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zcčne r?usi,
sir.:níčkos* r*z}alflí. PrYes zin'uj*kc; bi'eh r.**b1,l'
?1syž Se r rr* pr"c'blc,trz írrl, dr, *i-.-t"l* si íŤí si*riíčí{c',
*',;#r'ez*trr $nrěrem lt niyrn *č!rcz, Yírri, Že st rrcírn
ŤěšiŤri* dqlšísl.ivč l'y derl'
*el je.r'cr pr'ožívdrn kcržey e*ri naplno, \/en ri-i žr.'
v Ťričku.[qozlrld.onu *<* kgien c m},s|írn *qi,
"'yjíŤ
že jsc,rrr v rcí'ii.
Všc.e |iric,

8. 12. 2009 se na našíškole
uskutečnilo,, Mikul šskér ej děnínt
s aerobikertt." I{a tuto akci bYlY
poz:'ané nlaminlql dívek' které
nav št ěl,uj í lrr ouž e k ae r obi c'

T ískg, E.ll

É'uI*.š

išj.* j*re

d* v5 i,

Ka* jsi, E íl'Ír{,. kde. jsiT
[,i,i* Z irTii !-r{,-i. i r-idri-ii.
tu
f1.!? 1i','

tfi'

Ťar

iru.

!iv]aÉÍlt,i

iji:, hu,

nisto: Petra Hrubá' 4'A
2. nisto: Zlzana Brusová'' 3'A
3. nisto: Tereza Kubatá' 3'A
1.

r!.tI-{_iÍ.!'il.'.

ifij.fr i!]: lí, 1,ii

\Ý]

sestavou na
Vše začalo v 16 lrodin rrystoupením cvičenek se
marnin-liy a
píseri Stanlp on í'he grot'tnd' Pak se k dívkárn p idaly
soutěŽ
i|oleenc si r,šec1iny'zacviči1y. Závéremtéto akce byla
zapamatování
v aerobicu, ve které se hodnotilo: provedení prvkťl'
sestavy avyrazdívek. SoutěŽ dopadla takto:

i

jelroŽ nejr'ětŠís1'lrrpatie získala
I)ír,li), lrodnotilo také publikum.

Ester Pt1'nrusová, 3.A

Vítězli1-b1.i1,oceněn1.ar,šeclrn'vdíl,kysiodnesl,vperrríkor,ého
rra stráďiácir
Mikr-rliiŠe . Fotk-v z této akce si rrr Žete prolrlédrrou
Ško1r'.
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B.A

** jsem

SE

Cc jsem d*staE:"..

prel:...

Nějakou helmu, powerball.
oblečení,model' sadu na kreslení'
Kameru,

B.A

Batoh, mobil.
BalÓn, oblečení.
Barbie, asenku, hokejku.
0blečení.
Externí mechaniku.
oblečení,batoh, kosmetiku.
oblečenínotebook.
Computer.
Neměljsem Žádné p ání.
Notebook.
Notebook (peníze na něj).

Dostaljsem obleĎení, model letadla, kalendá atd'
VŠecko,cojsem chtěl'
Dostaljsem vše, co jsem chtěl'
Dostaljsem vše, co jsem chtěl.
Dostaljsem vše, co jsem chtěl'
Dostaljsem vše, co jsem chtěl.
Dostala jsem čokoládu'
To samé.
oblečení,vo avku atd.

oblečení'.'.'.'''

Spoustu oblečení.
2x p enosné DVD'
Peníze na notebook'

s.A
9.A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

jsem si počítač.
jsem si UsB.
jsem si Mp3.
jsem si počítač'
áljsem si počítač.
áljsem si cestovní batoh.
ála jsem si notebook.
ála jsem si batoh na hory.
ála jsem si štěstí.
áljsem si snowboard.
á|jsem si Mp4.

ála
ála
ála
ála

-J-

Dostala
Dostala
Dostala
Dostala

jsem
jsem
jsem
jsem

Dostaljsem

šaty'
externí disk'
oblečení.
mobil.
Vlp4.

Dostala jsem oblečení.
Dostala jsem batoh, kolo a spoustu dalšíchvěcí.
Dostaljsem ponoŽky.
Dostaljsem mobil.
Dostaljsem obal do florballu.
Dostal jsem snowboard. #' ....
Dostaljsem 4500,-.
Dostala jsem oblečení,kníŽky. ' "
' }, '

'

?
Já,

edsevzetí žák 5.A do roku 2o1-o

Já,Ádéla StnieškovtÍ.'slibuji, že budu pomáhat mamce

Jakub Riško: dávžm si p edsevzetí, že obstarám pro moji k ečici

Iá,

Kristi

Iá,.Iakub Kiška: slibuji, že budu hrát často fotba1.

Daviď Šturrn:dávžtnsi p edsevzetí, že se více budu starat o moje
zvíÍata.

Já,

Iá,
Já,

Antonín Pdnek: budu hrát maximálně 4 hod'
Adam Doležal: slibuji,

Že nebudu

Já,

Nikol Tomisov : slibuji,

Iá,

Laura Goncalvesavrí.' slibuji,

Iá,

derrně.

Že budu chodit více na procházky se psem.

ď9:1

Denis Fríčlslibuji, Že budu více hlídat brášku.

1''

ď',*l

ffi

ť''

Já, Pavel Duďc: slibt4i, Že budu chodit na doučovánívčas.

na

Álena R kosovd: slibuji, že budu poslouchat paní učite1ku
první siovo!

Já,

Libor.í{ á; slibuji' že nebudu lhát a zapírat.

Já,

Eva Koci novd.' slibuji. že budu paní učitelku poslouchat na slovo

a nebudu

mluvit v

hodině.

-5-

p

si vr,dležáki'iněIa dát do

nového rrlku p, učrtdka?

áIi:

aby koupila interaktirirrí tabuli
aby nedávala poznámky, ale dávala pochvaly i za zlobení
- aby dovolila dětem 2 dny v roce dělat si z uěení legraci
_ aby 1 tyden v loce udělala projekt
- aby alespo 2x odpustila zapomínání
- aby odvedla děti až na WC, když je něco bude bolet
- aby nedávala dikÍáty, ale jen p episy
- aby dávala místo jedniček pětky a naopak
- aby nedávalazápísy do káze ského sešitu
- aby cely rok opakovala učivo 1' t ídy
- aby dávalayicejedniček abyla stále veselá
- aby rďrbec nezkoušela
- aby zrušila zápisy
- aby nedávaia rikoly
- aby nedávala písemky
_

Já, Luktiš Mikulec: slibuji, Že se budu denně nonstop učit, pokud to
prijde, tak do 22.A0 hodin.

Já,

edsevzet(bu

_

lá, MíšaValdmannoud.' slibuji, že budu více r1,barvovat obrázky
v p írodovědě.

Já,

v

Kluei bg si

Že budu chodit víoe ven.

Já, Lukáš Augustín: slibuji, Že nebudu chodit spát pozdě.

Já,Ian Urban: slibuji, že se zlepšímve vlastivědě.

- aby naučila žě ry co nejvíce
- aby dovolila volné hodiny místo učení

že se budu více učit a pomáhat mamce.

Hana Dvo ákovd; slibuji,

Lukdš Havlas: slibuji, Že budu na svého brášku hodny.

Jak

mluvit sprostě.

miminkem.

n Lastovica: siibuji, že budu chodit po ád na tréninlT'

Verču nové bydliště ( kiec ).
Já,

s

Holkg bg sí p áIg:

-

abychom nepsali více testťr
aby neučila jinou t ídu
aby byla spravedlivá a moc hodná
aby karala zaběháni po chodbě , byla p ísnější
aby dávala více rikolri
aby se psaly testy každ" den
aby dávalajedniěkujenzapráci bez chyby

-6-

l

Druh ci si hrojí s poh dkovYm p íběhem

0 víle o pos

č koví

Bgla jednou krásná víIa a ta se velice zalíbila pasáěkovi. Pasáček
stíbíl,že si

ji

vezrne

a

ženu. Jenžs sv

j

slib porušil a vznl sí za ženu

kráIavnu' která jela kolewt v kgčá e a která ho uchvátíla svou kr,ásou

a

yaocí..,

Druháci si zahráli na spisovatele a p íběh o pasáčkovi dokončili
podle své vlastní fantazie:
...Pasáček do kočáru nenasedl, víle ekl, že si ji vezme za ženu.Yíla
se ve svaté síni zepta1a, zda si ho mriže vzit za muŽe. Pasáček ekl, Že
ano. A víla taky souhlasila. A tak se stali mužem a ženou. Druhy den
odjeli do města, ve kterém pasáček bydlel. Byli moc šťastni'
V Slíva,2. t ída
...Cestou pasáčka dohonil kočar královny a královna pasáčka zastavila, protože si myslela, že je to princ. A ekla mu: 'oNechceš mě za
ženv?" "Promi te, a\e jáuž mám jinou,'' odpovědělpasáček' Atak
králor,na odjela' A na druhy den se pasáček vrátil k víle' Vzali se
a žili šťastně až do smrti.
M. Vojtkovd' 2.t ída

štou škola šees.e ákollo
.,A ž tl, 5, B

Proč ráno musím vstát,
když mně se chce ještě spát.
Do páté t ídy chodím,
dost často zlobím,
češtinumoc nemusím,
u matiky zase spím.
V tělocviku jsem se zlepšila,
p es kozujsem skočila.

Asi je pravda, co si havran sk ehota,
že škola je ziklad živ ota.
D. MudrikovtÍ

Když jsem byla malá,
doma jsem si hrála.
Pak do školky jsem p išla
a prvé kamarády jsem si našla.
Šlijsmespolu do Školy
a pomáhali si s rikoly'

Pak p išel ten velky den,
na vesnici se stěhujem.
Noq domov' školu jsem zde našl4
do mažoretek chodit začla,
Nové kamarády tady mrím
a těm starym občas zavo1ám.
Grossmannov

Zaěalanám škola,
zvonek už nás volá'
Začinánám učení,
i když je to mučení'
Ceják máme neradi'

protože nás nebar'í.
Matika však ujde,
možná nám i pťrjde.
Skola už nám končí,
kamarádi už se loučí.
Všichni domri pospícháme,
radost z toho márne'
-7-

E, Podešvov

škola šHgta ykp14,

My jsme t ída V.B,
jedničky si sbíráme'

V hodině

se učíme,
o p estavce zlobíme.

o víkendu neclrodíme do školy,
většinou nemáme žádné ilkoly.
Po víkendu musíme zase do ško1y,
doma pak dělat rikoly'
odpoledne si hrajeme rádi,
protože jsme kamarádi.
K. čemanovd
Škoh, to je učení,pro někoho mučení.
Nauěíšse ěíst a psát, budeš do ní chodit
rád'
P estavky však budeš mít
a p i nich se ly ádit,
ale nesmíšzas moc vát' mohl bys
paní učitelku štvát.
P edměty ruzné budeš mít,
anglicky se nauěíš'
Budeš v ní kamarády mít,
možnáse i pobavíš'
L. Zubkavá

Čísta psát už dovedem,
nad paní učitelkou lryzrajem.
Lev i4 prav á' čelem vzad,
tělocvik mákažďy rád.
Angliětina těžkázdá se pro toho,
kdo neučíse.
Kdo zví ata chovat chtěl,
p írodopis učit by se měl'
Matematika je velká věd4
ošidit se to moc nedá.
Paní uěitelka hodná se zdá b;i,ti,
nežli začnem násobiti.
}4y se školy nebojíme, rádi do ní chodíme.
Skoiu máme všiehni rádiajsme její
kamarádi.
T. lI'idzialkovri
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jedničkou a
Vyst íhejte zpapiru devatenáct koleček a na každé napište jedno čís1o.Začněte
papír obrazec ve]kého
skorrčete devatenáctkou. Pak pomocí kruŽítka a pravítka narysujte na

kola' které má osnnáct loukotí' Na konci

kaŽclé loukotě

je

vo1n;í krouŽek. Pokuste

se

p
byl vŽdy
rozmístit všech devatenáct číseltak, aby součet kaŽdé trojice ležíoínajedné írnce
jeho
osu.
í
Wo
kola, které
3 0 ' Do všech tlojic tedy započitáte i čís1ove st edu
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Protože nám letos napadlo hodně sněhu, rozhodla jsem
se s žáky 4.B využítkrásnou bílou plochu, I<teránám naHradiia rykresy. Barvy jsme nalili do PET lahví, na edili je
vodou a da uzávěr jsme udělali malé otvory, abychom
mohli malovat. Děti byiy velmi nadšené a stále vybira|y
nové bíléplochy k malbě novych obrinkŮ.

19. ledna 2010 jsme

loutek v ostravě. Hráli tam pohádku,
která se jmenovala: Jak hubatá Dora
málem k čertu p išla. Tato pohádka
nám r.ypráví o mlyně, kteq měl postavit čert proDoru. Kdyby se mu to
povedio, tak si ho Dora muselavzit.
Nejvíce se mi líbilo, jak se čerru p ilepil zadek k Židli.
Michal K iž k' 3.B

Mgr. Marcelo BrožovtÍ

Jednoho rána byla slyšet rána.
To byla jedna holka, jmenovala
se Dorka.
Měla mamku jako babku'
Ta musela d evo nosit a trál'rr kosit.
Měla dťrm a hezky dvur.
Jednoho dne p išel čert, jmenoval
se Bert.
Měl ruži a čepici, dělal neplechu
po vesnici.
Měl černévousky a z šatu kousky'
Ir4amka s dcerou na něj vyzrálry'
stejně to pak i,yhrály'
Danielc Parwov , 3.8

")ffiaq

I
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nové věci a jsi zase jako nor."y. Jsi pro mě víc než kamarád. V tobě si schovávám všechny informace. Nikdy tě nechci Ztratit. Adam Brak

ffi-@

Zlatíčkomoje,
-nevím,
co bych

jmil

si bez tebe počata. Nejšťastnějšíjsem,když uslvším zaznění
zvonění SMS nebo itrMS. Tvá paměr je tak neuvě itelná, že si v ní schová'
vám spoustu našich vzpomín-ek.. Jsi mi mitejší nad zlato. Už nejsi nějaká
trendová bomba, ale mám tě ráda. Skvěte se vejdeš do tašky, i<apsy nebo
kabetky. Jsi prostěÍajn. Vím, že s tebou nezacházím dob e,'a prot
1si tatt
obityi a chybí ti ttačítka,ale po ád vypadáš dob e.

polštáku'
nejradšimámo když *J oo tul* zaeh*mlám a m žu klidně usnout, Mám rád
fuoji vťmi a jemnost. Za rtic na světě byclr tě nevyměnil, Xdybys z stal
v ho ícímdomě, vrátil byclr se pro
Aleš T íska

tebe.

t'v

Moje milá peinko,
jsi mrij jediqÍ opravdov kamanád, Moje touhy pitulit se k tobě po celo_

Andrea Matušková

denním trmáceníjsou stale větší a větši, ki jemnájako sainet' měkka a k to.

l'| j

rnuještě tat nádhemě voníš. Stačí,abych se tějenom dotkl a mé radostné
pocit1'mohou lyboucirnout, Pono ení do tqch nádhemě se vlnících kopeč-

k

1roaáff1

tek bych ani neusnula/ prďo's tebou každ večer ráda uďnám, Kdl
je mi smutno, pustím si tvoje phničky, které máš uloženy v pehrávači,
Bez

Tomaš Tiska

Ale nejlEšína tobě jsou ta pijemně hiadká tlačítka,kterch se dodkám
svyrni
a píšuSMS, Jediné, m bys nemusel, je aonii každé ráno, abych

MŮjmil,i počÍtoči.

vŽdy, kdyŽ jsem Ve škole nebo někde Venku, strošně se těším,oŽ si k tobě
sednu o budu popojižděŤ ivou kr snou myškou o psÓÍ no tvou jemnou k|Óvesnicis krÓsn'imičernymitločítky o s bíle potištěn';imip'rsmenky o čísly.
Vždy se iěším, oŽ iě zopnu o ŤvŮj monitor mě krÓsně borevně ozÓrí. Potom
isem joko v r ji, o kdyŽ po mě momko něco chce, tok se miod iebe nechce.

bych se cítildomo s m o nudilbych se.

Ťě,

oby tě momko vyhodilo.

Pry

vstala do školy. Doufám, žetěLrikdy neztratím, ale kdyby se to stalo, poá'd

z *neš v

tebe bych nelyměnila za nic na Světě. S tebou prožívámty nejtěžši,ale taky
krásné chvíle' S tebou je mi krásně. Yždy,kdyžmámšpatnounáladu, pos_
lechnu si nějakou tvou písničkua hned je mi líp. Ráno, když zvoníša voláš:
,'v$v9jtl,|ak bych po tbbc nejraději nceim noáiu.
uayzzavoláš;f išla
ti SMSka|"tak jsem ráda, že mi někdo napsal a těším.. nu to, co v ní bude
napsané' Jsi mrij dobq kamarád'Bez tebe bych neudělala anikrok'
Jana Chmelová

a

Mťtj miIovan jedinečn;yí počitači,

i

s

ajá se budu moct něžně do!kat písmenek

malou šedou myší, bez k1ere

hraju. Ráda s ní udělam pár klihrr, aby neztuhla'

b1' ses neobešel' si ráda

Ani nevíš. jali ráda z tebe

Ó m, j zlaty mobilku,
nifu1i tě..|en kdv'z":e"na teb-e

otidm prach. Ajak ráda se pak dívam na to, jaltjsi krásně čisq, leskl
a okouzlující. Vťrbec netušíš.jak kozně mije' když tě opouštím.

M

j nej počítačku,

píki'

Mrij milouč! mobilku,

To

Žádnou jinou věc nemfun raději než tebe' VŽdyclry se těším, až se rozjasní
na tvé klávesnici.

mém srdcijedin' věm'

Lucie Krejčíčková

Potrik Dudjok

tvá kasná zbarvená obrazovka

apnu, Ré světlo z drsplep mizazáído ďía celá
Pěknép, když tě slysím aonit a vfu, že mě někdo potebuje,

klame, Vždy, když tě

pe í ve mě vzbuzuje pocit spkojenosti, radosti, reluu a kdo ví. čeho
ještě. A nejen, že jsi pijemná na dotyk. také lahodíš m1m očím'

Nikdy nezrodímévéci1y k tobě o nenechÓm

mil čem' mobilku,

tebe.fch nedešla z domu, Jsi mjjedjn, věm pítel, kten mě nulez

Kate ina Hrdličkcvá

vždy se těším,jak p ijdu domťr a zmáčknu to krásné uŽ oškrábané tlačítko

a vše se začne načítat.Miluji to rvé krasné modré windovsové pozadí,když
mám zadat heslo' }'{ikdy mě nezradíš, všechny programy jdou spustit. V srdci brečím,když musím zapínat Word nebo Excei, protože vím, Jak tě to bolí.
Nikdy nejsi zastaralÝ.Když už máš někde r.ypadlé zoubky, hned ti dokoupím
- 15 -

rozechuějí se mi ašechny bunky

Kdyb''y.n láska k tobě 'podtaátt,
bylil oce n, pot eiouat bych ti aěroplány,
p!ťrlq
krasny,
tué ladné ítnie a desiln tě"děfti
1by.chh9
1tnlnibožs4,
l^:: "-^^1*,x^:--x s^1,^-,-1,a,,, \r,:
ry..
lají
neďryčejně dckonalym' Nejraději
mAn, kUz tě m žu natadťt ťukáním
tn ču'dlilcy
ttn
Ldlilcy p'
p i psaní zprey3.a
zpráuy a když s tebou laskyplně
l sk
sktsp\ně fotím.
mym nqlEšín
neilsp
fotín. |si
lsi mvm
knmrlrádem. A když sg
se někdy zybiješ,
aybiieš, tak tě rac
rad a s chutí ddn zpitlq do nrbíječkyRgd;e tohž dia m, jak knždou minutu silíš'Za nic na'saětě bycll
u.těle.

tě nezlyměnil' Jen kdyby byl nějalry ntobil lepší, ale to nettí.

i
I

{

ť
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Dar'id BurianskÝ
_

,v,

?L 3 NJAšť

Druhdci ptst dopis
svénru ngj neob líbenějšímuj íd l u
Milá koprovko,

nemám tě rád" protože jsimoc světlá a je v tobě p rek' Kdybys byla pruhledná
a kdybys neměla p rek, tak je to oK. Kdybys tak byla jako polévka ze sáčku.
S pozdravem Vojta Slíva

Milé rajče,

nezlob se na mě, že tě nemrím rád, i když vím, jak jsi zfuavé, Bohuželmi nechut
naš, možná se to časem mrění a budu tě niít rád'
S pozdravem Tomaš Kotásek

Mily

špenáte,

vribec, ale wbec tě nemám rád' Jsi takov hnusn a kdybys nebyltak nechutn;
a taky husty, miioval bych tě.

DanielAugustín
Milé hiby'
já vás nesnášim,nedá se mi z vás Žaludek. Byla bych moc ráda, kdybyste měly

jinou chuť.

^t<oLY

Ples základní školy na Daťy ské ulici se konal 6. rinora
2010 v kulturním domě Horních Daty '
Program byl vskutku bohaťy a pestry. Krom štědré
tomboly, tanečnízábavy, vyborné kapely a q tečnéveče e
se zlatym h ebem večera staIt žáci devát;ich t íd, kte í na
plese p edtančovali pod vedením Reného Zemana a Marcely
Gráczové.
Záci nám p edvedli směsici tanečníholystoupení kla_
sic[ ch i latinskoamerickych tanc . Je pozoruhodné, že
na plese vystupovalo čtrnáct tanečníchpáru, ježbyIi
ochotni zatak krátkou dobu nacvičit toiik tanečních kreací.
Účast na školnímplese byla hojná apo celou dobu zde
vládla skvělá nálada, protože si každ;i jistě p išel na své.
Dominika Supštikov 9, B
'

&

Adéla Fedorová

Milé rajče,
temám tě ráda, protože jsi moc kyselé. Jednou jsem
vubec dob e' Chtě.a bych' abys by1o sladk

'

tě snědla, ale nebylo mi z tebe

Andrea Čuntová

Milé polél,ky,
nemám vas rád už od škol$'. Vím, že jste zdravé,
ďe já se pesto nemuŽu pekonat. AŽ budu starší,tak r'as mozná ochutnám

ŠimonGomoia

-tt-
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Infornloce - sŤolo se v našíškole
o

lymp iríd a

z něneckého jazyko

V lednu 2010 proběhlo na našíškole Školníkolo olympiády
z německého jazyka.
Zácibyli rozděleni do 2 kategoríípodle toho, jak dlouho se německy jazykučí.Své znalosti prokazovali nejen v gramatice, ale
i slovní zásobě. Na vítěze čekala i drobná odměna.

V

sledky:
I. kategorie

A - Nobelow cenu m že dostat nejen člověk, ale také nějaká organizace.Y roce 1977 došlo na hnutí Amnestylnternational, které
dostalo Nobelow cenu míru' A čímse zabyvá? Sleduje, jestli se

B- Američan JohnBarrileen (i908-1991) jako jedinyčlověk obdrŽel
2 Nobelolry cety zafrziku. První v roce 1956 za objev tranzistoru

a druhou v roce 1972 zateorii supravodivosti-tedyjevu, p i kter m
materiál neklade žá ny pozorovatelny odpor elektrickému proudu.

II. kategorie

c

Dominika Šupšaková9.B
2. Zuzana Pastr ákor'á 9'B
3' Eva Karkoszková9.A
1.

Gratulujeme.

Mgn rana SamkovtÍ

3"& sá

Nobelova ceno je nejpresŤižnějšocenění, lgkí m že č lověk získot.
Alf red Nobel(18j3-1s9 ) byl švádsk pr myilník, vynolezl dynomit
o wdělol obrovské.imění. Vě své poslednív li stonovil, že koždy rok
'b Ť z
m
.|eho penďz udělovríno cáno zo vyznanné vědecká objevy,
literární Ťvorbu o zrísluhy o mír ve světě. Děje se Ťok od rohu 190i
o Nobelovo cena se dnes uděluje v Ťěchto kotegoriích: ÍYzika' chemie'
Íyziologieo medicíno, liŤeraŤuro, mír o ekonomie.

ve světě dodrŽují lidská práva, a pokud ne, snažíse to napravit.
Nehledí p itom na politiku, náboženství nebo ekonomické zájmy.

l. Tomáš T íska 8.A
2.Iana Chmelová 8.A
3. Lucie Krejčíčková8.A

š"
á a$eE

Abecedo nosiŤel Nobelouy.h Cen

tn**jď

s* s *v3

Paní učitelka zadala tento irkol: Dovedeš v.vtvo it synonymum ke
slovu nouze?

Žact g.g rymysleli to slova: nebezpečíokrach, na holičkácho problém, kalamita, panika.
A co ly, ostatní, vymyslíte další???

Někdy se o Nobelovku podělí manŽelé' Stalo se to CarluFerdinan_
dov(1896-i984) a Gerty Coriov m (1896-1957). Oba se narodili
v Praze a odeš1i do Ameriky. Zkoumali, jak se hormony žlazy
hypoffzy podílejína trávení cukru. Za svt$ q zkum dostali v roce
1947 Nobelow cenu zafyzíologii a medicínu. Dalšímp ípadem
j sou marrželéCurieovi-Marie ( 1 867'I93 4) a Pierre( 1 8 5 9_ 1 90 )'
kte í ji zafyztku dostali v roce 1903 za'yzkum radioaktivity.
Marie ji pak dostala ještě jednou za chemii' Bylo to v roce 1911
zaizolaci prvku radra.

E - Autor teorie relativity, $zik Albert Einstein(1879-1955), dostal
Nobelolu eenu Za fyziku v roce I92I za své zásluhy o teoretickou
$ziku a rysvětlení fotoelektrického jer'u, p i kterém jsou z látky
( nejčastěji z kolu) uvol ovány elekÍrony.

-20-

vď americky víceprezident, kÍery nerispěšně
kandidoval i na prezidenta. V rcce 2007 dostal Nobelovu cenu
zamtr Zato, že se věnovalzněnám klimatu našiZemě' V; bor
pro udíleru cen ocenil tLlavně jeho snahu šíit povědomí o změnách
klimatu a o tom, jak se člověk na nich podílí.

G - Al Gore(1948) je b

l*

H - Robert Koch(1843_1910), němec$ léka , ktery si rád,tná- s mikroby. Díky tomu odhalil privodce mnoha nemocí a jedním z nich
byla bakÍerie, která má na svědomí tuberkul zu' A právě zatuhle
bakterii Koch dostal v roce i905 Nobelow cenu zafyziologii
a medicínu.

t

r

Sl,ttpŠror,Á z

5.A se prara ttČrTrrÚ 2. srupNĚ. Co

SI N4YSL]

t,rlDt,ÁDĚNÍ....

N{gr.

Michal Jenčo

,,Je to špaÍné,ale když jčt někoho podtedu, rak souhlasím, aby nlě
lntdt,edl talry."

Mgr. Ivo Stavinoha

pat í ke škole _

,'Tahrilry

to

je podt,ádění. Samoz ejnlě s tínl

ttt',l'otthlasínt. "

P _ Amerického chemika Linuse Paulinga(l90t-l994) mnozí pokládají za nejvyznamnějšrho chemika 20. století Věnoval se hlavně
kvantové chemii, což je obor, ktery se zabyváhlavně teoriemi
o tom, jak se v atomech chovají elektrony. Za svou práci dostal
v roco 1954 Nobelovu cenu za chemii. Vystupoval proti testrim
jadem; ch zbraní azato dostal v ťoce 1962 ještě cenuzamk.

R - Německy fuzik Wilhelm Conrad Roentgen ( 1845-1923) objevil
paprsky, které prochazejik žía sr'aly. V roce 1901 zaně dostal
Nobelow cenuza fyziku, ale většinu peněz spojenych s cenou nep ijal. Sluj lynáleznavic zapomněl patentovat, takže zemŤel v chu_
době.

s

'.O SI N4YSLÍTE o PoDVÁDr-'}{Í?
Aopla

v

čem spočívát\ruťčíproces ve vědě? Snad ve schopnosti poznat,
co je dťrležitéa co podruŽné. Toh1e prohlásii česky chemik Jaros_
lav Heyrovsky (1890-1967), ktery dostal v roce 1959 Nobelor,u
cenu Za chemii. P inesl mu ji lynález polarografie - metody, kÍerou
se dá zjistit p ítomnost a koncentrace látek v roáoku.

-

(

Mgr. Iva

B

.,M),slím, že to děti nemají zapot ebí."

noviná a p ek1adatel Jaroslav Seifert
(1901-1986) je nositelem Nobelory ceny za literaturu. Dostal ji
v roce 1984.
Dr'ojnásobny nobelista - brits[': biochemik Frederick Sanger (1918)
dostal Nobelor.y eeny za chemii - 1958 - if'zkum struktury inzulinu,
1980 -za metodu, kterou se určuje strukťura bílkovin, r'irri a nukleovych kyselin.
_ ...pokračování na str. 30'..
-21

Ka

Mgr. Iveta

oková

,,Není to správné a časent se na
ttt'dtlfí t'íct a

to

pl,ijde. Některé děti sí v,šak

pot ebují nejprve ,,naraziÍ", aby

zjistil1,' že podl,odent

l' žil,otě ničeho nedo.sahnou.''
N{gr. Jana

Biolková

',Ilremělo b),s'e podvádět. ale kfilž si někdo uc]ělťt Íahák, /akto
ltt't'u, že s'e

- Česky básník, spisovatel,

ezinová

r r

t' i

I

p

ípral,oval na hodinu. Mět by

b-vt

tak šikovny, aby htl

el nenctchytal. "

N{gr. Jana

Mičulkor.á

.,ProÍi l,)',l'obě tahtiktt nic nentáttt' ale

nemě11: b),se ptlttžíl,al.

l'ttkucl na Ío učitcl nep íide. tak le 1o nefér tl c|í os,tatním.',

?nr áčcía jejích ttáda^kg

Proč se mi od vás nechce!
Nechce se mi jít pryč, protože mám rád'

/

1r;
Ul ď-4JJ

tuto školu. Nejraději mám paní učitelku
a spoluŽáky.

./t:' /fu+.J-/

,,/

utr}"zl

n* 4.alr,r*",) /rqiiq
u,{o rdl +,r,,o J* Ji, r; a *r,

Mí nejlepšíkamarádi jsou:

Jan Urban. Alena Rákosová. ale vlastně

,rl,rJcr,st

r'šichni mí spoluŽáci. Mám odtud hodně

or#rJ.,

1

'

hezkych vzpomínek. Moc se mi tu líbilo.

Nikde nenajdu takové kamarády,jako mám tady atakovou paní
učitelku také ne. SpoluŽak Denis Frič mi moc pomáhal. Když jsme
mu mohl pomoct, tak jsem mu to oplatil. Taky mám moc rád toto
město, protožejsem tu r,yrťrstal. Nikdy na vás nezapomenu!

Pavel Duda
i

'a* ;.

!

1,,

l
::".Ý1

TfUnIy n*-{r ;r}r,
Á/h/;á,
ou;jÁÍ-alt

.}Á*1L /ko,lnaÁ*to*

'wrŮ*--aryÍriÍ:/,s--

+

--=---
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2.

pololetí nás nělo byt ve Í ídě nléně. Spolužák Pal,el Duda se

estěhoval a měl odejít na jinou školu. Protože to je náš velice

dobru kamarád,

p

ichystali jsme pro něho malé p"ekvapení. Koupili

jsme dobr tlql, rychlé špunty, dort
že ho

na

m

...

prostě chtěli.jsme, aby věděl,

me rádi, že nám bude chybět a rozloučit se s n{m tak, aby

n s nikdy nezapomněl.

Vše bylo už p edent

napl nováno na čtvrtek 28.I. 2010

těsně

p

to

iclrystáno a

ed rozdáním vysvědčení.

Ve st edu 27. ]. 2010 však nastala změna.

Velice nás

p

PAVEL zŮsrÁvÁl

potěšilo, a tak jsnxe na nic nečekali, bouchli rychlé

špunty a začali slat,iÍ. ByIi jsme moc rádi, že ntezi námi zťlstává náš

velmi dobry kanlar d' Však si

p

ečtěte, co nám n.apsal' když ješÍě

měl odcházet, a co pro něj ptYipravili kamarádi.

-25-

Recepty

o

Polév*néperníkovékytičkl'
Budete pot

ebovat:

0 g másla
90 g medu

2Lžícemléka
1 celé vejce
250 ghladké mouky
0,5 lžičkysody
I lŽicekakaa
30 g strouhané citr nové a pomerančové kury
špetka mietého h ebíčkua mletého
nového ko ení
Na polití:
tmavá abíLá čokoládová poleva
Posfup: V hrnečku rozeh ejte máslo a med, p imíchejte
vejce a mléko. ZvLášť smíchejte mouku s mletym
ko ením, sodou, kakaem, citr,Ónovou a pomerančovou
k rou. Do této sypké směsi nalijte medovou hmotu
a vypracujte hladké těsto. Zabalteje do
folie a nechejte do druhého dne v chladu
odpočívat.Z plátu silného asi 3 mm pak \rykrajujte rrizné tvary, kytičky' kolečka. Volte
spíšety jednodušší,protože těsto značně
nabude. Kousky pečte asi 10 minut
ve st edně vyh áté troubě. ozdobte polevou'
-26-

Svíce je v mnoha kulturách chápina jako

ních ebyčejícka zvycíclt, Nyní se seutdmíme s některyami velikonočními tradicemi a symboly,

Traď e*

qť*

ÉŘ*n*e

V Česku je

prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční
pondělí ráno chodí muži a chlapci po domácnostech slych znžrr ch a
šlehajíženy adívky ručně lyrobenou pomlázkou z vrbového proutí.
Pomlázka je spietena až z24 proutkri a je obvykle pril až dva metry
dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnymi stuŽkami. Podle
tradice muži p i hodovaní pronášejí koledy. Mezi nejznámější pat í
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovany, když nedáte malovany,
dejte aspo bíly, slepička r'ám za rok snese jiny.
Jestli dojde d íve na pomlázku či na koledy, záležína situaci. Ačkoli muže byt r,yšlehání bolestivé, není cílem zprisobit p íko í, spíše
je pomiázka vy'jád ení zájmu muŽrj o ženy. Nevyšlehaná dívka se
dokonce mŮže cítit uražená. Vyšupaná dívka dává chlapci vajíčko
jako symbol jejích díkri a prominutí. Pověst praví, že dívky mají b t
lyšupané, aby byly cely rok zdravé. V některych oblastech mohou
Ženy oplatit pomlázku odpoledne, kdy na chlapce 1ylévajíkbelíky
studené vody. Tento zryk se ale v ruznych krajích Ceska mění.

s*ofu* 3 Ve#iŘ*n**
Beránek p edstavovalv Židovské tradici Inaeljako Boží

stádo,

které r,ede Hospodin. ZěroveťlŽi e naVelikonoce pojídali beránka
jako p ipomínku svého vysvobození zBgypta. V k esťanství je beránek jedním ze syrnbolťr JežíšeKrista, nebot'obrazně podle k esťanské
víry on je beránek, obětovany za spásu světa.
K Ížje nejdriležitějšímz k esťanskych symbolťr, protože Kristus
byl odsouzen k smrti uk ižováním. Tento trest pat il k trestrim nejvíce
krutym a poníŽujícím.

znament života. Svíce,
zapá|ená od velikonočního ohně, 59 1' pruběhu velikonoční bohosluŽby
no í do k estrrí vody. Tato svíce se potom zapaluje celou r'elikonoční
dobu, aŽ do letnic, a p i každémk tu, aby se naznačilo, že k est pat í
k Ve1ikonocťrm.

Vajíčko_ symbolnového života,neboťsamo árodek

života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života avzkšišení.V souvislosti s lidovou ttadicí vznikltato vejce malovat.

Traďieg ťjĚn eh z*rcíeÍ*
Ve Spojenych státech jsou velikonočnísvátky jiŽ prakticky nenábo.
Ženskyrn svátkem, takže mnoho americkych rodin se ričastníjen velikonočníhoveselí okolo zdobení velikonočníchvajíčekv sobotu večer
a jejich "lo\'u'' v neděli ráno' Podle dětskych pohádek byla vajíčka
během noci p inesena velikonočním zajíčkema poschovávána po dolně a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí' Drivod' proč by to
měl zajíčekdělat, se lysvětluje jen ďídka.

V Anglii tradičně p ivazují ženy muže k Židlím, zapTo
puštěnípožadují peníze.

@

o

.íGx
oQg/

o

V Norsku je tradicí malování vajíček
a|yžovániv horách.

(@
c

Mgr. Milena ŠrcchlavtÍ
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oŤec se synem si hrají s elekŤriclc m vl<íčkem.Je večer,hra
nebere konce o je čímdríl tím hlučnější.Konečně do obyvocího poko je vch zí motka o íkrí:''U dve í stojí poní Molrí
o pŤd se, kdy dnes odjíždíposlední vlok..."
Po lese chodí sŤrošně naštvony medvěd. Všude okolo z věje
sněhu, mrzne, ož prcští.Medvěd tu kopne do jedličky, tom
p evrrítísmrček o p itom si po ríd mrml :'' }roč jtí jsem

jenomvz ípiltokafe??"

"Pone učiteli,"ždrí mal 'Pepíěek, .Ťotínek v s prosí, obyste
mne nevyvoltívcl, |éko mu zokrízol jokékoli rozčilov ní."
''fif,rcvenci pracují ož 1 hodin denně' Joké ponoučení z toho
plyne?" PŤrí se učitel. " Z Ťoho plyne ponoučení,Žemravenci
nemají odbory",proví ž k.

Vol rozho

čeny prán do redakce novin: "Včero jste oŤiskli
zpr<ívu, Že jsem zem el." Redoktor: "tVt Ťe provdu...odkud
val te?"
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PŤel,zaÍt-l z čascpisu. Junior, 21. Sto\etí
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