
èíslo 20 - únor 2003
e-mail: puclik@nmnm.cz        http://zs1.nmnm.cz

pro �áky 6.-9. tøíd



2

PÁR SLOV ÚVODEM

Vážení čtenáři,

dvacáté číslo našeho časopisu za vámi přichází v době,
kdy podle kalendáře máme stále ještě zimu, ale sluníčko
už dává jasně najevo, že její vláda nebude mít moc
dlouhé trvání. Proto jsme do tohoto čísla zařadili jak
příspěvky, které se ještě vracejí například k Vánocům
a zimním sportům, tak i články, které už jsou zaměřeny
směrem úplně jiným.
Uvnitř čísla tentokrát najdete vyhlášení nové výtvarné
soutěže pro žáky druhého stupně, jejímž tématem je
heslo: Nakreslete své učitele. Věříme, že se vás do ní
zapojí co nejvíce a že po jejím ukončení bude z čeho
udělat výstavku, kterou máme v plánu.
Vracíme se rovněž k několika nedávným důležitým
akcím, které na naší škole proběhly – zejména k zápisu
budoucích žáčků do prvních tříd, k ukázkové hodině
čtení v prvních a druhých třídách, k pololetním
výsledkům prospěchu a chování. V uplynulých týdnech
proběhlo také množství soutěží a olympiád, jejichž
výsledky uvnitř časopisu rovněž najdete.
Věříme, že si každý z vás v tomto čísle něco zajímavého
najde, a přejeme příjemné počteníčko.

Redakce

CO NÁS ČEKÁ

události nejbližšího období

• 26. února 2003 naučný dějepisný pořad Divadelní
a kaskadérské společnosti Štvanci
Karel IV. a Jan Žižka z Trocnova 4.-6. roč.
Albrecht z Valdštejna a Marie Terezie 7.-9. roč.

• 6. března 2003 varietní super show Carneval
• 25. března 2003 pohádkový divadelní příběh na

motivy japonských pohádek
Cesta za bohem hor

PUCLÍKOVA
ŠUŠKÁRNA

• V poslední době byl několikrát
spáchán atentát na členku redakční
rady Mirku Tichou z 9.C. Vždycky
k tomu došlo na dívčích záchodech
v 1. poschodí. Poprvé byla trefena
přes zeď přehozenou ruličkou
toaletního papíru, když se zamčela
v jedné z kabinek, podruhé byla ve
stejné situaci zasažena krabičkou
od mléka. O tom, že o ni jeví zájem
tajní agenti (nebo spíš agentky),
svědčí i skutečnost, že ji často
pozorují přes zeď sousední kabinky,
na kterou neváhají vyšplhat. Podle
našich informací jsou ale takovému
nepříjemnému sledování vystaveny
i další uživatelky tohoto WC. Zatím
se podařilo vypátrat, že tajné
pozorovatelky a atentátnice jsou
pravděpodobně ze 3.C, nebo 5.A.
Pátrání ale pokračuje.

• A ještě jednou WC. Všichni si už
jistě všimli, že v přízemí byly po
rekonstrukci, která stála skoro 350
tisíc korun, otevřeny nové záchody.
Dívky si je hned oblíbily a schází se
zde nejen kvůli obvyklé činnosti, ale
také na kus řeči. No a aby se jim
lépe povídalo, vyšplhají po
záchodové míse a po zdi až na
okno, kde se usadí jako slepice na
hřadě, a pustí se do diskuse.
Možná by stačilo, kdyby jim pan
školník na záchody vedle umyvadla
umístil bidlo, na kterém by mohly při
brebentění sedět. Pak by třeba
přestaly šplhat na okno a ničit úplně
nové zařízení.

• O přestávkách v 7.C hrají kluci
často hru, kterou nazvali „Zombie“.
Honí se po třídě a střílí po sobě
alobalovými kuličkami. Při jedné hře
honil Zbyněk Růžička Honzu
Gregora, dohnal ho a chytil za triko.
Honza se mu chtěl vysmeknout
a udělal to tak šikovně, že najednou
stáli proti sobě Zbyněk s Honzovým
trikem v ruce a Honza do půl těla
nahatej. Těžko říct, kdo z nich byl
Zombie.
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ŠKOLNÍ ČASOPIS PUCLÍK VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ

PODMÍNKY

Ü soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci 6.-9. ročníku naší školy
s vlastnoručně zhotovenou kresbou

Ü k nakreslení obrázku lze použít jakoukoliv výtvarnou techniku
Ü minimální formát kresby je A4 (21 x 29,7 cm – běžný výkres)
Ü cílem soutěže není trefit přesnou podobu některého z učitelů, ale pokusit se

co nejvěrněji zachytit jeho typické oblečení, posunky, chování a podobně
Ü do soutěže nebudou v žádném případě přijímány obrázky, které by jakkoliv

poškozovaly nebo urážely zobrazenou osobu
Ü soutěžní práce doplněné jménem a třídou autora je třeba doručit redakci do

21. března 2003

Pokud se rozhodnete soutěže zúčastnit, pak se nemusíte snažit o zachycení věrné podoby některého
z učitelů naší školy. Myslíme si, že výsledkem soutěže by moha být hezká galerie humorných
obrázků, které nebudou nikoho urážet, ale které budou vystihovat typické jednání, chování,
posunky, gesta a další projevy učitelů. Výkresy lze v případě potřeby doplnit textem, třeba při snaze
zachytit, co postava říká.
Nejlepší práce otiskneme v našem časopise a odměníme cenami. Z odevzdaných výkresů
uspořádáme výstavku. Předem prosíme učitele o shovívavost, pokud se stanou někomu modelem.

í SOUTĚŽ í SOUTĚŽ í SOUTĚŽ í SOUTĚŽ í SOUTĚŽ í SOUTĚŽ í SOUTĚŽ í SOUTĚŽí
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JAK DOPADLO PRVNÍ POLOLETÍ

poločas školního roku 2002-2003

1. STUPEŇ

• celkový počet žáků 333

• celkový průměrný prospěch 1,23

• předmět s nejlepšími výsledky praktické činnosti (průměr 1,01)

• předmět s nejhoršími výsledky německý jazyk (průměr 1,61)

• počet zameškaných hodin 9720 (29,19 na jednoho žáka)

2. STUPEŇ

• celkový počet žáků 351

• celkový průměrný prospěch 1,84

• předmět s nejlepšími výsledky výtvarná výchova (průměr 1,17)

• předmět s nejhoršími výsledky matematika (průměr 2,66)

• počet zameškaných hodin 15038 (42,83 na jednoho žáka)

• počet neomluvených hodin 35 (0,1 na jednoho žáka)

CELÁ ŠKOLA

• celkový počet žáků 684

• celkový průměrný prospěch 1,64

• počet žáků s vyznamenáním 164

• počet žáků, kteří prospěli 509

• počet žáků, kteří neprospěli 11

• počet pochval třídního učitele 200

• počet pochval ředitele školy 6

• počet napomenutí tř. učitele 12 (z toho na 1. stupni 7)

• počet důtek tř. učitele 19 (z toho na 1. stupni 15)

• počet důtek ředitele školy 3

• počet dvojek z chování 4

• počet trojek z chování 2

• počet zameškaných hodin 24758 (36,2 na jednoho žáka)
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• počet neomluvených hodin 35 (0,05 na jednoho žáka)

• nejlepší třída podle prospěchu 1.A, 1.B (průměrný prospěch 1,0)

• nejhorší třída podle prospěchu 8.D (průměrný prospěch 2,3)

• celkové pořadí tříd podle průměrného prospěchu:
1.A, 1.B, 4.B, 2.A, 3.B, 2.B, 3.C, 4.C, 3.A, 4.A, 9.C, 8.C, 6.C, 5.C, 5.D, 5.A, 7.C, 5.B, 6.B, 6.A,
9.A, 7.A, 6.D, 9.B, 8.B, 7.B, 8.A, 8.D

SMUTNÉ VÝSLEDKY

• nedostateční žáci:
Horváthová Petra 6.A Př
Kotovic Roman 8.A Aj
Rajšnerová Helena 9.A Ch
Polák Ondřej 7.A M, F
Horváthová Iveta 7.B D, M
Bikár Josef 8.D Nj, Pč
Pancner Vojtěch 6.A Z, M, Př
Mühlhandl Radomil 6.B Nj, D, Př
Straková Ivana 7.B Čj, D, Z, M
Najmonová Barbora 8.B Čj, D, Z, M, Ch
Horáčková Martina 8.D D, Z, M, Př, Ch, Pč

• žáci s dvojkou z chování:
Straková Ivana 7.B
Kotovic Roman 8.A
Horáčková Martina 8.D
Straka Stanislav 9.B

• žáci s trojkou z chování:
Bikár Josef 8.D
Horký Luděk 8.D

ROK VODY

21. března 2003 proběhne na naší škole modrý den

Rok 2003 je vyhlášen rokem vody, a jak jste jistě všichni
zaregistrovali, i my přispějeme projektem k tomuto tématu.
Projekt spočívá v tom, že se na vodu jako složku krajinné sféry
budeme snažit dívat různýma očima. Jednou to budou oči
biologa, fyzika či výtvarníka, jindy zase oči jazykářovy či
geografovy.

Výsledkem budou rozličné seminární, slohové nebo výtvarné práce žáků různých ročníků, které pak
všichni budeme moci shlédnout na připravené výstavce. Jakýmsi vyvrcholením celého projektu
bude „MODRÝ DEN“, který připadne na pátek 21. března 2003.

Co bude vaším úkolem?
Bude to vcelku jednoduché - prostě přijít oblečený co nejvíce v modré barvě, neboť modrá je
barva symbolizující vodu. Hodnotit se budou cele třídní kolektivy, počítat se budou pouze svršky
celomodré. Tak hodně zdaru a spoustu inspirace.

Mgr. Martina Janíčková
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PUCLÍKOVA VÁNOČNÍ DISKOTÉKA

Dne 17. prosince 2002 jsme se vydali do
kulturního domu na naši školní ,,Vánoční
diskotéku“. Vše začalo uváděním paní učitelky
Hnízdilové a pak chvilkou pohodové muziky, na
kterou se začalo tančit. Pak začaly soutěže.
První soutěž, kterou jsme pro účastníky připravili,
byl hod botou. Soutěžící měli za úkol, hodit svou
vlastní botu do určeného místa. Ale aby vše
nebylo tak jednoduché, soutěžící museli stát zády
otočení k cíli. Pak pokračovala celkem dobrá
hudba, na kterou jsme vytáhli na taneční parket
pana učitele Smékala, který nejdřív s odporem,
ale s naším nátlakem nakonec šel. Ke konci už
raději tancoval dobrovolně.
Pokračovalo se opět soutěží. Další soutěž byla
určená pro ,,rváče“. Soutěžící v kruhu měli za
úkol roztrhat krabici, ve které našli vánoční
dárek. Dále samozřejmě pokračovala diskotéka
s DJ Ivanou Fouskovou a její pomocnicí paní
učitelkou Buchtovou. Opět jsme zabrali taneční
parket s panem učitelem Smékalem. Další chvilka
odpočinku spočívala v zábavě. Chlapci si vybrali
dívku na tančení a vždy, když hrála hudba,
s někým tancovali. Když hudba přestala hrát,
vyměnili si dívku. Chlapec, který zůstal bez
dívky, tancoval s koštětem. Vítězem se stal Pepa
Bikár, který si vysloužil sladkou odměnu.
Pokračování bylo velmi známé - zabrali jsme
taneční parket. Oživením celého odpoledne byly
dívky, které se předvedly aerobikem. Naše
poslední připravená soutěž byla velmi ,,horká“.
Každá třída si vybrala jednoho zástupce, na
kterého se pak snažila dostat co nejvíce oblečení.
Někteří pánové se při konečném počítání kusů
oblečení předvedli i bez horního svršku. Vyhrála
třída 8.C se zástupcem Janem Svobodou.
Poslední hodina a půl už spočívala pouze v tancování. Někteří se vydováděli až tak, že si místo
opačného pohlaví na tancování vybrali to stejné pohlaví a na rychlé písničky tancovali ploužáky,
valčíky a tango. Samozřejmě že tyto dvě nejmenované dívky si uvědomily, že to trochu přepískly,
a další den ve škole se na ně všichni koukali nějak divně. Proto se radši schovávaly za rohem.
Celá diskotéka byla ukončená pomalou písničkou od Janka Ledeckého Sliby je maj plnit
o Vánocích, při které se všichni objali a dělali jen pomalé pohyby. Tato diskotéka stála za to. Byla
velmi fajn. Už se těšíme na další pokračování.

Iva Mašterová a Pavla Novotná, 8.C
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ZLATÁ LYŽE 2003

Závod Zlatá lyže 2003, který byl opět součástí
Světového poháru, přivítal ve dnech 18.
a 19. ledna v Novém Městě na Moravě světovou
lyžařskou elitu. Celkem bylo přihlášeno 159
závodníků z devatenácti zemí. Mezi hlavní
favority letos patřil i český reprezentant Lukáš
Bauer, který nezklamal. Pořadatelům nepřálo
počasí, nenapadl sníh, a proto museli navážet na
tratě sníh technický.
Jako první vyjely v sobotu do bílé stopy k závodu
na 10 kilometrů volnou technikou ženy.
K favoritkám patřila Norka Bente Skariová a svoji
roli potvrdila vítězstvím. Druhá dojela Italka
Gabriela Paruzziová a třetí Estonka Šmigunová.
Naše nejlepší běžkyně Helena Balatková obsadila
skvělé 21. místo. Letos nám chyběla Kateřina
Neumanová, která tentokrát komentovala závody
z televizního studia pro Českou televizi.
Nadšení ovšem propuklo po hlavním závodu
mužů na 15 km volnou technikou, ve kterém od
počátku vedl a s velkým náskokem vyhrál Lukáš
Bauer. Diváci mu připravili skvělé a bouřlivé povzbuzení. Lukáš zvítězil jako první Čech v historii
Světového poháru. Druhý dojel Rakušan Hoffmann a třetí Švéd Elofsson. Úspěchem se stalo i osmé
místo Martina Koukala.
V nedělních štafetách žen skončily favorizované Norky až za německým kvartetem a třetí dojely
Finky. Naše závodnice nejely v ideálním složení a obsadily desáté místo z dvanácti štafet.
Zato štafety mužů byly o mnoho napínavější. Před závodem se mluvilo o šestém místě naší štafety
jako o skvělém výsledku, čehož jsme se sice dočkali, ale do poslední chvíle jsme bojovali
o bronzovou medaili. Závody vyhráli Norové, druzí byli Italové a třetí Němci.

Ve večerních hodinách se konala slavnost
a předávání cen vítězům na Vratislavově
náměstí. Před vyhlášením vystoupila
skupina Cukr a Holki. Předávání cen se
také zúčastnila poslankyně z nedalekého
Žďáru nad Sázavou paní Miroslava
Němcová a další významné osobnosti ze
sportovního a veřejného dění.Vítěz Lukáš
Bauer převzal Zlatou lyži, která je
zhotovena opravdu ze zlata.
65. ročník Světového poháru ukončil
obrovský a nekonečný ohňostroj.

S využitím internetových zdrojů
zpracovala Lucie Uhlířová, 7.C

Lukáš Bauer před startem.
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TALENTÁRIUM

básnické pokusy 7.C

Měsíce
Pavel Chalupa

Leden - dám si čaj s medem.
Únor, březen - za kamna vlezem.
Duben - ven pudem.
Květen - přichází s létem.
Červen - dám si kolu s ledem.
Červenec - zdrhá každej mravenec.
Srpen - konec s létem.
Září - skvěle se to paří.

Lyžování
Ondřej Coufal

Těším se na bílý sníh,
budu svištět na lyžích.
Postavím si sněhuláka,
zima už mě velmi láká.

Tváře zmrazí mrazíček,
dám si teplý čajíček.
Ať je teplo nebo zima,
lyžování je vždy prima.

Pejsek a kočička
Zbyněk Růžička

Všude sníh a všude mráz,
děti staví sněhuláka.
Snížek padá na pejska,
chudák už si nezaštěká.

Kočička se v okně směje,
přijde jí to komické,
jak na pejska u aleje,
padaj vločky veliké.

Sníh na jaře roztaje,
zbledlé kosti odkryje.
Jó Azor, to byl dobrý pes,
ví to celá ves.

Pejsek už je pod sněhem,
děti bruslí na ledě.
Kočka se už nesměje,
spadla z okna v závěje.

Leden
Josef Jinek

Je chladný až ledový,
ruce a nohy mrznou,
leden ten bílý,
mráz rychle sílí.

Vždy když je tu,
tak krajina je pokrytá,
chladnou bílou peřinou,
tam broučci zalezlí jsou.

Tam kde je zima,
tam je i mráz,
br, br, br, br,
už je tu zas.
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Sníh
Iveta Jurovatá

Padá snížek bílý, obaluje domy.
Padá snížek bílý, obaluje stromy.
Padá, padá sníh, pojedeme na saních.

Začíná jaro
Renata Filipová

Začíná jaro, nádherný čas,
všechno se zelená, má třpytivý jas.

Vždy když jaro přichází,
studený zimní čas na dlouho odchází.

Roční období
Miroslav Novák

Léto, léto sladké je jak med,
Ale skončí hned.

A ten podzim, ten nás ničí,
Když ze strání na nás fičí.

Zima je zas studená jak led,
vybafne a omrazí nás hned.

Jaro je hrozně príma,
skončila nám zima,
sluníčko už vystupuje
a naši zemi otepluje.

Zima
Anna Kuběnová

Zima je krutá,
studený vítr fouká.
Uši, nos a nohy nás zebou,
někdy občas prásknem sebou.

Zima je bílý dar,
zasněžený je celý širý kraj.
Vločky padaj jako déšť,
dotkni se jich, jestli chceš.

Na jaře
Aneta Ostrejšová

Na jaře všechno kvete a voní
a zvonek na louce krásně zvoní,
ptáčci ve větvích zpívají
a maličcí zajíčci spinkají.

Zima
Andrea Pollaková

Padá na zem bílý sníh,
všude stopy v závějích.
Sáňkování, lyžování,
Náladu nám všem nahání.

Vyšlapeš si nahoru,
a zas můžeš jet dolů.
Tady sněhu hodně je,
bacha, jsou tu závěje!

Tak se neboj, to nic není,
jenom malý překvapení.
Do závěje zapadneš,
ale hned z ní vylezeš.

Zima, ta je ale fajn,
zasněžen je celý kraj.
Mráz na okna maluje,
a v přírodě kraluje.
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Jaro
Barbora Homolová

Slunce svítí,
sněhy tají,
kytičky už všude mají

Konvalinky, sedmikrásky,
ty už louky zdobí,
jen na horách v Krkonoších,
ještě zima zlobí.

Medvěd hnědý probouzí se,
ze zimního spánku,
už asi ví, že má zima
zase na kahánku.

Léto
Lucie Uhlířová

Čas léta přišel zas,
Přinesl nám nový čas,
dav lidí plní naše jezera,
až do modravého večera.

Z DEŠTĚ POD OKAP

další dobrodružství Cestovatele a Puclíkova dopisovatele Lumíra Borovičky

Poslední naše reportáž od pana Borovičky končila tím, že měl být prvním chodem na bohatém
lidožroutském jídelníčku. Naštěstí se tak nestalo, ale postihla ho další tragédie. Nejprve si ale
napíšeme, jak se z lidožroutského kotle pan Borovička vlastně dostal.

Jistě si pamatujete, že byla vyslaná zpráva o velkém proudu
masožravých mravenců, kteří mířili přímo k místu, kde si měli
kanibalové pochutnat na našem cestovateli. Pan Borovička nápor
těchto mravenců přežil, ale kanibalové takové štěstí neměli. Tito
mravenci totiž na své ničivé cestě sežerou naprosto vše, co jim stojí
v cestě, a skoro nic je nezastaví. Jedním z chodů tedy byli
i kanibalové. Zbylo z nich několik krásně obraných kostí a koster.

Náš cestovatel byl v tom okamžiku v kotli a to jej zachránilo. Samotný kotel a voda by jej ovšem
nezachránily, protože mravenci by se k němu dostali po stromě a řetězu, na kterém kotel visel.
V poslední chvíli jej napadl geniální nápad, který mu zachránil život. Vylil vodu z kotle, schoval se
do něj, přiklopil na kotel poklici rukojetí dolů, na rukojeť se pověsil, a tak přečkal útok
masožravých malinkatých potvůrek. Poklice dokonale těsnila – dokonce tak dokonale, že se
cestovatel málem udusil.
Mravenci sežrali také všechnu vegetaci, všechen hmyz, který nestačil ulétnout, a všechna zvířata,
která byla tak neopatrná, že v ohrožené oblasti zůstala. Pan cestovatel tedy zůstal bez oblečení a bez
stanu, protože to vše leželo vedle kotle a mravenci to všechno sežrali. Aby nepobíhal po pralese
nahý (což by asi nikomu ze zvířat ani domorodců nevadilo), udělal si sukni z palmových listů. Listy
sebral až daleko v džungli, protože mravenci sežrali i stromy v okolí. Sebral také svoji pušku
a notebook, protože ani kov a ani plast mravencům naštěstí nechutnaly.
Cestovatel se vydal zpustošenou krajinou a měl obrovskou smůlu. Asi po dvou hodinách cesty padl
do rukou divokým domorodcům, kterým mravenci sežrali celé stádo dobytka. Byli tedy patřičně
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naštvaní a rozhodli se, že obětují pana Borovičku svému krutému pralesnímu mravenčímu bohu.
Mysleli si, že tím usmíří všechny bohy pralesa a ti již zařídí to, že se jim příště mravenci vyhnou.
Jejich způsob obětování byl velice prostý, ale krutý. Mravenčímu bohu se obětuje takto: oběť se
přiváže ke kůlu, ten se zahrabe do země a oběť se polije medem. Potom se již čeká, až vůně medu
přiláká hmyz (hlavně mravence), a ti pak nebožáka sežerou zaživa.

Pan Borovička se tedy (jak se říká) dostal z bláta do louže. Z jednoho nebezpečí se dostal do
nebezpečí druhého. Jak dopadne v dalším kontaktu s mravenci, napíšeme příště.

Text a kresba Mgr. Petr SmékalSituaci zachránění před mravenci v kotli s pokličkou jsem si vypůjčil
z knihy Miloslava Švandrlíka – Tlustý muž pod Jižním křížem. Obrázek
mravence je ze stránek České televize – Putování s pravěkými zvířaty.
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SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY

Olympiáda v německém jazyce

Dne 8. ledna 2003 se uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěžící se dostavili
v hojném počtu. Můžeme konstatovat, že byli velmi dobře připraveni, osvědčili se jak ve znalostech
daných konverzačních témat, tak i ve schopnosti používat aktivně cizí jazyk.
Soutěž probíhala ve velmi příjemné přátelské atmosféře. Doufáme, že i v příštích letech si školní
kolo olympiády v německém jazyce zachová i nadále dobrou úroveň. Všichni soutěžící jsou
pochváleni za snahu udělat v cizím jazyce něco navíc a porovnat si své znalosti s ostatními žáky.

Výsledky v jednotlivých ročnících - školní kolo

I. KATEGORIE

6. ročník
1. místo - Šikulová Andrea, 6.C; Novotná Lucie, 6.C

2. místo - Dostálová Klára, 6.B; Šabatková Ivana, 6.B
3. místo - Bárta Václav, 6.B

7. ročník
1. místo - Nečasová Kateřina, 7.C

2. místo - Buriánková Jarmila, 7.C; Prudká Šárka 7.B
3. místo - Vítková Vendula, 7.B

II. KATEGORIE

8. ročník
1. místo - Lišková Anna, 8.C; Fuksová Andrea, 8.C

2. místo - Burešová Anna, 8.C

9. ročník
1. místo - Krčil Pavel, 9.C
2. místo - Gregorová Lenka, 9.C

3. místo - Tichá Miroslava, 9.C; Chrást Josef, 9.B; Chrástová Iveta, 9.C

Okresní kolo
Do okresního kola, které se konalo 14. ledna 2003 ve Žďáře nad Sázavou postoupil Pavel Krčil
z 9.C a Kateřina Nečasová ze 7.C. V obou kategoriích bylo po čtrnácti soutěžících. Pavel Krčil se
umístil na pěkném 4. místě. Také Kateřina Nečasová úspěšně reprezentovala.

Mgr. Jitka Matoušková
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Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 21. ledna 2003 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce pro 6. a 7. ročník.
Zúčastnilo se ho celkem 13 žáků. Mile překvapili žáci šestých ročníků nejen tvým zájmen o jazyk,
ale hlavně svými vědomostmi.

Výsledky:
1. Sklenář Jakub 6.C

2. Martínek Jaroslav 6.D
3.-4. Večeřová Lucie 6.C
3.-4. Růžička Zbyněk 7.C

5. Šacl Vojtěch 6.C

Do okresního kola ve Žďáře nad Sázavou postoupil Jakub Sklenář ze 6.C.
Mgr. Markéta Niesnerová

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 22. ledna 2003 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se
zúčastnilo celkem 34 žáků osmého a devátého ročníku. Již tradičně si ověřili nejen svoje znalosti,
ale i cit pro mateřský jazyk.
Nejlépe se se zadanými úkoly vypořádali: Michal Horní z 9.C, Jan Svoboda z 8.C, Josef Chrást
z 9.B, Sylvie Šípková z 9.C, Pavel Krčil z 9.C a Adam Hájek z 9.C.
Do okresního kola postupují Michal Horní a Jan Svoboda. Náhradníky jsou Josef Chrást a Sylvie
Šípková.

Mgr. Jana Kučerová

Turnaj ve vybíjené

6. února se konalo v tělocvičně 2. ZŠ v Novém Městě na Moravě okrskové kolo ve vybíjené.
Proběhla soutěž mladších chlapců i mladších dívek (šestý a sedmý ročník).
Výsledky:

Chlapci
1. místo ZŠ Bobrová
2. místo I. ZŠ Nové Město na Moravě
3. místo II. ZŠ Nové Město na Moravě

Dívky
1. místo ZŠ Bobrová
2. místo I. ZŠ Nové Město na Moravě
3. místo ZŠ Nedvědice
4. místo II. ZŠ Nové Město na Moravě

Družstvo chlapců:
Jan Janů, 7.A; Josef Novotný, 7.A; Filip Slezák, 7.C; Miroslav Novák, 7.C; Petr Šidlák, 7.A; Jan Slezák, 7.B; Zbyněk Růžička, 7.C;
Martin Mareš, 7.A; Jaroslav Vařák, 7.A; Jakub Svoboda, 7.B; Jakub Sklenář, 6.C; Michal Buchta, 6.D; Petr Follprecht, 6.B; Jan Pech,
6.C; Martin Kaštánek, 6.C; Luboš Vítek, 7.B.

Družstvo dívek:
Simona Skalníková, 7.B; Šárka Prudká, 7.B; Dagmar Peňázová, 7.A; Jitka Šaclová, 7.B; Anna Kuběnová, 7.C; Hana Ambrožová, 6.C;
Petra Srnská, 6.C; Karolína Švandová, 6.B; Lucie Pelánová, 6.B; Katka Mrázková, 7.A; Andrea Šikulová, 6.C; Zuzana Buchtová, 6. D.

Mgr. Petr Smékal
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SKLENĚNÝ DŮM

tip na návštěvu kina

Rubby Bakerová je šestnáctiletá dospívající dívka. A jako každá
dívka i ona se najednou rozhodne opustit dům na skvělou akci, než
aby zůstala doma. I přes zákazy se jednoho večera se svými
kamarádkami rozhodne jít na tajný večírek.
Po příjezdu domů se ale něco začne dít. U jejich domu jsou policejní
vozy a dům je otevřený. Když vstoupí dovnitř, začne volat na celý
dům, že není pohřešována, že si jen vyšla, jelikož si myslí, že policie
přijela za ní. Ale jeden policista ji zastaví a řekne jí krutou pravdu -
její rodiče zemřeli při autonehodě.
Spolu se svým bratrem Rhettem se pokoušejí smrt rodičů
překousnout. Zjistí, že rodiče si zvolili už před léty za opatrovníky
jejich skvělé přátelé Glassovi. Děti se přestěhují do extrémního,
super skvělého a velkého skleněného domu, kde nyní budou
vyrůstat. Rubby a Rhett si začínají pomalu zvykat. Rhett si zvykne
velmi rychle, jelikož Glassovi se snaží získat jeho důvěru přes různé
dárky. Brzy se ale ukáže že Erin a Terry Glassovi jsou jiní, než si
všichni mysleli.

Rubby začíná pomalu docházet, že to nějak neklape. Prostřednictvím právníka, s kterým se setkala
na pohřbu rodičů, se dozví, že jejich rodiče po sobě zanechali pojistky v hodnotě několika milónů
korun. Erin má velké problémy s drogami, ale dětem a sociální pracovnici samozřejmě tvrdí, že trpí
cukrovkou a že si píchá inzulín. Terryho trápí veliké dluhy. Rubby si pokládá otázku: „Byla smrt
našich rodičů opravdu jen nešťastnou autonehodou?“
Jedné noci se Rubby rozhodne, že se svým bratrem utečou, ale útěk se nepovedl. Doktorka Erin
a Terry se s Rubby nemazlí a okamžitě jí píchnou uklidňující injekci, po které je naprosto bez
smyslů. Když se Erin další den usmrtí svou poslední dávkou drogy, Terry je bezmocný. Vypije
láhev silné vodky a usne. Rubby se
zatím probere a společně se svým
bratrem se pokusí počkat, co se vyvine.
Znenadání přijedou dva neznámí muži,
kteří Terryho okamžitě odvezou pryč,
aby jim splatil dluhy. Rubby se vydá
s bratrem z domu, ale na silnici, po
které jdou, je autonehoda. Terryho vůz
s neznámými muži havaroval.
A jak vše dopadne? Na to se musíte
sami podívat.
I když tento film, už měl premiéru před
několika měsíci, byl pro mě skvělou
novinkou a dalším filmem, který jsem
zařadila mezi své oblíbené.

Pavla Novotná, 8.C
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SOUTĚŽ O STŘEDOZEMI

V těchto dnech přišel do našich kin druhý díl slavné trilogie Pán Prstenů, který se jmenuje Dvě
věže. Náš časopis připravil velkou znalostní soutěž pro všechny fanoušky tohoto díla. Soutěžní
otázky nejsou jednoduché, ale ceny jsou opravdu zajímavé, a tak to jistě bude stát za trochu té
námahy.
Na otázky, které jsou zde uvedeny, najdete
odpověď v knihách Hobit nebo v trilogii Pán
Prstenů, případně na Internetu, kde se to
stránkami s tematikou Tolkienových říší jenom
hemží. Stačí v kterémkoliv internetovém
vyhledávači zadat heslo Tolkien nebo
Středozemě. Potom už jen spoustu trpělivosti
s hledáním, protože úroveň těchto stránek je
různá - od vynikajících po velice slabé.
Odpovědi na podepsaných papírech s uvedenou
třídou vhoďte do redakční schránky nebo
zaklepejte na kabinet výpočetní techniky a odevzdejte je tam. Vaše odpovědi je třeba doručit
redakci nejpozději do 21. března 2003. Nemusíte odpovídat na všechny otázky (samozřejmě čím
více, tím lépe). Hodně štěstí při řešení!

A tady jsou otázky (jejich zadání vám na požádání dá ofocené pan učitel Smékal.):

 1. Kdo tvořil výpravu za pokladem, kterou vedl čaroděj Gandalf a která byla ukončena Bitvou
Pěti armád? (kniha Hobit)

 2. Vyjmenujte členy Společenstva Prstenu, kteří se společně vydali zničit Jeden Prsten.
 3. Který člen Společenstva prstenu opustil společenstvo jako první?
 4. Jak se jmenoval čaroděj, který se spolčil s Temným pánem Sauronem?

 5. Komu ze Společenstva Prstenu se říkalo Chodec?
 6. Jak se jmenoval lesní národ obrovských napůl lidí a napůl stromů, kteří pomohli zničit

Železný val?
 7. Kdo nosil Prsten předtím, než jej získal hobit Bilbo Pytlík?
 8. Jak se jmenoval obrovský zlatý drak, kterého pomohl zabít hobit Bilbo Pytlík při své výpravě

za pokladem?
 9. Z jakého národa Středozemě byl Legolas?
 10. Jak se jmenovala obrovská zvířata podobná slonům, která útočila na Bílou věž – Minas

Tirith?
 11. Jak se říkalo temným jezdcům, kteří znepříjemňovali život Společenstvu Prstenu?

 12. Kdo zradil Společenstvo Prstenu a chtěl získat Prsten sám pro sebe?
 13. Jak se jmenovala obrovská pavoučice, která napadla Froda a Sama a málem Froda zabila?
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MŮJ OBLÍBENÝ HRDINA

Jednou jsem od své sestry dostal k narozeninám knihu. Jmenovala se Amulet šíleného boha
a napsal ji Michael Moorcock. Zezačátku se mi nelíbila, tak jsem ji prostě přestal číst. Asi o rok
později jsem se k této knize vrátil. Přibližně po 20 stranách jsem konečně pochopil děj. Byl jsem
jím úplně uchvácen a v každé volné chvíli jsem četl a prokousával se knihou až do konce.
Hrdinou knihy je Dorian Hawkmoon, kníže kölnský. Dorian žije v jakémsi mystickém světě. Jeho
svět je plný různých příšer a vědou se vyrovnává našemu středověku. Dorian má dlouhé černé vlasy
sahající mu až po ramena. Tvář mu zdobí lesklé modré oči a podivný černý diamant, který má
jakoby vrostlý do středu čela. Je zdatný, svalnatý muž a i znamenitý šermíř. Na sobě obvykle nosí
železné brnění, místy pokryté tvrdou kůží z podivného šupinatého zvířete. Na nohách má kožené
boty a v nich ukrytou dýku. V případě nebezpečí tasí svůj obouruční meč, který má upevněn u pasu.
Když mu žádné nebezpečí nehrozí, nosí hedvábnou košili a bavlněné kalhoty s dole rozšířenými
nohavicemi. V případě dlouhých cest po poušti si obléká kožený plášť.
Dorian má mysl pravého bojovníka i zamilovaného muže. Jen kvůli své lásce se pouští do mnoha
bitev. Nedůvěřuje svým nepřátelům a nedává jim najevo své myšlenky. Pečlivě promýšlí každou
situaci. V bitvách o život se spoléhá sám na sebe, na svou intuici a na lásku ke své ženě. K přátelům
je poctivý a nikdy je nezrazuje. Všichni o něm ví, že se mu dá věřit a že svůj slib splní i za cenu
vlastního života.
Na své cestě, kterou podniká pro záchranu své ženy, prožívá spoustu dobrodružství. Se svými
přáteli pokračuje v cestě, která je velmi dlouhá. Na konci se ale dočkal vytouženého vítězství i své
ženy Yisseldy. Na Dorianovi se mi nejvíc líbilo jeho odhodlání, že nikdy neztratil naději a vždy
bojoval až do konce. Takové vlastnosti jsou právem považované za vlastnosti hrdiny.

Jan Svoboda, 8.C

MOBILNÍ TELEFON V ZUBU

James Auger a Jimmy Loizeau vytvořili jako svou závěrečnou práci na britské Vysoké škole
užitého umění koncept mobilního telefonu miniaturních rozměrů, který lze implantovat do lidského
zubu.
Zubní telefon tvoří miniaturní vibrační zařízení a přijímač rádiových vln,
implantovat je ho možné při běžném dentálním zákroku. Zařízení zatím
nemá instalovaný mikrofon ani vlastní mikročip, ale jak říká Auger,
potřebná technologie je zkoušená a testovaná, a tak by mohl být zakrátko
sestrojen plně funkční telefon.
Zvuk, který přijde do zubu jako digitální radiový signál, je přenesen
rezonancí kostí do vnitřního ucha, takže ho nemůže slyšet nikdo jiný.
Vynálezci věří, že toto zařízení se může stát prvním rozšířeným
implantátem do lidského těla, který má jiný než medicínský účel.

Zpracováno podle www.iabc.cz
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UKÁZKOVÁ HODINA ČTENÍ
V PRVNÍCH A DRUHÝCH

TŘÍDÁCH

Dne 28. ledna 2003 v 15. hodin proběhly
ve dvou třídách naší školy ukázkové
hodiny čtení.

Žáci prvních a druhých tříd předvedli
všem, kteří měli zájem, jak zvládají
techniku čtení nacvičenou genetickou
metodou. Tímto způsobem se učí děti
u nás ve škole již třetí rok. Poznávají
nejdříve písmenka velké tiskací abecedy,
zároveň je zapisují a hláskováním dávají
dohromady první slova. Čtení tak
procvičují s porozuměním.

Prvňáčkové ukázali velice pěknou
hodinu. Vyprávěli si o zvířátkách, četli
a psali slova z článku v čítance, poznali
verš a rým. Někteří žáci čtou již krásně
plynule, jiní hláskují delší slova, ale
všichni čtou s radostí krátké pohádky.

Po skončení ukázkové hodiny prvňáčků
nastoupily do lavic děti druhých tříd.
Předvedly četbu nepřipraveného
a připraveného textu, vyprávěly obsah
článků a ukázaly, že všemu, co čtou,
také perfektně rozumí. Mají pěkný vztah
ke knihám a čtení je pro ně zábavou.

Velký dík patří všem učitelkám prvního
a druhého ročníku, které se svými žáky
připravily pro všechny zájemce velice
pěkné odpoledne.

Již dnes se těšíme na příští školní rok,
kdy budoucí prvňáčci rozšíří naše řady
šikovných a spokojených čtenářů.

Mgr. Ivana Fousková
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Ve čtvrtek 6. února 2003 se dveře budovy
přístavby naší školy na Tyršově ulici otevřely
všem budoucím prvňáčkům, kteří v příštím
roce zasednou poprvé do školních lavic.
Vlastní zápis probíhal ve čtyřech třídách. Dvě
z nich byly připraveny jako hrací místnosti.
Děti zde měly možnost namalovat barevný
obrázek, prohlížet knížky, ze kterých se u nás
učíme, nebo si pohrát s hračkami na koberci.
Ve dvou letošních prvních třídách probíhal
hlavní zápis, kam si děti přinesly svůj obrázek
a ukázaly paní učitelce, jak zvládají poznávání
barviček, počty, tvary, jak umějí držet tužku,
zpívat nebo recitovat.
Všechny děti, které na zápis doprovázeli
rodiče i sourozenci, předvedly, že všechno
krásně zvládnou a do školy se už velmi těší.
Na památku si odnesly perníkové zvířátko,
záložku do knihy a sněhuláčka s překvapením.
Na naši školu se letos zapsalo 57 budoucích
prvňáčků. Někteří z nich zvažují odklad školní
docházky, takže se v příštím školním roce
otevřou dvě první třídy.
Přejeme všem budoucím školákům, aby se jim u nás ve škole líbilo.

Mgr. Ivana Fousková

UHÁDNETE, CO JE TO?

§ V noci spí a ve dne svítí,
když se směje, roste kvítí.

§ Domek má ze stříbrných sítí,
rosa se na něm ráno třpytí.

§ Má to rohy,
neuteče, nemá nohy,
je bílá, je barevná,
píšeme s ní písmena.

§ Kulaté to je, ale míč to není,
v noci svítí, ale baterka to není.

§ Dívá se na to,
ale televize to není,
píše se na to,
ale sešit to není,
je to černé,
ale špinavé to není.

§ Má to barvu nejsmutnější,
někdy čistá není,
tvar má všelijaký
a houba na ni platí.

Hádanky pro vás vymysleli Michaela Petrová, David Mach, Jan Pech a Hana Ambrožová ze 6.C
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ZKUSTE JE SPOČÍTAT…

DNES JSME PŘIPRAVILI ÚKOL PRO NAŠE NEJMLADŠÍ ČTENÁŘE. PŘEČTĚTE SI

NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍBĚH A POKUSTE SE SPOČÍTAT, KOLIK KONÍ V NĚM VYSTUPUJE.

SČÍTEJTE VŠECHNY KONÍKY – ŽIVÉ I NEŽIVÉ.
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NADŠENÍ VE 2.A

Srdečný vánoční pozdrav dostali žáci 2.A naší školy z obce Švihov. Řeknete si - a co je na tom?
Vždyť o Vánocích dostávají pohledy skoro všichni. Jenže tento pohled není jen tak ledajaký...

Vše vlastně začalo už na začátku školního roku. Děti přišly z prázdnin nejen plné dojmů, ale hodně
se také debatovalo o povodních. Z novin se mimo jiné dověděly o rodině Ježkových ze Švihova
a jejich problémech, které jim přinesla velká voda.
Stačilo málo a nápad byl na světě. „Pošleme jim peníze!!!“ ozývalo se z lavic. „Ale jak? Vždyť si
nevyděláváme!!!“ říkali někteří.
Dali tedy hlavy dohromady a odsouhlasili si následující - vzdáme se každý týden jedné zmrzliny
a budou peníze hned. Naši malí mlsouni vše vydrželi i paní učitelka se přidala a nakonec poslali
1200,- Kč malé spolužačce, aby se mohla připravit do školy.
Od Ježkových přišel krásný děkovný dopis. Stálo v něm, že získané peníze rozdělí mezi své dvě
dcery. A o Vánocích obdrželi druháci pozdrav.
Není to krásné?

Mgr. Jana Kučerová
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