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BYLO NEBYLO

PRVNÍ STUPEŇ
NA LYŽAŘSKÉM TÁBOŘE

Na přelomu pololetí jsme byli
od pondělí 30. ledna do pátku 3. února
2017 na lyžařském táboře.
Vyjeli jsme v 8 hodin ráno a skoro
celou cestu do Jeseníků jsme si
v autobusu zpívali.
Když jsme dojeli do hotelu Kamzík
v Moravici pod Pradědem, začalo velké
vybalování a zabydlování. Ten den
jsme ještě nelyžovali, ale šli jsme se
koupat do bazénu.

ŠKOLNÍ REVUE XII/3

Další dny jsme už lyžovali a na
sjezdovku a zpět jsme jezdili skibusem.
Na oběd jsme se vraceli do hotelu.
Třetí den odpoledne jsme měli ještě
slíbený bazén, ale byl rozbitý, a tak
jsme měli náhradní program – stavěli
jsme sněhuláky.
V pátek, což byl poslední den,
jsme už ráno po snídani odjížděli
domů, kde na nás, zvláště na ty malé,
už netrpělivě čekali rodiče. Tábor jsme
si moc užili – někteří se naučili jezdit
na lyžích nebo na snowboardech, jiní
se v tomto sportu zlepšili.
Tábor se všem moc líbil, a kdo
bude moct, určitě pojede příště zase.
Matouš Barták, 5.tř.
Foto: Eva Buchníčková
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8.A NA MOHYLE MÍRU

Dne 2. února 2017 jsme se třídou
jeli na Mohylu míru, stojící na místě
památné bitvy „tří císařů“. První, co
jsme po příjezdu našeho mikrobusu
udělali, bylo, že jsme se všichni začali
fotit u každé věci, u které to šlo. „Hele,
tady je dělo!“ nebo „Hele, tady je
Napoleon!“ A cvak, cvak, cvak – a hned
bylo všechno zdokumentované.

Pak jsme se přesunuli do vnitřních
prostor, kde nám pustili filmy o slavné
Napoleonově taktice, průběhu bitvy
a dalších zajímavostech. Poté jsme
přešli skrz francouzský stan do další
místnosti, kde jsme vyslechli rozhovor
dvou císařů o budoucí bitvě. Prohlédli
jsme si spoustu nalezených artefaktů
výstroje a výzbroje tehdejších vojáků –
šavle, pistole, kulky nebo i dobové
mince.
2
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Čekala nás i skupinová práce – na
několika stanovištích jsme plnili úkoly,
například jsme porovnávali tehdejší
oblečení a mohli si ho i vyzkoušet.
Následoval přesun do samotné
mohyly, vedle které stál Napoleon
v životní velikosti, vlastně ne přímo on,
to by samozřejmě nešlo, ale jenom
sněhulák,
kterého
jsme
takto
pojmenovali.
V mohyle nám průvodkyně řekla
něco o historii celé mohyly, a když
domluvila, tak všichni vyzkoušeli
akustickou zvláštnost této mohyly –
šeptali jsme si z rohu do rohu. Pak nás
už čekal odjezd domů.
Vojtěch Hanuš, 8.A, foto: Eva Sázavská

HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY
I když titulek článku naznačuje, že
bude řeč o chuti čokolády, úplně to tak
není. Skrývá se pod ním název
výukového program o výrobě čokolády
a o lidech, kteří čokoládu připravují
i pro nás, Evropany.

V úterý na sv. Valentýna, tedy
14. února, jsme se sešli na střelickém
nádraží a odjeli do vzdělávacího centra
Rozmarýnek, abychom se o tom všem
dozvěděli něco více.
Programem nás provázeli Martin
a Klára, kteří nás informovali o
současné výrobě čokolády, o chudých
dětech, které místo chození do školy a
hraní pracují od rána do večera a
sbírají kakaové boby.
Také nás poučili, jak tomu bránit:
měli bychom kupovat značky, pro
které nepracují děti. Nakonec jsme
přece jenom dostali malou ochutnávku
70% čokolády a po krátkém rozchodu
v Brně se zase vrátili domů.
Markéta Prudilová
a Terezie Vašulínová 9.B
Obr.: Sára Holešovská
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VALENTÝNSKÉ TANCOVÁNÍ

Přijeli i kejklíři!

A my to umíme taky!

4
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VÝCHOVNÝ KONCERT

V pátek 24. března 2017 se na
naší škole konaly tři výchovné
koncerty, rozdělené podle věku žáků.
Vystupovali manželé Kocourkovi, kteří
působili v České filharmonii.
Pan Kocourek vyprávěl hodně
zajímavého ze svých cest, o státech,
které navštívil. Po každém vyprávění
nám zahrál na neobvyklé hudební
nástroje, které pocházely ze zemí,
o nichž vyprávěl.
Zaujal mě příběh o tom, jak byl
v Indii, chtěl totiž vylézt na Mount
Everest v Himalájích. Navštívil zde
nejvýše položenou školu na světě.
Nachází se v údolí Spiti, ve výšce
3 600 m.n.m. Do té školy se
samozřejmě šel podívat. Ve třídě ho
učitel poprosil, aby mu na chvíli
pohlídal děti. Znal jazyk, kterým se tam
mluví, ale byl překvapený, že ho děti
zasypaly otázkami v angličtině.
ŠKOLNÍ REVUE XII/3

Vyprávěl nám i další zajímavé
věci. Koncert se nám moc líbil a
manžele Kocourkovy jsme odměnili
velikým potleskem.
Nela Ulbrichová, 6.tř.
V třetí vyučovací hodině se v malé
tělocvičně shromáždil 7. až 9. ročník.
Byly nám představeny hudební
nástroje z celého světa. O každém
nástroji bylo něco zajímavého řečeno a
pak na něj i něco zahráno.
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Čekalo na nás i poučné
vystoupení, kde se „nehudebkáři„
mohli dozvědět něco, co my z hudebky
dávno známe, a pak jsme byli svědky
úchvatné hry na houslích a na hornu
neboli lesním rohu.
Na závěr jsme mohli slyšet
australskou píseň doprovázenou na
kytaru. Vystoupení se všem moc líbilo,
a to nejen proto, že jsme se mohli
dozvědět něco nového…
Václav Novotný, 7.A
Foto: Aleš Kadlec

VÍKENDOVÝ COUNTRY
SEMINÁŘ
První
víkend
po
jarních
prázdninách jsme my, střeličtí country
tanečníci, neodpočívali, ale zúčastnili
jsme se Country semináře, který se
na naší škole konal od pátku
24. března do neděle 26. března 2017.
Sjely se k nám další soubory
a přijel nás učit jeden z nejzkušenějších
učitelů country pro děti, pan Miroslav
Procházka.

6

Začátečníci ten den tancovali
do osmi hodin večer a my pokročilí až
do deseti hodin.
Povečeřeli jsme buchty nebo
něco jiného, co jsme si donesli z domu.
Po večeři jsme zalezli do spacáků
a usnuli sladkým spánkem.
V sobotu jsme se probudili sice už
v šest hodin, ale hodinu a půl se ještě
muselo ležet a snídaně byla až o půl
osmé. Na snídani jsme měli rohlíky
namazané džemem nebo Nutellou.
Po snídani jsme se opět vrhli
na taneční parket. Po dopoledním
tancování jsme poobědvali hovězí
vývar a „kuřízek“ v sokolovně.
Po obědě jsme měli polední klid
a pustili nám film. Po pauze, ač se nám
zrovna moc nechtělo, jsme šli znovu
tancovat a v době od 15.30 do 16.30
se na nás přišli podívat rodiče.
ŠKOLNÍ REVUE XII/3
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Potom byla krátká přestávka na
svačinu a další tancování bylo před
námi. Osvobodila nás až večeře –
párek v rohlíku.
Po večeři všechny soubory
předvedly vystoupení, která předtím
dlouho nacvičovaly, akorát my jsme
kvůli velké nemocnosti nic pořádně
připraveného neměli, jen to, co jsme
na poslední chvíli stihli.
Po večerním tancování byla už jen
sprcha a šlo se do hajan. Tentokrát
jsme se probudili až ve tři čtvrtě na
osm, tancování nám totiž dalo zabrat.
Pobalili jsme se, posnídali, do oběda
jsme si ještě zatancovali a potom přišli
rodiče a odjeli jsme si domů
odpočinout.
Jan Karafiát, 5.tř.
Foto: Eva Buchníčková

GYMNASTICKÉ ZÁVODY
V pondělí 27. března 2017 se
u nás ve škole konaly gymnastické
závody. Soutěžilo se v kategoriích
jednotlivců i družstev. Za družstvo se
soutěžilo na koze, pásu a hrazdě. Kdo
chtěl, tak mohl jít i na kladinu. Kolem
deváté hodiny k nám přijely další tři
školy a začali jsme závodit.

Na prvním místě se mezi
jednotlivci umístila Jana Nosová (6.tř.),
na druhém místě se umístila Laura
Vianaová (6.tř.) a celkově se naše
družstvo umístilo na prvním místě
(hurá). Na kladině se na prvním místě
umístila Jana Nosová (6.tř.), na
druhém Eliška Sázavská (7.B) a na
třetím Sabina Urbánková (7.A).
A na prvním místě skončilo i
družstvo našich chlapců, kteří byli
nasazeni jako jediní. První místo
obsadil Daniel Vališ (6.tř.), druhé místo
Michal Jahoda (7.B) a na třetím místě
se umístil Khitab Hassani (6.tř.).
Eliška Sázavská, 7.B
Obr.: ksglitvinov.cz

ŠKOLNÍ REVUE XII/3
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PÁŤÁCI V JEZÍRKU
Na výukový program v Jezírku jsme vyjeli v pondělí 27. března 2017 v osm
hodin. Po příjezdu jsme se převlíkli a potom jsme se seznámili s lektory. Hráli
jsme různé hry a po svačině jsme šli ven do terénu. Viděli jsme nejméně pět
velkých mravenišť.
Potom jsme měli za úkol chytit do plastového kelímku nějakého brouka.
Každému se to povedlo a jeden kluk dokonce chytil slepýše. Ještě jsme si zahráli
jednu venkovní hru (na honěnou) a šli jsme zase dovnitř, abychom se naučili něco
o fotosyntéze. Nakonec jsme si ještě vše zopakovali a pak už byl čas jet zpátky
domů.
Jan Karafiát a Matouš Barták, 5.tř.

PŘEHLÍDKA DRAVCŮ

Ve středu 12. dubna 2017 šla celá
škola na fotbalové hřiště na přehlídku
dravého ptactva. Viděli jsme zástupce
řady druhů dravých ptáků, od
vznešeného orla bělohlavého až po
malého,
ale
rychlého
sokola
stěhovavého.
Program se dělil na dvě části:
nejprve nám pořadatelé ukazovali a
popisovali jednotlivé dravé ptáky, což
bylo nejen velmi poučné, ale též
zajímavé.

Druhá část programu byla o něco
delší a ještě zajímavější, protože ptáky
pouštěli do vzduchu. Byl krásný pohled
na
jejich
úchvatné
plachtění,
dovednosti a poslušnost (kterou měli
ovšem dobře nacvičenou).
Když podívaná skončila, odcházeli
jsme zpátky do tříd s vědomím, že
ptáci nejsou jenom od toho, abychom
je chodili krmit k rybníku nebo k řece.

Daniel Krajíček, 7.B
Foto: Aleš Kadlec
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SEZNÁMENÍ S KIMBALLEM
V pondělí 24. dubna 2017 k nám
do školy přijel profesionální trenér
kimballu. Vysvětlil nám základy této
zajímavé hry s obrovským balonem,
zahráli jsme si zahřívací hru jménem
buldog a pak jsme šli na kimball.
Byli jsme rozděleni do třech týmů
podle barev – na modrý, bílý a černý.
V každém týmu nás bylo dvanáct
a v jedné hře hráli z každého týmu jen
4 hráči. Hráli jsme celkem pět her.
Okolo velkého míče stojí po
stranách alespoň 2 týmy, jeden tým
odpaluje balon – tři drží balon a jeden
hráč odpaluje a při odpalu musí říct
barvu týmu, na který chcete balon
házet.

Úkolem týmu, na který se hází, je
balon chytit bez toho, aby spadl na
zem. Pokud spadne nebo vypadne
z hřiště, počítá se to jako chyba, a kdo
má na konci nejvíce chyb, prohrál.
Hra nás moc bavila a užili jsme si
u ní moc legrace.
Jan Karafiát, 5.tř.
Foto: Eva Buchníčková

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ

Dne 24. dubna 2017 se na naší škole konal zápis budoucích prvňáčků. Hned
u vchodu je přivítali jejich budoucí patroni z 8. tříd v kostýmech představujících
různé národy. Provázeli malé kloučky, holčičky i jejich rodiče po škole a krátili
a zpříjemňovali jim čas čekání na vyřízení potřebných věcí. Možná že mnozí
osmáci mají už teď jasno, o koho by se chtěli příští rok starat.
Vlasta Sokolová, foto: Aleš Kadlec
ŠKOLNÍ REVUE XII/3
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ROZHOVORY A ANKETY

ROZHOVOR S PANEM UČITELEM
HOLEŠOVSKÝM
Pan učitel Holešovský zná naši školu jako své boty – on sám
tady seděl jako žáček v lavici a po studiích se sem vrátil jako
učitel. Učí u nás matematiku a fyziku, dřív i němčinu. Je znám
svou přísností a náročností, někteří zaznamenají i jeho dobře
maskovaný humor. Bydlí v nedalekých Bosonohách, je ženatý
a má 2 děti – dvojčata.
Jaké byly Vaše oblíbené předměty a
byly nějaké předměty, které jste
zrovna „nemusel“?
Měl jsem rád matematiku, fyziku
a tělesnou výchovu. „Nemusel“ jsem
ruštinu a dějepis.
Dělali jste ve fyzice pokusy?
Pamatujete si na nějaký?
Ano často. Pamatuji si celkem dost
pokusů. Např. když atmosférický tlak
zdeformuje plechovku, ve které
necháme vřít trochu vody a pak
plechovku uzavřeme.
Pamatujete si na nějaké své
spolužáky? Jaká byla Vaše třída?
Se svými spolužáky se v poslední době
setkávám stále častěji, protože učím
jejich děti. Pamatuji si na všechny.
Nevybavuji si, že by naše třída byla
něčím výjimečná.
Jaký si myslíte, že jste byl žák?
Učil jsem se celkem dobře, s chováním
určité problémy byly …

Jak dlouho u nás učíte?
Učím na této škole 20. rok.
Proč jste se rozhodl stát se zrovna
učitelem? A lákalo Vás i jiné
povolání?
Tak nějak jsem cítil, že by mě tato
práce mohla bavit. A potvrdilo se mi
to.
Co Vás nejvíce baví na matematice
a fyzice?
Na těchto předmětech mám rád, že je
vše jasně definované a dokazatelné.
A navzájem provázané.
V jakých třídách se Vám nejlépe učí?
Jaké žáky máte rád?
Na to se těžko odpovídá. Nechci
vyzdvihovat jednu nebo dvě třídy…
I když se známe krátce, mám rád svoje
šesťáky.

Slyšeli jsme, že jste chodil do Skautu,
je to pravda?
Ano, chodil jsem do Skautu asi do
svých 23 let. Moc rád vzpomínám
hlavně na letní tábory.
10
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Co byste na této škole změnil?
Hodilo by se vybudování učeben
a prostorů pro děti, např. v podkroví
školy.
Jaký je Váš názor na dnešní děti a
mládež?
Dnešní děti mají více možností
mimoškolní zábavy, než jsme měli my.
Občas slyším nebo čtu, že dnešní
mládež není slušně vychovaná. Myslím,
že to takhle obecně neplatí. Je to
hlavně o výchově v rodině.
Cestujete rád, pokud ano, tak kde se
Vám nejvíc líbilo?
Cestuji v posledních letech hlavně
po ČR. Nejvíce se mi líbí na Vysočině
a na Šumavě.
Telegraficky:
Oblíbený film: Mám rád filmy Zdeňka
Svěráka, Forrest Gump, Tanec s vlky.

Oblíbená barva: Modrá.
Oblíbené zvíře: Pes.
Oblíbené jídlo: Kapr s bramborovým
salátem.
Oblíbený zpěvák: John Bon Jovi.
Oblíbená zpěvačka: Tarja Turunen,
Floor Jansen.
Oblíbená skupina: Europe, Nightwish,
Elán, Bon Jovi.

Děkujeme za rozhovor.
Vojtěch Švestka, 7.A,
Foto: A. Kadlec, obr.: emaze.com, play.cz

ROZHOVOR S PANÍ
DRUŽINÁŘKOU DARJOU
WANKE
Paní družinářka Darja Wanke je na naší
škole poměrně novou tváří, tedy aspoň
ve srovnání s jinými pedagogy. Věnuje
se hlavně malým dětem a tráví s nimi
čas v „domečku“ neboli v nově
opraveném domě vedle školy. Mají to
tam hezké a dětem se tam líbí.
Je vdaná a má dvě děti. Její manžel se
také zapojuje do školního dění a stojí
za organizací akcí pro veřejnost, jako
jsou například školní plesy.
ŠKOLNÍ REVUE XII/3
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Kam jste chodila na základní školu?
Do Brna, do Starého Lískovce na
Labskou, dříve Kalininovu.
Jaké předměty Vás bavily a které
naopak nebavily?
Bude to znít asi divně, ale bavilo mě
úplně všechno, no snad o trošku méně
fyzika. Nejraději jsem měla tělocvik
a dějepis.
Dostala jste někdy pětku? Ve které
třídě?
Pětku jsem určitě dostala, ale kdy?
Jestli si dobře vzpomínám, tak ve třetí
třídě z matematiky. Počítala jsem a
počítala, ale výsledek byl úplně špatně.
A co poznámky? Dostala jste
nějakou?
Poznámky jsem nedostávala, byla jsem
taková ta hodná holčička, ale jednu
jsem přinesla v šesté třídě. Na stráni
u domu jsme si hráli na indiány
a potřebovali jsme luky. Tak jsme dost
nerozvážně olámali větve na keřích.
Přišel na nás jeden starší pán a žaloval
na nás i ve škole. To byla ostuda!
Chutnalo Vám ve školní jídelně?
Pokud ano, tak co?
Ve školní jídelně strašně dobře vařili.
Chutnalo mi tam snad úplně všechno
až na drožďovou polévku. Nejraději
jsem měla asi rajskou omáčku.
Umíte (uměla jste) hrát na nějaký
hudební nástroj?
Vždycky jsem se chtěla učit hrát
na klavír nebo na kytaru, ale neprošla
mi ani flétna. Bydleli jsme v paneláku,
byly jsme tři děti, tak si to dovedete
představit. Slyšet bylo úplně všechno
a já bych do toho ještě hrála na klavír…
12

Když jste byla malá, jaká práce Vás
lákala?
Od malička jsem chtěla být doktorkou
nebo
učitelkou.
Zvládla
jsem
i přijímačky na lékařskou fakultu. Pak
mi ale došlo, že mi pohled na krev
nedělá úplně dobře, a vybrala jsem si
fakultu pedagogickou.
Co jste studovala po základní škole?
Studovala
jsem
na
gymnáziu
na Vídeňské v Brně. Seznámila jsem se
tam se svým manželem. Teď tam chodí
i dcera Nika. Je to taková naše srdeční
záležitost.
Co Vás přivedlo k práci ve školní
družině?
Do družiny jsem se dostala úplnou
náhodou. Několik let jsem pracovala
v IT firmě, ale škola mě pořád lákala.
Jezdila jsem jako doprovod na výlety,
na školy v přírodě, na školní hory.
Před třemi lety o prázdninách mi
zavolala paní učitelka Svobodová, jestli
bych nechtěla do družiny, že se bude
rozšiřovat kapacita a hledají se dvě
nové vychovatelky.
Bylo to rychlé rozhodnutí. Ještě rok
jsem jezdila dopoledne do kanceláře
a odpoledne jsem byla v družině.
ŠKOLNÍ REVUE XII/3

ROZHOVORY A ANKETY
Jak se Vám líbí v nové družině?
Já i děti jsme z nové družiny nadšení.
Vše je nové, voňavé a máme spoustu
místa na hraní i vyrábění.
Jen jsme museli vychytat převlékání
a přezouvání. Bohužel zádveří je malé,
a než jsme se v zimě všichni vyzuli,
zabralo to dost času. Naštěstí je tu
jaro! Sem tam je fronta na záchod, ale
děti se alespoň naučily chodit včas.
Baví Vás cestovat? Která místa jste
navštívila? Kde se Vám nejvíce líbilo?
Celá naše rodina ráda cestuje. Máme
rádi Čechy i zahraničí. V zimě už
několik let jezdíme do Bad Hofgasteinu
v Alpách. Máme rádi rakouskou
kuchyni, jejich kulturu a srdečnost.
V létě jezdíme k moři. Letos už po páté
jedeme do Itálie do Caorle. Ale byli
jsme i v Petrohradě, Paříži, Barceloně,
Římě. Další cestu máme naplánovanou
do Neapole.
Kam byste se chtěla ještě podívat?
Láká mě Aljaška a severské země –
Švédsko, Norsko, Finsko.

Telegraficky:
Oblíbený film: Jedna za všechny,
Černobílý svět, Andělé a démoni.
Oblíbená barva: bordó, fialová.
Oblíbené zvíře: pes, kůň.
Oblíbené jídlo: pořádný kus masa –
steak, zelené fazolky a šťouchané
brambory.
Oblíbený zpěvák: Karel Gott, Pavol
Habera.
Oblíbená zpěvačka: Pink, Aneta
Langerová, Marta Kubišová.
Oblíbená skupina: Kryštof.
Děkujeme za rozhovor.
Nela Ulbrichová a Anna Rychnovská, 6.tř.
Foto: cz.linkedin.com, rvp.cz, slantour.cz

VELIKONOČNÍ ANKETA
Slavíte doma velikonoční svátky?
8%

Ano
Ne

92%
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ROZHOVORY A ANKETY
OTÁZKY PRO KLUKY
Chodíš mrskat holky?

Pleteš si svoji pomlázku?

17%
24%

Ano

Ano

Ne

Ne

76%

83%

Chodíš hrkat s hrkačkou?
14%

Ano
Ne

86%

OTÁZKY PRO HOLKY
Barvíte doma vajíčka?

Schováváš se před kluky?

36%

39%

64%
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Ano

Ano

Ne

Ne
61%
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ROZHOVORY A ANKETY
Políváš kluky vodou, když přijdou pozdě?

4%

Ano
Ne

96%

Daniel Krajíček, 7.B
Obrázky: Libuše Sajvaldová, Eva Brtníková a Zuzana Zborovská ze 7.A

HOLKY VERSUS KLUCI
A máme tu další kolo soutěže Holky versus kluci. První kolo
vyhráli těsně kluci, v druhém se remízovalo a teď prokázaly
větší znalosti holky.
Jak se nazývá zimní spánek zvířat?

Ve kterém městě se nachází Koloseum?

7

7

6

6

5

5

4

4
Kluci

3

Holky

Kluci
3

2

2

1

1

0

Holky

0
HYBERNACE
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ROZHOVORY A ANKETY
Ve kterém státě leží stát San Marino?
2,5
2
1,5
Kluci
1

Holky

0,5
0
v Los Angeles

v Řecku

v Mexiku

v Jižní
Americe

v USA

Který geometrický útvar nemá obsah?

V ITÁLII

Kolik dnů má přestupný rok? (366)

3,5

7

3

6

2,5

5

2

ve Španělsku

4
Kuci

1,5

Holky

Kluci
3

1

2

0,5

1

0

Holky

0
PŘÍMKA

úsečka

366

360

Kde se okysličuje krev ryb?

Co znamená francouzské „bonjour“?

3,5

7

3

6

2,5

5

2

4
Kluci

1,5

Holky

Kluci
3

1

2

0,5

1

0

0
V ŽÁBRECH
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Holky

v srdci

DOBRÝ DEN

Simona Švestková, 8.A
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TAHÁK DO DĚJÁKU

ISAAK NEWTON

Ahoj školní badatelé, jsem
astronom a alchymista Isaac
Newton, objevitel teorie gravitace
a tří svých - Newtonových zákonů
pohybu.
Narodil jsem se 4. ledna 1643
ve Woolsthorpu ve východní Anglii
v zámožné rodině a můj otec
zemřel tři měsíce před mým
narozením.
Když mi byly tři roky, utekla
moje matka za bohatým statkářem
Barnabasem Smithem a začali se
o mě starat prarodiče z matčiny
strany. Ti byli velmi bohatí a navíc
byl můj dědeček šlechticem, a tak
jsem byl hmotně zajištěn a dostalo
se mi dobrého vzdělání.
V roce 1653 zemřel i druhý
manžel mé matky a matka si mě
vzala k sobě domů, kde jsem žil
se svými nevlastními sourozenci.
ŠKOLNÍ REVUE XII/3

Od roku 1655 až do roku 1661
jsem se pilně učil a po dlouhých
6 letech jsem konečně nastoupil na
universitu v Cambridgi.
Když byla kvůli morové epidemii
škola zavřena, vrátil jsem se domů.
Jednou, když jsem se učil pod
jabloňovým stromem na naší zahradě,
na mě spadlo jablko a mě napadla
otázka: „Co přitahuje jablko k zemi?
A jak je to možné?“ a vyvodil jsem
teorii zemské gravitace. Tu jsem
představil roku 1664, kdy v Cambridge
skončil mor.
Roku 1667 jsem se stal
profesorem matematiky a o několik
měsíců později jsem sestrojil svůj první
zrcadlový dalekohled, který mi umožnil
dokázat moji teorii podstaty světla
a barev – že lidské oko vidí barevné
okraje všech viditelných předmětů.
Díky tomuto objevu mě přijali do
Královské společnosti a roku 1703
jsem se stal jejím předsedou. Později
jsem dohlížel na královské mincovny
a úspěšně bojoval proti penězokazům.
Bohužel
jsem
v Londýně
onemocněl závažnou chorobou ledvin
a žlučníku, na kterou jsem 31. března
1727 umřel. Byl jsem pohřben
ve Westminsterském opatství a můj
hrob znají fanoušci slavného filmu Šifra
mistra Leonarda.
Za své objevy jsem byl pasován
na rytíře a někteří lidé mě považují za
největšího vynálezce všech dob.
Daniel Krajíček, 7.B
Foto: wikipedia.org
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NAŠE RECENZE

Redakce doporučuje
EVŽEN BOČEK: POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Příběh vypráví Marie Kostková
z Kostky. Její otec Frank Kostka je
potomek českého šlechtického rodu
a s rodinou žil do roku 1989 v New
Yorku. Po pádu komunistického režimu
se v doprovodu manželky Vivien a své
dcery vrací do Čech, aby převzal
rodové sídlo.
Kromě zámku získává hraběcí
rodina i personál: konzervativního
kastelána Josefa, který nemá rád
turisty, hypochondrického zahradníka
vypadajícího jako Spock ze Star Treku
a prostou ženu z lidu paní Tichou,
která vaří, uklízí a ráda si cvakne
alkoholu. Společně pak prožívají
spoustu veselých příhod. Kniha
neobsahuje sex, násilí, vraždy, úchylky
ani hluboké myšlenky, jejím jediným
cílem je pobavit čtenáře.
Zdroj: dumknihy.cz

Ukázka:
„Milý Maxi, doufám, že jsi v pořádku i přes to, co se na Hvězdě v poslední
době děje. Ptám se, jelikož ve včerejším Blesku vyšel článek s titulkem „Drama na
Hvězdě“, píše se v něm o velké rvačce a údajné smrti jednoho z tvých příbuzných.
Ten článek mě upřímně vyděsil. Doufám, že Tobě se ve rvačce nic nestalo.
Dále bych se chtěla zeptat, jak by se měl chovat správný aristokrat, jelikož
nikdo z hradu mi to není schopen rozumně říct. Také bych ti chtěla poděkovat za
zapůjčení Milady (s tou drezurou jsi měl pravdu, ale zas tak strašné to není).
Milada má skvělé nápady pro zušlechtění našeho hradu a také jeho
popularizaci mezi veřejností. Proto vymyslela báječnou vánoční večeři aristokratů,
přístupnou pro návštěvníky hradu Kostky, kteří jsou ochotni zaplatit tučné
vstupné.
18
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NAŠE RECENZE
Vánoční večeře dopadla docela solidně, až na pár nepříjemností:
 matka a paní Tichá se opily výbornou ořechovkou naší kuchařky
 psi vytrhli ze zdi mříž, u které byli uvázaní
 padlo hodně sprostých slov
 nepadnoucí kostýmy pro nás aristokraty
Klady z této akce ale převyšují, protože jsme vydělali peníze na cca měsíční
provoz hradu včetně provizí personálu.
No to by bylo asi všechno, co se u nás dělo. Na Tvou brzkou návštěvu se těší
Marie“
Tuto knihu bych doporučil proto,
že se mi líbí její „neokoukaný“ humor,
a také kvůli tomu, že není moc dlouhá
a krásně se hodí na nějaký ten referát
do češtiny.
A budu rád, když někdo hodí
do schránky u vchodu nějaký ten návrh
na recenzi o knize (anebo napíše
recenzi na svoji oblíbenou knihu).
Ondřej Chytrý, 8.B
P.S.: Pokud si někdo některou z knih,
které jsem v časopise hodnotil, bude
chtít vypůjčit, může přijít i za mnou.
Foto: kosmas.cz

AGE OF WAR

Výborná strategická hra, v níž
musíte ubránit svou pevnost před
nepřáteli a nakonec dobít tu jejich. Hra
není rozdělena na kola, a tak získáváte
zkušenosti a peníze, za které si hned
můžete vylepšovat obranu nebo stavět
více útočných jednotek.
ŠKOLNÍ REVUE XII/3

Nasbíráte-li dostatek zkušeností,
můžete postoupit do další etapy
lidského vývoje, a tak se z počátečních
neandrtálců dostanete přes středověk
a moderní dobu až do vojenské
budoucnosti. Základnu si však musíte
střežit jako oko v hlavě, nelze ji
opravovat.
Hra je podle mě výborně herně
propracovaná, a i když už člověk hraje
několikátou hru a trochu se mu omrzí,
žádné špatné hodnocení si nezaslouží.
Vítězslav Jurkovič 9.B
Obr.: Superhry.cz
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Představujeme vám další obyvatele našeho zvířecího koutku –
naše želvičky a užovku.

ŽELVA NÁDHERNÁ
V našem zvířecím koutku máme
dva exempláře tohoto živočišného
druhu. Plavou si v nádržce
Želva nádherná je v současnosti
jeden z nejchovanějších druhů želv.
Patří mezi plazy. Želvy nádherné prý
objevil James Cook, který jich několik
přivezl do Evropy ze své objevné
plavby.
Dnes je želva nádherná ve volné
přírodě slabě ohrožená a v odchovech
její množství každým rokem roste.
Volně se vyskytuje na území
od jihovýchodu USA přes Střední
Ameriku až po severozápad Jižní
Ameriky. Byla však zavlečena i do
mnoha
jiných
oblastí
dalších
kontinentů, včetně Slovenské a České
republiky.
Potrava želv by měla být co
nejpestřejší, bohatá na vitamíny a
minerální látky. Nejlepším způsobem
výběru stravy je nabídnout želvám co
nejširší spektrum potravy a výběr
nechat na nich. Ale i to, o co nejeví
zájem, je dobré jim nabídnout znovu někdy totiž změní názor. Potravu
požírají želvy jen ve vodě, proto je
nutné, aby ji dostávaly právě tam.
Mláďata želv je nutné krmit
denně, dospělé želvy krmíme třikrát
týdně.
20
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NAŠE ŽOFKA NEBOLI UŽOVKA ČERVENÁ
Další obyvatelkou je Žofka,
zástupce užovek červených. Pokud má
plné bříško, je velice přátelská
a ochotně se „tulí“ – ovíjí se kolem
rukou, které si ji vezmou, ale pozor
má-li hlad, to se klidně zakousne i do
krmiče.
Užovka červená je nejedovatý
had divoce žijící v jižních oblastech
Severní Ameriky až po severní Mexiko.
Obývá sušší bory, pole i odlesněné
oblasti. Jedná se o nejrozšířenějšího a
pro svou nenáročnost nejoblíbenějšího
domácího hada.
Jak již název napovídá, její
zbarvení je do červena, ale existují
i jiné formy zbarvení. Zespodu je bílá
s černou „šachovnicí“. Dorůstá délky
140 – 200 cm. Ve volné přírodě se
užovky živí drobnými hlodavci. Dožívají
se 12-18 let.
Pro svou klidnou povahu a
jednoduchost chovu je vhodná pro
začátečníky. V zajetí je to nejčastěji
chovaný druh hada, ale pozor – utíká
snad každou sebemenší dírou. (Už
s tím máme také svoje zkušenosti.)
V zajetí stačí užovku krmit myšmi
(1 kus 2-3x měsíčně), mladé hady
myšími holátky (1 kus 4x měsíčně). Pro
zpestření jídelníčku je možno použít
třeba jednodenní kuře. Zhruba tři dny
po krmení užovka potravu tráví a
v této době je třeba ji nechat v klidu.
Svléká se zhruba jednou za měsíc
a proces svlékání trvá přibližně týden.
Během tohoto týdne užovka nepatrně
ztratí barvu a jakoby zešedne, oči se jí
zakalí.
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Užovka červená je noční had. Přes
den spí a v noci je aktivní. Proto ze
špatně utěsněného terária uteče
nejčastěji v noci, když je klid a všichni
spí. Režim jí lze otočit, pokud terárium
umístíme do tmavé části bytu a v noci
svítíme.

Eliška Sázavská, 7.B
Foto: Aleš Kadlec
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LITERÁRNÍ KOUTEK

LIMERIKY
Byl jednou jeden pán ze Střelic,
on snědl koláč ze slepic.
Slepice ty malé byly,
při vaření hlasitě vyly
a proto ohluchl ten pán ze Střelic.
Sabina Urbánková, 7.A

Byl jeden šašek,
jmenoval se Hašek.
Byl pyšný jako pudl,
chytrý jako Google.
To je ten náš Hašek.
Veronika Švestková, 7.A

Byl jednou jeden chlapec ze Střelic,
ten často jezdil vlakem do Omic.
Tam sedával na autobusové zastávce,
stejně jako ve škole o přestávce.
Nic jiného nedělal ten chlapec ze Střelic.
Eva Brtníková, 7.A
Sedí myška v rožku,
v pastičce má nožku.
Sedí tiše, občas pípne,
stejně brzo asi chcípne.
Zuzana Zborovská, 7.A

Byl jeden starý pán s nosem až na zem,
který si říkával: „Jen nebuď blázen.“
Určitě se mýlíš,
zdá-li se ti příliš
dlouhý tvůj nos, když sahá ti na zem.
Leo Rosten, z čítanky pro 7. ročník
Obr.: Sabina Urbánková
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NOVINÁŘSKÉ KACHNY ZE 7.A
RUSKO SE ZTRÁCÍ
Z POVRCHU ZEMSKÉHO
Rusko se ztrácí? Ano je to pravda.
Za pár dní zmizí, přesně 4. května
2017. Tuto informaci nám poskytly
satelitní snímky družice z vesmíru.
Celé Rusko se potápí do Tichého
oceánu. Tisíce lidí přišly o život a tisíce
ještě o život přijdou. Obyvatele Ruska
evakuují lodě do Austrálie.

DOBA LEDOVÁ JE ZDE!
Historicky pátá doba ledová by
měla podle keňských meteorologů
přijít 18. července roku 2019.
Nejmrazivěji bude v oblasti od rovníku
až po oba obratníky.
Příčinou má být oddálení Slunce,
rozpad ozonové vrstvy, následné
ochlazení
světového
oceánu,
kompletní promrznutí půdy a nakonec
vyhasnutí zemského jádra. Nesnažte
se utéci nebo se nějak zachránit, není
to možné!
Martin Kavalec

DÉŠŤ ŽAB
Civilizované části Austrálie jsou už
přelidněné a noví obyvatelé musí žít i
v pouštích.
S Ruskem se potápí také Japonsko
a přilehlé ostrovy. Ruský prezident
Vladimir Putin žádá Ameriku, aby jim
vrátila Aljašku.
Z přelidněné
Austrálie
lidé
odplouvají
do
Antarktidy,
kde
kolonizují oblasti obývané dosud jen
tučňáky a vytvářejí zde novou civilizaci.
Evropa je také v ohrožení. Vědci
se domnívají, že zmizí pod vodou v
květnu 2018 a poté budou na řadě
Afrika a Amerika. Nad vodou zůstane
jen Austrálie a Antarktida. Přejeme
Vám, abyste přežili...
Sabina Urbánková
a Eva Brtníková
Mapa: LUKO2.com
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Nad Českou republikou se pěti
nákladním letadlům otevřel podvozek.
Letadla převážela několik stovek
přemnožených žab z Jižní Ameriky.
Lidé v našem státě si mysleli, že
Bůh Českou republiku zavrhl. Vypukla
panika, když se rozneslo, že žáby jsou
smrtelně jedovaté. To se naštěstí
nepotvrdilo.

Barbora Poláčková
a Martin Wanke
Obr.: archiv
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KOMIKS
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Pavla Humlíčková, 6.tř.
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VÝTVARNÝ KOUTEK
INICIÁLY

AFRICKÉ MASKY

POSLOVÉ JARA
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VÝTVARNÝ KOUTEK
SVĚT NA RUKOU

ŽIVOT POD HLADINOU
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

zmrzlá forma vody, která v zimě padá z mraků
budova, kde se křesťané modlí
chemický prvek Fe
příjmení prezidenta USA
naše řeka ústící v Německu do Severního moře
sousední stát

1)
2)
3)
4)

1. planeta sluneční soustavy
jiný název pro astronauta
hvězda v centru naší soustavy
7. planeta sluneční soustavy

Lord: „Jean, pamatujete si,
jak jsme byli spolu před
dvaceti lety v Africe?“
Jean: „Lituji, sire, ale to byl
můj předchůdce.“
Lord: „Ale ne, jen si
vzpomeňte, jak vás tam pak
________________ ten lev.“

Jdou dva kamarádi po
chodníku a najednou kolem
nich projede bezhlavý
motorkář. Jdou dál a zase
vidí motorkáře bez hlavy.
Když se to opakuje po páté,
řekne Pepa Frantovi: „Hele,
nechtěl by sis dát tu
______________ na druhé
rameno?“

Sluha: „Pane Holmesi, že
zloděj vykradl trezor a sebral
lordu Jamesovi všechny
peníze a drahocennosti, to
chápu, ale to, co nechápu, je,
proč unesl jeho manželku
lady Grace?“
Sherlock Holmes: „To je
jednoduché, zloděj přece
chtěl, aby ho lord
______________________.“
1)
2)
3)
4)

samec od ovce
zvíře, které se rádo rochní v blátě
zvíře, které kokrhá
zvíře, které je v králíkárně
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5)
6)
7)
8)

zvíře, které štěká
skupina, do níž patří kuře, slepice…
samice zvířete, které trká
samec od kozy
Samuel Černý, 8.B
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ZÁBAVA

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
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Radek Fiala, 7.A
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ZÁBAVA

PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR
Blondýna jde do elektra a
říká: „Můžu dostat tuto
televizi?“
„Ne, blondýnám ji
neprodáváme.“
Blondýna se naštve a
nabarví si vlasy načerno.
Takto se znovu vydá do
toho samého elektra a zase
uslyší od prodavače
zamítavou odpověď:
„Blondýnám
neprodáváme.“
„A jak víte, že jsem
blondýna?“
„Protože to není televize,
ale mikrovlnná trouba!“
Nová paní učitelka
říká své třídě:
„Teď se mi pěkně
představíte.“
„Třeba ty, chlapče,
jak se jmenuješ?“
„Já jsem Prokop
Buben.“
„To mě nezajímá,
pověz mi, jak se
jmenuješ.“
„Tak co, Michale, jak
dopadlo vysvědčení ?"
chce vědět maminka.
„To je přece vedlejší,
mami, hlavně že jsme
zdraví.“
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Rozhovor učitele a žáka:
„Proč jsi přišel pozdě do školy?“
„Protože jsem vyšel pozdě z domu.“
„A proč jsi nepřišel dřív?“
„Protože už bylo pozdě, abych vyšel dřív.“
„Slyšela jsem, že Váš syn
studuje na univerzitě. Co z
něho bude, až skončí ?“ ptá
se známá paní Novákové.
„Obávám se, že důchodce.“
„Tati, ve skole jsem
dostel pětku.“
„No… každá koruna
dobrá…“

„Tati, zítra bude ve
škole třídní
schůzka, ale jen
pro užší kroužek,“
povídá syn otci.
A táta na to:
„Tomu
nerozumím.“
Mazaný synáček
tedy vysvětluje:
„Bude tam paní
učitelka a ty...“

Učitel v páté třídě zdůrazňuje význam široké slovní
zásoby: „Použijte jedno slovo desetkrát za sebou a
zůstane vám na celý život.“
A z konce třídy se ozve tichý chlapecký hlásek: „Alena,
Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena,
Alena!“
Ptá se otec otce:
„Tak jak se daří
Zloděj poučuje svého syna
vašemu klukovi?
před odchodem do školy:
„No, ujde to, ale
„Nezáviď spolužákům,
raději stále chodím
když se chlubí, co všechno
na třídní schuzky
doma mají. Raději si
pod falešným
zapamatuj, kde bydlí...“
jménem.“
„Nechci vás strašit, pane učiteli,“ povídá žák
pedagogovi, „ale tatínek říkal, že jestli nezačnu nosit
lepší známky, dostane někdo pěknej výprask.“
Vlasta Sokolová, zdroj: vtipy.club
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ZÁBAVA

REKLAMA NA VYNÁLEZY
19. STOLETÍ
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