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PÁR SLOV ÚVODEM

Jsme moc rádi, že nová rubrika, Puclíček, která je určená
pro čtenáře z 1. až 5. tříd, se setkala s kladným ohlasem
a že do soutěžních úkolů z minulého čísla se zapojilo
takové množství čtenářů. V tomto čísle je proto Puclíček
mnohem rozsáhlejší a nejsou v něm už jenom soutěžní
úkoly, ale také třeba reportáže z exkurzí některých tříd
a také informace o zajímavých akcích, které se u nás ve
škole uskutečnily. Věříme, že se žáci 1.-5. ročníku do
tvorby časopisu ještě více zapojí a že příště bude těch
jejich vlastních příspěvků zase víc.

Všichni čtenáři v tomto čísle najdou informace o tom, co
chystá redakce Puclíka na předvánoční období, a věříme,
že si každý z připravovaných akcí něco vybere.

Do začátku vánočních prázdnin už zbývá necelý měsíc,
tak si ho můžeme společně zpříjemnit, aby nám rychleji
utekl. Můžeme začít třeba přečtením osmnáctého čísla.
Tak hezkou zábavu.

Redakce

CO NÁS ČEKÁ

události nejbližšího období

• 17. prosince 2002 Vánoční diskotéka
• 19. prosince 2002 Filmové představení

1. stupeň - Příšerky s. r. o.
2. stupeň - Asterix a Obelix

• 23. prosince 2002 Začátek vánočních prázdnin

PUCLÍKOVA
ŠUŠKÁRNA

• Že i takové docela nevinné čekání
na hodinu tělesné výchovy v prů-
jezdu hlavní budovy může být ži-
votu nebezpečné, o tom se pře-
svědčila Mirka Tichá z 9.C. Při této
činnosti se totiž dostala nebezpeč-
ně blízko dveřím na chodbu v pří-
zemí, kterými ale ve stejném oka-
mžiku vcházel, nebo spíše vlítnul do
průjezdu pan učitel Smékal. Rána
dveřmi do hlavy, kterou od pana
učitele dostala, je pro Mirku určitě
nezapomenutelným zážitkem, jenž
snad nebude mít celoživotní ná-
sledky.

• Zajímavý způsob „spoření“ zvolil
Roman Kotovic z 8.A. Před časem
totiž srazil ze stěny školní rozhlas,
v ceně šesti stovek a k tomu jako
prémii si nedávno ještě přidal pře-
raženou vrchní desku lavice za čtyři
sta. Školní legrácky ho tedy za po-
slední měsíc vyšly na 1000 korun,
z čehož mají teď před Vánocemi je-
ho rodiče zaručeně neskonalou ra-
dost.

• V redakční schránce se objevila
nepodepsaná zpráva, která nás in-
formuje o tom, že pan učitel Lie-
dermann předbíhá v cukrárně. Nám
se nechce věřit, že by pan učitel
vůbec do cukrárny chodil, a kdyby
přece, tak by určitě nepředbíhal.
Nezbývá, než si myslet, že si pisatel
pana učitele Liedermanna s někým
spletl. Nebo že by né?

• Při suplování v 9.C si paní učitelka
Košíková všimla, že si žáci mezi
sebou posílají psaníčka. Přišlo jí to
líto a nahlas si posteskla, jaká je to
nespravedlnost, že všichni dostávají
psaníčka a jí že nikdo žádné psa-
níčko nepošle. Michalovi Hornímu
se paní učitelky zželelo, a aby jí
udělal radost, tak jí taky jedno psa-
níčko poslal. Paní učitelka z toho
měla předčasné Vánoce, a protože
ví, co se sluší a patří, tak na psa-
níčko hned odpověděla a poslala ho
odesilateli zpět. Co bylo jeho obsa-
hem, se nám ale nepodařilo zjistit.

FOMLUVAE
Redakce se omlouvá za chybnou informaci, která byla
uveřejněna v 17. čísle našeho časopisu v článku MISS
1. ZŠ 2002. Nedopatřením bylo zaměněno jméno ví-
tězky kategorie 1.-3. tříd. V této kategorii zvítězila
a titul MIŠŠIČKA 1. ZŠ 2002 získala

Andrea Peřinová z 2.B
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17. LISTOPAD - STÁTNÍ SVÁTEK

Sedmnáctý listopad je u nás v posledních letech slaven jako Den boje za svobodu a demokracii.
V tento den roku 1989 se začaly odvíjet události, které v konečném důsledku znamenaly konec vlá-
dy komunistického režimu v naší zemi. Na začátku všeho byla pokojná manifestace pražských stu-
dentů, která přerostla v mohutný protest proti poměrům, které v naší republice panovaly. Jak tedy
ve zkratce vypadal sled událostí roku 1989?

• Shromáždění studentů k 50. výročí uzavření vysokých škol německými okupanty za
2. světové války se 17. listopadu 1989 stalo otevřeným protestem proti komunistickému
režimu vládnoucímu v naší zemi desítky let. Zpočátku pokojný studentský průvod prošel
v podvečer z pražského Albertova do centra města.

• Na Národní třídě zastavili průvod po-
licisté, kteří proti studentům tvrdě
zasáhli. Zásahu se účastnilo 1600
příslušníků Veřejné bezpečnosti
i tehdejší tajné komunistické policie.
Před soud se jich však po roce
1989 za zbití studentů dostalo jen
28 a až na výjimky byli všichni od-
souzeni pouze k podmíněným tres-
tům. Lidé, kteří o nasazení policej-
ních jednotek proti studentům roz-
hodovali, nebyli nikdy potrestáni. Při
incidentu na Národní třídě bylo zra-
něno více než pět set demonstrují-
cích studentů.

• Komunistická Státní bezpečnost měla přímo v průvodu mezi protestujícími lidmi své tajné
agenty. Jedním z nich byl Ludvík Zifčák, který měl sehrát roli mrtvého studenta Martina
Šmída.

• Po policejním zásahu na Národní třídě vstoupili studenti do stávky, v republice přestala
hrát divadla. Místo představení četli herci a studenti divákům svá prohlášení a popisovali,
co se na Národní třídě 17. listopadu stalo. Sdělovací prostředky (noviny, televize…) byly
v té době ještě pod vlivem vládnoucí komunistické moci a neinformovaly o událostech
pravdivě.

• Od 18. listopadu se lidé každý den scházeli ke stále větším demonstracím na náměstích
po celé zemi. Největší demonstrace se pravidelně konaly v Praze na Václavském náměs-
tí. Sílící protesty donutily celé předsednictvo ústředního výboru komunistické strany, aby
odstoupilo ze svých funkcí.

• 25. a 26. listopadu se statisíce lidí sešly v Praze na Letenské pláni. Zde se definitivně roz-
hodlo o pádu totalitního komunistického režimu.

• Sérii protestů po celé zemi završila 27. prosince generální stávka.

• 8. prosince byla sestavena nová vláda, ve které byli i zástupci nově vzniklého Občanského
fóra a slovenské Veřejnosti proti násilí. Byla nazvána Vládou národního porozumění.

• Obměněné Federální shromáždění pak 29. prosince zvolilo novým československým pre-
zidentem Václava Havla.

Zpracováno na základě informací z deníku Mladá fronta DNES
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Na co se můžete těšit v letošním předvánočním období? Tak jako v minulých letech se redakce ča-
sopisu rozhodla, že se vám pokusí poslední dny školy před začátkem vánočních prázdnin zpříjemnit
několika akcemi. Tak tedy:

] ŘETĚZOVÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ ]

V minulém roce jsme před Vánocemi soutěžili o co nejlepší a nejoriginálnější vánoční ozdobu. Le-
tos bude soutěž možná jednodušší co do nápadů, ale bude spíš vyžadovat čas a trpělivost. Cílem
soutěže bude

vyrobit co nejdelší papírový vánoční řetěz
Jistě všichni víte, jak takový řetěz vypadá – je sestaven z barevných papírových proužků, které se
postupně slepují. Aby nevznikly dohady o tom, jestli má jeden soutěžící proužky delší a jiný kratší,
bude platit zásada, že jednotlivé proužky, ze kterých vznikají oka řetězu, budou maximálně 12 cen-
timetrů dlouhé a zhruba centimetr široké. Je to i z toho důvodu, že řetězy
od jednotlivých soutěžících se budou nakonec vzájemně spojovat, tak aby
nebyl každý kousek jiný.
Vyrobené řetězy využijeme k ozdobení školního stromečku i k výzdobě
školy. Soutěžit mohou jednotlivci i celé kolektivy tříd nebo skupinky
spolužáků, ale výsledná délka řetězu se vždy bude dělit počtem
tvůrců – budeme tedy zjišťovat délku řetězu na jednoho
soutěžícího. Vítěz soutěže dostane od redakce hezký vánoční dárek.
Abychom mohli soutěž řádně vyhodnotit a řetězy využít k předvánoční
výzdobě, musíte své výrobky předat redakci nejpozději do 13. prosince
2002. Soutěž je určena pro všechny žáky školy.

Co chystáme na
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] 16.-20. PROSINCE 2002 - ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK ]

Stejně jako v loňském roce bude i letos v posledním předvánočním týdnu dominantou přízemí hlav-
ní budovy školní vánoční stromeček. Během tohoto týdne můžete vždy ráno od 7.15 do 7.30 hodin
umístit pod stromeček dárky pro své kamarády a spolužáky, kterými jim chcete na Vánoce udělat
radost. Na konci týdne pak Puclík zařídí, aby se dárky dostaly do těch správných rukou. Pokud se
rozhodnete své dárečky pod stromeček přichystat, nezapomeňte je čitelně označit jménem a třídou
toho, pro něhož jsou určeny.

] 17. PROSINCE 2002 - VÁNOČNÍ DISKOTÉKA ]

Úterní odpoledne bude patřit zábavě, legraci, soutěžím a hlavně tanci. V kulturním domě se usku-
teční vánoční diskotéka spojená se zábavným programem. Hudbu si jako obvykle „namícháte“ sami
podle svého přání – hrát se bude to, co si sami přinesete. Diskotéka pro první stupeň se uskuteční od
13.00 do 15.00 hodin, druhý stupeň přijde na řadu v 15.30 a konec bude záležet na tom, jaká bude
atmosféra a zábava. V tento den bude pro druhý stupeň upraveno odpolední vyučování.

] 20. PROSINCE 2002 - DÁRKOVÁ SLUŽBA - PUCLÍK & JEŽÍŠEK S. R. O. ]

Poslední předvánoční dopoledne bude asi ve všech třídách patřit zábavnému programu, který si při-
pravíte po dohodě se svými třídními učiteli. Pokud se pod školním vánočním stromečkem objeví
nějaký dárek, na němž bude napsáno jméno někoho z vaší třídy, navštíví vás v tento den Puclíkova
dárková služba a dotyčnému jeho dárek předá. Bude-li co nadělovat, to záleží jen na vás.

Loni to byla docela legrace, nemyslíte?
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INVEX 2002

exkurze speciálek na mezinárodní výstavu

Jako každý rok se vypravil 6.-9. ročník počítačových tříd na veletrh informačních a komunikačních
technologií do Brna - tedy na Invex. Všichni jsme se shromáždili před kulturním domem a kolem
osmé hodiny pro nás přijely dva autobusy.V jednom autobuse byl šestý a osmý ročník a v druhém
jsme samozřejmě nechyběli my a devátý ročník. Vydali jsme se na cestu. Asi kolem deváté hodiny
jsme dorazili na místo. Pan učitel Smékal nám rozdal vstupenky a do areálu jsme se dostali opravdu
stěží, protože byl všude zástup lidí, kteří netrpělivě čekali, až se otevřou pokladny. Pak nastal veliký
boj o to, kdo se rychle protlačí mezi tak hojným počtem návštěvníků. Nakonec se nám to podařilo
a vydali jsme se hledat prospekty a letáčky. Měly dopomoci k řešení našich úkolů, jež nám zadali
učitelé. Z informací máme zpracovat práce a ty nám budou hodnoceny.

Teď něco o tom co nám Invex nabízel tento rok. Návštěvnický informační systém umožňoval jed-
noduchou orientaci jak v celém areálu výstaviště, tak v jednotlivých pavilonech. Návštěvník měl
možnost vyhledat expozici podle názvu vystavující firmy s výpisem základních údajů z katalogu.
Vyhledávání vystavovatelů bylo možné dle několika kritérii, mezi které patřil název, působiště fir-
my a další.
Nedílnou součástí Invexu byla tradiční soutěž o nejlepší exponáty, letos poprvé byla vyhlašována
akciovou společností Veletrhy Brno ve spolupráci s odborníky. Soutěž se nazývala Křišťálový disk.
Další akcí bylo Mistrovství ČR v počítačových hrách. Třídenní turnaje nejlepších českých hráčů
o deset tisíc amerických dolarů a letenky s pobytem na velkém finále v Koreji jsme měli možnost
zahlédnout v pavilonu K.
Letošní Invex byl samozřejmě zase trochu o něčem jiném. Firmy nabízely nové produkty, ale ne-
byly zaplněny všechny pavilony tak jako minulý rok. Invex byl však bohatý na nové programy,
počítače, periferie a spoustu dalších zařízení ze světa počítačů. Určitě jsme byli všichni spokojeni
a užili jsme si hodně legrace.
Vrátili jsme se asi kolem páté hodiny a doma na nás už určitě čekala teplá večeře.

Lucie Uhlířová, 7.C
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MÁTE DOMA MAZLÍČKA?

zeptali jsme se několika učitelů na jejich domácí zvířátka

Paní učitelka Slámová

Doma máme psa, který je hlavně mazlíčkem
mého muže, jinak máme rybičky a to je mazlí-
ček mého syna, ale o všechno se stejně starám
já.“

Paní učitelka Plevová

„Doma nemám žádné zvíře, jenom v létě mou-
chy nebo komáry.“

Paní učitelka Matoušková

„Žádná zvířátka nemám, ale stačí mi děti ve
škole, protože se někdy tak chovají.“

Paní učitelka Hnízdilová

„Vlastního domácího mazlíčka nemám, kdysi
jsem měli rybičky, ale ty dětem pochcípaly,
takže už si žádné jiné mazlíčky nepořídily, ale
mám mazlíčka u svých rodičů, kteří mají malté-
záčka Beníka. Vždy, když za nimi jedu, tak si
ho užívám.“

Paní učitel Liedermann

„Mám nejraději domácí mazlíčci na pekáči,
protože se dříve nebo později omrzí a mohou
být docela chutní.“

Pan učitel Havlík

„Mám doma čtyřměsíční štěně vlčáka, tak to je
určitě největší mazlíček, ale vzhledem k tomu,
že má už skoro třicet kilo, to bude spíš pořádný
mazel. Jinak během roku máme i spoustu jiných
mazlíčků, protože většina domácí havěti je

v ranném věku také velice roztomilá. Pes je ale
samozřejmě na prvním místě.“

Paní učitelka Fousková

„Mazlíčka žádného nemám, ale můj syn by si
přál pejska - zlatého retrívra, takže možná ně-
kdy v budoucnosti.“

Paní sekretářka Švaříčková

„Mám domácího mazlíčka, jmenuje se Ron,
který je křížený. Je moc krásný a moc ho milu-
ju, opravdu skutečný mazlíček.“

Paní učitelka Kovačičová

„Zvířecího mazlíčka nemám žádného, ne že
bych neměla zvířátka ráda, ale doma bych ho
asi nechtěla, protože každé zvířátko vyžaduje
mnoho práce například venčit, i když se mi pej-
sci líbí. A vzhledem k tomu, že mám doma dce-
ru a manžela, tak žádné zvířátko nepotřebuji
a neustále jsem ve velkém zvěřinci a to je ve
škole.“

Paní učitelka Kučerová

Moji mazlíčkové žijí na chalupě, mám je velice
ráda a jsou to hraboši a mravenci.“

Paní učitelka Janíčková

„Máme doma malého králíčka,
kterému říkáme Ferda a je tlustý
jako prasátko, protože neustále
žere.“

Anketu připravila Lucie Uhlířová a Iveta Jurovatá, 7.C
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BOROVIČKA V EGYPTĚ

Cestovatel a Puclíkův dopisovatel Lumír Borovička opět vyráží na cesty

Po nucené přestávce na cestě po Africe, která byla, jak víme,
způsobena ztroskotáním lodi, se náš slavný cestovatel Lumír
Borovička opět vydává na cestu. Dříve, než vám popíšeme dal-
ší cestu, musíme se vrátit k tomu, co způsobilo ztroskotání lodi.
Podle všech měření a svědectví japonské ponorky, která se
náhodou nacházela poblíž místa tragické události, způsobila
ztroskotání kolosální chobotnice – Octopus giganteus. Tato
chobotnice se sice nejvíce vyskytuje v Tichém oceánu, ale byla
sem, do Středozemního moře přilákána obrovským podmoř-
ským výbuchem sopky. Její výskyt v našich mořích je naštěstí
výjimkou. Dosahuje rozpětí chapadel asi 60 – 70 metrů. Patří
mezi největší tvory, jací kdy žili na této planetě.
Ale nyní zpátky k cestě pana Borovičky. Po ztrátě všech věcí
a strastiplné cestě po libyjské poušti se musel pan doktor zasta-
vit u hranic s Egyptem v oáze a čekat na svoje věci, které mu
musela poslat redakce našeho časopisu Puclík. Nyní se konečně
mohl vydat na cestu do nejtajemnější země světa – Egypta.

Při přechodu do Egypta našel Borovička ve Velké písečné poušti zasypanou skalní sluj, kterou začal
prozkoumávat. Ke svému velkému překvapení zde našel hrobku egyptského lékaře Sinuheta a jeho
královské manželky Nefernefer, což znamená Překrásnápřekrásná. Byla to hrobka, kterou se báli
lupiči vyloupit, protože na dveřích hrobky byl nápis, který všechny vetřelce varoval před znesvěce-
ním. Našel tu spoustu pokladů a věcí, které zaslal do českého muzea v Uhříněvsi. Zde je můžete
najít a pokochat se jejich krásou.

Chobotnice Octopus giganteus
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Při průchodu skalní chodbou ovšem narazil na spoustu překážek, které měly případné vetřelce za-
stavit nebo odradit. Po utřídění a popsání nálezů se vydal pan Borovička podél řeky Nil, aby objevil
a nechal vykopat pyramidu, která měla být zasypána pískem v okolí velké přehrady v Asuánu. Tato
přehrada zatopila obrovské území i se zmíněnou pyramidou, která by se měla nacházet v hloubce
asi 40 metrů pod hladinou. Bohužel poslední výzkumy ukázaly, že zmíněná pyramida je již defini-
tivně zničena obrovským množstvím vody. Podařilo se ale zachránit mapu, která by měla zobrazo-
vat Atlantidu. Atlantida měla být říše, která se celá potopila po obrovské přírodní katastrofě. Je
možné, že se pan doktor Borovička pokusí tuto říši hledat a případně nás o jejím nálezu i zpravit.
Od potopené pyramidy je další cesta nasměrována na území Súdánu, na území nebezpečných kani-
balů. Uvidíme, co nám napíše pan Borovička v příští zprávě.
Musíme říci, že jeho poštovní holub byl bohužel sežrán supem, a tak nám Borovička je nucen posí-
lat své zprávy pomocí svého notebooku, který je připojen na Internet pomocí satelitního talíře přes
družici. Tak se máme opravdu na co těšit, protože návštěva u kanibalů je opravdu velice nebezpeč-
ná a doufejme, že příští zpráva nebude o snězení českého cestovatele Borovičky.

Text a kresba Mgr. Petr Smékal

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŠKOLY

Okresní kolo v přespolním běhu
Dne 9. 10. 2002 proběhlo v běžeckém areálu hotelu Ski okresní kolo v přespolním běhu žáků zá-
kladních škol a nižších gymnázií. Naše škola měla zastoupení ve všech čtyřech kategoriích.

Dívky mladší – 1500 m Chlapci mladší – 2000 m
Gabriela Buchtová 7. C Jakub Kubický 7. A
Eliška Staňková 7. A Petr Follprecht 6. B
Monika Šimonová 7. A Filip Slezák 7. C
Hana Ambrožová 6. C Jan Slezák 7. B
Zuzana Ožanová 6. C Martin Bureš 6. C
Zuzana Buchtová 6. D

Dívky starší – 1500 m Chlapci starší – 3000 m
Anna Lišková 8. C Jiří Mareš 9. C
Lenka Slonková 8. A Josef Vyoral 9. C
Iva Slonková 8. A Petr Šustáček 9. A
Nikola Komárová 8. C Jindřich Fousek 8. C
Petra Břečková 8. C Ondřej Pliska 8. A

Velkého úspěchu dosáhlo družstvo mladších dívek, které postoupilo do krajského kola. To proběhlo
dne 15. 10. 2002 a naše dívky v něm obsadily krásné druhé místo.

BLAHOPŘEJEME a děkuje za reprezentaci naší školy.
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Celkové výsledky okresního kola:

Mladší dívky –108 závodnic Starší chlapci –113 závodníků

8. Ožanová Zuzana 6:20 8. Kubický Jakub 7:44
9. Buchtová Gabriela 6:23 23. Follprecht Petr 8:14

15. Šimonová Monika 6:32 26. Slezák Filip 8:19
20. Staňková Eliška 6:39 38. Slezák Jan 8:26
35. Ambrožová Hana 6:54 75. Bureš Martin 9:00
62. Buchtová Zuzana 7:24

2. místo v kategorii družstev. 3. místo v kategorii družstev.

Celkem se účastnilo 19 škol. Celkem se účastnilo 20 škol.

Starší žákyně – 85 závodnic Starší žáci –101 závodníků

13. Lišková Anna 6:12 10. Šustáček Petr 11:23
18. Slonková Lenka 6:31 20. Mareš Jiří 11:57
21. Slonková Iva 6:33 39. Vyoral Josef 12:29
65. Komárová Nikola 7:15 41. Fousek Jindřich 12:33
78. Břečková Petra 7:46 Pliska Ondřej D

5. místo v kategorii družstev. 5. místo v kategorii družstev.

Celkem se účastnilo 15 škol. Celkem se účastnilo 18 škol.

Celou výsledkovou listinu si můžete prohlédnout na stránkách DDM Žďár nad Sázavou na adrese
www.ddmzdar.cz.

Mgr. Petr Smékal

ŠKOLY ŠKOLÁM

benefiční vystoupení ZUŠ v Novém Městě na Moravě

Dne 21. října 2002 se uskutečnilo benefiční vystoupení Základní umělecké školy Jana Štursy v No-
vém Městě na Moravě, jehož výtěžek putoval školám postiženým srpnovými povodněmi.
V programu zazněla díla světových hudebních skladatelů v podání žáků základní umělecké školy,
z nichž mnozí jsou i žáky naší školy.
Na konci všem účinkujícím a divákům poděkovala paní ředitelka Eva Nepustilová a zdůraznila, že
bez jejich účasti by koncert neměl cenu a školy postižené povodněmi by neměly příspěvek na svoji
obnovu či na stavbu nových škol.
Dne 7. listopadu 2002 v aule gymnázia pokračovala akce ŠKOLY ŠKOLÁM koncertem pedagogů
Základní umělecké školy Jana Štursy v Novém Městě na Moravě.

Anna Kuběnová a Gabriela Buchtová, 7.C
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EXKURZE DO BRNA

putování šestých tříd

Chtěli bychom vám vyprávět o naší exkurzi do Brna. Naším hlavním cílem byl Antrophos a bota-
nická zahrada. Sraz jsme měli u kulturního domu. Vyjeli jsme v 7.30 a měli jsme se vrátit kolem
15.30.
V autobuse s námi jela paní učitelka Hnízdilová a paní učitelka Zobačová a také třída 6.D. Ve dru-
hém autobuse jela paní učitelka Janíčková a paní učitelka Ficová spolu s 6.B a 6.C. Po cestě jsme
mávali autům, která kolem nás jela. Do Brna jsme dojeli kolem půl deváté.
První naše návštěva byla v Antrophosu. Byly tam nálezy z pravěku, například velký mamut, nálezy
koster, různých kamenů a byla tam i Věstonická Venuše. Když jsme si to všechno prohlédli, tak si
někdo šel nakoupit do malého stánku s různými drobnostmi.

Pak jsme jeli do botanické zahrady.
V botanické zahradě byly samé
nádherné květiny, například viktorie
královská, různé kaktusy, také tam
byl jeden kaktus, který byl starý
kolem 80 let, byly tam také

banánovníky a kakaovník. Když

jsme si prohlédli všechny skleníky,
šli jsme si koupit malé kaktusy nebo
pohlednice. Pak jsme jeli autobusem
na náměstí Svobody.
Měli jsem hodinu rozchod. Poté jsme
nasedli do autobusu a jeli jsme
rovnou domů. Po cestě nás některé
Michal Provazník ze 6.A vyfotil.
Byla to velká legrace.

Když jsme přijeli ke kulturnímu domu, všichni se rozešli svou cestou. Byl to krásný výlet.

Napsala Milada Holečková, fotografie dodal Michal Provazník, 6. A
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ZÁŽITKY NEJEN PRÁZDNINOVÉ

příběhy ze slohových prací žáků 6. ročníku

Hra na schovávanou
O prázdninách jsem se sestrou trávila týden
u táty v Brandýse nad Labem. Každý den jsme
měli nějaký program. Jezdili jsme na výlety,
koupali se a opékali buřty. Bylo to fajn. Předpo-
slední den pobytu jsme se s tátou dohodli, že si
večer na zahradě zahrajeme na schovávanou.
Když bylo asi tak deset hodin, vzali jsme si
baterky a šli na zahradu. Moje sestra se scho-
vala do psí boudy, takže trvalo asi hodinu, než
jsme ji našli. A to už byla pořádná tma. Hra na
schovávanou začala být strašidelná. Když přišla
řada na mě, nevěděla jsem, kam se mám scho-
vat. Přede mnou stál altánek, kde je umístěn krb
s komínem, za který jsem se schovala. Musela
jsem si sundat boty, abych tam vylezla. Trčela
jsem tam pěknou dobu. Začala mně být zima.
Táta se sestrou kolem mě stále chodili, ale ne-
viděli mě. Já se totiž točila pořád dokolečka
kolem toho komína. Najednou mi něco vlétlo
do hlavy. Asi to byl netopýr. Zakřičela jsem
a tím pádem se prozradila. Trvalo by jim ještě
dlouho, než by mě našli. Hru na schovávanou
jsme tedy ukončili. Stejně už byla půlnoc. Bylo
to pro mě velmi dobrodružné a strašidelné.

Lucie Kofroňová, 6.D

Zlomená ruka
Každý den se snažím plnit svoje povinnosti
a poslouchat rodiče. Jednou jsem neposlechla
a dopadlo to špatně. Byl večer a chystala jsem
se spát. Umyla jsem se, vyčistila jsem si zuby,
oblíkla do noční košile, kterou mám až na zem,
a šla do postele. Jako nejstarší ze sourozenců
spím nahoře na poschoďové posteli. Normálně
lezu po žebříku upevněném na posteli, ale ten-
tokrát jsem lezla po ribstolu. Když jsem vylezla
nahoru a chtěla přeskočit na postel, přišlápla
jsem si košili a spadla na zem. Na nohy jsem se
postavila, ale ruku už nezvedla. Druhý den jsem
šla do nemocnice.

Martina Stará, 6.B.

Prasátka
Jednoho dne o prázdninách jsem pomáhal ba-
bičce v chlévě. Vyvážel jsem na korbě hnůj do
hnojiště. Při cestě na hnojiště upadla deska dve-
ří v místnosti, kde byla prasátka. Dírou ve dve-
řích prasátka utekla a běhala rychle po chlévě.
Začal jsem křičet: „Bábí, utekla prasátka
z chlívku.“ Babička rozhodla, že je dáme do
druhého chléva, než se opraví rozbité dveře.
Prasátka pobíhala sem a tam. Babička volala,
abych rychle zavřel dveře, aby prasátka neu-
tekla na dvůr. Zavřel jsem dveře a během té
doby babička namíchala krmení a nalila ho do
koryta. Prasátka uslyšela známý zvuk, při kte-
rém se krmí, a běžela se tam podívat a začala
žrát. Zavřel jsem vrátka, aby nemohla utéct
z chlívku ven. Všechno dobře dopadlo a pak
jsme se tomu všichni smáli.

Vít Lamplot, 6.A

Houbařský zážitek
Rád chodím do lesa na houby. Jednu prázdni-
novou sobotu jsem se jel s babičkou, dědečkem
a bratrem podívat, jestli už rostou houby. Každý
z nás měl košík, ale nevěděli jsme, zda vůbec
něco najdeme. Začali jsme nacházet podhříbky.
Najednou na nás babička zavolala, abychom se
šli na něco podívat. Nevěřili jsme svým očím.
Před námi rostlo mnoho pravých hřibů. Malé,
větší i krásné velké hřiby. Byla radost je sbírat.
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Košíky se nám rychle zaplnily. Když jsme je
doma spočítali a vyfotografovali, bylo jich 83
kusů. Jindy jsme nacházeli jen podhříbky. Byl
to můj největší houbařský zážitek, na který ni-
kdy nezapomenu.

Václav Dočkal, 6.A

Jak jsem se ztratil
Vždy, když se sejde naše rodina, vypráví si ro-
diče a prarodiče různé historky z dětství. Jedna
z nich je jim teď už k smíchu, ale když se stala,
byli všichni na pokraji šílenství. Hlavním akté-
rem jsem byl já, když mi byly tři roky. Babička
s dědou si mě vzali na zahradu. Tam mě to ale
nebavilo, tak jsem jim řekl, že jdu za tátou do
garáže. Když jsem vyšel před dům, chtěl jsem
asi zjistit, co je za tím polem za naším domem,
a tak jsem se po něm vydal směrem na Radňo-
vice. Mezitím mně maminka nesla svačinu, ale
na zahradě jsem nebyl, v garáži taky ne a začal
blázinec. Hledali mě všichni z okolí po celé
vesnici. Jen maminka čekala doma a plakala.
Najednou zvonek, za dveřmi kluk ze Slavkovic
a mě držel za ruku. Mamince prý říkal, že jsem
se šel podívat na vlak, který jsem slyšel houkat
v dálce.

Jan Mikeš, 6.D

Moře
Prázdniny jsou asi pro všechny školáky sym-
bolem slunce, volnosti, radosti z krásných dní
bez úkolů a povinností. Každý z nás je tráví
někde jinde, někdo u babičky, někdo u moře
nebo na horách. Je jedno, kde je prožije. Ale
určitě po nich každý touží a prahne! Já jsem
byla u moře s mojí rodinou. Byli jsme v měs-
tečku Krk. Je to hodně starodávné městečko,
které postavili Římané. Ale opravdu je to krás-
né zajímavé městečko. Je tam hodně starožit-
ností i obchůdků, hodně ulic, domů a kaváren.
Jedna je menší, druhá je větší, jedna zase lepší,
druhá horší. Každý den jsme strávili u moře.
A když jsem se koupala, tak si voda hrála
s mými vlasy. Bylo to příjemné. Když jsme se
nekoupali a seděli na dece, tak jsme se dívali na
moře, jaké je klidné a tiché. Ale někdy přece jen
umí ublížit. A jsem moc ráda, že jsem tento

týden prožila se svou rodinou. A dám vám ještě
jednu radu - jeďte na dovolenou na Krk - nebu-
dete litovat.

Zuzana Buchtová, 6.D

Výlet do Piešťan
Příběh, který vám budu vyprávět, se nám přiho-
dil o prázdninách. Jednoho krásného letního dne
jsme se rozhodli, že se pojedeme podívat na
Slovensko do Piešťan. O Piešťanech jsem
z vyprávění rodičů věděl, že je to krásné lázeň-
ské město s termálním koupalištěm. Začalo vel-
ké chystání. Maminka nasmažila řízky, nabalila
věci na koupání a my jsme mohli vyrazit na
očekávaný výlet. Cesta autem příjemně utekla.
Asi za tři hodiny jsme byli na místě. Tatínek
nás zavezl do termálních koupališť Slňava.
Bylo to zde překrásné. V areálu bylo několik
koupališť, stánků s občerstvením a jiných atrak-
cí. Protože jsme chtěli mít památku na tento
den, poprosili jsme jednoho pána, aby nás vy-
fotil. Ale co se nestalo - pán se postavil k bazé-
nu, najednou mu uklouzla noha a on skončil ve
vyhřátých koupelích. Naštěstí neměl ještě ten
fotoaparát. Všichni jsme se tomu od srdce za-
smáli. Vždyť legrace k výletu patří. Plni zážitků
jsme se večer vraceli domů. Doufám, že tako-
vých krásných dnů bude ještě mnoho.

Radek Uhlíř, 6.D
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NOVÉ FILMOVÉ HITY

pár tipů na návštěvu kina

Milovník extrémních sportů Sander Cage se životem řítí na plný
plyn a stovky mil za hranicí zákona. Při svém posledním vypeče-
ním kousku sjel z mostu za volantem ukradené corvetty, a zatímco
se snášel dolů padákem, luxusní sporťák se hluboko pod ním změ-
nil na hromádku šrotu. Létající auto ale patřilo vlivnému senátorovi
Xanderovi - teď hrozí, že příštích pár let bude místo parašutismu
pěstovat jiný extrémní sport: běh pro mýdlo ve vězeňské umývárně.

Jeho jedinou šancí, jak se vyhnout kriminálu, je přijmout nabídku agenta Gibbone odcestovat do
Prahy a infiltrovat tu zločineckou organizací Anarchy 99, vedenou šíleným megalomanem Yorgim,
který ze své laboratoře v podzemí hradu ukrytého vysoko v horách chystá zamořit svět smrtícím
nervovým plynem. Pomáhat Xanderovi v jeho nesnadném úkolu, jak se ubránit půvabům Yorgiho
milenky Yeleny, bývalé důstojnice KGB, bude geniální vynálezce Virg.
Zdá se Vám zápletka xXx povědomá? No aby ne! Režisér Rob Cohen tu do nejmenšího detailu
okopíroval bondovskou šablonu a drží se jí jako klíště, od úvodní titulkové scény až po závěrečný
záběr, kdy si Sander užívá s krásnou dívkou na pláži a Gobbons ho přemlouvá, aby se vydal na další
misi. Místy je podobnost s příhodami Jamese Bonda tak očividná, že se xXx pohybuje na ošemetné
hranici mezi přiznanou inspirací a bezostyšnou vykrádačkou.
To ovšem Cohenovi nebrání, aby se do svého velkého vzoru
zároveň poťouchle nenavážel, jako ve scéně, kdy Sander za jízdy
zuřivě listuje manuálem, aby našel správný čudlík, který odklopí
střechu bondovského auta. Agent 007 se takové neohrabanosti
nejspíš s chutí vysmál, ale kdyby došlo na měření sil, neměl by
šanci: vedle potetovaného a vyholeného Vina Diesela vypadá
uhlazený Pierce Brosnan ve smokingu jako vystřižený z filmů pro
pamětníky.
Režisér si je Dieselova potenciálu dobře vědom, a tak místo bon-
dovské elegance a ironického nadhledu sází na přímočarou akci.
Děj se řítí dopředu ve zběsilém tempu, jedna akční scéna střídá
druhou a Xanderovy kaskadérské kousky jsou snad ještě nadsaze-
nější než ty Bondovy. Ať už Diesel létá na padáku, prohání se na
motorce, nebo ujíždí na lavině snowboardu, tváří se stejně
nevzrušeně, jako by venčil psa, a ještě stíhá koutkem úst trousit
frajerské hlášky.
Pro českého diváka má navíc xXx skrytý půvab díky tomu, že se převážně odehrává v Praze
a v jejím okolí. Podíváme se do tajné centrály české tajné policie, která ze všeho nejvíc připomíná
ošuntělou venkovskou poštu, modrobílé škodovky městské policie nás dovezou na nádvoří vranov-
ského zámku, který se jako zázrakem přestěhoval do švýcarských Alp, a na křižovatce v Davli se
Xanderovi do cesty za záchranou světa postaví traktor s valníkem brambor.
Socrealistická socha partyzána se samopalem na střeše naproti Obecnímu domu nebo hlášky typu:
,,Představte si Prahu, jak se halí, do oblaku jedovatého dýmu“ jsou už jen domácími třešničkami na
holywoodském dortu, podobně jako finále odehrávající se na Karlově mostě, kde Marek Vašut
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v maskáčích a rudém baretu naviguje české stíhací letectvo a sleduje Vina Diesela křižujícího Vlta-
vu v miniponorce. Něco takového v Bondovi zaručeně neuvidíte.
ORTEL: James Bond se může pomalu chystat do důchodu. Diesel je akční hrdina budoucnosti
a xXx největší nářez roku!

Podle časopisu Premiéra zpracovala Pavla Novotná, 8.C

Hudební film s Britney Spears v hlavní roli

Hodňoučká Lucy, namyšlená Kit a prostořeká Mimi jsou
kamarádky z dětství. Po osmi letech se jejich cesty opět
sejdou. Zjistí ale, že někdejší přátelství se ocitlo na
křižovatce. O půlnoci po maturitním večírku se setkají pod
starým dubem a nad krabicí plnou dětských tajemství, kterou
tam kdysi zahrabaly, objevují své dávné sny. Právě tehdy
v nich uzraje důležité rozhodnutí: ve starém buicku se vydají
na dobrodružnou výpravu do Los Angeles. A co že mají za lubem? Mimi zrovna jaksi omylem čeká
dítě, ale už dlouho touží stát se zpěvačkou. Nemíní si proto nechat ujít konkurz nových talentů. Lu-
cy chce navštívit svou mámu, která o ni léta nejeví zájem. Kit zase hodlá překvapit svého snouben-
ce, který v L. A studuje - větší překvapení má on pro ni. Posádku nepříliš spolehlivého vozu dopl-
ňuje Mimi, kytarista a řidič v jedné osobě Ben, mimochodem bývalý kriminálník…
Crossroads je komediální příběh o snech a nadějích tří kámošek na život a na smrt, které se právě
chystají přeskočit z nevinných let do problematické dospělosti. Fanoušci blonďaté zpěvačky si při-
jdou na své. Lucy v podání sladké Brit se během výletu změní z ušlápnuté premiantky a poslušné
dcerky v sebevědomou “skoroženu“ a navíc najde opravdickou první lásku. Na malou chvíli se ve
filmu objeví i její mladší sestra Jamie. Důležitou roli hraje hlavně hudba. Britney zpívá, kde se dá -
v autě i na soutěži amatérů v Karaoke, aby nakonec zazářila jako hvězda v konkurzu mladých ta-
lentů. Připravte se na 85 minut romantiky a nezapomeňte doma kapesníčky!

Podle časopisu Bravo zpracovala Lucie Uhlířová, 7.C

Britského hrdinu Harryho Pottera
přivedla na knižní svět britská spi-
sovatelka Joanne Rowlingová a na
plátna kin americké dolary. Bylo
tedy jasné, že druhý díl dobrodruž-
ství kouzelnického učně, film Har-

ry Potter a Tajemná komnata, musí zahájit svoji premiéru v Británii a ve Spojených státech. Stalo
se tak 15. listopadu 2002 a ve stejný den se film objevil i v kinech v Rakousku, Kanadě, Německu,
ale také třeba v Chorvatsku a na Filipínách. Následovat budou další státy. Česká premiéra filmu je
ohlášena na 12. prosince letošního roku.
S celkovým ziskem 965 milionů dolarů se stal první díl filmu druhým nejúspěšnějším snímkem
v historii kinematografie – hned za Titanikem. Rovněž od druhého dílu se očekávají rekordní zisky
a první diváci nadšeně tvrdí, že dvojka je strašidelnější a má mnohem lepší triky.
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ZELENÁ HORA A MUZEUM KNIHY

exkurze čtvrtého ročníku do Žďáru nad Sázavou

Dne 23. října 2002 jsme jeli na exkurzi do
Žďáru nad Sázavou. Odjížděli jsme v 8 hodin
od kulturního domu. Vystoupili jsme u žďár-
ského zámku a vydali se na Zelenou horu, kde
je kostel svatého Jana Nepomuckého. Dozvě-
děli jsme se spoustu zajímavostí, jako třeba že
je tam celkem 165 hvězd, ochoz pro poutníky,
na stropě je jazyk jako symbol mlčení nebo že
na ochozu je velké socha, která ukazuje na
obloze přesně na hvězdu Severku. Kostel na-
vrhl Jan Santini Aichl a v roce 1820 byla
stavba začata.
Po prohlídce jsme sestoupili z kopce dolů na
zámek hraběte Kinského a tam jsme navštívili
Muzeum knihy. Když jsme vstoupili do are-
álu, užasle jsme se dívali na celé skříně knih od počátků písma přes egyptské hieroglyfy, husitství
až po moderní knihy. Byl zde také třeba tiskařský stroj, knihařská dílna nebo ukázky různých druhů
písem.

Zuzana Pelikánová, 4.A

Chlapci a děvčata,
jsme moc rádi, že jste se v tak velkém
počtu zapojili do řešení úkolů, které jste
pro jednotlivé ročníky našli v minulém
čísle našeho časopisu. Doufáme, že se
vám nová rubrika - Puclíček - zalíbila
a že se i do dalších soutěží s chutí pustí-
te. Ten dnešní Puclíček je také obsahově
o něco větší než minule.
Znovu připomínáme všem, že se mohou
do tvorby našeho časopisu zapojit - stačí
redakci doručit jakékoliv příspěvky,
které by mohly zajímat i ostatní čtenáře.
Může jít o vlastní příhody, obrázky, ná-
měty soutěží, ale také třeba o drobné
reportáže z vašich výletů a exkurzí. Po-
kud vaše třída něco zajímavého zažije,
nenechávejte si to pro sebe a podělte se
o zážitky s ostatními čtenáři.

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře
 ve Žďáru nad Sázavou
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POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY

Planetárium – to je pro nás, žáky 5. třídy, slovo, které voní něčím neznámým, proto jsme se na jeho
návštěvu dlouho těšili. 23. října 2002 jsme se konečně dočkali. Ráno jsme nasedli do autobusu
a hurá do Brna. Cesta uběhla rychle a po návštěvě Zemského muzea jsme se konečně ocitli v pla-
netáriu. Pohodlně jsme se usadili, světlo zhaslo a na kopuli se objevila hvězdná obloha. Pozorovali
jsme řadu souhvězdí, například Velký a Malý vůz, Medvědici, Orion, Štíra a jiné.

U těch posledních dvou bychom se měli trochu pozastavit. Podle vesmírných příběhů nenajdeme
spolu na obloze souhvězdí Orion a Štír, protože Orion byl ve při s královnou. Ta na něj poslala ští-
ra, ten ho štípl do paty a Orion zemřel. Lidé v něm na obloze vidí někoho, kdo jim chtěl pomoci.
Pak přišly na řadu planety a to byla nejhezčí část celého povídání. Poznali jsme, že například Mars
je celý červený s bílými čepičkami nebo že na Merkuru je ve dne velké horko a v noci nesnesitelná
tma. I o ostatních planetách jsme se dověděli mnoho zajímavého. Mnozí z nás hned další večer hle-
dali na hvězdné obloze souhvězdí, která jsme v planetáriu poznali a skutečně jsme je našli.

Dita Niesnerová a Eliška Kuběnová, 5.B

NETRADIČNÍ VÝROBKY

V úterý 12. a ve středu 13. listopadu měli někteří
žáci 1. stupně naší školy možnost se seznámit
s výrobky z borovicové kůry. Školu navštívil pan
Mansfeld z Okříšek u Jihlavy, který se touto činností
zabývá. Minikurz práce s kůrou byl rozdělen na dvě
části. První část byla věnována zvykům Indiánů,
zvláště pak jejich způsobům svolávání duchů pomocí
různých primitivních předmětů. Žáci se dověděli, že
i z obyčejného dřívka od nanuku je možné vyrobit
nástroj na svolávání duchů. Ve druhé části již žáci
samostatně pracovali s kůrou a vyráběli přívěšky

různých tvarů od jednoduchých „kančích zubů“ až po složitější křížky nebo lodičky. Akce se zú-
častnilo skoro 200 dětí a z výrazu jejich tváře při práci a zvláště po zdařilém zhotovení přívěšku se
lze domnívat, že se akce vydařila.

Mgr. Pavlína Poláčková

Hvězdárna a planetárium
Mikuláše Koperníka v Brně
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Malé slůně
Kateřina Türková

Malé slůně šlape,
na hlavu mu kape.
Hlavu jako krabice,
místo nosu hadice.
Na zadečku tkanička,
je to slůně Mánička.

Na seně
Jiří Dědeček

Spíme doma na seně,
na seně, na slámě,
nezáleží na ceně,
záleží to na mně.

Se senem je legrace,
plní se jím skříně.
zklamaly nás matrace,
je to samá žíně.
Seno, seno, seno,
budiž pochváleno.

Pátrání
Jiří Dědeček

Pátrali jsme s Lucií,
co to pořád kluci jí.
Vida – jedí svačinu,
chytli jsme je při činu!

Tlustí šoféři
Jiří Dědeček

Hráli si tlustí šoféři,
kdo koho pustí do dveří.
Ač k sobě byli zdvořilí,
dveře v tu chvíli zbořili.

Kolo mlýnský
Jiří Dědeček

Kolo, kolo mlýnský,
táta koupil džínsky,
já jsem chtěla americký,
on mi koupi čínský.
Ententýny,
džíny z Číny,
až se jednou roztrhají,
táta koupí jiný.

Důležité hlásky
Jiří Dědeček

Jednou žila byla
pohádková víla,
potkala ji stará
pořádková síla.

Obě si v tu chvíli,
nezkřivily vlásku,
jen si vyměnily
důležitou hlásku.

A tak z toho zbyla
pořádková víla,
kterou opustila
pohádková síla…

Hovězí plátky
Jiří Dědeček

Hovězí plátky,
hovězí plátky,
pes mi vás přinesl
z nejbližší skládky.

Hovězí plátky,
život je krátký -
už máme prostřeno,
tak hybaj zpátky!

Líbí se vám rýmovánky na této stránce? Zkoušeli jste někdy
vytvořit vlastní krátkou básničku? Pokud ano, máte výhodu,
protože Puclíček pro vás připravil

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ RÝMOVÁNKU

Do soutěže se může zapojit každý žák 1.-5. třídy, pokud sám
vymyslí a napíše (tedy ne odněkud opíše) krátkou básničku
s vánoční tématikou. Svoje básnické výtvory předejte redak-
ci nejpozději do 13. prosince 2002.
] Nejlepší dílka uveřejníme a odměníme hezkými cenami ]
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POMOZTE ALÍKOVI – soutěž pro 1. a 2. ročník

Alík našel hromadu kostí a rád by zjistil, kolik jich je. Pomůžete mu je spočítat? Správnou odpověď
napište na lístek spolu se svým jménem a třídou a předejte redakci do 29. listopadu 2002. Několik
vylosovaných úspěšných řešitelů odměníme cenami.

VESMÍRNÉ MĚSTEČKO – soutěž pro 3. až 5. ročník

Máte představu o tom, jak může vypadat takové vesmírné městečko? Pokud rádi malujete, můžete
se pokusit ho nakreslit. Požádejte paní učitelku o papír s předtištěným obrázkem, který vidíte na
této stránce, a můžete se do toho pustit. Nejlepší výtvory otiskneme a samozřejmě odměníme cena-
mi. Nezapomeňte na výkres napsat své jméno a třídu a předat ho redakci do 29. listopadu 2002.
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KDO BUDE ODMĚNĚN?

Z úspěšných řešitelů úkolů z minulého čísla jsme vylosovali vždy určený počet žáků, kteří dostanou
od redakce Puclíka za svoji snahu malou odměnu. Jsou to tito soutěžící:

1. ročník – Kouzelné slovíčko

Anička Laštovičková, 1.A; Pavel Henych, 1.A; Josef Koláček, 1.A; Rosťa Koláček, 1.A; Radim
Šafařík, 1.A

2. a 3. ročník – Doplňovačka s obrázky

Filip Mareček, 3.A; Tomáš Kadlec, 2.B; Eva Holá, 3.C; Tereza Sokolíčková, 3.B; Karolína Bedná-
řová, 2.B; Matěj Strachoň, 3.A; David Košut, 3.A; Tereza Petrová, 2.B; Nikola Holcnerová, 2.A;
Tereza Pojezná, 3.B

4. a 5. ročník – Osmisměrka se jmény států

Lenka Krečí, 5.C; Antonín Jinek, 5.C; Tereza Laštovičková, 5.C; Jaroslav Vítek, 5.C; Jan Buchta,
5.C; Veronika Dvořáková, 5.C; Zuzana Eichlerová, 5.C; Dita Niesnerová, 5.B; Eva Daňková, 5.B;
Pavel Radimský, 4.C
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