SKVRNKA
Milí čtenáři, zdravíme vás již podruhé
v tomto roce, v čase letním, skoro
prázdninovém :-)
Co se dočtete v našem novém čísle?
Přečtete si o našich úspěšných žácích,
nebude chybět prázdninová anketa o tom,
kam se zaměstnanci a žáci chystají na
dovolenou, tipy na výlety, pozvánka do
kina, zábavné letní okénko a další.
Přejeme vám příjemné počtení!

Zábavné okénko ze školních
lavic
„Pepíčku, řekni nám, co je to
nespravedlnost,“ vybídne učitelka
žáka. „Nespravedlnost je, když táta
napíše špatně domácí úkol a já za to
slíznu kouli.“
Ve škole dojde na zkoušení zájmen: „Pepíčku, řekni nám
příklad tří zájmen,“ vybízí učitelka. „Co? Kdo? Já?“
Učitel slíbí žákům, že kdo mu odpoví na následující
otázku, může jít domů. Vtom sígr třídy, Pepíček, hodí
svou školní brašnu po učiteli, ten zalapá po dechu a ptá
se:,,Kdo to byl, kdo to
hodil?",,Já, tak já jdu domů!"
Učitelka přírodopisu zkouší
žáka a ptá se: „Jmenujte mi
nějaký druh hada.“ „Hada?
Tak třeba kobra,“ odpoví
žák. „Výborně a nějaký
druhý had?“ „Druhá kobra.“

Pasování prvňáčků
Dne 30. ledna 2018 proběhlo již tradiční
pasování prvňáčků. Na slavnostní akci byly
děti oficiálně přijaty mezi školáky.

Jako dárek si pro ně žáci devátého ročníku
připravili divadelní představení – známou
pohádku Šíleně smutná princezna.

Naši úspěšní žáci
Míša Ševčíková, 8. třída
3. místo v okresním kole dějepisné
olympiády
Žákyně 8. třídy Míša Ševčíková se v letošním roce zúčastnila
okresního kola dějepisné olympiády. Získala krásné třetí místo.
A jaké jsou její pocity a zážitky ze soutěže? To zjišťovala Katka
Matyášová:

1. Proč ses přihlásila do dějepisné olympiády?

Byla to pro mě příležitost naučit se něco nového a dozvědět se
zajímavé informace, které se mi v životě budou určitě hodit.

2. Jak blízké ti bylo téma ,,Československo v letech

3.

4.

5.
6.

1918-1938“?
Popravdě, tohle téma mi nebylo blízké vůbec. Když jsem však
téma začala podrobně zkoumat, zjistila jsem, že je to velmi
zajímavé a poučné téma, vyprávějící o historii naší země.
Jak bylo vše hodnoceno a jak si byla bodována ty?
Při testech mohli žáci dosáhnout maximálně 110 bodů. Já jsem
dosáhla 87,5 bodů a myslím si, že žák, který byl první, měl 92
bodů.
Byla jsi už někdy v podobné dějepisné soutěži?
Ano, byla. Byla jsem na stejné dějepisné soutěži loňský rok.
Soutěž je pouze pro 8. a 9. třídu, byla jsem nejmladší, ale i přesto
jsem byla úspěšný řešitel.
Jak dlouho před soutěží ses připravovala?
Připravovala jsem se asi tři týdny, každý den dvě hodiny.
Jak ses cítila, když ses dozvěděla, že jsi třetí?
Byl to pro mě velký šok. Věděla jsem, že jsem dobře připravená,
ale také jsem věděla, jak silnou mám konkurenci. Když jsem se
dozvěděla, že jsem vyhrála, byla jsem v šoku.
Míša Ševčíková, Katka Matyášová

Youness Riahi-Idrissi, 8. třída
3. místo v okresním kole olympiády
v anglickém jazyce
Žák 8. třídy Youness Riahi-Idrissi se v letošním roce zúčastnil
okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Byl velice úspěšný,
podařilo se mu obsadit skvělé třetí místo. Rozhovor s Younessem
pro nás připravil Michal Zachoval:
M: Před cca 4 měsíci ses účastnil olympiády
v anglickém jazyce. Jak tě napadlo se něčeho takového účastnit?
Y: Nevím, prostě jsem to zkusil.
M: Jak ses připravoval na soutěž?
Y: Týden před soutěží jsem se domlouval
s učitelkou angličtiny a připravil si témata.
M: Jaké byly tvé pocity před vystoupením, měl jsi
trému?
Y: Docela jsem si věřil. Tréma nebyla.
M: Jak ses cítil po svém vystoupení?
Y: Dost sebevědomě a myslel jsem si, že na tom budu docela dobře.
M: Jaká byla tvoje první reakci, když jsi zjistil, že jsi obsadil 3. místo?
Y: Byl jsem s výsledky spokojený.
M: Dobře, díky za rozhovor a přeju ti úspěch i v příštím roce, pokud se
olympiády zase zúčastníš.
Y: Taky díky a čau.

Rozhovor provedl: Michal Zachoval
Účastník olympiády: Youness Riahi Idrissi
Červen 2018

Vítěz s ostatními účastníky školního kola olympiády v AJ.

Sportovní úspěchy našich žáků
Bruno Šváb, 5. třída
3. místo v hodu kriketovým míčkem
(Pohár Krále Jiřího v Kunštátě)

Bruno s dalšími účastníky poháru, s paní učitelkou Kabrhélovou
a s pomocnicemi z deváté třídy (Simonou Páralovou a Jolanou
Konečnou).

Patrik Fojt, 9. třída
3. místo ve skoku vysokém a ve skoku
dalekém (Pohár rozhlasu)

Patrik s dalšími účastníky poháru:
Zprava: Anežka Zukalová, Mia Nikolič, Natka Sedláčková, Simona
Páralová, Patrik Fojt, Šárka Svobodová, Matyáš Dankovský.

Tipy na prázdninový výlet
Jeskyně Blanických rytířů
Rudka u Kunštátu
Unikátní pískovcová jeskyně
s tématikou Blanických rytířů.
Tvůrcem tohoto uměleckého díla
byl sochař - samouk Stanislav
Rolínek.

Zoo Brno
Více než 300 druhů zvířat, moderní
expozice, krásné prostředí. Široká nabídka
služeb pro návštěvníky, zábavné
i vzdělávací programy.

Hrad Boskovice
Na rozhraní Malé Hané a
Drahanské vrchoviny se ve
výšce 460 metrů nad
mořem vypíná romantická
zřícenina gotickorenesančního
boskovického hradu.

Punkevní jeskyně
Moravský kras je největší a nejpestřejší
krasovou oblastí v České republice. V této
lokalitě se vyskytuje více než 1000 jeskyní,
veřejnosti je přístupných pouze pět z nich,
v severní části Moravského krasu jsou to
Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně,
jeskyně Balcarka a Sloupsko–šošůvské
jeskyně, ve střední části Moravského krasu
je to jeskyně Výpustek. Nejvíce navštěvované a pro děti
nejatraktivnější jsou Punkevní jeskyně.

Více informací (otevírací doba, vstupné, zajímavé akce)
naleznete na internetu, např. na stránkách Kudy z nudy
(www.kudyznudy.cz ) anebo Výlety – zábava
(www.vylety-zabava.cz).

Prázdninové filmové premiéry
Pokud se budete nudit, nebo nebude zrovna příznivé
počasí, zajděte si do kina. Přinášíme vám několik
zajímavých tipů:

Hotel Transylvánie 3 - Příšerózní dovolená
Hrabě Drákula si chce na výletním parníku
odpočinout. Objeví se ale záhadná kapitánka
lodi Erika, do které se Drákula zamiluje. Erika
však skrývá záhadné tajemství, které by mohlo
zničit strašidla po celém světě… premiéra 12. 7. 2018.

Mamma Mia: Here We Go Again
Pokračování
filmového
muzikálu z roku
2008. Opět se
bude zpívat
a tančit, opět na
kouzelném
řeckém ostrově...
premiéra
19. 7.2018

Chata na prodej
Česká komedie.
Rodiče prodávají
starou chatu. Na
rozloučenou
uspořádají na
chatě poslední
rodinnou oslavu.
Nad ránem začíná
opravdové
dobrodružství –
ztratí se dědeček.
Stopy vedou do lesa... premiéra 26. 7. 2018

Jan Palach
Film ukazuje několik posledních měsíců života Jana Palacha,
studenta Filozofické fakulty UK, který se dobrovolně upálil na
Václavském náměstí v lednu 1969... premiéra 21. 8. 2018

Anketa na téma letní dovolená
,,Kam jedete letos o prázdninách na dovolenou?“
Tuto otázku položily naše reportérky Monika Chloupková
a Amálka Kostrhounová (6.A) žákům, učitelům a dalším pracovníkům
naší školy. Výsledky ankety přinášíme zde:

Většina dotázaných (38 %) pojede letos k moři. Spousta dětí
se chystá na tábor (29 %). Na dovolenou v ČR vyrazí 11 %, na
české hory 7 %. Na jiný druh dovolené (např. Norsko, Slovensko,
Egypt) se chystá 16 %.
Dovolená

Moře

Tábor

Jiné

Jiná v ČR

Hory v ČR

Co se týče moře, nejčastějším cílem je Chorvatsko (50 %), dále
Itálie a Řecko (obojí 30 %), Bulharsko 10 % a jiná země také
10 %.
Přejeme vám všem příjemnou dovolenou! 

Zábavné letní okénko
Paní učitelka se ptá žáka:,,Nováčku, jak je množné číslo od
slova neděle?“ ,,Prázdniny!"
Pračlověk čte synovo vysvědčení:,,To, že máš trojku z lovu,
chápu, jsi ještě malý. Ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen
dvě strany, to je hanba!"
Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě
mu k tomu říká:,,Tati, prý jsi chtěl vidět hezké známky, tak
jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje."
,,Tak co, Péťo, jak dopadlo vysvědčení?" chce vědět maminka.
,,To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví."
Stará dáma podnikla poprvé cestu lodí. Když loď vyplula na
moře, procházel stevard kabinami cestujících, aby se
přesvědčil, že je vše v pořádku. „Ó ano," potvrdila ona stará
dáma, „všechno je v pořádku." Pak ukázala na kulaté okénko
kajuty a řekla: „Jsem nadšena touto skříňkou ve zdi - je přímo
neuvěřitelné, co všechno se do ní vejde."

Jak pracujeme...
Fotogalerie z praktických činností a zájmových útvarů
Praktické činnosti 7. ročník (paní učitelka Zachovalová)

Výtvarná dílna 6. a 7. ročník (paní zástupkyně
Hrachovinová)

Výtvarná dílna 8. a 9. ročník (paní učitelka Krajíčková)

Kroužek ruského jazyka (paní učitelka Zachovalová)
Кружок русского языка
Již 13 roků existuje v naší škole kroužek ruského jazyka spadající pod
DDM v Blansku. V letošním školním roce žáky obeznámila s oslavou
Vánoc a Velikonoc rodilá mluvčí paní Olga Tsuriková.

Na závěr školního roku žáci obdrží vysvědčení - Cвидетельство.

Pěvecký sbor (paní učitelka Kubelková)

Mediální výchova
8. ročník
V úterý 19. června proběhla v osmé třídě mediální výchova.
Žáci se nejprve teoreticky seznámili s různými pojmy ze světa
médií a poté si vyzkoušeli, jaké to je být novinářem
a rozhlasovým moderátorem.
Děti – novináři  napsali krátké zprávy z různých oblastí
(politika, ekonomika, bydlení, letní dovolená či sport) a ty pak
přednesli do školního rozhlasu. Jednotlivé příspěvky byly
odděleny hudební reprodukcí. Myslím, že se jim produkce
povedla a jejich rádio ,,ŘÍZEK“ slavilo úspěch. 

Ukázky žákovských prací
na téma prázdniny
(6. ročník)
Konečně už končí škola,
léto volá hola hola.
Pojedeme na kole
přes lesy a přes pole.
Pojdeme zpátky,
končí letní hrátky.
Chci zastavit čas
a užít si to zas.
Amálka Kostrhounová, Viky Musilová

Když přijde letní čas,
dozraje poslední klas.
Potom děti zvolají:
,,Prázdniny nás čekají!“
Martin Tomíček

Vysvědčení, to je krása,
každý si už doma jásá.
A táta s babičkou
čekaj doma s vařečkou.
Alex Hořava, Jakub Janeček

Léto, to je nejlepší,
konečně končí škola.
Ovoce je zralejší,
pojedem na kola.
Nela Prošová

Voda v moři bývá modrá,
Děti křičí: ,,Voda dobrá!“
V bazénu se koupeme,
do školy už nechceme. 
Petr Vaníček

Hurá, končí škola,
už vytahujem horská kola.
Já mám super vysvědčení,
lepší pocit pro dítě není. 
Filip Novotný

O prázdninách bývá hezky,
zítra bude zas,
bude letní čas.
Kam si půjdem hrát?
Jdeme třeba na hřiště,
hrát si na pískoviště.
Prázdniny si užijem,
do školy víc nepůjdem.
Martin Růžička

Ukázky žákovských prací
na téma prázdniny a další
(7. ročník)
Konec školy
Děti odevzdávají učebnice,
dopisují poslední číslice.
Pero už jim dopisuje,
však už je po školním roce.

Mince
Na chodníku u školy
našel jsem tam minci.
Leskla se tam celičká
na poledním slunci.

Věci honem do batohů,
pospíchají rychle domů.
Máma, táta čekají,
co jim dítě nadělí.

,,Copak já s ní udělám?“
Ptám se tiše sebe sám.
Dám ji nejspíš do zmrzliny
(ať má teta omrzliny :-) )

Vysvědčení je prý dobré,
říká táta, máma, dědové.
Pepa už má zase klid,
prý jen čeká na úklid. :-)

Zmrzlinu jsem brzy dostal,
k tetě rychle pospíchal.
Teta praví: ,,Co to znamená?“
,,Ta zmrzlina je mincová!“

Tadeáš Silnica

Tomáš Pařízek

Prázdniny
Už se blíží prázdniny,
škola končí za chvíli,
slunce svítí, hřeje.
K moři už se jede,
k moři všichni vyrazí,
na kolony narazí.
Po dálnici zpátky jedeme,
do Česka se chystáme,
už jsme doma v naší zemi,
rozumím si tu se všemi.
Všude dobře, doma nejlíp!
Tom Prosecký

Ryby a já
Tak si sedím u vody
a koukám se na vlny.
Čekám, kdy přijde
záběr od pořádné ryby.
Stojí mě to plno síly,
přemoci ty rybí kníry.
Tahám rybu ze všech sil,
abych se jí zmocnil.
Už ji tahám, už ji mám,
na pekáč ji pokládám,
ach, to bude dobrota,
až tu rybu ochutnám.
Tom Kolařík

Prázdniny
Pojedeme na prázdniny,
těšíme se do krajiny.
Vidíme tam krásné koně,
pojedeme kouknout na ně.
Také si tam zaplaveme,
v jezeře, kde voda bledne.
Na táborech rádi jsme,
blbneme a smějem se.
Září už se blíží,
vylézají štíři.
Do školy se musím chystat,
ráno si zas musím přivstat.
Viky Virdzeková

Závěrečné poděkování
Děkuji všem žákům i vyučujícím, kteří se podíleli na tvorbě
druhého čísla našeho časopisu. Za celou redakci vám přeji
krásné prázdniny, spoustu příjemných zážitků a hlavně
odpočinek.
Milí žáci, načerpejte nové síly a v září se na vás budeme opět
těšit. Žákům devátého ročníku bych ráda popřála mnoho
úspěchů v dalším studiu. Ať v září vykročíte pravou nohou :-)
Helena Holková

Krásné prázdniny :-)

