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Tereza ZOURKOVÁ, Veronika JENÁČKOVÁ

DEN KOUZEL
Den, kdy můžeme být někým trochu jiným, kdy můžeme předvést svoji
kreativitu a den, na který se všichni těšíme dlouho dopředu. To je den kouzel ☺.
Všichni, co si nachystali nějaký kostým, se připravovali od brzkých
ranních hodin. Bylo to znát už na první pohled.

Kostýmy se všem velice vydařily. Ať už to byly kostry, lebky, nebo třeba
princezny.

Vyřezávání dýní se také povedlo, i když zásoba dýní nebyla převratně
veliká, tak z toho množství semen, které se z nich vybralo, jich příští rok bude
určitě mnohem víc.

Výběr hudebního zpestření, čili skupiny

, nám byl po

chuti.
Večerní rozsvěcování dýní doprovázela příjemná atmosféra a níže si
můžete přečíst dojmy ostatních.
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Názory:
Veronika Oprchalová (9.):
Den kouzel byl fajn a tento rok
jsem si řekla, že za žádnou masku
nepůjdu a bylo super, že jsme pomáhali
druhákům s vyřezáváním dýní. Užila
jsem si to.

Tomáš Jachan (8.):
Den kouzel se mi líbil. Líbilo se
mi to, že jsme se neučili. Večer byl taky
fajn. Každý rok je to zábava.

Honza Kramář:
Den kouzel byl v poho. I když nechodím na vaši školu, rád se chodím
podívat. Je super, že vaše škola vymýšlí něco takového.

Marcy Ďuráčová (9.):
No... Den kouzel je fajn. Líbil se mi, ale chtělo by to nějaký šmrnc.
Nějaké oživení. Je to každý rok stejné. Vyřezávání dýní, skupina Marbo... Chce
to změnu.! Nějaké vzrůšo.

Tomáš Kučera:
Ano, den kouzel byl pro mě
velice

příjemně

Seznámil

jsem

báječných lidí.
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strávený
se

se

večer.

spoustou
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Tomáš JACHAN

DEN KOUZEL
Tento den se musí líbit každému, i když je to americký svátek. Každého
člověka pobaví si nasadit masku na hlavu, popřípadě nějaký kostým a strašit lidi.
U nás ve škole se den kouzel připravuje od rána, každý si může donést masku a
svou dýni, kterou vydlabe a z dužiny se tradičně v naší škole udělá dýňová
polévka. Tento den kouzel jsme měli objednanou skupinu Marbo, která k nám
přijíždí každý rok na tento den. Mohla by se příští rok objednat jiná skupina,
protože tento rok už děti ze školy tato skupina moc nenadchla. Ke konci školy se
vydlabané dýně vezmou a dají se před školu, aby maminky, tatínci, babičky a
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dědečci viděli práci svých dětí. Na den kouzel se u nás ve škole dělají i
podzimníčci, kteří se dělají jen v některých třídách, nebo si jej může každý
vyrobit doma. V šest hodin se rozsvěcují dýně a lidé mohou hlasovat o
nejhezčího podzimníčka. Tento rok přišlo dost lidí, děti si hrály venku a rodiče
mohli také ochutnávat recepty babiček a maminek dětí, které upekly. Tak v osm
hodin den kouzel skončil a děti a rodiče odešli. Mně osobně se den kouzel líbil,
ale mohl by trvat dýl. ☺☺☺☺☺☺☺

Kryštof PITTNER, Radim KLANICA

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU HRONOVOU
Jak se vám líbil den kouzel?
Chtělo by to po těch letech něčím novým oživit. A to že jsme Češi
nedokazovat jen záporně (fronta a tlačenice u cukroví).
Co se vám líbí na škole?
Na té nové se mi líbí obrázky. Ta starší budova vypadá stále slušně.
Jak se vám líbil koncert skupiny Marbo?
Nelíbil.
Jaká třída se vám líbí nejvíc?
Samozřejmě moje devátá ☺ ☺ ☺
Jak se vám líbí PC učebna?
Jak kdy podle toho, kolik funguje počítačů a s kolika tam jdu žáky.

Alena ŘEHÁKOVÁ, Petra DRMOLOVÁ

MADAGASKAR
V rámci projektu Planeta Země 3000 jsme se zúčastnili pořadu
Madagaskar – příběh pradávné lemurie. Madagaskarská republika má rozlohu
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8 500 km2 a patří mezi nejchudší státy světa. Hlavní město je Antananarivo.
Nachází se zde největší tržnice světa. Nejznámější památkou Madagaskaru je
Ruftan - palác královny.
Všude kolem žijí lemuři, kterých tam žije na 20 druhů. Lemur znamená
z překladu z latiny „duch zemřelých“. Denně prospí kolem 12 hodin. Jiné druhy
zde však chybí, například dravé šelmy.
Z dalších zvířat tu žijí např. želva paprsčitá, hroznýš madagaskarský a
chameleóni.
Lidé se živí se rybolovem a jí převážně rýži. Na většině míst chybí pitná
voda. Každý člověk žije denně asi za 20,-Kč. Jim to ale nevadí, hlavní je pro ně
rodina a láska.
Většina domů je z cihel. Malé děti se v mnoha případech dožijí
maximálně 5 let.

Martin Šedovič, Filip Trávníček
Dva zkušení reportéři kladli svým respondentům otázku „Co byste chtěli
zlepšit nebo změnit na naší škole?“
Marek Martínez (7. tř.): Chtěl bych palačinky na obědě a levný rohlíky
s nutellou v bufetu.
Miroslav Horák (5. tř): Chtěl bych interaktivní tabule do všech tříd, ať se
nemusíme stále stěhovat.
Kamil Alán (9. tř): Chtěl bych míň používat učebnu fyziky a více tříd, aby
se tolik nestěhovalo.
Daniel Čudovský (8. tř): Chtěl bych více florbalových holí do tělocvičny
(zejména na levou stranu).
P. uč. Hrozková: Chtěla bych změnit vztahy mezi žáky v některých
třídách.
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Petra KREJČIŘÍKOVÁ

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Jako každá jiná škola má i ta naše svůj žákovský parlament. Není to jako
politický parlament, i když zasedání míváme taky. Většinou se scházíme každý
měsíc, abychom vyřešili problémy nebo prosby, které každá třída má. Řešíme
například, jestli nám chutnají školní obědy, nebo jestli je ve třídách všechno v
pořádku. Dále probíráme blížící se akce a dohadujeme se, jak je naplánovat co
nejlépe. Všechno, co se za dveřmi školní knihovny po dobu našeho "zasedání"
děje, potom deváťáci dopraví k panu řediteli. Ten se nám většinou pokusí
vyhovět, nebo náš plán rovnou zavrhne. V parlamentu jsou zastoupeni žáci od
4. třídy a to ve složení:
o

4. třída - Simona Knapová a Štěpán Smejkal

o

5. třída - Lucie Malá a Jan Vrba

o

6. třída - Klára Václavíková a Martin Školař

o

7. třída - Iva Ondrová a Ondřej Trávníček

o

8. třída - Petra Krejčiříková a Tomáš Jachan

o

9. třída - Marcela Ďuráčová, Kristýna Pruknerová a Alberto

Martínez Puche

Michal ZOREK

SKAUTING
Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí
a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Junák – svaz skautů a skautek
ČR je největší českou skautskou organizací, s počtem překračujícím 46 tisíc
členů. Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele
Roberta Baden-Powella. Skauting se postupně šířil do dalších států a byl také
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ovlivňován dalšími osobnostmi (např. Ernestem Thompsonem Setonem ve
Spojených státech).

Robert Baden-Powell

E. T. Seton

Skauti se po celém světě zdraví zdviženou pravou rukou k rameni se
vztyčenými třemi prsty, u světlušek a vlčat se vztyčují jen prsty dva. U starších
skautů tři prsty znamenají tři body skautského slibu a u všech věkových
kategorií přitom palec překrývá malíček, což symbolizuje ochranu slabšího
silnějším. Spojením palce a malíčku vzniká kruh, který představuje přátelství
skatů a skautek celého světa.

Český Skauting
Zakladatelem českého skautingu, který v roce 2012 slavil 100 let
od svého vzniku, byl středoškolský profesor a první starosta skautské organizace
Antonín Benjamin Svojsík. S prvními pokusy o skauting začal v roce 1911.
Inspirací mu byla práce R. Baden-Powella, ale značný vliv na utváření českého
skautingu měl i americký přírodovědec E. T. Seton. Český skauting byl tedy od
počátku poněkud odlišný od anglického, neboť kladl větší důraz na pobyt
v přírodě. Naopak menší důraz byl kladen na původní křesťanské základy
skautingu. To se také promítlo do poněkud odlišného českého znění skautského
slibu.
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A. B. Svojsík

T. G. Masaryk

Již před první světovou válkou doporučoval mládeži Baden-Powelovy
práce a skauting také profesor Tomáš Garrigue Masaryk, pozdější prezident,
jako činnost novou a všeobecně prospěšnou.
Významným skautským svátkem je ,,Den v krojích‘‘, který skauti slaví
24. dubna. V tento den má svátek Jiří, tedy svatý Jiří-patron všech skautů. Na
den v krojích všichni skauti po celý den nosí kroj.
Jaroslav Foglar byl český spisovatel literatury pro mládež, významná
osobnost českého skautského hnutí. Pod svou skautskou přezdívkou Jestřáb
vedl po značnou část svého života chlapecký oddíl, Pražskou Dvojku. Jeho
nejčastější díla byla většinou ze skautského prostředí.

Jaroslav Foglar
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Skautský kroj
Skautský kroj se skládá z:
skautské

lilie

nalevo),

Domovenky

(fialová

nášivka
(u

nás

Vyškov, napravo), Číslo oddílu
(napravo

pod

domovenkou),

skautské píšťalky (zelená šňůrka
na konci je píšťalka), Slibový
odznak (napravo zlatá lilie, slib
skautů), Šátku (skautský hnědý
nebo vlčácký a světluškovský žlutý) a případně z odborky (tři bílé tesáky na
šátku).

Turbánek a šátek
Kožený turbánek se používá k šátku

Barbora ŠAJDLEROVÁ
5 nejlepších písniček:
1. Miley Cyrus - Wrecking Ball
2. Ylvis - The Fox
3. Selena Gomez - Slow Down
4. Demi lovato - Made in USA
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5. Miley Cyrus - We Can't Stop

Ludmila MACHOVÁ
5 nejhorších songů:
1. Rihanna - Pour It Up
2. PatCrycheer - MÁM RÁD PĚKNÝ HOLKY!
3. PatCrycheer - PRAHA ŽIJE! (PRAGUE ANTHEM)
4. 'I FINK U FREEKY' by DIE ANTWOORD (Official)
5. Britney Spears - Work B**ch

Adéla PŘIBYLOVÁ

UKÁZKA SLOHOVÉ PRÁCE NA TÉMA „PROČ JE
VODA DRAHOCENNÁ?“
Můj milý deníček
Zelená Hora
Stůl 3
683 21 Pokojíček

Milý deníčku, dnes byl opět velmi teplý letní den. Ráno jsme si řekla, že
v tak krásný den by byl dobrý nápad jít na výlet do přírody. Vzala jsem si batoh
a do něj nejdůležitější věci, vodu, svačinu, mobil, nůž, pláštěnku a baterku. Také
jsme si s sebou vzala mého psa. Sluníčko už nabíralo svou sílu a jemně mě hřálo
na těle. Šla jsem po zelené louce a ranní rosa osvěžovala mé bosé nohy. Přešla
jsem louku a dál jsme šla po polní cestě. Polní cesta mě zavedla do hlubokého
lesa, kam sluníčko svítilo jen pár škvírami mezi stromy. Bylo už dvanáct hodin a
já jsem si vyndala z batohu svou svačinu. V polovině jsem svůj rohlík rozlomila
a nabídla svému psovi, aby nabral sílu.
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Na chvíli jsem si lehla do kopretin na mýtině. Ptáčci si prozpěvovali a
zpívali si písně, které je naučila příroda. Náhle můj pes začal kňučet. Otevřela
jsem oči. Připadalo mi, že tráva, které byla kolem mě, zežloutla, jako by nikdy
nepoznala vodu. Podívala jsem se na psa, měl vystrčený jazyk a zdálo se, že má
žízeň. Podívala jsem se do batohu a vytáhla jsem láhev s vodou, otevřela jsem ji,
ale nic v ní nebylo, ani jediná kapka. Začal mě pálit týl a moje tělo se rychle
začalo potit. Chtěla jsem prchat před nesnesitelným sluncem.
Schovala jsem psa pod velkým smrkem a řekla jsem mu, ať nikam
nechodí a zůstane. Rozhlédla jsem se po celém lese a hledala vodu. Najednou
přede mnou začala hořet obrovská borovice a všechna zvířata utíkala, aby
neuhořela s ní. Avšak jeden ptáček nemohl odletět. Bylo to ještě malinké ptáče,
které neumělo létat, a jeho maminka byla zřejmě na lovu. Rozhodla jsem se, že
pro něj vylezu, naštěstí bylo jen pár stop nad zemí, a tak jsem ho rychle vyndala
ze spárů ohně. Slezla jsem dolů a dala ho na větev druhého stromu.
Napadlo mě, že zavolám rodičům, už jsem si představovala, jak pro mě
tatínek přijde a dá nám napít vody. Vytáčela jsme jeho číslo, ozval se hlas, věřila
jsem, že je taťka a řekne mi: „Co se děje?“ ale nebylo tomu tak. Ozval se ženský
hlas, který mi oznamoval, že se nenacházím v síti a nemůžu nikomu volat.
Rozzlobená jsem hledala aspoň pár kapek vody. Šla jsem dál a dál a z ničeho nic
se přede mnou objevil velký rybník, rychle jsem běžela k němu a už jsem se
natahovala pro vodu, chtěla jsem ji nabrat, ale voda zmizela a já před sebou
měla jen hořící kupu jehličí. Copak už mám vidiny? Asi tomu tak bylo. Spadla
jsem, mé nohy už mě nechtěly poslouchat a já se musela plazit po rozpálené
zemi. Připlazila jsem se pod strom, kde ležel můj pes, nejevil žádné známky
života, snažila jsem se ho ještě vrátit ale marně. Rozplakala jsem se a lehla jsem
si vedle něho a rukou jsem mu hladila bříško.
Náhle jsem slyšela jeho štěkot. Pomalu jsem otevírala oči, ale nic jsem
neviděla, byla už černá tma. Z batohu jsem vytáhla baterku a posvítila jsem si na
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okolní mýtinu, vše bylo jako před tím, okolo mě byly samé květiny, stromy byly
zelené, tak jak to má být. Podívala jsem se do batohu a napila jsme se vody. I
můj pejsek byl opět na nohou a také jsem mu dala napít. Už bylo velmi chladno,
hádala jsem, kolik asi může být hodin, podívala jsem se a bylo už půl desáté.
Celá jsem se třepala, a tak jsem si na sebe dala pláštěnku, aby mi bylo větší
teplo. Vzala jsem psa a všechny věci a rychle jsem utíkala domů. To byl ale den,
viď deníčku? Myslím, že si od dnešního dne budu velmi vážit a cenit vody.
Adéla Přibylová
13 let
ŽŠ a MŠ Pustiměř, č.p. 207, 683 21 Pustiměř

Karolína MESSNEROVÁ

TERÉNNÍ EKOLOGICKÁ EXKURZE
„ÚDOLÍ KOSTÍ“
Dne 26. 9. se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili exkurze do přírodního parku
Říčky, kterou pro naši školu uspořádalo sdružení Lipka. Po příjezdu jsme byli
rozděleni do skupin, které měly za úkol odpovědět na pár záludných otázek. Pak
během exkurze se žáci dozvěděli, zda jejich tvrzení bylo správné.
První kilometr chůze jsme sbírali různé druhy listí a určovali, jakému
stromu patří. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavého o tom, jak naše planeta
Země vypadala před miliony let, jak se postupně vyvíjela, a také o prvních
krůčcích předchůdce člověka. Naši průvodci se řídili heslem ,,Škola hrou“. Měli
jsme možnost vyzkoušet si hod oštěpem nebo také střílení z luku. Neminula nás
ani prohlídka jeskyně, lezení do vysokých kopců a zkoumání okolí. Prohlídka
byla velmi vyčerpávající, ale stála za to. Myslím, že mluvím za všechny, když
řeknu, že to bylo velmi pěkné a poučné.
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Ondřej MALÝ

PRO CHVÍLE ODDECHU - VTIPY
Praví dívka před svatbou: "Chtěla bych muže tak chytrého, aby vydělával
hodně peněz a tak hloupého, aby mně je všechny dával!"
Sedí dva v cele u šerifa, jeden malomocný a druhý koktavý.
Jak tak sedí, strašně se nudí, a tak ten malomocný si odtrhne prst a vyhodí ho
skrz mříže. Za chvilku další. Vtom koktavý: "Zzzdrháš. Cco?"
Jdou dva lidi po poušti a ztratili se. Tak se zeptají beduína, kam jít:
"Prosím

vás,

jak

se

dostaneme

do

nejbližšího

města?"

On jim odpoví: "Jděte pořád rovně a v úterý zahněte doprava."
Firma pořádá maškarní ples. Moderátor: "A právě přichází pan ředitel v
masce lva..." "...a obchodní zástupce v masce slona" "...a účetní v masce
princezny" "...a správce sítě v masce 255.255.255.0"
Potkají se kamarádi: "Mám strach. Moje žena mi slíbila, že se mnou 30 let
nepromluví." "To není tak strašné." "Já vím, ale dnes toto období končí!"
Říká doma malý Karlíček mamince: "Mami, dneska se mě ptala paní
učitelka, jestli mám sourozence." "A cos odpověděl?" "Že jsem jedináček." "A
co na to učitelka?" "Chválabohu."
Přijde jeden spolužák k druhému a chce ho vyprovokovat: "Ty šmejdskej
buřte!" "No tak, alespoň mluv spisovně." "Dobře.Ty šmýdský Buřtislave !"
Učitelka ve výtvarné výchově: „Honzíku, proč si nakreslil tátovi modré
vlasy?“ „Protože nemám plešatou pastelku!“
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Tereza BARÁTOVÁ

KŘÍŽOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Najdi ve větě název města: Továrna Keramo stojí na okraji města.
2. Co nepatří mezi uvedená slova: housle, pikola, cimbál, klavír.
3. Které naše město je známé výrobou perníků a dostihovým závodem?
4. Ke kterému řádu živočichů patří tato posloupnost: samec a samice, vajíčko,
housenka, kukla.
5. Které lesní rostliny jsou velkou zásobárnou vody?
6. Doplň lidovou moudrost: Mráz kopřivu ______.
7. Co mezi ně nepatří: banán, květák, citron, jahoda.
8. Jak se říká dřevěné nádobě na zadělávání chleba?
9. Který ze smyslů mají nejdokonaleji vyvinutý ptáci?
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Kateřina DRMELOVÁ
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Tajenka:

SUK, BYT, KAMARÁD, GÓL (2x), HALÓ, MAMINKA, CHUŤ, KLAUN, KLIMA,
LOVEC, NUDA, KLAS, LIST, LONI (2x), CO (3x), IVA, MOJE, BOJ, BYL, STAV, KUS,
KLEO, LET, JÁ, CHLOUBA, CELÉ, ÁJA, LORD, KOLO, SOVA, DONUT, NUTELA,
JEL, LEO, ANA, KIM, MÁ NA (3x), MUŽ, KILO, ON (2x), LA, BAR, CÍN, NIL, AURA,
RÁD, MAMKA, AR, NAIVNÍ, BLA, KLEC
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