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BYLO NEBYLO

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V pondělí 4. září 2017 začal v 8
hodin ráno školní rok 2017/2018. Před
školou stály všechny třídy včetně
nových prvňáčků, kteří společně
s deváťáky hráli jednu z hlavních rolí.
Když dohrála státní hymna, řekli
pár slov paní ředitelka, pan starosta
a pan místostarosta, bohužel většina
vyšších tříd nic neviděla a skoro ani nic
neslyšela. Jakmile se představili
prvňáčci se svými patrony a předaly se
pamětní listy, zamířilo se do školy.

Obestoupili jsme cestu k oběma
prvním třídám, mezi námi prošli
prvňáčci s deváťáky a poté jsme se
všichni rozešli do svých tříd. Tam nám
třídní učitelé řekli něco o rozvrhu a
programu na další den a v devět hodin
už jsme odcházeli pryč, což bylo super.
První týden měl druhý stupeň
každý den jenom pět hodin. Teď už je
školní rok v plném proudu a nám
nezbývá než se učit.
Sabina Urbánková, 8.A
Foto: Aleš Kadlec
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SEZNAMOVÁK V PERMONIU
V pondělí 11. září 2016 jsme spolu s 6. B zavítali do Permonia v Oslavanech.
Rozdělili jsme se do týmů po čtyřech a vyrazili jsme na cestu. Každý tým měl jiný
počet úkolů, ale čím míň úkolů bylo, tím byly těžší. Všichni měli 3 životy, kdo
ztratil všechny životy, prohrál.
K výhře bylo potřeba alespoň 60 bodů. Když to tým splnil, vyšel do druhého
patra věže, odkud se všichni členové sklouzli skluzavkou do promítárny, kde
mohli zhlédnout film. Potom jsme měli přestávku a po ní oběd – řízek
s bramborem. Po obědě jsme si zašli pro odměnu a do obchodu se suvenýry.
Nakonec jsme udělali společnou fotku a pospíchali jsme na autobus.
Jan Karafiát, 6.A
Foto: Lenka Benešová
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EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
26. ZÁŘÍ 2017
Přípravy na tento den vypukly už
23. a 24. září tím, že jsme v hodinách
jazyků malovali mapy států, jejichž
jazyky se u nás učí, a ty jsme vyvěsili
na naše „jazykové“ nástěnky.
Sešly se mapy Anglie, Francie,
Ruska a Německa. Mapy Anglie se
ujaly 6. a 7. třídy, ostatních map
osmáci a deváťáci.
Na 25. září nám učitelé vymysleli
soutěž a ta spočívala v tom, že nám ve
školním rozhlase pouštěli na začátku
každé hodiny nějakou písničku a žáci
hádali jazyky písniček, případně jejich
názvy a interprety.
ŠKOLNÍ REVUE XIII/1

1. angličtina – Wake me up od skupiny
AVICI, 2. ruština – Kanikuly od skupiny
CODE RED, 3. francouzština – Voyage
Voyage od zpěvačky Kate Ryan, 4.
Finština – Levan polka od skupiny
Loituma a 5. Němčina – Lass Uns
Gehen od skupiny Revolverheld.
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Všechny nás to moc bavilo a byli
jsme napjatí, jak to celé dopadne. 26.
září bylo vyhlášení této soutěže.
Během druhé hodiny pan zástupce
vyhlásil vítěze za 1. stupeň a o velké
přestávce šli žáci 2. stupně do malé
tělocvičny, kde proběhlo vyhlášení
vítězů dalších kategorií – šestých
a sedmých tříd a osmých a devátých
tříd.

Vítězové z kategorie osmých a
devátých tříd museli být vylosováni,
jelikož správně odpovědělo 15
soutěžících. Bylo to velmi napínavé
zpestření jinak obyčejného školního
dne.
Helena Jahodová
a Klára Svobodová z 9.B
Obr.: ec.europa.eu

TWEENINGOVÉ SETKÁNÍ
6.-9. ŘÍJNA 2017
Letos se po několika letech
uskutečnila tweeningová akce, kdy se
se k nám do Střelic vypravily děti
z francouzského Nozay a italského
Assaga. Přijely dvěma autobusy
v pátek 6. října v sedm hodin večer.
Přivítala
je
paní
učitelka
Hloušková z mateřské školy a poté její
slova
přeložil
pan
Chloupek
do francouzštiny a paní Křížová
do italštiny. Následovalo rozřazování
dětí do českých rodin a po něm jsme si
své svěřence odvezli domů na večeři.

V sobotu už nás čekal větší
program – šlo se na školní hřiště, kde
proběhlo sportovní dopoledne. Po
něm jsme se přesunuli do školy, kde
jsme se rozdělili na dvě skupiny –
jedna vyráběla tašky a druhá si šla hrát
s nafukovacími míči, do kterých se
vlezlo, a potom jsme do sebe naráželi.

Po nějaké době se skupiny
prohodily a nakonec žáci, kteří se učí
v kroužku country tance, učili Italy
a Francouze tancovat country. Po
společném programu měly děti
s rodinami, které je ubytovávaly, svůj
vlastní program.
4
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Druhý den ráno jsme se s našimi
přáteli rozloučili, a zatímco oni se
vydali na dlouhou cestu domů, nás
čekala jen krátká cesta – a kam jinam
než do školy. Společné chvíle utekly
rychle jako voda a nezbývá než doufat,
že se ještě někdy setkáme.

V neděli jsme jeli na Mohylu míru
u Slavkova a potom do Vaňkovky, kde
si mohli naši návštěvníci koupit něco
na památku. Večer nás ještě ve
Střelicích čekal koncert Základní
umělecké školy.
Na konci koncertu poděkoval
starosta Nozay za ubytování a stejně
tak učinil i zakladatel partnerství
našich obcí Alberto la Roza z Assaga.
Alberto navíc dostal čestné občanství
Střelic.

Bernardeta Kadaňková, 6.B
Foto: Aleš Kadlec

NATÁČENÍ ČESKÉ TELEVIZE
Natáčení probíhalo v příjemné
atmosféře a bavili se úplně všichni.
Pořad půjde 22. listopadu v 10.50
na programu ČT:D.

Ve středu 11. listopadu 2017
natáčela u nás v prostorách sportovní
haly a na školním hřišti Česká televize
dva díly seriálu Jogínci sportují. Páťáci
učili jogínky hrát míčovou hru kin–ball
a šesťáci skákat do výšky. Jogínci zase
naučili naše sportovce pár cviků z jógy.
ŠKOLNÍ REVUE XIII/1

Tadeáš Václavík, 6.A
Foto: Jarmila Svobodová
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JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK
STŘELICKÉHO KROSU
Už celé čtvrtstoletí uplynulo od
chvíle, kdy byl na školním hřišti
ve Střelicích odstartován první ročník
běžeckých závodů, na které se
každoročně sjíždějí závodníci z širého
okolí. Letos vyšel termín na 14. října.
Hlavně díky bohaté účasti v
dětských kategoriích jsme letos
zaznamenali rekordní počet 207
běžkyň a běžců, z toho 58 ze Střelic.
Tratě byly zvládnutelné i pro naprosté
amatéry, ale trénovat se jistě vyplatí.
Úspěšné byly oddíly SKOL Brno, AK
Rosice, AC Track&Field Brno, TJ
Oslavany,
ŠAK
Židlochovice
a
Moravská Slavia Brno.

Mezi nimi se neztratili ani domácí
závodníci. Pro vítězství si doběhl
Vojtěch
Zátrapa
v
kategorii
minibenjamínků, Jakub Kokorský mezi
staršími žáky a Karel Zadák v mužské
kategorii.

Na druhých místech se umístili
ve svých kategoriích Viktorie Bursová,
Klára Koumarová, Eliška Zadáková
a opět Jakub Kokorský, na bronzových
stupních stáli David Svoboda, Veronika
Misáková, Šimon Mlčkovský a Andrea
Plačková.
Všem úspěšným běžcům patří
velká gratulace.
Aleš Kadlec (kráceno)
Foto: Aleš Kadlec
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JAK TO DNES CHODÍ
U PRVŇÁČKŮ?
Nástup do první třídy vzali naši prvňáčci výborně. Všichni se těšili. Zatím mají
samé jedničky. U některých jedinců je sice chování trošku horší, ale to se snad
zlepší. Už umí hodně písmenek a počítat do 5. Chodíme za nimi každý den,
a nejenom o velké přestávce. O přestávkách si s námi hrají (tahají nám tkaničky
na mikinách, lezou po nás,…), svačí a chystají se na další hodinu. Paní učitelky
jsou na ně moc hodné. Máme je všichni moc rádi.
Helena Jahodová a Klára Svobodová z 9.B
Foto: Aleš Kadlec
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ROZHOVOR S PANEM
UČITELEM KUČEROU
Pan učitel Kučera je mezi žáky
naší školy velmi oblíbený. Učí
informatiku a tělocvik, k tomu má
ještě na starosti sklad učebnic
a sportovní halu. Ve volném čase
vede šachový kroužek. Jeho manželka
se stará o úklid naší haly.
Pan učitel je znám svým
poněkud netradičním přístupem
k žákům a také svým knírkem.
P.S: Má moc rád banánky v čokoládě.
Jak dlouho u nás na škole učíte?
26. rok.
Čím jste chtěl být jako malý?
Kosmonautem.
Co vás vedlo k tomu, že jste se stal
učitelem?
Jednoho školáka jsem naučil hrát tak
výborně šachy, že byl ve třinácti letech
o třídu lepší než všichni ostatní
v republice v kategorii do čtrnácti let
a bývalý pan ředitel Urbanec mi nabídl
místo učitele tělocviku v ZŠ Střelice.
Začal jsem totiž zrovna studovat
Fakultu tělesné výchovy a sportu
v Praze.
Jistou roli asi hrál i fakt, že jsem
předtím po gymnáziu studoval na
přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně učitelský obor
matematika – fyzika. Tam jsem ale
vydržel jen rok a půl, rozhodl jsem se
nastudovat pořádně něco jiného.
8

Využíváte svoje znalosti a zkušenosti
i v každodenním životě?
Byl jsem dva roky na vojně
u chemického vojska, nebojím se tedy
suplovat chemii a mluvit nahlas. Sedm
let jsem pracoval ve výpočetním
středisku v Kovoprojektě Brno, kde
jsem se naučil ovládat výpočetní
techniku, programovat, účetnictví
a další užitečné věci, třeba vést sklad
papíru do tiskáren, nedělá mi tedy
problém vést sklad učebnic.
V roce 2002 jsem byl na mistrovství ČR
v Hradci Králové jako vedoucí družstva
Jihomoravského kraje v programování.
Žák ZŠ Střelice Petr Gola obsadil
12. místo, předtím samozřejmě musel
projít přes krajský přebor, okresní
přebor vyhrál třikrát po sobě.
Vedl jsem tři roky šachový kroužek
na gymplu v Zastávce, družstvo jednou
získalo 3. místo na mistrovství
republiky středních škol.
ŠKOLNÍ REVUE XIII/1

ROZHOVORY A ANKETY
Někteří moji bývalí žáci dosáhli
sportovních výkonů světové úrovně,
Josef Křivánek ve šplhu na laně, Radek
Svoboda v hip-hopu (ten výborně cvičil
na hrazdě), sourozenci Trnkovi v jízdě
se psím spřežením (1. místo na
juniorském ME a MS), ty jsem možná
naučil pořádně řvát. Aleš Stejskal,
reprezentant ČR v ragby, začínal u nás
s atletikou, drží např. rekord školy
v běhu na 60m (7,3 s) a ve vrhu koulí.

Na trenérské škole jsem vytahal
rozumy z trenérů ostatních sportů.
Snad se mi podařilo nějaké znalosti
využít a předat. Pevně věřím, že někdo
z našich žáků letos vyhraje krajský
přebor ve šplhu nebo v silovém
čtyřboji.
Jaké jazyky umíte?
Učil jsem se na školách 7 let němčinu
a 10 let ruštinu, dokážu si dopisovat
anglicky. Deset let jsem totiž hrál
mezinárodně korespondenční šachy
a to bez angličtiny pořádně nejde.
Jaký jste byl žák?
Na základní škole jsem měl nejhůře dvě
dvojky.
ŠKOLNÍ REVUE XIII/1

Chodil jste do nějakých zájmových
kroužků?
Poslední dva roky na základní škole
a první rok na gymnáziu jsem chodil do
astronomického kroužku na hvězdárnu
v Brně. V zimě, kdy se netrénoval tolik
fotbal, jsem chodil do basketbalového
kroužku a cvičil jsem v Sokole.
Děláte nebo dělal jste nějaký sport
závodně?
Hrál jsem fotbal ve Střelicích a
v Zastávce u Brna, basketbal za BK
Bobrava, šachy za Troubsko, Ořechov,
Brno a Střelice, kde hraji krajský přebor
družstev i nyní.
Korespondenční šachy jsem hrál
za Troubsko a v roce 1997 jsem získal
stříbrnou medaili na mistrovství ČR
družstev (na první šachovnici hrál
současný nejlepší hráč světa Roman
Chytilek).
Korespondenční šachy jsem hrál také
za Střelice a za Brno, více si můžete
přečíst ve Střelickém zpravodaji ze září.
Jak dlouho hrajete šachy?
Závodně hraji šachy 40 let.
Máte nějaké oblíbené žáky na škole?
Jací žáci vás naopak štvou a čím?
Oblíbené žáky mám a štvou mě ti, co
dělají nepořádek v hale a na hřišti. Můj
nejoblíbenější žák byl Milan Smištík,
který v 90. letech pětkrát postoupil na
ME a MS v šachu mládeže.
Kdy jste poznal svoji manželku a kde?
Když jsem nastoupil do střelické školy
jako učitel, přihlásila se má budoucí
manželka, tehdy deváťačka, do
basketbalového kroužku, který jsem
vedl.
9
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Jak dlouho nosíte knír?
Od té doby, co mi pořádně začaly růst
vousy.
Telegraficky:
Oblíbený sport: fotbal
Oblíbený film: Limonádový Joe
Oblíbené stolní hry: Texas holdem
poker
Oblíbené jídlo: smažený králík
Oblíbené zvíře: králík
Oblíbená barva: v kódu jazyka HTML
#FF00FF, fuchsia, jasná fialová
Děkujeme za rozhovor.
Helena Jahodová
a Klára Svobodová z 9.B
Foto: Vladislav Kučera

ROZHOVORY S REDAKTORY
Školní revue vzniká v redakčním kroužku, který se schází jednou týdně
odpoledne. Letos se jako obvykle přihlásilo dost žáků z nižších ročníků, ale
jestli vytrvají a budou pro časopis přínosem, to se teprve uvidí. Oporou týmu
jsou tedy redaktoři, kteří už mají alespoň rok za sebou. Na začátku roku jsme
jim položili pár otázek, abychom se dozvěděli, jak vnímají školní redakci
a svoje působení v ní oni:
1.
2.
3.
4.

Jak dlouho chodíš do Revue?
Jaký byl podle tebe tvůj nejlepší článek?
Jak se ti líbí v redakci?
O čem píšeš nejčastěji?

Bernardeta Kadaňková, 6.B
1. 2. rokem.
2. Nevím
3. Úžasný.
4. O školních akcích.
10
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Matouš Barták, 6.B
1. 2. rokem.
2. O lyžáku 2017.
3. Hodně moc.
4. O výletech.

Adéla Bartoňková, 6.B
1. 2. rokem.
2. Nevím.
3. Dobrý.
4. Vtipy.

Jan Karafiát, 6.A
1. 2. rokem.
2. Článek o návštěvě Permonia.
3. Dobrý.
4. O výletech.

Nela Ulbrichová, 7.B
1. Od 5.třídy.
2. No, teď si nevzpomenu.
3. V redakci se mi líbí a ráda si pak
vydaný časopis přečtu.
ale předtím to byla bomba.
4. Nejčastěji píšu o výletech a dalších školních akcích.

Anna Rychnovská, 7.A
1. Od 5. třídy, takže 3.rokem.
2.Nevzpomínám si, ale bude to něco
z 6.třídy, protože to jsem začala
aktivněji psát.
3. Letos nechodím na schůzky, ale
jinak se mi tam líbí
4. Nejčastěji o výletech a třídních
akcích.
ŠKOLNÍ REVUE XIII/1
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Eliška Sázavská, 8.B
1. 4. rokem.
2. Články o brněnské zoo.
3. Hodně.
4. O zvířatech.
Daniel Krajíček, 8.B
1. 2. rokem.
2. Tahák do dějepisu o Františku Palackém.
3. Hodně (je tu pořád co dělat).
4. O historických postavách.
Veronika Švestková, 8.A
1. 2. rokem.
2. Rozhovor s p. učitelem Holešovským.
3. Je to nejlepší.
4. Ankety.
Sabina Urbánková, 8.A
1. 2 roky.
2. O školním výletě.
3. Baví mě to.
4. Ankety.

Václav Novotný, 8.A
1. Od 5.třídy, takže 4.rokem.
2. Moc si nevzpomínám, ale určitě
něco z 6.třídy.
3. Je tam fajn parta, bezva kámoši.
4. To nevím, pokaždé píšu něco jiného.
Vojtěch Švestka, 8.A
1. 3 roky.
2. Rozhovor s p. učitelem Holešovským.
3. THE BEST.
4. Rozhovory.
12
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Simona Švestková, 9.B
1. 3.rokem.
2. Rozhovor s kynoložkou
Veronikou Zemanovou.
3. Teď v 9. třídě moc na schůzky nechodím
a píšu doma, ale když se dostavím,
je tam skvělá atmosféra a parta bezva lidí.
4. Mám vlastní sérii „Holky versus kluci“.

Jakub Perna, 9.B
1. Momentálně 5. rokem.
2. Nejspíš nějaké moje literární dílko.
3. Letos moc na schůzky nechodím,
ale předtím to byla bomba.
4. Nejčastěji píšu o školních akcích.

Ondřej Chytrý, 9.B
1. Od 5. třídy.
2. Myslím, že svůj nejlepší článek
jsem ještě nevytvořil...
3. Do Revue moc často nechodím,
ale je to tam super.
4. Nejčastěji píšu recenze
na knihy a počítačové hry.

ŠKOLNÍ REVUE XIII/1

Bernardeta Kadaňková, 6.B, foto: Vlasta Sokolová
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ROZHOVORY A ANKETY

JAKÉ BYLY PRÁZDNINY
Líbily se ti letošní prázdniny?

Byl/a jsi na nějakém táboře?

16%

44%

Ano

Ano

Ne

Ne

56%

84%

Co jsi většinou dělal/a?
8%

Cestoval/a jsem

19%
10%

Nevím
Byl/a jsem na táboře
Byl/a jsem hlavně doma

10%
17%

Odpočíval/a jsem
Učil/a jsem se

10%

Chodil/a jsem na koupališti
12%

14%

Trávil/a jsi čas s rodinou, nebo
s kamarády?

Hrál/a jsem si

Chodil/a jsi na koupaliště, nebo máte
vlastní bazén?

40%

Obojí

42%

S rodinou
S kamarády
38%
32%

14

Na koupaliště

20%

28%

Vlastní bazén
Nekoupal jsem
se
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ROZHOVORY A ANKETY
Trávil/a jsi víc času venku, nebo doma?

Učil/a ses něco o prázdninách?

32%
44%

Venku

Ne

Doma

Ano

56%

68%

Potkal/a jsi o prázdninách nějakou učitelku nebo učitele? Pokud ano, koho?
pí uč. Sokolovou
7%

3%

pí uč. Teplou

18%

p.uč. Kučeru

7%

pí uč. Hradečnou
48%

11%

10%

pí uč. Sázavskou
pí uč. Pernovou

52%
11%

p.uč. Kadlece

11%

p.uč. Holešovského
11%
Ne

11%

pí uč. Daleckou
pí uč. Veselého

Ano

Vydržel/a bys prázdniny bez elektroniky?

Těšil/a ses do školy?

22%
40%

Ne
40%

Ne

Pouze na
kamarády

Ano
60%

Ano
38%

ŠKOLNÍ REVUE XIII/1

Eva Brtníková, Veronika Švestková a Sabina Urbánková z 8.A
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ROZHOVORY A ANKETY

HOLKY VERSUS KLUCI
Zahajujeme další ročník inteligenční soutěže mezi holkami
a kluky. Loni vyhrály holky. Podívejme se, jak se nám chlapci
pochlapili v dalším ročníku tohoto klání.
Jakou hodnotu má pí? (3,14)

Kolik nohou má mravenec? (6)

4,5

6

4
5
3,5
3

4

2,5

Kluci

2

Kluci

3

Holky

1,5

Holky
2

1
1
0,5
0

0
3,14

nevím

6

Kolik stupňů má vnitřní úhel
v rovnostranném trojúhelníku? (60)

8

Ve kterém století byla druhá světová
válka? (Ve dvacátém)

6

7
6

5

5
4
4
Kluci

3

Holky

Kluci
3

Holky

2
2
1

1

0

0
60

16

90

ve dvacátém

v devatenáctém
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Který orgán lidského těla filtruje
a čistí krev? (Ledviny)

Jakou tradiční barvu mají taxíky
v New Yorku? Žlutou

7

7

6

6

5

5

4

4
Kluci

3

Holky

Kluci
3

2

2

1

1

0

Holky

0
Ledviny

srdce

žlutou

Jak se jmenuje zimní spánek
zvířat? (Hibernace)

nevím

Kolik hráčů je na hřišti
ve fotbalovém týmu? 11

4,5

6

4
5
3,5
3

4

2,5

Kluci

2

Kluci

3

Holky

1,5

Holky
2

1
1
0,5
0

0
Hibernace

nevím

11

12

9

A je to jasné, tentokrát se předvedli v lepším světle kluci!
Vyhráli 9:7 na body (za více správných odpovědí na otázku – 2
body, za remízu každé straně 1 bod). Někdo může říct, že jim
lépe sedly otázky, Tak uvidíme, jak dopadne odveta příště.
Simona Švestková, 9.A
ŠKOLNÍ REVUE XIII/1
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SOUTĚŽE

POZNÁTE SVÉ UČITELE?
Na začátku roku jsme poprosili naše učitele, učitelky i družinářky, aby nám
přinesli fotky z doby, kdy byli malí, a připravili jsme pro vás soutěž. Vaším úkolem
je poznat, kdo je na které fotografii.
Celkem se nám podařilo shromáždit 23 exemplářů. Některé učitele poznáte
možná na první pohled, s jinými to bude těžší, a proto pod obrázky najdete
nápovědu – jména těch, kteří by to mohli být.
Svoje odpovědi – čísla a k nim přiřazená jména – vhazujte do schránky
u vchodu nebo je předejte paní učitelce Sokolové v knihovně. Nezapomeňte se
podepsat!
Uzávěrka soutěže – 20. prosince 2017.
Nikola Bartoňková a Lucie Kroupová z 9.B
1.

3.
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2.

4.

5.
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SOUTĚŽE
6.

7.

9.

12.
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10.

13.

8.

11.

14.
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SOUTĚŽE
15.

18.

21.

16.

19.

22.

17.

20.

23.

Vendula Antošová, Jiří Beneš, Lenka Benešová, Marcela Bezoušková, Eva Buchníčková, Hana
Buryšková, Blanka Dalecká, Helena Fialová, Marek Holešovský, Sylva Hradečná, Aleš Kadlec,
Andrea Kašparová, Vladislav Kučera, Monika Misáková, Monika Pernová, Vlasta Sokolová, Jarmila
Svobodová, Hana Škodová, Veronika Šebeňová, Lucie Urbánková, Bohumír Veselý, Darja Wanke,
Monika Zatloukalová
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SOUTĚŽE

VYHLAŠUJEME FOTOSOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII ZVÍŘETE
– domácího, volně žijícího i exotického
Své fotografie můžete
zasílat na e-mail skolnirevue@centrum.cz
nebo nosit na flash disku pí učitelce Sokolové.
Fotky přijímáme do 20. prosince 2017.

ŠKOLNÍ REVUE XIII/1
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TAHÁK DO DĚJÁKU

LEONARDO DA VINCI

Dobré dopoledne, žáci střelické
školy, dovolte, abych se představil,
jmenuji se Leonardo da Vinci,
vynálezce prapředka tanku, ponorky,
letadla, potápěčského obleku a mnoha
dalších věcí.
Narodil jsem se 15. dubna 1452
v malém toskánském městě Anchiano
u Vinci. Narodil jsem se svému otci
Pierrovi, který se živil jako notář, a své
matce Catharině. Moje matka se o rok
později provdala za jiného muže a otec
ještě o čtyři měsíce dříve uzavřel
sňatek s dcerou florentského notáře.
Otec mě uznal za vlastního
a zajistil mi všeobecné vzdělání.
Bohužel ze svého dětství si už skoro nic
nepamatuju, protože když už je to
několik století, tak se vám to v hlavě
trochu poplete. Ale už v raném věku
jsem projevoval zvláštní nadání
v několika oborech, od malířství přes
sochařství, stavitelství až po hraní
na loutnu. A také jsem byl v
neposlední řadě výborný vynálezce.
22

Předznamenal
jsem
objevy
Galilea Galilea, Francise Bacona, Isaaca
Newtona a dalších. Měl jsem správnou
představu o pohybu planet, o gravitaci
i vlnění, o koloběhu krve. Moje vize se
realizovaly až v 19. nebo 20. století.
Mohl jsem toho odkázat i víc, jenže
jsem byl bohužel tak vytížen, že jsem
po sobě zanechal také mnoho
nedokončeného, malby i vynálezy,
a něco se i za další staletí poztrácelo.
Ale vraťme se zpět k mému
životu. Ve věku 15 let jsem se dostal
do jedné florentské dílny, kde jsem se
potkal s dalšími skvělými umělci, např.
se Sandrem Botticellim. V malování
jsem byl velmi dobrý, ale můj otec
chtěl mít ze mě právníka, což mě
později z Florencie vyhnalo. Mezitím
co se rozjížděla malířská kariéra, tak
jsem i psal, sochařil a pomáhal při
tvorbě nových vojenských plánů.
Kolem roku 1483 jsem začal se
studiem aerodynamiky a fyziky,
anatomie, meteorologie, astronomie a
kosmografie, zajímal jsem se také
o Pythagorovu matematiku.
Ke konci života jsem hodně
cestoval, kvůli čemuž jsem nejspíše
i umřel. Nakonec jsem dojel do Paříže,
kde jsem nakreslil svůj poslední obraz Monu Lisu. Byl jsem pohřben v malé
francouzské vesničce Ambroise. Ještě
jsem měl pro vás připravené další
zajímavosti o svém životě, ale kvůli
požadavkům reportéra jsem to musel
zkrátit.
Daniel Krajíček, 8.B, obr.: thinglink.com
ŠKOLNÍ REVUE XIII/1

RECENZE

ARISTOKRATKA VE VARU
EVŽEN BOČEK
V tomto díle se hned na začátku
dozvíte, jak dopadla svatba příznivců
Helenky
Vondráčkové
v
jejím
svatebním salonku. Všichni budou mít
obavy, jak vše dopadne, protože otec
chtěl šetřit na čemkoliv od květinové
výzdoby až po svatební hostinu. Svatba
se ale nakonec povedla – až na ten
nehorázný nepořádek.

Druhý díl vyprávění o naší
aristokratické rodině začíná tam, kde
první skončil, a to na zámku Kostka.
Opět se setkáte se mnou, Marií
Kostkovou z Kostky, mými rodiči –
otcem skrblíkem a maminkou, která se
chce podobat princezně Dianě,
s kastelánem Josefem, který by měl
nejraději zavřeno celý rok, s hospodyní
paní Tichou, stále klející jako dlaždič
a nasávající domácí ořechovku, a se
zahradníkem panem Spokem, jenž je
hypochondr a má všechny nemoci
světa.
Nemůžu zapomenout ani na mou
„guvernantku“ Denisku, která je
závislá na všem možném a je trochu
„ujetá“ a jejíž slovník zahrnuje asi jen
dvě slova: „super“ a „psycho“.
ŠKOLNÍ REVUE XIII/1

Ukázka:«…Opékání stokilového berana
na intarzovaných parketách při
návštěvě bulharského velvyslance
a jeho soudruhů bylo ve srovnání
s průběhem této svatební hostiny
nevinným flambováním palačinek. …
Strop sice očazený není, ale otisky
rukou a nohou zamatlaných od
svíčkové na freskové výzdobě jsou
srovnatelné. (…) Ostatně zbytky
svatebního menu byly rozesety po celé
návštěvnické trase. Svatební hostiny se
zúčastnila i vycpaná zvířata v loveckém
salonu. Jen z tygří tlamy jsem vytáhla
asi dvacet koláčků. Hledí na helmě
zapatlané od svíčkové napovídalo, že
se někdo pokoušel krmit i brnění.
Někomu připadla hladová i Marie I.,
protože přilepený kus hovězího jí na
portrétu zakrýval skoro celý obličej. »
Knížka se i dále nese v podobném
humoristickém ladění a je plná
bláznivých historek a situací. Mohu
doporučit všem, kteří se chtějí
odreagovat a zasmát.
Ondřej Chytrý, 9.B
Zdroj: knihydobrovsky.cz
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ZOO KOUTEK

NOVINKY Z BRNĚNSKÉ ZOO
Dne 5. září 2017 se v zoo narodilo
první mládě mary stepní. Mara stepní
je hlodavec, který může vážit až 16 kg.
Vyskytuje se v suchých a travnatých
pampách střední a jižní Argentiny. Živí
se trávou, listy keřů a plody. V přírodě
se dožívá 5 let a v lidské péči 5-8 let.
Od 26. srpna 2017 mají v Zoo
Brno novou expozici pro lvy. V ní se
zabydlel pár lvů konžských – Kivu
a Lolek. Tento druh dosahuje váhy až
170 kg a živí se samozřejmě masem.
Volně v přírodě se vyskytují
v jihozápadní
Africe
v oblastech
od pouští až po svahy hor. Dožívají se
až 30 let.

Dne 23. srpna 2017 se narodila
2 mláďata
tamarínů
žlutorukých.
Tamaríni jsou malé opičky, které váží
zhruba 0,5 kg. Žijí v Jižní Americe a do
jejich jídelníčku patří hmyz, plody,
semena, květy, listy, vajíčka a drobní
obratlovci. Dožívají se až 15 let.

Dne 20. září 2017 se ještě
narodila 2 mláďata kapybar. Kapybara
je velký hlodavec, vážící až 66 kg.
Volně žije v sezónních mokřadech
(Pantanal, Llanos) Jižní Ameriky,
od Panamy až po severovýchodní
Argentinu. Kapybary jedí vodní
rostliny, trávu, kůru, výhonky a plody.
V přírodě žijí 4-8 let, v zajetí 8-12 let.

Eliška Sázavská, 8.B
Zdroj: www.zoobrno.cz
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VÝTVARNÝ KOUTEK
VZPOMÍNKA NA PRÁZDNINY

Anna Sajvaldová, 6.A

Dominik Zoubek, 6.B

Eduard Valeš, 6.A

Marek Zamazal, 6.B

Martin Holešovský, 6.B

Sára Smutná, 6.B

Nela Lhotská, 6.8

Tereza Dlapková, 6.B

Eliška Rautenkranzová, 6.B

BAREVNÝ PODZIM
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ZOO KOUTEK

TAJEMNÝ A TEMNÝ HALOWEEN
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LITERÁRNÍ KOUTEK

PŘÍRODA A MY
(Krátké zamyšlení)
Příroda nám dává prozatím vše
to, co potřebujeme. Jídlo, pití i světlo.
A co děláme my? Zbytečně plýtváme
jejími
drahocennými
zásobami,
znečišťujeme ji a celkově jí ubližujeme.
Třeba kácením stromů a likvidací
deštných pralesů, každý rok jich
ubydou desítky milionů hektarů.
Pokud budeme pokračovat tímto
tempem, již v tomto století zmizí
všechny deštné pralesy, které jsou
nezbytně nutné pro přísun kyslíku, bez
kterého se neobejdeme, a k udržování
podzemní vody.
Nejde však jen o deštné pralesy,
takhle ledabyle plýtváme spoustou
věcí, např.: nerostnými surovinami,
zásobami pitné vody atd. Když
budeme pokračovat v našem sobectví
a lehkomyslném postoji k věcem
kolem sebe, může dojít k záhubě
rostlin, živých tvorů a postupně až celé
naší Země.

Tak co uděláme? Budeme se
na tom podílet, případně tomu všemu
jen přihlížet, nebo pomůžeme přírodě
aspoň malým dílem tím, že začneme
každý sám u sebe a budeme třídit
odpad a co nejméně plýtvat jídlem?
Je to jen na každém z nás, kam se
zařadí, jestli do skupiny sobeckých lidí,
kterým je jedno, co se s přírodou děje,
nebo mezi ty, kterým na ní záleží
a chtěli by ji uchránit i pro příští
generace.
Simona Švestková, 9.A
Obr.: ceskatelevize.cz

MOJE OBLÍBENÉ POČASÍ
(ROČNÍ OBDOBÍ)
Nemám jen jedno oblíbené roční
období, mám ráda jaro, léto i podzim.
Jediné, které vyloženě nemusím, je
zima. To fouká vítr, padá mokrý sníh
a mně mrznou ruce i nohy a musím
chodit navlečená jako medvěd.

ŠKOLNÍ REVUE XIII/1
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LITERÁRNÍ KOUTEK
Zato na jaře začínají kvést květiny,
tvář ohřejí první jarní paprsky a ochladí
čerstvý pohodový vánek.
Léto je plné vody, tepla a zábavy.
Kamarádi se scházejí a užívají si po
dlouhých deseti měsících plných učení
a stresu. V létě můžu spát, jak dlouho
chci, a dělat „všechno“, co chci.
A podzim? Krajina se nádherně
zbarví a chystá se ke spánku. Zvířátka
shání zásoby jídla a vystýlají pelíšky,
stromy shazují svou pestře zbarvenou
hřívu. Navíc mám narozeniny.
Simona Švestková, 9.A

Déšť, padající na parapet mého
okna, se rozléhá po celé ulici. V tu
chvíli otevřu okno a dýchám čerstvý
vlhký vzduch, který je příjemným
osvěžením pro mé tělo i mysl.
Sedím a hledím na hromy a blesky
padající z nebe. Někdy vyběhnu ven
a nechám si osvěžit tvář chladivou
vodou pleskajících kapek. Když déšť
odezní, nastává to nejlepší – mohu si
pustit hru nebo film, jelikož nás
mamka nenutí jít ven.
Josef Martinec, 9.A
Někdo by řekl, že nejkrásnější
počasí bývá v zimě, kdy je vše přikryto
bílou pokrývkou, sníh lehce poletuje
28

ve vzduchu a rampouchy visí z okapů.
Ten nekonečný klid a ticho…
Jiný s tím nebude souhlasit a říká,
že nejhezčí počasí bývá v létě. Všude je
cítit vůně květin a zpívají ptáčci,
do toho se smějí pobíhající děti, co si
právě hrají na honěnou. Podle mě je
krásné obojí.
Silvie Dlapková, 9.A
Mám rád téměř všechno počasí,
protože každé je nějakým způsobem
krásné, ale temná letní bouřka mi
přijde nejkrásnější. Když zaprší
po dusném letním dni, na zem padají
z černých mračen velké studené kapky,
v dálce se blýská a hromy zní hlasitěji
než orchestr a vzduch je nasycený
vodou. Tehdy jsem nejšťastnější.
Jan Franěk, 9.A
Nemám své vyloženě oblíbené
počasí. Mám rád léto, kdy je příjemně
teplo a sluneční paprsky mě něžně
hladí po tváři. Příjemný vánek se mi
konejšivě přehrabuje ve vlasech
a u toho si vychutnávám pořádný kus
ideálně vychlazeného melounu.
Ale zase nemám rád, když je až
moc horko. Slunce rozžhaví kachličky
a písek tak, až se cítím jako pizza
v cihlové peci, a nemohu si vychutnat
dobře vychlazenou zmrzlinu, protože
je celá rozteklá.
Martin Reguli, 9.A
Nejraději mám jaro, kdy svítí
slunce a k tomu fouká mírný větřík.
Vše kolem se zelená a kvete. To je
ideální počasí na sport, a proto se
snažím každý den využít aktivně, ať už
hraním fotbalu nebo ježděním
na skateboardu.
ŠKOLNÍ REVUE XIII/1
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A léto? To mám také rád, hlavně
když mohu chodit s kamarády na
koupaliště a dělat tam psí kusy.
Nemám rád zimu, protože sotva
vyjdu ven, už mi mrznou prsty.
Filip Chmel, 9.B
Mám ráda teplé počasí, kdy
vyběhnu ze školy a už se těším, jak se
doma obléknu do plavek, nakrájím si
ovoce a budu se opalovat. Lehnu si
s knihou v ruce na trávu a cítím, jak mě
laskají sluneční paprsky. Je to, jako by
vám štěstí běhalo po těle a šimralo
vás. Čistá modrá obloha ve mně
vyvolává touhu a naději, neboť
ve vzduchu už cítím léto, jahody
a hlavně prázdniny!
Gabriela Bartoňková, 9.B

Mám rád léto, kdy je velké teplo
a dusno, slunce svítí a pálí. Najednou
se přižene vítr, s sebou přinese tmavé
mraky, začne bouřka a silný déšť.
Nesmí to trvat však moc dlouho.
Po dešti a po bouřce opět
vysvitne slunce a venku je po dešti
vlahé ovzduší. Mám to rád, protože je
to příjemná změna po tom velkém
dusnu, kdy je člověk tak unavený, že se
mu ani nechce nic dělat.
Michal Antoš, 9.B
Obr.: Kamila Antošová

ZAJÍC A LIŠKA
Bylo nebylo, na jedné louce bydlel
jeden zajíc a ten byl moc smutný,
protože neměl žádné kamarády. A tak
by mu nevadilo ani to, kdyby se s ním
skamarádil třeba medvěd.
Jednou šel na louku a tam potkal lišku.
Liška se s ním dohodla, že se zítra
v pravé poledne zase na louce sejdou
a půjdou k ní domů do nory na oběd.
Zajíc však netušil, že ve skutečnosti má
být tím obědem on, v noře totiž čekalo
hladové lišče.

Když přišli k noře, strčil zajíc hlavu
do otvoru, ale ouha – byl tak tlustý, že
uvízl a nemohl ani dovnitř, ani ven,
a lišče tam zůstalo uvězněno.
Liška přemýšlela a přemýšlela, co
s ním. A najednou jí došlo, že taky
nemá kamarády a tohle by mohl být
její první.
Pokusila se ho tedy vytáhnout,
ale nešlo to. Celé odpoledne hledala
pomoc, až narazila na medvěda Míšu.
Ten ji doprovodil domů a vyprostil
smutného zajíčka ven.
Zajíc byl za záchranu hodně
vděčný, a tak se všichni tři stali velkými
kamarády.
Valérie Vašková, 6. B
Obr.: Kristýna Havlíčková, 9.B,
Helena Jahodová, 9.B
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KŘÍŽOVKY
Přijde Pepíček za maminkou: „Maminko, mě bolí hlava.“
Maminka mu odpoví: „Víš Pepíčku, musíš hodně pít.“
Pepíček: „Dobře, takže ………………………………..…… (tajenka)?“

Vesmírná loď
Léčitel stromů
………… a stůl
Savec s bodlinami
Nejlepší přítel člověka
Dává nám mléko
Stará loď
Získáváme z ní cukr
Taneční představení
Má zuby, ale nekouše
Kniha Boženy Němcové
Největší had
Lékař se ptá pacienta: „Mluvíte ze spaní?“
„Ne, já mluvím, když spí ostatní.“
„Jak to myslíte?“
„………………………….. (tajenka).
Žije na suchu i ve vodě
Noční pták
Naše planeta
Člověk, který u někoho pracuje
Černá deska ve škole
Vysoká žlutá květina
Jednotka času
Matka a ………
Zahradník ho vytrhává
Jarní květina
30
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Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu
připomíná: „Co se říká?“
„Nevím.“
„Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“
„Neříkej, ………………………………..…… (tajenka)!“
Polní pták
Potřeba žokeje
Uzavřít pojistku
Sladké plody
Pohon auta
Bezbarvá tekutina
Černý nápoj
Lekat
Salám, šunka, párek,…
Levný
………... a 7 trpaslíků
Boty do bláta
Opak malého

„Mami, to je opice?“ ptá se chlapeček v zoo
„Kdepak, to je teprve ………………………………..…… (tajenka).“

Hora
Nevěsta má na hlavě ……
Vývoj kupředu
Opera A.Dvořáka
Naše hlavní město
Gymnastické nářadí
Česká měna
Ranní jídlo
Řešení:
1.… kde je kořalka? ---2.Jsem učitel. --- 3.… že je to všechno! --- 4.… pokladní

Nikola Bartoňková, Lucie Kroupová, Helena Jahodová a Klára Svobodová z 9.B
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Víte, že…
 … Walt Disney, který vymyslel Mickey mouse, nesnášel myši?
 … kočky stráví třetinu života péčí o svoje tělo?
 … Samsung začínal jako prodejce cukru?
 … průměrná žena za svůj život spotřebuje 2,7 kg rtěnky?
 … na světě žije kolem 40 miliónů slepých lidí?
 … původní recept na coka colu obsahoval kokain?
 … faraon Ramses II. měl 156 dětí?
 … Čechy měly po staletí pověst zlatonosné země?
 … více lidí bylo zabito osly, než zahyne při leteckých haváriích?
 … automobilka Porshe vyrábí i traktory?
 … existují i červené banány?
Daniel Krajíček, 8.B
Obr.: pohadkar.cz, cz.depositphotos.com

PÁR VTIPŮ NA ZÁVĚR
„Mami, mami, mám
dobrou a špatnou zprávu,
jakou chceš slyšet první?“
ptá se Pepíček maminky.
„Tak tu dobrou.“
„Dostal jsem jedničku z
diktátu!“
„To je hezké, Pepíčku, a
jaká je ta špatná?“
„Že to není pravda!“

Blondýnka řídila
auto tak špatně, že
jí její GPS navigace
řekla: „Po pěti stech
metrech odbočte
doprava a zastavte.
Já vystoupím.“

Pan Václavka stojí nakvašeně pod jabloní a hrozí
Pepíčkovi: „Počkej, kluku zatracená, až uvidím tvého
tatínka, tak mu povím, že mi chodíš na jablka!“
„To klidně můžete, sedí pár větví nade mnou!“
32

Sousedka přijde ke
kamarádce na návštěvu
a popíjejí kafe. Najednou
do obyváku vejde černá
kočka a říká: „Dámy,
neviděly jste tady někde
dnešní noviny?“
Sousedka zmateně
kouká, ale kamarádka ji
uklidňuje: „Nenech se
zmást, to ona jen tak
machruje, ona totiž
neumí číst. Ona si jenom
prohlíží obrázky.“
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Změna hesla
Zadejte nové heslo: zelí
Heslo musí obsahovat více než 8 znaků: kyselý zelí
Heslo musí obsahovat alespoň jednu číslici: 3 kyselý zelí
Heslo nesmí obsahovat diakritiku: 3 kysely zeli
Heslo nesmí obsahovat mezery: 3blbykyselyzeli
Heslo musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno: 3BLBYkyselyzeli
Heslo nesmí obsahovat více velkých písmen jdoucích po sobě:
3BlbyKyselyZeli,DejMiTenBlbejPristup
Heslo nesmí obsahovat interpunkci:
TakTedJsemSeAleUzFaktNastval3BlbyKyselyZeliDejMiTenBlbejPristup
Omlouváme se, ale toto heslo už někdo používá. Vymyslete jiné:…

Nezaměstnaný se uchází o místo uklízeče WC u Microsoftu. Vedoucí
personálního si ho pozve na pohovor a potom si ho i vyzkouší – nechá ho
vyměnit těsnění pod WC. Nakonec řekne: „Tu práci máte! A dejte mi svou
e-mailovou adresu, kam vám mám poslat smlouvu a údaji, kdy a kde se
máte hlásit!“
Muž řekne, že vlastně nemá ani počítač, ani e-mailovou adresu.
Vedoucí personálního odvětí, že je mu tedy líto, ale bez e-mailu virtuálně
neexistuje a proto nemůže tu práci dostat.
Muž zmaten odchází a v kapse má pouze 10 dolarů. Rozhodne se
koupit 10 kilo rajčat v supermarketu a s těmi jde od dveří ke dveřím.
Během hodiny prodá svá rajčata a zdvojnásobí investovaný kapitál. Tak to
udělá ještě třikrát a přichází domů s 80 dolary. Uvědomí si, že se takhle
uživí. Každý den ráno tedy vychází z domu, vrací se pozdě večer a denně
troj až čtyřnásobně rozmnožuje svůj kapitál. Později zakoupí ruční vozík,
pak dodávku a časem je majitelem malé flotily dodávek.
Za pět let je jedním z největších dodavatelů potravin v USA. Myslí na
budoucnost své rodiny, a tak si nechá od pojišťovacího agenta vypracovat
pojištění. Na konci schůzky se ho agent zeptá na jeho e-mail, aby mu mohl
zaslat vypracovaný návrh pojištění. Muž odpoví, že e-mail nemá.
„Zvláštní,“ řekne agent, „nemáte e-mail a vybudoval jste takové
impérium. Představte si, kde jste mohl dnes být, kdybyste e-mail měl!“
Muž se zamyslí a odpoví: „To bych uklízel záchody u Microsoftu!“

Adéla Bartoňková a Eliška Rautenkranzová, 6.B
Zdroj: nejvtipy.cz, lubosovy-vtipy.net
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