dostatečný počet.
Celkový počet PC a mobilních zařízení
Počet tříd s interaktivní tabulí
Počet přípojných míst k počítačové síti
WiFi systém s volným přístupem

90
11, během prázdnin přibude další
64
v obou školních budovách

K této problematice doplním už jenom dva faktografické údaje. Světoznámý astrofyzik Jiří Grygar
nemá a nechce mít mobilní telefon. Jistý politolog z Masarykovy univerzity Brno nedovolí, aby jeho
děti vlastnily chytrý mobil. Zkrátka řečeno: Všeho s mírou, i ICT.
Teď už ke zmíněnému bilancování. Oficiálně proběhne na závěrečné pedagogické radě 23. června.
Chce se mi věřit, že se do konce školního roku nic nečekaného nepřihodí a že vydrží dosavadní téměř
bezúhonné chování žáků školy. To považuji za největší úspěch v letošním školním roce. Jsem rád, že
drtivá většina žáků ví, co znamená slušnost, zdvořilost, že pozdravit, poprosit, poděkovat není
projevem slabosti, ale samozřejmou normou v dobré společnosti. Rezervy máme ještě v mluveném
projevu. Chybí nám schopnost souvislého srozumitelného projevu, umět jasně vyjádřit své myšlenky,
obohacovat svou slovní zásobu. To se musí dlouhodobě trénovat, jedinečným prostředkem
k uvedenému je pravidelná četba – přesný opak sledování obrázků a textů na všech mobilních
zařízeních. Co se však dá změnit okamžitě, bez dlouhodobého nácviku, je vyloučení vulgárních výrazů
v žákovských projevech. Udivuje mě, že sprostá a urážlivá slova používají žáci už v první nebo ve
druhé třídě.
Školní prospěch, celkové shrnutí školního roku, přehledy a další údaje o školním roku zveřejníme na
webových stránkách školy v prvním červencovém týdnu. To už budou prázdniny a většina školáků si
řekne, že vyučování a škola jsou daleko. Já dodávám: blízko, za pouhé dva měsíce.
Přeji hezké prázdniny.
F. Markus
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Okénko do školy
Výletní exkurze do Olomouce
Letos jsme se na výlet vydali do jednoho z turisticky nejoblíbenějších měst - do Olomouce. Po
hodinové cestě autobusem jsme nejdříve zamířili na výstaviště Flora Olomouc. Letošní ročník
byl věnovaný 700. výročí narození Karla IV., i proto jsme obdivovali naaranžované
korunovační klenoty, trůn, krčmu či alchymistickou laboratoř. Mohli jsme si však projít i
různé skleníky nebo nakoupit ve stáncích a obchůdcích s rozličným zbožím. Poté jsme zamířili
přímo do centra Olomouce, abychom si prohlédli místní památky. Prošli jsme celé Dolní i
Horní náměstí, kde stojí sloup Nejsvětější Trojice. A právě díky souhře náhod jsme potkali
pána, který nám tento skvost zevnitř ukázal a ještě o něm povyprávěl. Potom jsme se
podívali na radnici a orloj, vystoupili na vyhlídku kostela sv. Mořice a prohlédli si spoustu
barokních kašen. Posledním programem výletu byla komentovaná prohlídka v olomoucké
zoo na Svatém Kopečku. Naštěstí nás tam dovezl autobus, takže jsme nemuseli šlapat.
Přestože jsem navštívil místní zoo už několikrát a myslel jsem si, že mě už nic nemůže
překvapit, opak byl pravdou. Hned, jak jsme dorazili, nás uvítala hlavní ošetřovatelka
s maskotem - surikatou jménem Ríša. Po jeho nakrmení nám povykládala řadu zajímavostí o
zahradě i o chovaných zvířatech. A to už jsme procházeli jednotlivými pavilony, mezi výběhy
a voliérami. Prohlídku jsme samozřejmě ukončili jídlem v bufetu a výstupem na 32 m
vysokou kovovou rozhlednu. Ještě před odjezdem vyrazilo několik „nezmarů“ podívat se do
baziliky Navštívení Panny Marie. Myslím, že se den v hanácké metropoli vydařil. Já osobně
jsem si výlet užil. Byl to pro mě vítaný a snad i zasloužený odpočinek.
J. Duroň (8. A)

Používám mozek
9. května nás navštívil pan Vladislav Zezula, který nám vysvětloval, jak správně používat
mozek a jak napsat test na jedničku. S sebou měl 15 různě velikých zajímavých rekvizit, na
nichž ukazoval všechny cesty do mozku - od sluchu až po hmat. Dozvěděli jsme se, proč
míváme strach, jak se mu máme bránit, způsoby správného učení a spoustu dalšího.
Přednášející nás také překvapil sklenicí naplněnou odpadky, které najdeme pod postelí,
starou dva roky a každý si k ní mohl přičichnout. Řeknu Vám, nemuseli jste si ani „přivonět“ a
hned jste věděli, že to ukrutně smrdí! Na konci pořadu jsme si zahráli i hru. Šikovným
pomocníkům pan Zezula rozdával odznaky s heslem "Používám mozek". Všem přítomným se
tento trochu netradiční program líbil, a tak jsme si snad domů odnesli nejen spoustu zážitků,
ale i vědomostí.
K. Uhýrková, B. Zálešáková (5. tř.)
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Pasování
I letos - dne 24. 5. - proběhlo pasování prvňáčků do Řádu čtenářů. Celého programu
se účastnili i hosté, rodiče a prarodiče žáků 1. třídy. Cílem této akce je vzbudit a prohloubit v
dětech trvalý zájem o čtení knih. Ty pomáhají rozvíjet dětskou fantazii a představivost, jsou
také hlavním nástrojem pro další vzdělávání a poznávání…
Úvodem každé dítě přečetlo část textu ze Slabikáře, aby předvedlo, jak se za devět
měsíců ve škole naučilo číst. Následně bylo pasováno rytířkou Řádu čtenářského mezi
čtenáře ždánické knihovny. Na závěr všichni obdrželi drobné dárečky, sladkou odměnu i
krásnou knihu Knihožrouti. Především však získali průkaz do Městské knihovny ve Ždánicích.
Myslím, že se pasování všem moc líbilo. Velké poděkování patří zkušené knihovnici
paní Marii Wolfové, která tuto tradici v místní knihovně dodržuje a celou akci připravuje.
Isabela Klečková

Čtvrťáci na vodě
V pondělí 23. 5. jsme se ráno o půl osmé sešli u školy, odkud jsme se vydali dvěma
mikrobusy na cestu. Jejím cílem byl jez Krkavec u Veselí nad Lužnicí v jižních Čechách.
Po dlouhé cestě, která trvala čtyři hodiny, nás čekalo ubytování v chatkách a sraz v
jídelně. Tam jsme viděli instruktážní video, jak se máme chovat na vodě. Než jsme se dostali
k suchému výcviku, přehnala se bouřka s velkými kroupami. Potom, co jsme dostali vesty a
pádla, nám už nic nebránilo vyrazit k vodě. První vyjížďku na kánoích jsme zvládli na
výbornou.
Druhý den ráno jsme hned po snídani vyrazili mikrobusem proti proudu řeky Nežárky
na jez Hamr. Čekalo nás pět kilometrů na vodě. Opět jsme zmokli a tentokrát nás zastihl
veliký liják přímo na kánoích, ale do kempu jsme se vrátili naštěstí všichni v pořádku. Potom
jsme dokonce stihli i pěší desetikilometrový výlet do Veselí nad Lužnicí a večerní zábavu v
jídelně.
Třetí den byl bez vody. Ráno jsme po snídani dostali balíčky na cestu a vydali se na
vlak, který nás zavezl do Třeboně. Prošli jsme si město, navštívili jsme na zámku muzeum
vodníků a erbových příšer, potom jsme se vydali k rybníku Svět a ke Schwarzenberské
hrobce. Po návratu na jez Krkavec jsme si po večeři užili táborák.
Ve čtvrtek po snídani nás mikrobus odvezl na místo, odkud jsme rozjeli naši poslední
jízdu na vodě. Tentokrát nám svítilo sluníčko a my jsme si těch 12km na kánoích moc užili. Po
návratu nás čekalo hodnocení celého kurzu a večer diskotéka s karaoke.
Poslední den nás už čekalo jen balení věcí, úklid chatek a odjezd domů. Všichni jsme
se vrátili v pořádku a rádi bychom se na jez Krkavec podívali i příští rok.
Velké poděkování patří paní učitelce Netopilové, jejímu manželovi, instruktorům a
také panu řediteli Markusovi, že nás na tento vodácký výcvik uvolnil z vyučování.
Denisa Nováková, žákyně 4. třídy

4

25. Školní akademie
Dne 20. 5. se v Kulturním domě ve Ždánicích uskutečnila naše oblíbená školní akademie se
spoustou scének, tanečních vystoupení a až profesionálních moderátorských vstupů. Tento
rok jsme se na tuto akci opravdu velmi těšili! Vždyť kdo by nechtěl sedět na žebříku
v ploutvích a koupací čepici nebo na schodech a velmi vážně odříkávat předělané části
Kytice? Různorodá vystoupení jednotlivých tříd také prolínal zpěv našich nadaných zpěvaček
a zpěváků. Celou akci kultivovaně moderovali sestry Křivánkovy s Vojtou Chudým. Celé
dvouhodinové představení by se samozřejmě neobešlo ani bez kulisáků, oponářů, zvukařů i
v zákulisí pobíhajících učitelů. Ti všichni se i přes jistou dávku nervozity postarali o hladký
průběh letošní akademie. Ta nakonec pobavila rekordní počet 508 platících diváků…
M. Otradovec, J. Duroň (8. A)

Pamatuješ si vystoupení z letošní Školní akademie?
(Přiřaď k sobě správné dvojice.)

1. tř.

O řepě

2. tř. - chlapci

Haka

2. tř. - dívky

Co kdyby …

3. tř.

Královna Koloběžka I.

4. tř. - chlapci

Balady z Erbenovy Kytice

4. tř. - dívky

Irský tanec

5. tř.

Tanec Mambo

6. A

My a roboti

6. B

Příjemně strávený večer

7. A

Ledové království

7. B

Tanec se židličkami

8. A

Klauni na výletě

8. B

Jak šel čas

9. A

Mach a Šebestová

9. B

Taneční vystoupení

Školní družina

Scénka – představy učitelů
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Víte, že Zoo Olomouc …
Víte, že Zoo Olomouc byla založena roku 1956 a slaví tak letos neuvěřitelné šedesátiny?
Víte, že Zoo Olomouc patří mezi 5 největších zoo v Evropě?
Víte, že Zoo Olomouc zabírá více než 40 hektarů?
Víte, že Zoo Olomouc chová přes 400 druhů zvířat?
Víte, že Zoo Olomouc má přes 2000 zvířecích ubikací (výběhů)?
Víte, že Zoo Olomouc má nejnenažranějšího „markeťáka“ – surikatu Ríšu?
Víte, že Zoo Olomouc je otevřena 365 dní v roce?
Víte, že Zoo Olomouc je největším chovatelem žiraf Rothschildových?
Víte, že v Zoo Olomouc se můžete volně procházet mezi klokany?
Víte, že Zoo Olomouc je jedna z mála zoo, kde úspěšně chovají lva berberského?
Víte, že Zoo Olomouc se nachází na souřadnicích 49°38′2″ s. š., 17°20′33″ v. d.?
Víte, že Zoo Olomouc vlastní žraločí akvária o objemu 42 000 a 17 000 litrů?
Víte, že v Zoo Olomouc otevřeli Centrum pro chov lemurů kata?
Víte, že Zoo Olomouc od roku 1985 spolupracuje s polskou Zoo Opole?
Víte, že Zoo Olomouc patří k největším chovatelům oryxů jihoafrických v Evropě?
Víte, že v Zoo Olomouc pro zábavu dětí slouží lanové centrum „Lanáček?
Víte, že v Zoo Olomouc v roce 2013 pro veřejnost otevřeli první etapu Safari, po
které můžete jezdit safarivláčkem?
Víte, že v centru olomoucké zoo stojí věž o výšce 32m, ze které je výhled nejen na
celou zoo, ale ze které se dá pozorovat i centrum Olomouce?
Pozn. autora - Navíc se hrozně třese, když tam leze 20 lidí!!!

M. Otradovec (8. A)
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Letní hádanky
plakat začnu.
Pod hvězdami stromeček,

Stačí jenom chvilinka,

pod stromečkem domeček.

z děvčátka je maminka.

V domečku já lehávám,
strach najevo nedávám.

(Správná odpověď: PANENKA)

Nebojím se škvorů nic,

Na špejli, v kornoutku,

však obávám se plískanic.

najdete pochoutku.
Líznu si poslepu,

(Správná odpověď: STAN)

sotva to popletu.

Po obloze pluje,

Nemlsej v zimě,

když vítr kolem duje.

předejdeš rýmě.

Sluníčko nám zakrývá

(Správná odpověď: ZMRZLINA)

a škodolibě se usmívá.
Den promění rázem v noc,

Žluťoučká jak slunce jsem,

i takovou má on moc.

paprskama zářím všem.
Věnečky ze mě děláte,

(Správná odpověď: MRAK)

jako bylinku mě sbíráte.
Padáčky mám při odkvětu,

Bydlím v malém jablíčku,

rozletí se z mého květu.

prokousám si chodbičku.

Kvítek nemám maličký,

Lezu, lezu, nechodím,

poznáte mě dětičky?

návštěvy si nevodím.
Hubený jak tkanička,

(Správná odpověď: PAMPELIŠKA)

stačí malá světnička.
(Správná odpověď: ČERVÍK)

Jmenuji se Kačka,
jsem pro holky hračka.
V kočárku si pěkně hačnu,
když je třeba,
M. Klimková, B. Zálešáková (5. tř.)
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Znáš dobře naši starou dobrou Českou republiku?
1. Jaká řeka protéká Brnem?
a) Morava

b) Dyje

c) Svratka

d) Jihlava

2. Který zámek v České republice je nejnavštěvovanější?
a) Valtice

b) Lednice

c) Mikulov

d) Boskovice

3. Která přehrada nepatří do Vltavské kaskády?
a) Hněvkovice

b) Štěchovice

c) Lipno

d) Nové Mlýny

4. Jaká propast se nachází v Moravském krasu?
a) Macecha

b) Macocha

c) Otčín

d) Hranická

c) Rožmberk

d) Palánek

c) u Náchoda

d) u Opavy

5. Jak se jmenuje náš největší rybník?
a) Svět

b) Hejtman

6. Kde se nachází vodní nádrž Rozkoš?
a) u Pelhřimova

b) u Plzně

7. Jak se nazývá vyhledávaný hrad v Chřibech?
a) Bezděz

b) Bouzov

c) Loket

d) Buchlov

c) Sněžka

d) Plechý

8. Jaká je nejvyšší hora ČR?
a) Smrk

b) Praděd

M. Otradovec (8. A)
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SPORTOVNÍ TALENTI Z MZŠ
1. DÍL - SIMONA SLIVKOVÁ (žákyně 8. B)
-

vyhrála několik celostátních turnajů ve dvouhře i ve čtyřhře
pravidelně se zúčastňuje závodů jednotlivců, významných úspěchů dosahuje i ve
čtyřhře
poslední tři roky soutěží za LTC Hodonín, předtím reprezentovala TK Kyjov
jejím současným trenérem je Tomáš Hrdina, tenisově vyrostla u Marie Leciánové
je výraznou osobností hodonínského tenisového družstva
figuruje na prvním místě v regionu mezi staršími žákyněmi

Tak jsme tedy Simonu vyzpovídaly:
1. V kolika letech jsi s tenisem začala? „S tenisem jsem začínala v pěti letech.“
2. Kdo tě k tomuto sportu přivedl? „Zpočátku jsem chodila "trénovat" se svojí mamkou, ale pak jsem
začala jezdit s taťkou na různé turnaje a zápasy.“
3. Který povrch máš nejraději a proč? „Nejraději mám antuku, protože na ní trénuju, a myslím si, že
mi nejvíce sedí.“
4. Jakou rychlost má tvoje podání? „Můj průměrný servis má asi 90 km/hod.“
5. Který je tvůj nejsilnější úder? „Bude to asi backhand, ve čtyřhře pak voleje.“
6. Kde vidíš své slabé stránky? „Nejspíš v podání a možná i v psychice.“
7. Kam bys to chtěla v tenise dotáhnout? „Mým cílem je v dospělosti trénovat děti, kdyby se mi ale
hodně dařilo, tak by nebylo špatné vydělávat si peníze na turnajích.“
8. Kolik hodin týdně věnuješ tréninku? „Týdně trénuji 6 hodin, o víkendu mám zápasy.“

K. Uhýrková, M. Klimková, B. Zálešáková, E. Horehleďová (5. tř.)

Řešení:
Znáš dobře naši starou dobrou Českou republiku? – 1C, 2B, 3D, 4B, 5C, 6C, 7D, 8C
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Letní pranostiky
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzim, tuhou zimu a nejlepší víno.
Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba plodí.
Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička.
V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
Když je v srpnu hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Pranostika - vychází z dlouhodobých zkušeností lidí, týká se počasí a přírodních jevů.

E. Horehleďová, K. Uhýrková (5. tř.)

Sportovní přesmyčky
(Ve slovech najděte sporty a sportovní disciplíny.)

NESIT

STACIKYLKI

MINTONDAB

TLOBAF

WLINOBG

DUJO

JOHEK

MERŠ

KITERK

SOLÍSERNUBAKR

JÁNEDOBÍ

VTCEDÍZEJ

TASKABELB

LOGF

LABINOT

M. Klimková (5. tř.)

-------------------------------------------------------------------------------------------Lištovka s trochou historie – řešení tajenky:
V letošním roce si připomínáme 700 let od narození Karla IV.!
Výherci z minulého čísla: Natálie Rudická (1. tř.), Adam Jandora (3. tř.), Matěj Holešinský (4. tř.)
Všem gratulujeme!
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