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Letošní rok se pomalu chýlí ke konci, dny se zkracují večery pod lampou se
prodlužují. K jejich zpříjemnění Vám přinášíme první letošní číslo žákovského
časopisu Marmeláda. Přestože pokračujeme ve stopoách našich předchůdců,
novinkou je, že časopis bude umístěn na stránkách školy.
Věříme, že náš časopis budete číst nejen pod lavicí i nadále a budete se
k obsahu čísel vyjadřovat. Také doufáme, že vás pobavíme, obohatíme,
přineseme nové informace a každý si zde najde svou oblíbenou rubriku.

Nádherný adventní čas, krásně prožité vánoční
svátky a v novém roce pevné zdraví, úspěchy ve
škole, radost a elán přeje všem redakční rada.

Pytlík plný fejetonů
Zimní
Je prosinec. Blíží se Vánoce, mrzne, všude je sníh – pro děti hurá velká sranda, ale pro
dospěláky další dřina, zkouška nervů a několik hodin zaplněných nadávkami… A nejlepší na konec –
s prvním sněhem zdlouhavé hledání v kůlně aneb „ Kde mám tu blbou lopatu? „ Samozřejmě pod
sněhem bývá překvapení – může tam být také led ( neboli zkouška ohebnosti a pevnosti kostí). A
jsem u dalšího problému. Děti řvou: „ Hurá! „ , a radují se z klouzačky, kdežto dospělí by se mohli
zbláznit. Na silnici je situace asi taková: Jeden dospělý visí hlavou dolů a nemůže se z toho
vzpamatovat a před ním druhý s bavorákem hledí ne něj, nemůže věřit vlastním očím, je vzteklý a
připravený jít ho tam dorazit… To se zrovna nabourala dvě auta do sebe… Problémy jsou i na druhé
straně, a to na chodníku. Staří lidé létají vzduchem, jedni nadávají na obec a ti druzí v nemocnici na
blbce náhodu. Babička nadává na to, že se zlomenou rukou neupeče cukroví, neudělá vánoční večeři
a dědeček řve ještě víc, protože sám si uvařit neumí a ryby z plechovky s chalupářským gulášem jíst
nebude.

Honza Zlámal 9. ročník

Na "ex"
V jednom nejmenovaném slovníku cizích slov nalezneme na straně devadesáté sedmé pod
heslem exkurze tuto stručnou definici: "Hromadná vycházka;... prohlídka podniku (obvykle z
důvodů vzdělávacích, studijních, apod.).
V souvislosti s naší excelentní třídou však, prosím, vyškrtněte existenci té tajemné zkratky
"apod.", neboť my vždycky všechno děláme výhradně z důvodů vzdělávacích. A tak se ráno
onoho osudného dne všichni cítíme jako v extázi. Exaltovaně (rozumějte s nesmírným
nadšením) očekáváme předem zajištěný expres, který nás exportuje na slíbené místo.
Konečně se motor autobusu zastaví a z extrémně přeplněného vozu se začne chrlit dav
vzdělaných studentů. Pokud máte tak neskonalé štěstí jako my, ujme se vás průvodkyně, která
je skutečným expertem ve svém oboru. Čirou náhodou se nacházíme ve vzácně dobrém
rozpoložení a uvnitř objektu se výjimečně neprojevíme jako exoti a ani při nebezpečných
experimentech v naší blízkosti neexploduje žádný exponát.
Po exkursz se bez větších problémů celá naše expedice nasouká zpět do autobusu. Čím více
se blížíme zpět ke škole, tím více studentů se vytrácí. A věřte - nevěřte, všichni doma pilně
rozjímáme nad nově nabytými poznatky.
Macinka , 8. ročník

Pokec přes skype
Ano, skype jeden z nejpoužívanějších vynálezů po Facebooku. FB není zrovna nejlepší, neboť si
zde nemůžeme hrát na malé dětičky a číst pohádky jako např. Barbie, Sněhurka, Medvídek Pú a tak
podobně. Každý den voláme snad hodiny, mít telefony tak jsme bez kreditu než bys řekl švec. Píšeme
si, voláme, řešíme domácí úkoly, předčítáme pohádky, hrajeme slovní fotbal aj. všichni ti se kterými si
volám jsou mi velice blízcí, přirostli mi k srdíčku lépe jak cholesterol (má se co učit). Díky za ty krásné
chvíle: Katy, Simča, Lukáš, Karin, Mik César (vládce říma), Evča, Peťa, Martin a jako náhrada Lumírek.

Silva Lovecká, 9. ročník

Zapomínání - (skleróza)
Určitě všichni známe ten špatný pocit, který nám napovídá , že něco děláme špatně. Například šel
jsem nedávno s papučemi do myčky. Nebo jsem potřeboval na malou a místo na záchod jsem se
hrdě se zdviženou hlavou vydal ke koši. Někdy je to zapomínání tak hrozné, že si ani za boha
nevzpomeneme co jsme to vlastně chtěli . Občas i pomůže, když se vrátíme na místo, kde jsme o tom
přemýšleli naposled, ale jen v tom případě, když si ho pamatujeme. Abych se přiznal mě to
nepomáhá a tak spoléhám na to, že ta daná věc nebyla důležitá. Říká se, že když si uděláme na
kapesníku uzel, tak že tu věc nezapomenu, protože když ho rozvážu měl bych si vzpomenout. Ale co
když používám papírové kapesníky? Tak to asi tak jednoduše nepůjde. Nebo co když nemám rýmu?
To u sebe kapesníky mít nebudu. Jedině udělat si uzel na triku, je to sice módní a elegantní , ale při té
mé zapomnětlivosti bych jich měl moc a nevěděl bych jaký uzel k jaké věci ptří. Třeba zapomínáme
jen proto, že si chce náš mozek odpočinout, aby nedošlo k přetížení. No ať jsou důvody jakékoli, je to
hrozné. A určitě to buď poznáme a nebo jste to už poznali tak jako já.

Martin Školař, 9. ročník

Cesta do školy

Rozhlídni se než půjdeš přes cestu, ve škole dávej
pozor, přines dobré známky a po škole hned domů. Tak
tuhle větu poslouchá asi každý z nás z úst od jednoho z
našich rodičů každé ráno. Někdy možná ještě přihodí a
vem s sebou ty odpadky ať to tady nesmrdí. Někdy mi
připadá, že to mamce z té pusy jen tak vypadne, že už
ani nevnímá, že to říká a už vůbec ji nedochází, že to
všechno už vím, že už to do mě tluče přes 8 let a že se mi
to v tom mém mozku jakýmsi způsobem zůstalo. No
jenže opakování je matka moudrosti, jak ji znám a já se
nezmůžu na nic jiného než na přikývnutí hlavou,
uchopení toho šedého pytle, ještě pusu na rozloučenou a
dokud sem ve škole, žádné tyhle rozhovory nehrozí. Uf!
Karolina Lankašová a Veronika Oprchalová, 8. ročník

Tahák
Ráno se probudím a vzpomenu si: ,,Dneska vlastně píšem písemku z dějáku.“
Během deseti minut si napíšu tahák a přemýšlím jak ho dobře schovat. Nevím,
jak mě to napadlo, ale dala jsem si ho jak malý blbý dítě na ruku. Když nám úča
rozdala „papírečky“ tak jsem roztáhla ruku a začala opisovat. Samozřejmě mě
učitelka nachytala, tak jsem dostala za 5!! Moc jsem se těšila na mamčinu
přednášku o tom, jak se nedostanu na žádnou školu. Taháky jsou vážně na

ho*no!!

Víte, že….
Megalodon
Je vymřelý druh žraloka, jež žil v období miocénu a pliocénu před přibližně 16-1,6 miliony let.

Rozměry
Rozm ry
Megalodon je největší známou dravou parybou. Jeho délka se pohybovala v rozmezí 1218 metrů a hmotnost 20-30 tun (starší odhady hovoří dokonce o 30 metrech a 60 tunách,
nejsou však příliš důvěryhodné). Zuby tohoto gigantického obrouna mohly mít až 17 cm
(výjimečně dokonce 21 cm).

Teorie vymření
Megalodonti vymřeli zhruba před 1,6 milionem let. Přesná příčina je stále otázkou diskuzí.
Existuje rovněž teorie že megalodon nevymřel, což podporují svědectví mnohých lidí. Známé
jsou také útoky na lodě, po kterých v lodi zůstávají ohromné žraločí zuby. Jednou také údajně
megalodon zaútočil na válečnou ponorku.

Způsob života
Megalodon žil s největší pravděpodobností samotářským typem života. Jeho potravou byly
velryby a velcí ploutvonožci. Nejspíše lovil tak, že se zespodu vrhl na svou kořist a ukousl jí ocas.
Potom ji roztrhal. Jeho mláďata se nejspíše živila malými ploutvonožci a delfín možná i menšími

druhy žraloků. Kamil Alán, 8. ročníki

Jak už všichni ví. Řecko je v ekonomické krizi a čekají, že jim Evropa ty peníze navalí.
Naneštěstí to tak je a jejich problémy schytáme my. Momentálně Řecko stále čeká na 31,5
miliardy eur (asi 800 miliard korun), které mělo dostat už v červnu. Kvůli skluzu v plnění
dohodnutých podmínek ale Eurozóna uvolnění této tranše neustále odkládá. Řecko už
mezitím schválilo další úspory a doufalo, že tentokrát peníze dostane. Já si myslím, že by se
měli snažit to nějak napravit sami a ne si válet špeky u televize a brát peníze. Taková je hold
realita a všichni se s tím musíme smířit.
Tímto článkem vás
provázel: Alberto Martínez Puche , 8. ročník

Reportáž

Naše Šatny
Tak jak jste si už určitě všimli, na naší škole máme úžasné Šatny. V naších
šatnách se dějí neskutečné události:
Stress
Láska
Dobrodružství
Závist
Zábava
Podrazy
Žalování
Apod.

My jakožto správní novináři jsme si zjistili nějaké drby.

V našich šatnách se někteří jak je vidno bojí o své věci a radši si tu nic

nenechávají viz. Obrázek:
Tady máte krásný důkaz, že u nás na škole se může stát úplně všechno a někteří
to vědí. Ale nezavírejte tento časopis a čtěte dál.
Jak jsme už psali naše šatny Nejsou po skončení výuky zamčené a děti si berou
věci radši domů. Ale během vyučování Jsou naprosto bezpečné a někteří v nich
mají celkem nepořádek. Rádi bychom upozornili, že následující obrázek není pro
nikoho s velkým citem k pořádku.

Omlouváme se za grafiku, ale přes zamčenou šatnu se špatně fotí. Ale jak vidíte
žáci důvěřují svým šatnám, že jejich věci během vyučování ochrání.
Samozdřejmě, že i my na škole máme takové kutily, kteří se často nudí a neví co
mají dělat, s tím bude souviset další obrázek. Další obrázek vám ukáže jak málo
stačí být šikovný, abyste dokázali něco vykutit. Doufáme, že z toho nebudete mít
trauma a ujišťujeme vás, že tato díra se náchází mezi dvěma šatnami 8. třídy. Je
to i takový záchraný bod, kterým můžete prolézt, když má například v
Informatice někdo klíč u sebe (Vždyť víš Pospe). A většinou jsou zamčené obě
šatny zárověň. Prosím neptejte se nás čí jsou to kozačky, my to nevíme!!!!

Na neštěstí máme tak pohodlné šatny, že si v nich občas i někdo přispí (Ty víš
koho myslím, pokud míváš opolední vyučování). Tady máte krásný důkaz, toto
jsme bohužel nevyfotili opravdově a museli jsme to nafotit uměle (v hlavní roli
Michal Vrba), protože nám někdo již zmíněnou fotku smazal a nebyla možnost ji
vyfotit znova!! A tady je překrásná fotečka.

Opět se omlouváme za horší kvalitu. Foťák nám toho víc nedovolil.
No a když to pomineme Tak je to naneštěstí Konec tohoto Článku.
ČLÁNKEM VÁS PROVÁZELI ALBERTO MARTÍNEZ PUCHE A MICHAL
VRBA. SNAD SE VÁM LÍBIL.

Naši žáci umí

Monika Kasperová, 8. ročník

Zažili jsme…
Přespolní běh
Kdy se přespolní běh konal? 4.10.2012
Kde se konal? Na stadionu ve Vyškově
Přespolní běh se koná každý rok. Toho to závodu se účastní spousta škol s okolí Vyškova a
mezi ně patří i naše škola ZŠ Pustiměř. Nemáme moc dobré podmínky na trénink jako třeba
atletické školy, ale i přesto dosahujeme vysokých výsledků. Soutěžící ze školy ZŠ Pustiměř
měli velkou konkurenci (tím byly Rousínov, Letní pole, Komenská Slavkov a hlavně
Gymnázium Vyškov)
Kategorie: mladší dívky – 1100m
mladší chlapci – 1600m
starší dívky – 1600m
starší chlapci – 2100m
Ze školy byli vysláni tito žáci:
6-7: Michaela Kouřilová, Aneta Koudelková, Tereza Zourková, Tereza Barátová, Petra
Krejčiříková, Kateřina Drmelová,
8-9: Veronika Oprchalová, Michal Vrba, Josef Janota, Tereza Hučíková, Elena Klevetová,
Lucie Přikrylová, Filip Kocián, Jan Zlámal, Martin Pražienka, Zdenek Fiala
Nejlepší žáci ZŠ Pustiměř: 19.místo Michal Vrba (8.tř)
19.místo Veronika Oprchalová (8.tř)
Tereza Barátová (7.tř)
Našim závodníkum přejeme do dalších soutěží hodně štěstí J

Redaktorky: Kristýna Pruknerová a Petra Pučánová

16.místo

Rozhovor s běžci z 8. ročníku
Kamil Alán
Připravil jsem si pro Vás takovou menší besedu se čtyřmi běžci z naší školy- Michalem
Vrbou, Marcelou Ďuráčovou, Veronikou Oprchalovou a Josefem Janotou. Ptal jsem se jich na
otázky okolo běhu, jak se připravovali a podobně, více se dovíte pod tímto textem.
Jakého výsledku jste dosáhli?
M. Vrba- Na 19. místě.
V. Oprchalová- Myslím, že na 19. místě.
J. Janota- Jo, já jsem Pipin a neumím počítat.
M. Ďuráčová- Nevím, protože z toho mám guláš.
Došla Vám v závodě síla, mysleli jste, že to nedokážete?
M. Vrba- Měl jsem dost síly a na konci jsem ještě předběhl 3 běžce.
V. Oprchalová- Došla mi síla, a já myslela, že to nedokážu.
J. Janota- Neeeeee.
M. Ďuráčová- Málem mi tam upadla noha.
Jaký byl start?
M. Vrba- Bylo to doslova o hubu.
V. Oprchalová- Rychlý, stresující.
J. Janota- Strašný.
M. Ďuráčová- Špatný, už na začátku mě začali fackovat.
Jak jste spokojeni se svým výkonem?
M. Vrba- Celkem ano.
V. Oprchalová- Špatný.
J. Janota- Tak trošku spokojený.
M. Ďuráčová- Špatný.

DEN KOUZEL NA NAŠÍ ŠKOLE
V pátek 19. října vtrhla na naši školu strašidla. Ale ne opravdová, byli to
převlečení žáci. Ráno jsme přišli do školy, někteří v maskách, jiní se ještě
převlékali a maskovali. Byli zde čarodějnice, skřítci, duchové, princezny,
zombie a další.
Někteří žáci z 9. třídy zorganizovali pro 1. stupeň zábavnou hru. Deváťáci
byli hlídači a ostatní museli vhazovat lístečky - které si museli pokaždé
vyzvednout – do misek, které jsme hlídali. Třída, která vhodila nejvíce
lístečků, zvítězila.
Šesťáci, sedmáci a osmáci vytvořili průvod obcí v maskách a zavítali do
horní i dolní školky.
Poté se žáci přemístili do tělocvičny, kde byla nachystaná skupina
MARBO - složená ze zpěváka a zpěvačky, kteří si s sebou přivezli i různé
hudební nástroje. Nejdříve se uskutečnil koncert pro starší žáky, pak
následovalo vystoupení stejné skupiny pro první až pátou třídu.
Po skončení jsme šli do svých tříd, kde se většina odmaskovala, a začali
jsme vyřezávat dýně, které jsme si přinesli. Z vnitřků dýní vyrobila paní
učitelka Adamcová - tak jako každý rok – dýňovou polévku, nachystanou na
večerní ochutnávku. Naše dýně se vynesly před školu. Tím pro některé
skončil náš školní den.
Jiní se ale těšili na večerní program - rozsvěcování dýní, ochutnávku
cukroví a dýňové polévky. Také se volil Nejhezčí podzimníček, tedy skřítek
vyrobený z přírodních materiálů, a vystavovaly se výkresy žáků. A to
nejhlavnější, zapalovaly se vyřezané dýně.
Tento projektový den, který se koná každoročně, byl opět super.

Monika OHARKOVÁ

Anketa v deváté třídě
1) Zdůvodni, jak jsi spokojen se svojí třídou?
Někteří mě někdy trochu štvou, protože otravují a nedělají to, co mají. Na začátku 6.třídy,
jsme se neměli moc v lásce, ale časem jsme si na sebe zvykli. Tento poslední rok si chceme
užít a nehádat se mezi sebou a doufám, že to nikdo nepokazí.
VŠICHNI
2) Čím byste chtěli být nehledě na schopnosti?
Chtěla bych být politička, protože se mi nelíbí jak se vláda stará o tento
stát.
NICOLLETA
Chtěla bych být slavná zpěvačka, protože chci brát velké peníze, rozdávat autogramy,
fotky a vystupovat na koncertech.
PÁJA
Já bych chtěl být truhlářem, protože jsem hrozně líný a nechce se mi studovat.
KUBA
3)Chtěli byste mít hudbu u oběda?
Já bych nechtěla, protože je tam šílený randál a každý má jiný styl hudby, takže by byly
spory.
NICOLLETA
Ano chtěla bych hrozně moc, protože by byla veselejší atmosféra a chtěla bych tam korejskou
či japonskou.
PÁJA
Nechtěl bych, protože bych si nemohl vychutnat oběd a myslet při tom na Káju Lankašovou.
KUBA
Kája Lankašová, Alberto Martínez, Iveta Hájková

Závěrečník – konečník
Věříme, že jste se pobavili, něco dozvěděli a budeme moc rádi,
když nám napíšete (na školní mail). Už pracujeme na dalším čísle, tak
se těšte.
My se těšíme.
Žáci Zš a Mš Pustiměř

