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Cosopís pro Žóky

Á|f rad Nobe| objevi| dyn*r"niŤ"..
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UVODNIK
Zdravím vás, mi|{ čtenáři. Tak nám uŽ
konďně zaklepalo na okna jaro. Vše se
začíná probouzet a i my žáci jsme jako
utržení ze řetězu. Navíc se kvapem blíží
rcdičovské sctúzJcy... Jenže na drtůou
stanu' kdo by cbtěl zůstávat doma a učit
se, kdý je venku konďně tak hedry.
A s jarem někomu možná pfibyla chuť do
života. Nebo alespoňmně jo. Moji chuť do
ávota má na svědomí ještě jedna věc. Na
návštěvu k nám totiž přijel pm Karel
Voříšek. mďerátor Televizních novin na
Nově. Myslím' že si besedu užilí všichni.
Malí i velcí. Bylo to úplně skvělé amoc
mu za to děkujeme. A co vlastně v tomto
čÍsle Tfusku najdet€? Jako vždy
Rychlokurz" Investory, nějalý ten tip
k četbě a co si uvďit, úbavu a specialitku
ve|ikonďního čfula Slepičí noviny.
Doumm' žn sikažAý zvás čtenářů najde
něco pělmého ke čtení. A do jam vám přeji
spoustu Msných slunečbýcb dní a chvil.

Dominika Hudíková; 8.třida

Vróti|o se joro

Holó, holó,ho|ó!
Vráti|o se joro.

Delší dny o krotší noce.
už se b|íží Ve|konoce.

štěuato.;í ptóci,
sníh se kvopem rŤeócí.

Vyklíči|o oserú,
už se pěkně ze|e.rú.

Dóme do něj vajíčko,
co ním sn€slo s|epička.

oborvím je hr.ově,
v cibuli či v trdvě.

Prír jich bude z čoko|rídy,
ty moj Ťotiž k|uci rddi.

Ňaa Anru Střítegkí

ČrĚre
Pan Voříšek . .. .. 3
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slovo oevÁŤÁrn
Zdravímvás!!r)
Tak jak poslední dobou na sobě pozoruji, začínám pomďu ďe jistě
nesnášet slovo poslední. objewje se čím dál častěji' A to mne peke|ně
rozčiluje. Jinak s nďimi budoucími školami začínájít opravdu do
trůého. Ti nešťastní čekají na pfijímačky' ti co jsou na tom lépe' tak tčm
začfuaj|chodit dopisy s pHběžnými výsledky' buď o pfijefi, v tom
horším přÍpadě o opaku Jinak dáte vesele studujemejako rry, co vás zde
čekajíještě
Noikdyž paní
o matice prosí,
s ní a nespali.
ávě předsavit'
Ale zase si
žádné učení.
začrn;u
násještě čeká'
snad čímdáI
hodně o času
přiznávaÍ' ďe
Námzb',t/áuž
to je zhruba
strďněmálo?
do hlavy se mi
písnič|cy a to
není ja&
někdo aáts. Zkuste si ji řeba poslechnout a mofolí tfu' ziistít€' jak mi
asi z,hruba je. No pro tentolrát se s vámi loučím a příiítě mofuá
napoďeďy.. .(váfoě nesnáším tohle slovo!) Datu Moravcová, devóťačka

nějakáta léta studií.
učiŮelka Heroldová nás
abycbomtu stále byli
Tak sito asi dokážete
jak ty hodiny v}'pad4ií.
nemyďete, ženemáme
ne'nítopravda! Kďyž
pře,mýšletnadtím, C0
zdá se mi že je toho
víc a víc. Věcí je
ubývá.Necbceme sito
užje Úo bohužel tak.
jennějaké ří měslce,
devadesát dní. Žs ieto
Nemůár sipomoct ďe
derou slovajedné
nic neníjako dffv' nic
bejvávalo. Možnáji
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I8.břean 2010 navštívil naši školu pan Katel Voříšek, moderdtor televizních novin nu Nově.

Právě zamačkuji ten odporný zwk
mého budíku. Kďyž se mi konečně
podaří usnout, zase musím vstávat.
Mrknu do kalendáře. 18. březra a
přes celý řádek velký nápis VoRÍ-
ŠpK vidim aŽ z poste|e. Vystřelím

UŽas ný, senzační, báječný čtvrtek. . .

zkouškou před kameru. Pan Voříšek
tot1žukazoval, jak se rozcvičují před
vysíláním a to Se ne každému po-
vedlo. Byla to ale legrace sledovat
všechny ty děti, jak se snaží stíhat
pana Voříška a při tom si nepře-
kousnout jazyk. Tři čtvrtě hodiny
nám uteklo jako voda a byl čas po-
stavit se do fronty na podpis, kteý
pan Voříšek rozdáva| s úsměvem na
tváři. Bylo to velice náročné čekat,
když si každý nesl k fotce ještě swj
památník. Vůbec ničemu se nedi-
vím, ono mít ho podepsaného třeba i
na jeden den na ruce, neŽ se to smy-
je, je celkem dobrý pocit. Podíváme
se, jak nám probíhala ta druhá bese.
ďa. Zďe lž otázek padalo méně' ale
vždycky se našel někdo, kdo se ne-
styděl. Na této besedě jsme se do-
zvida|i spíše o okamžicích, které

z postele jako raketa. Posbírat
všechny tašky a vyrazit do školy.
V klubu uŽ se vše pomalu chystá. o
půl desáté jsme si zača|y oblékat
kroje a dolaďovaly jsme vše, co
ještě bylo či nebylo potřeba.Venku
kriásně svítilo sluníčko a my už se
pana Voříška nemohli dočkat. Trak-
tor sem, traktor tam..., ale jinak
nikde nikdo. Z rohu školy se najed-
nou na nás usmálo krásné tmavé
Volvo, ve kterém se z ok1ýnka vesele
nakláněl pan Voříšek' ,,No nééloo
vypadlo zjeho ústjako první slovíč-
ko. MoŽrá se většina z vás divila,
proč máme na sobě ty kroje. Bylo to
z důvodu krásného přivítání po sta-
ročesku. Chleba se solí dostat hned
mezi dveřmi je docela neobvyklé,
ale pan Voříšek věděl, jak se k tomu
má postavit. V pracorlně TŘESKU
byl pro pana Voříška takový start i
ci|. Ukána|i a představili jsme mu
naši oranžovou vesnickou krásku,
stojící nedaleko kostela. Pan ředitel
mu ukázal, jak se ta naše školička
postupně vyvíjela a jak dostala tu
svoji přítomnou podobu' Po krátkém
prohlédnutí naší školy se pan Voří-
šek postavil před menší děti. otáZky
padaly vskutku zajimavé, ale na
každou z nich dokázal pan Voříšek
odpovědět, nebo se z ni nějabým
způsobern dostat ven. Teď mě tak
napadlo, ne každý z nás by prošel

nevidíme, protože nám jede zábér,
nebo o okamžicích v ziíkulisí, než
kamera zapne ,, rec ... CRR! Zvoní
na přestávku, z toho plyre, že i naše
druhá beseda je u konce. Je skoro
jedna hodina a ve školní jídelně už
na nás netrpělivě čekají. U ýborné-
ho oběda jsme si stále povídali, i
když doma mě učili, Že u oběda se
nemluví, tak tentokrát to opravdu
nešlo. Paním kuchařkám jsme podě-
kova|i za ýborný oběd a vydali se
zpět do školy. Sluníčko krásně svíti-
lo, proto jsme se cestou, dalo by se
říct, docela courali. Před školou
jsem se podívala na hodinky a po-
myslela na to nejhorší. Tím nemůže
bý nic jiného, než že se budeme
muset s panem Voříškem rozloučit.

Předali jsme mu par drobností- kor-
nout voříšků, knihu o našem okolí,
keramické qfoobky.... které jsme pro
něj připravili. Venku před školou
jsme si udělali pár posledních pamá-
tečních foteček společně s celou naší
radou. Chci teď říct' že toto setkání
bylo opravdu senzačni, ale se svole-
ním ředitelny by se nikdy nemohlo
uskutečnit Proto velký dík patří
nejen jim, ale i paní učitelce Coufa.
lové, která mi pomáhala, a dalo by se
tict, že mě řídila, aby to opravdu celé

vyšlo! Děkuji! Protože na tento den
se jen tak nedá zapomenout!

Eva obrová 8.třída
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1SYMPATAK2OlO
Jestli počíttÍm dobře, je to po čtyřech letech, co se núm do školy vrútila chlupeckú obdoba miss _ Sympat,ók. Taky
jsme trltli rekord v počtu soutěžících od roku 2006. Zúčastnilo se pět chlapců! Pokud si dobře pamatujete, tak v již
zniňovgném roce to byli čtyři. Myslím, že za celý pořúdací tým mohu říci, že jsme si to moc užili. SkvěIti atmoýra,
povedený program. Ale abych nepředbíhala.

l

Cekaly nás měsíce připravování,
shánění a všechno kolem celé soutě-
Že. občas jsme to chtě|i vzďát, ale
nedali jsme se! Naše chuť a odhod-
lání byly silnější| Do čeho jsme se
pustili nejdříve, bylo vymyslet sou-
rězní disciplíny' Často padaly velmi
zr láštní nápady. Další bylo samo-
ďejmě ďát vědět všem klukům
ze sedmé, osmé a deváté tÍíďy, Že
mají moŽnost stát se nejsympatičtěj-
šim chlapcem ve škole. Nadále jsme
si my' organizátoři rozdělili role mo.
derátorů, patronek a kdo bude mít
iakou soutěž na starost. A taky do-
rrluvit, kdo bude dělat zvukaře. No
zkrátka, bylo toho dost. Ale my to

zv|áďIit.| Výsledek toho všeho jste
mohli vidět 4. břema ve školní tělo-
cvičně. Řeknu vám, Že při příjezdu
do školy, jsem byla tak nějak při
jemně nervózni. Žádft plašení a
jančení. Já se hrozně moc těšila na
okamžik, kdy už to konečně v1puk-
ne. Nervozita na mě dolehla ažteh-
dy' kdy jsem měla s Matějem popr-
vé předstoupit před diváky. A mys-
|im, Že tak jsme na tom byli všichni.
Ať Anička s Vladěnkou jako mode-
rátorky' Tomáš, Kuba, Matěj, Jirka
a Eda jako soutěŽící a Bára, Dana,
Jarča, já, a Eliška jako patronky.
Promiňte mi, zdajsem někoho ještě
zapomně|a. Pak uŽ ale vládla užasná

-j

_.1

ná|aďa a my si to jen a jen užívali.A
jak to nakonec dopadlo? Diváck1ýan
Sympaťákem se stal Jirka Buben.
Na 3. místě skončil Tomáš Sopušek.
2. místo obsadil Eda Pekař. A Sym-
paťákem pro rok 2010 se stal Matěj
Doležal. Všem soutěžícím moc dě.
kujeme a vítězum gratulujeme! A
samozřejmě nesmíme Zapomenout
na paní učitelku Coufalovou, která
nám pomáhala při přípravách. Moc
děkujeme. A také skvělé porotě ve
složení p. uč. Drahošové, p. uk|ízeč-
ky Ropkové a p. uč. Kmoškové. V
neposlední řadě nesmím opomenout
pana ředitele, Že nám dovolil usku-
tečnit soutěž. Všem (i pomocníkům)
moc děkujem e||. |. Ver onika Lipav s ká, 9.
třída
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MASOPUST
Jednoho krásného dne l|9'2.l se první

stupeň a sedmá třída vydali na už tradíční masopust. Naši obchůzku jsme za-
počali o půl desáté na chodbě v prvním patře. Slušně jsme požádalí pana ředi-
tele o opuštění školy. Pan ředitel rád souhlasil a my jsme se vydali do zmrz|é
l'esnice. Naše první zastávka byla u obecního úřadu' kde jsme požádali paní
starostku o povolení průvodu vesnicí. Ta také souhlasila. Tak jsme vyrazili po
Morašicích. Zmrz|í jsme se vŠichni vraceli zpět do školy. Na celém masopustu
se mi nejvíce |íbi|o, že nikdo nebyl líný a všichni se obléklí do zajimavých
masek. Douflím, že masopust zůstane i nadále tradicí a příští rok se budeme
těšit na další skvělý zážttek' Kateřina Hudíková, 7.třída
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KARNEVAL
V neděli, coŽ bylo 14. února se na
morašické Rychtě konal opět po roce
dětský karneval. UŽ od rána se do

sálu, do tomboly i k občerstvení no-
sily krabice i krabičky s potřebn11hni
věcičkami. Řeknu vám, Že připravo-
vat vědeckou laboratoř neni zrovna
lehké' ale vše se zv|ád|o na výbor-
nou. Tanečnice z vedlejších vesnic si
přijely vyzkoušet své tance. Máme
půl druhé a ve dveřích se nám zači-
nají objevovat první návštěvníci le-
tošního karnevalu. KdyžuŽ se po půl

.Á r*
r  '91

hodince sál celkem zce|a zaplni|, vě-
decká laboratoř Docentky Ploché a
profesora Kratinožky mohla začít.
Výbuchy' povedené i nepovedené
pokusy a Spoustu a spoustu dalších a
dalších zqimavých čar a kouzel jste
mohli spatřit. Samoďejmě, Že na kar-
nevale nesmí chybět ani ten dlouho
očekávaný průvod všech masek po
sále' Naši vědci vybírali a oceňovali
ty nekrásnější a nejoriginálnější, ale
vlastně odměnu si odnášejí všechny
masky. Nesmějí chybět zábavné hry
třeba rozsedávání balonků, židličko-
vá, slalom s tůčkem poslepu, nebo i
takové vozeni cihel (kostiček) v tučku

nebo spousta dalších zajimavých her.
Celé odpo|edne nám utíkalo jako vo-
da a byl čas na toaletni párty. Někteří
z vás si asi říkají, co to zase je' Velká
zábava s toaletním papírem. A to
vězte, Že se s ním' dá uŽít spousta
legrace. Třeba takové mumie. Abych

vám to trošku upřesnila. Skupinky asi
po čtyřech si v druŽstlu vyberou jed-
nu osobu, kterou omotávají do toalet-
ního papíru. Sama za sebe vám mohu
Íict, Že je to celkem fqn zážitek, jen

se trošku potíte a občas nemůžete
dýchat,. ale to už. záIeží' na vašich
omotávačích. .Na toaletni párty nám
hrá|a skupina PařeniŠtě. ' Čas letě|
rychleji než voda, a tak se muselo
končit. Nezbývalo nám nic jiného,
než pomalu ale jistě začit z parket
vymetávat každé barevné kolečko.
K večeři jsme dostali výborný Bob-
šův guláš s chlebem. Tak a to už byl
ten opravdový konec celého, a|e za|o
moc příjemného dne. Tento karneval
si opravdu vybavuji do posledního
detailu. Šikovný Kája Telecký
s Verčou Jokešovou si opravdu za-
slouží velký dik za tento opravdu
moc povedený karneval. Eva obrovó
S.trida

JARNI KONCERT
Ve čtvrtek ||.3'20|0 se v naší ško|e
v Morašicích uskutečnil iarní koncert
umě|ecké Školy. Vystupovali tam Žáci
a Žákyně z ce|é Školy. SlyŠe|i jsme
skladby hrané na flétnu, kytaru, kla-
vír i jedna skladba zazně]a na housle.
Koncert uváděla paní učitelka Kohou-
tová. Na koncertu byla vyhlášena an-
keta ,,žák5mě roku.., kterou se stala
Kristýna Sháníková. Ta byla odmě-
něna stříbrn;,ip řetizkem a rtžeml
Koncert se mi strašně líbil a těším se
na příští.

N i kola Romport lovó 7. třída



,v

il
-lKONICKY

KAM NAVÍLET VYROBTE SI S NAMI
.. ' ... .ve|ikonoční krasliceTentolcát se podíváme se do Punkevních

jesk5rň. Je to nejvyhledávanější jeskyně
Moravského laasu. Všichni mají možnost
plout lodičkamípo řece hrnkvě mezi
krápníky apodívat se aŽ na dno propasti
Macochy. Celáprohlídka trvá asihodinu.
Nemusíte mít sEac\ žr byste si nepřivezli
žádnoupamátku' protože uvniř se dá
fotit. od dubna do áří se tam dostanete
od úlerý do neděle mezi 8:20 až 16:00
bodinou. Myslím" Že tostoj|za
prohlídku. Proto všem' co se chystají .
prohlédnorrt si Prrnkevní jeďryně' přcji
spoustu ážitků. Eva obrová, 8.třída

Potřeby: lepidlo,
výouklé vajíčko'
nůž,lry, růmé
barevné bavlnky,
různé bmermé mďle.

L

Atakhle vypadá
hotové vajíčko.
Můžeme siho
nělram pověsit.

Úaď
Veaneme si vajíčko, lepidlo a
bavlnku. Lepidlem poďeme půlku
vajíčka a zabeme omotávat.

Ažomotáme
celoupů|kq tak
otďÍme vajíčko a
to samé
provedeme ina
druhé půlce.

Úo&
Pakdáme okolo
barevnoumďli.

N. Rompartlová7. řa4
A.Rejmanovó 6.třída

Můj koníček
zobcová f|étna

Zobcová flétnaje dochoý násboj, paří do
kaÍegorie dřevěných dechových nástrojů.
Do této kategorie paří i zobcové flétny
vyrobené zumělýchhmot. fudí se s€mpÍo
své zvukové vlasbosti. Zobcová flétna
pcháázlidové píŠťaly a má obdobnrou
tonstrukci. Hráč fouká do naústkq vzduch
se v resonaoční komořa dě|í na dva proudy'
z nicbž jeden flému opouští štěrbinou a
drrrhý vybrující procháá rovnou trubicí.

Pár otrízek jsem poloffla
Denise Štanclové

Prď sis vybrala zrovna [étnu??
Ňechďa jsem se inspirovat sestroll která hraje na k).taru. N9jdřÍv jsent

chtčla hůt na klavír, ale do nďeho pokoje by se nevešel, tak jsem si

vybrala něco menšího, což byla flétna.
Kdo tě vyrčuje? Jakdlouho hrajď?
I{raji už ňbtí rok a vyrrčuje mě paní učitelka Alena Dalihodová
Co ráda hraješ a co naopak ne?
Nerada hÍaji;kkdby takóvého ryfuu a melodie, které se mi nelíbí'

naopak ráda hraji pfuně ze zpěvníku.
chceš abso}vovat? FřemýšIlš o jiném hudebním nástrojL
Ano rádabych chtěla absoivovat a snad se to sp|ní. o jiném nástroji
přemýšlím, příští rok budu brát na aftovou flétnu.
Jak dlouho věnujď trénování?
Většinou trénuji hodinu denně.
Vvstuouieš na koncertgch a máš pH ním trému?
eío' ů ř*"erty chodim docela ráda. Já si mys|ím, žo mají skoro

všichni fiémtr' trkže já ta|qy' i kdý to třeba trmím.
Nilrota Romponlwá7. tř., Ama Rejmanwá6.tř.
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Co budď potřebovat:

Polobrubá mouka cula krystal,
mléko, olej, prášek do pďiva" citron'
3 vejce

Žloutky dáme do mislry' přidáme
hrnek culau a šlebáme. Přidáme
1 bmíček mléka a % brnku oleje.

Do l,5 hnrku mouky pfidáme
1 prášek do pďiva. Nakonec
přidáme z bílkůušlehaný sníh.
Dle chuti můžeme přidat ořecby'
kandované ovoce' rozinky...

Formu v5nnažeme sádlem a
vysypeme strouhankou.
Nachysuíme si formu i na srnčí

!met' mytycnom měli úce těsta.

Vložíme do tnouby, pečeme asi 30.
50 minut ďe formy. Pak ztouby

'' v5mdáme. . .'
Poté ozdobíme hřebíčkem a mďlí.

' Ocuknfeme. P,očkáme na
Boá hod velikonoční a dáme si ho
ke snídani.

Dobrou cbuť a vypráskané
Velikonoce přeje

Matěj Doležal7.třída

Co číSť "n"o
dobrá kníŽka NENí nuda

,  
,"  .- ' r , ;:: .: .1 , , , .  . : . , , t

A je tu další tip k četbě! Nebudu to tgdy 
. .

moc rfužovat a přejdu rovnou k věci.

J.R.R Tolkien
Pán prstenů

V malé hobití vesničce Hobitín {ie
zcestovalý Bilbo se sv'.ým synovcem
Frodem. oba si spokojeně žijNatev
Bilbovi koluje nrlácká trev. Tak se
roztrodne qpraút se na svou poslední
cestu Však už muje taky l 14. A pnávě při
oslavě l 14. narozenin se vyratí. Navždy.
FrďovinecMv domě ještě obálku s
kouze|ným prstenem. Jenže ten prsten neď
jen taková obyčejná,,fietka... Kdo si ho
navlé*rre naprsq zmiz1. ovšem máto i
druhou stránku. Pmteir nad majitelem
získává moc a kdo se ho později chce
zbav|L pomďu to nedokáže. Navíc ještě
když se moc často používá' človětmůže
zmrirct. Kdý se Frodo toto všecbno dozví
od moudrého kouze|rrika Gandalfr'
rozhodne se prsten aičit. Povede se mu to?
}.r|gbo md ním dská prsten takovou moc, že

li t,

se ho Frodo j tž neňavÍ? To se do.pyí{e'po"' ..
přečtení |míáíy.

D o ninika Hudíkov ti 8. tříďa

.KéŽby dGe mě|o okrro,
oby do ní by|o vidět..

Á.Word

sVĚT aníŘnr
Kw 2 nás s€ už těší na jaro, kdy se z4čne probouzet příroda v tomto období začíná slunečné počasí, kvetou
rostliny a hlavně se rodí zvířatům mláďata. TyŮo věci se dějí kolem
Velikonoc. Tento svátekje hlavně lďesťanský. Jerlním ze synbolůVelikonoc
je i beránek Priívě o něm bych chtěla psát. Nejdříve se waťme k historii.
Beránek @stavoval v židovské tradici lzrael jako Boá stádo. Židena
Velikonoce jdli beránkajako připomínku svéhovysvobození z Egpta. V
Kesťanství je beránekje,dnÍm ze ry'rnbolů' neboť poďe lďesťanské vÍry on je
benánek, obětovmý za spásu světa. A pro lrřesťany berfrtek s1mbolizuje
pamáeu Krista. Beránek je také atributem Jana Kťtítele, kteý první naanal
Jeáše Ber.ánkem Božím. Beránek jako obřadní pokrm je mám už od
sředověku NevÍme všalq zda se jeďo přímo beráněí maso' které si jen
málokdo mohl dovolit, nebo jen pďivo v podobě berárrka. Chtěla bych vám
popře bob*orr pom}ezku a hlavně, ať už pfijde slunečnéjaro'

h použiti intemetu Denisa Stanclová 7. třídt



I11

Hi LlTEMnní srnÁnKA
Společně se sednou třídou sí můžete uytvořit, či wařit btžsné elikornční delrorace. Přejeme bósné

Velilronoce. Evča obrwó 8,třída

Ve|ikonoční beránek
Na pffpraw velikonďniho beránka poťebuji. 4 vajíčka'
lo dks Do|ohrubé mo qlgl, rozinky na ozdobeď a po|evu.
r.lejdňve si rozdělím vajíčka na bílky a áoutky. Zloutky
do iďné misky e b,flky do druhé. Do misky se áoutky
pfiň'im pa*oqý cuttr- a roniq;i do ztuhnutí. Kdý je

pena *ienana' poshrylilě pfidávám polohnrborr mouku.
i'r"au. z bítků v druhé misce ušlehám sn{h. Do moukou
zhuštěné pěny v drrůé misce vmixuji sníh a vaiklé těsto
dobře ušlehám.
Rozehřeji toubu.na l50 sttpňů Celsia. těsjo naliji do

vymazaňe a moukou vysypané formy benánka a vložím

Barvení vajíěek
Kažáý rok před Velikonocemi pomófuin manince
s barvenírrr vajíček. Do bnrce nalieme vodu a přídáme
slupky z cibule. Připravímb si obdétnllcy z obvazu Na

Chcete.li vytvořit *rásnou kraslici, budete si muset

wfouknout vajíčka nebo je uvďit Zvohts si metodu
balveni, buďto jeirom riamóčíte do barvy nebo barvíte

banami, ale nejlepší je'barvit voskem.
lestii jsta se ro,z.hodli baťvit touto metodou připravíte si
voskoiky, twdou poďožktJ, tužku' do které si z drrrhé

'eaoy 
á.pictnete špendtík bez hlavičky, svíčku a

'ulnox"joie 
vajíčka. Jestliže máte vyfouknuté vajíčko,

do Úouby. Po rrpečcní
vyndám 'bgránka

z trouby, ozdobím ho
polevoq dám mu
místo očí rozinky a
kolem}rku sfužkrr
PoloŽím na ozdobený
tác a přidám další
velikonoční výzdobu.
Kateřina Hudíkwó
7.třída

Kraslice

nabřojete.. . si
voskovku a
nďrapete si ji na
tvrdou
podloŽku a
necháte
zaschnout. Po
zatvrdnutí si
vosk naškrabete
na hlavičku
špendlíku a
nahřejete trochu
nad svíčkou.
Vezmete si
vajíčko t dáts

a
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sďoo prace. Můžete udělrat voskem lrytičl{y' čátÍcy nebo
jenom.tecty, můžete si zvolit i své ylas9i obrazce. K@
-máte hoto'ou laaslici dozdobíte si ji řeba mašlí.

Výroba pom|ázky pro

kařxlý obdélníček obvazrr
položíme lísteček
z rmkvice a vajíčko
zabalíme, stáhneme
gumičkou. Takto
připravená vajíčlra vložíme
do hnrce s cibulí a vaříme
asi 10 minut. Po 10
minutácb vaj íčka
vyndámen sundiíme obvaz
s mrkvicí a vyleštíme
hadříkem s olejem.
Vajíčka mají bnědou barnr
s obrázkem mrkvice a
vlnkami, které jsou
způsobeny obvaaem.
Hotová vajíčka narovnáme
na ošatku, dozdobíme
čokoládovfui vajíčky a
kuřátky. Velikonoční
pondělí může zaéít.
P avl a Tr óvní ěkav á 7. tř í da

Kraslice noří i &ira l{rejsovó
ze 4,třídy

neměly by být napučené.
Proulek ke sváání zaÍíma
podé|ně, aby byl tenčí. Jeho
polovinu prosÚěím mezi
čryŤ'i proutky v jejic!.si|nó
části 

.a 
obmotáním ýJ.fi/ářím

rukojeť. Rozdělím čqĚi
prorrtJry talq abycb měl
v lcaždé nrce dva. Vnější
prorrtek z pravé ruky
provléknu sbora mezi
proutky na levé straně a
spodem jej vrátím zpět do
pravé ruky, ale na mitfuí
stranu. stejným způsobert
potaačujina obě strany až do

konce. Aby se pom|ázka nerozpletla' zulváfu její špičku
přiloženou stuhou.
Voj ta P reš inský 7. třída

Yýnory nafocety ru velilanoění ýstavě na chodbách šl<oly

sváteční ko|edníky
Připravím si čtyři proutky na pletení a jďe'rr.na rukojeť.
nejtepsi 3sou z vÍty, n'"."r1j'ffif.-}#i?":tr

N ikala llokas ov ti 7,tř ída
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Uaaa! Dnešní den nesmím
nechatjen tak...

Teď tě musím dostat do
kurníku, pěkně na vajíčka..

Co je zase tohle? Bí1ý
vejce? To si ze mě dělá

Do zrní dáme pár barviček,
a pořádně zamícháme... N4 puťa puťa... dobrota

No tak kohoutku... Domluv
té slepici...

Kuk! Hezky snášej
slepičko ..

No teda.. mé barvičky a
varování zabralo..

No tohle! To snadne! Tak
na poprvé to asi moc
nevyšlo...

A Velikonoce mohou s
radostí začít... :-}

E. obrov ó, D' Hudíkav ó' 8' třída

Dvakrát tě varovat nebudu!



zÁaAVA
Naidi 6 rozdí|tl'

POZOR! POZOR!
sourĚŽltl

Nádherný kalendář vyffila Verča
Bauerová ze 7.řídy. Blahopřejeme!

Polud od'povíte dobře natrto otázku a
budete vylosováni, můžete získat tyto letnl
žabky.

Co bylo dřÍve na světě?
Slepice nebo vejce?

osovědi házejte do schránlry Třtsku až do
konce dubna. A pozor, nezapomeňte napsat
celé jméno ařídu.

1. Mys|íš si o sobě, žeisi drbna?
a) Trochu 3b.
b)Ne 5b.
c) Ano ahodně 0b.
2. 7'ní3 někohon kdo je vellrá drbna?
;iM* .i h" 6i nevSr-a- ft.
tlJo,i"totňbs ru.
c) Nemám ho (i) moc ráda 4b.
s. rovz něco uslyšíÍ, hned to překroutfi a pošlď dát?

a)Aninápad 5b.
b) Jen někdy 2b.
c) Jo 0b.
í rayt ti něco vadí, neřekneš to, a pak to řeknď někomu jinému?

a) Jo 0b.
b) A co mám dělď lb.
c) Řeknuto 5b.
5. Co udě|áš, kdý se chystá lvačkn?
a) Počkám a nahrají si to 0b.
ti s"'zr. se jim tó rožmluvit +b] . ..

c) Odejdu 2b.
ó.Iřláš si legraci z učitelů?
a) Jo, celkem často 3b.
b) Jakzkteých2b.
c) Ne' tÓ bych si nemobla dovolit 3b.

vÝsr,pory:
2G19
isi dobď č1ovuk. Máš rád legraci čistě z vtipu. Máš dobýpocit kdyŽ seti

něco povede, rád se s tfu chlubíš.
1&ó
i'i á:". Máš rádo<témní itocbunenormální vtipy. Vybfoáš si své přátele

a rádlsi sffedem pozornosti, i kdý máš Íochu trému

Drbna! lvÍáš rád ábavu a nenormální vtipy. Nebojíš se o
sobě říct' že jsi drhna a názor ostafuích tě nerozháuí.
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LOVE STORY d-lt'o *

--K?"
xa76pg inásv1,žn Velikonoce jsou o vejcích a vejce snáší slepice a ke slepici paří kohoutek A protožejsou Velikonoce,
bude ioto love story o rozbitém kohoutku. A samoďejmě chci tímto také poděkovat za pomoc Katďině Hudíkové, Pávlu
Tobiáškovi. Doufím, že se viím bude naše love story líbit.

Blbeim

Připravili: Annb Stříteskaž; Kateřixa Hudíkovó, Pavel Tobitišek 7.třída



zEzlvoTASKOLY
B|oLoG|c}d oLYMP|Ánn
Na začátku březma se komlo ško|ní kolo přírodopisné
olympiády. Všichni se na ni jistě ďoubo připravovalt' a tak
když pfišel den D, nikoho nepřekvapily lehké ani těŽší
otiacy. Já sarrajsem si olympiádu taky vyzkoušela a můŽu
tíc\ iE to nebylo tak těžké. Hlavní je zkusit to a|<aŽdá
snaha se cení. Po ďouhých a namáhavých testových
oÉr.kách následovalapoaávací část a pak laborďomí
rikol, při kterém jsme z,koumali stáŽen|vaječného bíllo (ne
komkuD. A jak to vlastně dopaďo? Na prvním mÍstě
skončil Jirka Novák, &uhá skončila Dominilo Hudíková a
tretí byl Fanda Buben' Všichni budou nďi školu
reprezentovat 21. dubna v Litomyšh. D, Hudíkova 8,řaa

Recitace
Jako tradičně proběhlo školní kolo v recitaci. Byly tu velrni
zajímavébásďčlcy. Někomu se to velmi poveďo, ale
někdo to zase splotl. Jenže to se u básniček stává.

oLYilPňDA v ANGLICKÉ xonveRzAc|
Anglická plba Když jsme jeli na o*rosní kolo mglické
olympiády, tak jsme se hroaě těšili, ďe zároveň jsme se
báli,jak to dopadrre. První přišel na řadu poslecb' byl o
hodÍ}ě těžší nsž ten školní, ale vyšli jsme s radwtí, že to
snad máme všechno. Potó šla stmší lrategorie. KdyŽ jsme
byli váárě hodně vyklepanÍ' pťršlo nařadu představení a
popis obráz|nr. Já jsem se nemusel ani tak bát' protož€
nejhorší bych byl drrrhý. Byl to Msný zážitek a hodně
jsem se pfiuěil' Zkuste to taky. Pavel Tobiašek 7-třída

Zúčastnilo se ťic€t šest
Žákt&. zkaždé kategorie
postoupili ďi nejlepšt

Recitace
oblastní kolo

všichni" co postoupili, tak
jeli recilovat do Litomyšle.
Bylo bodně soupďů' ale
my jsme simysleli' že
jsme lepší. Kdý přišlo na
rccitování,všichni ztuhli,
každý čekď, že půjdejako
první. Samoďejmějsem
šel první já. Když jsme
odrecitovali, čekali jsme na

vypďíbt Alezůstala
jsemvkliduazkusila
aspoň něco. Po
ukončeirí šedesáti
minut se ro4poutala
obrovďcá debata" komu
co jak ryšlo. I když to
bylo docela dost těŽké'
byloto docelapěkné
zpesťení matematilcy-
K Hudíka|}a 7. třído

vyhlášení. Když
vyhlašovali' všichni se Hepali. K.Huďková se umístilana
3.místě, ale nepostupuje do olresnjho kola.

Pavet Tobiášek7.třída

Pythágoriáda
Jednoho Msného dne se milovníci matematiky sešli ve

ýic,e. Seděli tam nervórní, co se bude dít. Později přišla
veselá paní učitelka Heroldová se štusem papírů v ruce.
Dozr'ěděli jsme, se že se jedná o Py&ágoriádu.KaŽdémlz
nás rozdala dva malé papíry a zadfol. Korrlrala jsem na to s
vykulenýma ďima a nechápal4 jakto někdo může

olympiády
Dějepisná olympiáda
okresní kolo
l4.místo J.Švec
l5.místo V.Novák
Celkem soutěálo 30 žáků.

Biologickrí otympiáda
Kategorie 6.-7.ňída
Školnikolo
l.místoKHuďková
2.místo J.Špinar

D.Vopďilová
3.mfuto J.Bub€n
Celkem soutěžilo 23 ŽákÍr.
Kategorie 8.-9.řída
l.místo J.Novák
2.místo D.HudÍková
3.místo F.Buben

otympiáda v anglické konvetzaci
olaesníkolo Litomyšl
17.února2010
I<ilt.6.-1 .tilda 2.místo P.Tobiášek
Kat' 8..9.řída účastnila se D.Hudlková

olympiáda v českém jazyce
olresní kolo Svitavy
16.března 2010
4.místo V.Novák
s.místo V.Lipavská
soutěálo 36žákfrl.

Zeměpisná
oly4piáda okresní
koloproběhlo, ale
nenámeoficíální
vyďeďcy.
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Mofuá" že jste ani nezamamenah,že
máme nově opraYenou zeď směrem
kučebně fynky.

Právě koukáte na dvě nové
věci. Noý je stůl a také
no\.ý notebook.

novou pracovní sílu. Není vám jasné na
jakou funkci? No přece na židláka!
Nechápete? Jako povodeň se šířÍ nákaza v
podobě NEzvedání ádlí ve řídrách. Pani
uklizečka to nenilídá, a tak nezbyde nic
jiného, než přijmout nějakého zvedače
ziďí. Žáci jsou totiž zcela vysíleni náročnou
prací při vyrčování!

Pan ředitel bude l.quset p-řídmout

Proč v Morašicích často fouká? No
protože se v jídelně často podrávají
luštěniny!!!!

V různých žvýkačkách a
bonbonech jsou růzrré druhy tetování.
Něktefi áci vymysleli, že je to ýbomá
věc nejen na zdobení tělq ďe i na zdobení
oblečení.Vypad;í to docela zajÍmavě a tato
úprava netrvá dlouho.... Po další frkačce
je člověk zase nový.

Letos ve škole proběhlo asi málo
qýstav, a proto si nějatcý výwamík vywofir
polosoukromou galerii. Tato se objevila na
chlapeclcýcb zíchodech.

Vždy jednou za
ýden dostáváme
ovoce. Teďjsme
dostalijablko a
pitíčko. Minulý
ýdento byly
pomeranče apřed
tÍm jablka
červená. ovoce mi
moc chutaá aje to
prÍma dostrávat
ovoce.
N'Ronportlovó 4'tř.

L-
L-
L-
t_
t_
I

Tyto dvě nové
žÁkyÍ|é nastoupiý v těchto
dnech do nďí školy. Ještě' Že
začalo svítit sluníčko,
protože jinak by byl problém
s nošením čepic na hlavě.

a

a

Co se chvstá.

o

a

7.4. ochrana člověka za
mimořádných událostí
9.4. Eurorébus Brno
14.4. Princezna a
lorryŽníq divadlo pro
l..5.řídu
l5.4' školní kolo ve zpěvu
2 1 .4.okremí kolo biolog.
ol1npiiídy pro 6.-7.tffdu
23.4.7.,8. '9. řIda
divadelní představení
Don Quijote
28.4. okresní kolo
}thagoriády

Už jste někdy z,koušeli
šlápnoutna obrácené hrábě?

L



zEŽvoTAŠxoLY
EKoLoG|crÉ AKT|V|TY VE Šxole
Víte co jen Recyklohranfu evzpomínótevůbec, kúy
jsme se přihlústli do tohoto projektu? Jesili ne, tuk vóm ho
trochu s paní uěllelkou Eeroldovou připomenu.

Paní učitelko, co je to vtasfuě za poěin to RecyHohraní a
jaký músmysl?-Smyslem Recyklohraní je, aby naše planeta byla oproštěna
od všech škoďivých věcí. A právě baterie a elekEozařírení

-l
-l
l- l

I

_l
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se ýká ekologické ýchovy. A
naposledy jsme laeslili ideáIní elekhospoťebič.
Jakým způsobem funguje Recy hlohraní?
U nás ve škole stríle sbÍráme baterie a malé
elekhospořebiče. Baterie dáváme do zelených *rabic a
spo*ebiče do červené popelniceo která má své místo na
d-otni cnoobe . ZakaŽdý nasbíraný kontejner áskáváme
body, zakteré si můžeme nakoupit různé věci. My už
máme například i na foťák.
Chystají se dagí ukce, které se budou týkct ekologíc?
Ano. Do školy jsme dostali publikaci, ve které se nacházejí
náměty na různé hry a paní učitelky z toho čerpaji.
Naposledy se byla družina podívat ve sběnrém dvoře. Také
se zapojÍme do akce, ve ktert se budeme zajfima| co se děje

způsobují nejvíce škody' kdý je
vlně odloŽíme do přÍrody. Takže se
s tím musí něco dělat, aby byla
planeta co nejčistší.
Vzpomínúte na nějaké akce
s téma,i k o a Recy klo hr aní?
Pokud si dobře vzpomínám, tak
j sme začínali testovými otázkami,
na které odpoyídaly minulé
devítky. Poté jsme.vyráběli sběrn ý
box na baterie a sPojili jsme to
s montérkgvJrul rocesním dnem. I
za to jsme'dostali nějaké bodíky.
Dále jsme mapovali chod školy' co

Školní druztnave sběrném dvoře
v Morašicích, Provózí nás pan Vgvřín.

Z2,březnavyrazila 8. a 9, třídt na aehrzi do ěističky
o dp adních vo d v N edoš íně.

í'třídavyrazila po dlouhé zimě trochu zkttlarnit školní
pozemek

Také bych
chtěla všechny
pozvat na Den
Země, který se
bude konď
v druhé
polovině dubna.
Musím také
poděkovat první
řídě, druhé,
čt\nté a Krisýně
Stránikové,
protože ony nosí
nevíce baterek.
D. Moravcová,
9. třída

. -  - '  . , ' r -:  -* 
- 

l : !Y

Próce na Růžovém paloučku. Díkpatří 8.a g.třídě.

Ide ólní eleb ospatřebič.

s odpadem z popelnice.

Recyklohraní v číslech
o jsme do něj zapojeni 2 roky

za1kcbaterií ásláváme 5 bodů
za I kgelektrospotřebičů 3 body
celkemje jiŽ zapojeno 2009 škol
nďe nasbírané body:3 897
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DUEL'::=---

l) Knížkanebo televize? knlžka
2) Kino nebo divaďo? kino
3)Černánebobflá? černá
4)TelevizrneboPC? PC
5) Gott nebo Vojtek? Vojtek
Oi Comeback nebo Ulice?- Comeback

ó rr"t..utit" nebo Čl? matematika
8) Léto nebo zima? léto
gi g."ao"r o"bo mazanec? benánek

toi rura*o nebo l(rálíček? kuřátko
t ti r*auui." nebo Stáúe? Pardubice
tZi R"ra,*"" nebo hospoda?' hospoda
l3)PivonebovÍno? víno .
t+i vesnice nebo město? vesnice
t9Črt neboNova? Nova
1ó) Hory nebo moře? moře
fZi X*ifio nebo vejce na tvrdo-? vejce na

twdo
18) Sněženka nebo bledule? bledule
19) Rárlio nebo te|eťue? televize
ZOi Prito*"o"t nebo budoucnost?

přÍtomnost

Kar,ď vofišfk
mďenítorTVNova

l) KníŽka nebo televize? knížka
2) Kino nebo divadlo? divadlo
3) Černá nebo bílá? bflá :,
4)TelevizeneboPC? PC
5) Gott nebo Vojtek? Gott
6) Comeback nebo Ulice?- Ulice
z) uatpmatita neto Člt Čl
8) Léto nebo zima? léto
9) Beránek nebo mazanec? mannoc

tOi Krrrá*o nebo lřálíček? krrřátko
t ti lardubice nebo Slávie? Pardubice.
12i Rostaurace nebo hospoda?- hoqpoda
13)Pivonebovíno? víno
14) Vesnice nebo město? vesnice
15) ČT1 neboNova? Nova
16) Hory nebo mofu? moře
tĎ rrastice nebo vejce natwdo? vejce na

trndo
l 8) saěbnka'.rrono Útoíiier sněfu:nlii} :
19) Rárlio nebo televize? televize
20) Přítomnost nebo budoucnost?

pfftomnost

NoVÁ TECHNIKA U NÁs VE ŠKoLE
J€]ik,ž'W v aoí škole nwé pmjefuo-ry !.!,lš!
t*l,,iti+ p*nt }sem pnu ředttelt několik otilzpk

hoě se vbstně projelÚory pořizovaly?
PrdoŽe Ěfu dál více dětí 4ncovhvá své projelcty na

ffiďrra".ieme příšií rok připravit tuto mohost i
popvnií4€tL
ie dvc *ob nový notebook ?
eoo' *teli 

-cií 
dispozici dvanotebooky.

Kolit proiektory árubn stály ?
il& í*' fuub" 16 tisíc, notebook 15.17.tisíc podle

nóffi aptfuo, co sedávalo do osméřídy' z.hruba 5

tisíc.
Jlt.dbrto by něly proiektory vyihžrt.?..
v poemve učebně je projekto.rý Ťq dPTo.

Žňffi Žfuovek v projektorech je áruba .3 tisíce

p"'*m n"c" a v poctaro"e učebně se ještě nemusely

mě,nitave ýzicea
osmé třídě jsou zatím
lfiátce.
Jak se od sebe
proielďory lBí?
Obaprojektory jsou
od stejné aačlry ' 

ale
projektor v osmé
řídě má lepší
žárovlíy, taEe siaĚí
me,lrší zatemněnía

w i:$r**i"
WY,ff;^,,
ř+H 8.třida
E#

l "

t
tr
l -
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REDAKTOR MEZI REDAKTORY

Panatuji si na to jak včera" kdyŽ se á-ňu., jeooo,nerý,
Ň'ri.. ze to byň někdy začátkem únor4 přiřítila pmí
řit"lku č".ir.one s tím' že mám sehnat všecbny redaktory
Ťr"*" a pásbt je do nďí pracovný vktu$..!tn' ž:e jsem

se nďwaně n"a,laprotože jsem právě pojídalra svoji
vÝbornou svačinu, i,atatashánět všechny redaktory.
y';laurito'e u za 

"hnfli 
jsme seděli všicbnri celí netrpěliví

v nutu a cer<au, co se-bude dít. Mihla se tam panÍ učitelka
;;bú' ze prijót nuiag redaktor u o1. ryi bude dělat
ÁÁo'á'. e odesraucit. My tam seděli mlčky celí opaření
a nefušící, co bychom měli dělat. Chvilku pó ní se ve
dvďtch oújevil redaktor z Českého roálasu Pardubice.
Ň..na meh nami kolovat milrofon a postupně se nás ptal

na různé otáz|ry. Převážně ýkající s9 $oli. našeho
časopisu a přeáevším samotné obce Morašico. A to proto'
z' oitec""ý porua bývá o obcích Pardubického laaje.
cetove símvďírru ze to bylieden zn zÁžikfi,.nakteď se

'"*p"'r'e" ""bltě 
pokudjste si nezapomněli nďadit

rádio a poslouchali. Daw Mora,covó, 9'tř. :

REDAKTORI(A U REDAKTORA
Pa rozhovoru s panen redakorem Českého ruhlasu
panem Luk,Íšai Pešknu mě nqadlo, že bych ho mohla
'vyvzpovídat zase třeba já" Dopadlo 

-to, 
a kdrž.se pan

iedáfuorvr,i,tíl fu Morašic toěit pobaěwúní,uyužila jsem

toho, abyeh nu položita tat,e pór otuek.

zEŽvoTAŠxoLY

Peška LuBáš
Redaktor Českého rozhlasu
PrggigiuŽ2 roky
Koníček: varhanik

Jakiste se k práci dostal?
Ťur jajsá' se k práci dostalúp|nou náhodou. 7ač1oa.|
jsem jaro p{šicí ňovinář, psat jsem ilo Pardubického
-Aenn<u 

A-iednou jsem se setkal v kostele
s redaktorem Českého roálasq který pťtjel natáčet
právě pořad o tom kostele. zqiímal jsem so o historii,
iat3s& uyt poveren, abych o ní něco pověděL Á
j*ó novinári mě irabíďi, jestli bych to nec.htěl *usit
-v roálase. Takže takhle jsem se úplnou náhodou
dneska už před dvěma roky dostal do rozhlasu. .

Eva abrovi 8.třída
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JAK J$nilE $mnául LívANcE
Za jalým účelem
jste zavítal do naší
obcc?

Tak já jsem do
Morašic pfijel
natáčrtdalší díl
n"*.-'. Je to pořad" který vysflá č"'ry..4lť
řu'a"ui.". A účelem je představovat posluchačům

Ve škole se firrtjen
neučíme, jednou jsme
dokonce smaŽili lívance.
víte, jak se dělají? Do velké
nádoby dáme vejcen mouktt'
kvasnice, mléko' trochu
crrkrrr anecháme je

jednotlivé otce, vesničky nebo i větší města
Pardubiclcéhokraje. 

'. ' ;\'
Jakse Vám práce u nás ||bila?-- - 

iut j" to velice pěkná obec, llbí s9 ry to.hftorické

"*ň,q 
kosCIl áty staé domy okolo něj.A ško|a

býo moje první mfuto, které jsem navštívil. Když rni
páo roíer.r*ur o aktivitách, }Íeré zde provádíle, tak'
jsembyl velice překvapený. Jako redďrtpra *i ryH3l
vas caíopis rrešt arispecny, které jste s.q|m dosáhli.

Co obnáší pracovnÍ den redakto
Musínříct že nenl tak nfuočrrý ale kdyŽ veznu

|oú ro'ú"*r, tak ten je celkem nerýÝ ohledně

bxp*"y. Musím si najít otec, do.které zau1tám"a

boio* 'i 
o ot*jit co nejbližší iďormace..Pak si

mustrm sehnatkonakt na obecní úřad a od něj as|ráyat

.ň"kry na představitele jďnotlivých spolků ( hasiči'

sokolové, pan ra'ar, kontakty do škol...). Když mám

zfukané rlše, co poťebuji tak do obce zzvítfu a

natáčím.

uděláme obličej.
Lívance byly moc
dotr:é.Y.Šplíchalnó
4.třída

na|synorrt Pak dáme trochu
trku na pánev 1 naliieme na
ni trochu těsta. Usmažímelll uoctru tEsta. uliru.lzrurs

de.bbóúštraneb..LJv&tb



zEŽvoTAŠroLY
ŠrcoLNí Ánnos

nďehoslovď..Letostomupředcházeloněkolikměsícůdlouhých
pfiprav. Losování skupin z|.-9.tŤ7dy. Každá skupina si mrrsela."vu*t 

slovo, o kterém bude psát knihu. V knihách byly ilustrace a

mnoho dalších růzrrých věci. A v pótek 26.3.201.0 byl vellcý
pracovní den'.KaŽAý ým pracoval o sto šest a čtvrtou hodinu

nasledovala prez€ntace v tělocvičně. Program zahájilo krátké
přďstavení irďavačky knih a mladé nic moc čtenářky. Po té se .
i*zaa minu'po knize postupně představova1a. Tato akce byla velíce

narďni! ale my si myšlírne, že se velice vydďila. Všichni mají

možnosi si kniiry přďíst či prohlédnout na ýstavě na dolní chodbě.
Michat Častek, Matěj Doležal, 7.třída

H LAVN í oncnNIZÁToR AKCE
Pani učitelka Čejkm,ó je hlavnftn organiztitorem akce. Ábychom se

doměděti ,ěco i,íce o ák,i, pop,,,ili jsme ji o odpovědi na ngše otáEICy'

Jak vás napadlo téma tetošního Škohího Amose?
Hlavní .!-sl.okou bylo pokračovat v loňské ýmové práci a

přitabnout k čeťbě všechny áky.
Co vás inspirovalo?

rnspiracib11o dost' mámáje akce Celé Česko čte dětem, Rosteme

, koiho.' zaěnajílznikat Kluby škol, které čtou. A také celostiátní

zjiŠtěď. Že Čtenďskií gramofuost česlcých žáků je v porovnání s ži}ry

ostanuch zemí na nízké úrovni.
Co se r.ám na tom líbilo?

@t se rrká:alg, že mohou v jedné skupině.spolupracovatŽÁc!
rnzneuo lěku od pwní do ďeváúéřídy. Vzrriklo devět mjímaých

ýmor ě \}Ť! ořsných knilr, které nás nyní čekají na senámení na

rry,tu.."..Že.i n pruoenu asi čtyř měsíců nejen četli, vyhledávali

ureena slol.a- a]e také se učili ěerpatztiráŽe a senamovat s dalšírni

částmi knihy.
Bude se tato skce oPakovat?

DJuram ze rad.icé Štolnich Amosů bude u nás ve škole
polraČc'' ar i $m ročrríkem.

oslavu tohoto dne se
každorďně poŘídá Štotni
Ámos. Letos už po páté. Pani
učitelka Čejková se školním
parlamentem PfiPravila
Ámose natéma ,,Kniha

Co chystáte na příští rok?
Přesné téma ještě nevÍm. Iemohté,Že

se bude opakovat tématika jazryková nebo
čtenářslcí.
Ani v době počítačů a intemetu se nedá
obejít bez čtení s porozuměních' bez
schópnosti orientace v textu' Čteníje
velilcý dar' kteý jsme obdrŽeli, ale
nemůže zůstat zabalený, musíme ho
nejen používat ale především
zdokonalovat.

M. Doležal' M. Č,istek 7.tříd4

Přípravov at knihu není vůbec snadné.
Dlouhé přípravy a hodně práce.

Jednotlivé strónky se velice lišily.
Někdo psal na počítači, někdo ručně.

Hodně štěstí, z&aví, hodně hofurýchžók,ťt
přejeue všen učitelům!

Klapzubova j ederuictka se představovala
velice originólně' Shlpina si vybrala slovo
KLUA,

Jak se vám Ubil
Amos 2010?



sLEPrcí NoVlNY
Prosít, čtgl#i všechtto, co je na této strbtcq.ie stnyšIe,no. Nebgte to nijakv&ně veškerépodobnosti jsaa čistě

Po|ítiko 
techniku od kohoutů! Totiž kohout

::::: : J Alfrédužvdobáchpradávného
to ďorúodobých há<lkách pravělru dávat své vyvolené slepici

ťss$;,:ffiďffi:*ffi"'1*'" ii*x.xmffi g:fr:';ffi "odhoďalo n|oŽtt 
't'uo"'"::-o}. " ,ug,|i se opičit (iak by taky se svým

názvem opravdu diook9 .l.p':" .i"i 
-ou.*".-.oníi 

oe"o3ioeno
(oDs). Taku1idíme' + .: q^'po'y rymvsreq. A tak začati páni své
vyřeší, nebo zda se začnou tvořit 

'í"pi"., ý*aoo oamy, tňuzkovat.
další. aďtímneto sříbn:rýmlroužkem

Poznóvocí zó4azd
Blíže nejmenovaná žákyrě Helena při
návštěvě slepičámy v osíku ztať1la
oslňující přednáškou orienuci a ani
později pfivolaná posila učitelského
sbonrji nemohla meá tolika drůbeá
roremat| Panuvrátnému se jipak
naštěstí podďilo po půl hodině
vyvo|aÍ" atak se zabránilo přílíerné
tragédii.

Kulturo
Kroslice
Víte, jak wznikly t<raslice? Jistě ne'
takže vám to musím osvětlit. Ve
Strážnici sice slepice původně snášely
obyčejná vajíčka" ale pak si v době
Velikonoc všimly lidí vbrevných
laojích' a tak se při4ůsobila. od té
doby snášelyvždy vdobě Velikonoc
kraslice. Slepice z okolní vesnice si
toho všimly azaěa|y se samoďejmě
opičit fiak by talry se svým slepičím
mozečkem mohly vymyslď něco
nového že). Tak se to rozšiřovalo z
vesnice na vesnici a postupem času z
toho rraiklatradice.

Prsteny
Kohouti v námluvách slepic
nealstávají pozadu. Spíiíe naopak.
Muži odkoukávají,pámlurmí*

(prstenem). 
, 

"', '

AktuóhĚ
Jednou šla slepice Emička domů do
kurníku přes si|nici a zahloubaná do
myšlenek' co ji dnes večer ten j€jí
připraví k výroč| si nevšimla ,
i'ojzaejrcino auta- Mkvflení brzd ji

trochu vrátilo do reality a ona celrá
zkoprnělrá ztlstala namístě s
vy'kulenýma ďima. Málem měla na
cób otislnutou zračku auta. Řiďč

vyaoseny, že málem zabilnevinnou
slepici' vyšel z avtaaašalna slepici
lřičef ',Co 

tady děláš, ty slepice!..
Emička vyděšená a odhodlaná řekla:
,šo ko ko komu bdy řít<áš slepice!..

\f

Prc ženy
Broj|eři bojící se o svůj Život si
všimli" fu pokud budoujíst převážně
obilí, nebudou pfibývat na své váze.
Všímavé hospodyňky to zpozorovaly
a vyzkoušely slepice napodobit.
Pokus se zdďil! Hospo$rňlry zača|y
hubnout a víte, co se z nich stalo? l

Modellcy.

Koupím:
KoupínnoýkuÍnlk 3 + 1. Dobrá
podestýlka velký ýběh. Liš|qy
hodně daleko. Jeir dobré nabídlry!
tel.: 111222333

& sportu

do Vancouveru na olympiádu. Naše
nejúspěšnějši slepice Bože'nka' která
sorrtěží v kategorii snů$qy o co

]největší véjce; ovšem netrspěla. Při
polarsu i překonání rekordu pšfuosice
Viktorie sibohužcl roztůla svůj
ehm... řitrí otvor a skončilana
oddělení JIP ve Vancouveru. Tam ji
prdelku zašilTa v1padala opětjako
nová. V rozfoovoru pro deník Times
slíbila že po tom' co se uzdtaví,
rnčitě opět začne trénovď. Tak se to
snad pfiště povede.

černá kronika
U malého městečka SovÍna se stala
velká nehoda. I\íravenec Karlí|q
učitď'v mďďské školee, přecházrl
ulici s dvanácti děfui. Frávě
spěchali na listový sďát .V té chvíli
šel obr Alexandr a jen málo stďilo,
aby nezašlápl děti ze školky.
Ale učitel Kar|ik bohuž€l nepřeŽil.

Celáredakce pfujo:
Upřímnou soustzst

Připrnili D.Hudílo,ó, M.DoležaI 8.,7.rt'
Ilustrace J.Švec 8.tř.

pakcelýrozďenýatrochu. ' j .  - , : , . i  
' ] ,  '  ' i '  .  ,  1 '  . ;  .  , i : ' :  . r" . i  i i . ; . l ' . ; . .  l ]  ;
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školní družina
Když je škaredé počasi rraši nďí inženýři dakáží
postavit i takovou pará&í loď.

MORENA
Zaěa|o jaro. Děti z nďí družiny se jaksepaďí rozloučily se
zimou. Sluníčko knísně svítilo, my jsme si vyrobili
Morenu a tento symbol zimy a smrti jsme vhoďli do
říěky Fialy pod nďí školou. Morena nebyla ze sliímy a
t..'st oag"a, jak bývá zvykem. Hlaw jsmo měli z části
granátového jablíčk4 tělo ze zbytků chleba 1ryhlíků'
ítasy ze špaget a dokonce měla korále z jefubin a mďli.
Tu jsme však sundali, protože do přírody prostě nepaří.
P.uč.u. Fikejzavó

nemocného Šmuďy. Nďtěstí jsme problémy překonaly a
myslírn si, že všichni hráli s velkým zapálením. Dokonce
si nělrÍeří poprvé v ávotě zkusili i mluvit do mikrofonu,
coŽpřispělo i k prima poslechu pro všechny zučastněné.
P. uč' Zdeňka Fikzj z ovti

FAKIR
Jednou ve škohrí družině jsme hráli hru na fakíra. Verča
Beránková to z,kusilajako první. Jájsem dopadla nejlépe'
vydržela jsem minutu padesát ťi sekundy. Zkuste to i vy.
Jak na to? Meá dvě žiďe si dejte řetí židli' Pak si lehněte
talg abyste se drželi jen hlavou a patami na krajích Žiďe a
odsunujte prosřední žiďi.KdyŽ budete jako prlno,
začněte měřit čas. Opravdu to zkuste, je to bezva

M' Klej c hová, T. Jareš ov ó 4. třída

obrázky 3D
Jak si udělat obráz$l3D. Nejdřívepodle návodu

l*

t
t.
l "

i
t
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I
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SNĚHURKA A 7 TRPAsLíKŮ
Cel-{. loden a tmor jsme pi|ně nacvičovali veršovanou
poháeu -s*hrlrka a ser|m trpasliků... Inspirovali jsme se
te\1gm z časopisu Matefidouška' ale i dalšírni texty.
Ku1i5} a rekriziry nám pomáhali dě|at Žáci z 9. řídy pod

'.a*'* 
p' r*. Šraitrové. ( Dotvářely se pak v ŠD a u

Fikejar v kuch.mi.) První generálka byla v tělocvičně
nasi_skory-@ l. a 8. třídou. Další vystoupení jsme měli
1 1. ]' ]Ú10 v Mďeřské škole v Morašicích. Ve školce se
nám moc l.lhilo. Dychtivé aaky mďých diváčků azájem
o pnfuá&-u rub potěšily. P.uč:Zd. Fi|rejzovó

KARHaíAL
\lneóě].i i4.:.2010 jsme hráli nazaěátku Kamevalové

soq. na R.1chtě. Všecbno jsme opět nachystali, koláče
jsem mke napek]a ale niíhradního trpaslíka se mi

;'.e"',jd'}" 
".h'd. 

A tak jich bylo jen šest, bez

vysřlháme několik
podobných obrázků'
ťeba$rtíček, potom
přijde pořádná
plplačk4 když se to
musí slepovat k sobě
malinkatými lepícími
čtverďky.
Nejpovedenější
obrázekjsme
věnovali panu
Voříškovi adďší
mámepřipravené
všem učitelůmk
jejich svátku
28.bÍenn..
KKadidlovó 4.třída
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ROZHOVOR
LUCIE VOND KOVA
Jistě mžte zpěvačka Ltrcku Yondráčkavou Kažďj,m dnem zísfužryá více a více na popultitě. o tom svěděí i
cena TY Tt, kterou prál,ě získata. Chtětt jsme si s ní setkat osobně, ale protože je velice zaneprázdněna, tak
jsme jípložili pr otózekpřes eruail atadyaáte odpovědi.

RAC

Kde isi studovala?
Nejdřív dva roky na škole V RybníčMch" pak
v omslcý. To byla jazykovka Do maturiý pak
Konzervatoř a nakonec vysoká. Byl to běh na
ďoooorůounať..
Vzponínáš ráda na dobu TÝého studia?
Nejradši jsem měla na zfu|adce s učitelem
Šmídem, na Konzerva&lři češtinu profesora Bmtoše a
na výšce všechno laomě statistiky. Ale tou jsme
nemuieli procházet tak dlouho' To byla úleva. Čísla
mi moc nešly. A na školu vzpomínánr hodně ráda.
Protože ji mfu a sebou. Před sebou bych ji už valit si
moc nechtě|a.'
Studovala jsi obor podle TÝého přání?
Konzervatoř byla můj sen a filozofická fakulta tal{y.
obě školy jsem milovďa lkdyžčlověku dávají pěkně
zabrat@ . Mys|ím, že je peke|ně těáý studovď něcq
co vás vůbec nebav.í. A pokud to někdo doldže
dotábnout do konce, mémůj obdiv.
Poradila bys něco součosným studentům?
Naučte se učit. Docelra pomáhá přijít po škole domů a
ještě jednou letmo mrlnout na všechno, co jste ten den
probrali. Trvá to cca 10 min a v hlavě to pak ztlshne.
NemusíÚe se po čase tolik namáhat pří ávěrečným
opakování. Fakt to funguje!
Co bys dělala, kdybys nebyla zpěvaěkou?
Asi bych hodně tancovala A kdyby ani to nďlo, tak
bych se věnovala překládání z různýcb jazl''ků. Uťčitě
bych zkusila dabingové překlady.
Jak se Ti líbilo v zahraničí?
Moc ráda líÉm letadlem. Takže kdykoli mám
moŽnost,tak letím@ Nejradši mám tI předlouhé lety.
Třeba do NYC. Trvá to asi 9h. A radši mám země, kde
moc nesvítí sluníčko. TakžB Anglie vede ua plné čáře.
Pořád tm prší@ Trocbu jako u nás...
chtěll bys mÍt opět nějaký pofud v televizi? Proč?
A jaký?
To je bezká otáz,ka@ .Ale pokaŽlé, když mi nabí&ou
moderování, tak odrnÍtám. Skvělých speakerů je tu
dost a dosttakproč sejimplé*do larmsuo. Radši
na4pívám novou písničlru@.
od kolika tetzpfváš?
Asi od devíti let. To jsem začala qapodobovat svoje
dvě oblÍbené zpěvačky. A nechápala jsem' jak můžou
tancovat a zpívat dohrcmady@. Zpívala jsem vŽdycky,
Na konrervatďi už jsem měla regulémi hodiny zpěvtl
ale pďádrrě jsem se do toho obula" až když jsem zača|a
hrát v muzikálu staÍci na chmelu. chodím pořád na
hodiny zpěvu.

Byla jsi ve
škole spfi
andílek'
nebo
čertft?
Musela
jsem sekat
lat inu.
KaŽdý
pátek jsem
chyběla
kvůl, . i
natáčení.
Pak jsem
se to
musela
všechno
doučit a
v pondělí
jsem 7Í
všeho byla
zkoušená.
Kdybych se na to vykašlata šla bych z jazykové
okamŽitě zpátky na původní základku Ale tímhle
přÍmýn režimem jsme byli p€rfet*ně vycepovaní a
připravení na 5mply všeho druhu'
Které CD jst vydala a ne|vÍc se ti libÍ?
První jsem vyda!4 když mi bylo 13 let. Jmenovďo se
Marmel&la. Byla na něm spousta fórků@ od té doby
uplynulo už da|šich 8 cédéček a |raŽdý mám ráda
jinalr Na l€žqým je kousek mého ávota a snad i
Životů a lásek všecb' co je poslouchají. Protože do
prima písničky si můžeš promítrout své pocity a lásky
a stracby.. Pak už je ta melodie woje.
Jak vnímáš to' když pošloucháš nějaké svoje
písničky?
Pokud jedu zrorma arsem a někdo si přeje nďí
písničku v rádfu' tak je to jako ten nejHsnější dárek
na světě!!!
Jaké všechny jazyny umÍš?
Ráda mhvň- anglicky a &ancouaky. Čtu celkem
obstojně šparrělďry a kdysi jsem šprechtila německy.
Ale to teď trochu zarredbávám9. Nikdy bych si ale
netroufla říct' že nějalcý jaeyk t.mÍm.
V jalých zemích jsi studovala? Kde se Ti neivíc
llbilo?
Hodně se mi líbí v londýně. Do škol sa. taq chodí
v takových uniformách a všem to falc sluší. Kluci
qpadají dospělejší a holky jemnější. A v USA mají
zase peďektní břiště u kaŽtý školy a bmje se tam
všude baskst Ale stqině to
mám nejrďši edy u nás. Polrračování na str. 21
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Pokračování ?.e strany 20.

Která písniěka se nejvíce |Íbila fanouškům? A jaký
videoklip?
Každému asi nějakí jiná. Ale na ulici mi lídi hodně
tftcijí,, žE mají rádi k|iÍl s barvami na Iáska umí víc@.
Z taho mám radost ve|ikotl. Ten poslední je teď na
Youtubu Je to rcmix na Tenkej led. Hodttě
posluchďů si určitě našet Strach' To je magická
písnička Pravdivá A Vítr zas prorazil naši nehranost
v rádiích. Postucbďi si o něj řikali" a tak se ro4pustilo
kouzlo totíhí absence nďich věcí v éteru.
V čem nejreději hrajď? Prď?
Ve filmoých pohárÍkách. Mám ráda Šmankote,
babičko, čantj! Tam byla velká sranda s Nad'ou
Konvďinkovou. Úpbě nejvíc mě bavilo sbašiďům
profilkovat uši@. Pak mám ta|qF ráda MaÍvínu a
Arnoštu z pohádky o víle Arnoště. Ta byla pekelně
zlobivá ato je vždycky zábawýhraní@.
Jaká postava se Ti nej|épe hrála?
Morgma v ExcaliburU Julie z Romea a Julie a pak

šflená Mary Warrenová z Čarodějek ze Sďemu. Ta
byla fakt praštěná@ Jo a taky Eliška v To$omsM. Tu
mámmoc rádao.
Co děHšvevolném čase??
chodím rada oo kina a hodně čttt. Hlamě beletristické
álefitosti o malířích. Sama totiž malovat vůbec
neumím@. Mám ráda ťoba kníž.ku Dívlca s perlou o
Vermeerovi.
Hrajď na nějalý hudebnÍ nr[stroJ a na jalý?
Dloooorúo jsem hrála na klavír. Ale není to moje siln{
stránka@' Jde mi víc step@.
Co se Ti na ško|e nelíbilo a co naopak ano?
Nešlo mi laeslení. To bylo utrpení' Hlavně pro ty
zoufalý obrráztqy.:-) Ale bavily mě jaa'ky. Hlavně
an8liětinc protože v té době se začfoaly vyrábět
celkem fajn učebnice'

Nikola Romportlovó 7.třída, Anna Rejmanová 6.třída

JAK JSME oPÉKAL| HADY
Dne l9.března jela školní družina na Budislav. Jela
s námi paní učitelka a čtyři deváťári.Na Budislavi nám
paní učitslka vysvětlil4 co ajak a už jsme mohli
vybalovaů řIráli jsme spoustu her, zpívalíjsme,
skákali pfu potok' a když jsme neposloucbalu tak jsme
chodili jako kď€nky. Večer jsme vyraaili na stezku
odvahy. Šti;sme po cestě osvícené svíčkami Cítem
bylo osvobodit Pavlra Holomk4 lterého unesli strážci
vody, vz&rchq rcmě aohně. tsylo to pělmě strašidelné.
Pakjsme šli spát ďe ještě dlouho jsme potichu
povídali. Ráno jsme vstávďi už před šestou.
Následovala dloubatááááánskáááá rozcvička" Snídaně a
hurá za pokladem! Víc jak ďi hodiny jsme hledali
psaní od strážců a plnili ukoý. No, konďně jsne
objevili poHad.
Truhtu pokrytou
čemým suknem
plnourůmých
s|adkostí našla
verča
Šplíchalová
Deváťáci nám
věnoralipě|rné
pffií listya.
pomoblinám
rozdětitpoklad.
Po ob&Ejsme
rozft|a|ioheňa
naněmjsme
opá<alihaďy. Ty
připravila pmí uěitelka z těsta- Pomohla námje nabliť
na klacek a my je opékali když byly hotové, obalovďi
jme je Ycrlkrl. Nežjsme se nadechli, u2 

'u 
2[6|i ,. .':

sjíždět rodiče a babič|cy a my museli domů.
Adela Roš.kovú 4.třid4

CO TO ASI JE?

Mdte rddivojíčko?
Ftó se teto Joničko.

Líbí sevrím pomlázko?.
Nh zdi visí ukózko.
Ptrím se somo sebe.
Co se to tu děje?

Soused 3e nisněj€.
váŽněnemdm Ponětí.

Přemýštím jó dny i noce.
vžďyt, jsou přece Ve|ikonoce!

Arrn 5tříteskí ZtřÍda

M.DoležaI 7.třída



ZAJIMAVOSTI
soUTĚŽítur
Zeměpisná jazka- finále
lS.února 2010
6.řída 3místo M.Šr'ecová
7 .ř(da 1.místo l.Špinar
8.řída 2.mÍsto J.Švec
9:řída 2mlsto É.ciuťrova

BNováková

Dějepísná sazka
l.btuzna2010
?.řída l místo tvt.částek

3.m{sto J'Jošt
8.ďída l.místo J.Rejman
9.řida 3.místo V.Lipavská

Přírodovědná sazka
8'března 20l0
5.řída l.místo M.Novák
7 .tÍda 3.místo D.Štanclová
8.řída l.místo T'Net|k

3místo J.Bubein
9.řída 2.místo Jiří Novák

3.mfuto JanNovák
': ' ' , : l I .  j . , ' ;"

Pffrodovědná sazkg
1S.března2010
5.řída 2.místo M.Novárk
7.ďída 3.místo D.Štanclová ,..
8.ďída l.místo D.Hudíková

3.místo T.Netík
9.řída 2místo Jiff Novák

3.mfuto Jan Novák . :

Pffrodovědo6'*t3g.".'lll l
22břema2010
7 .řida l.místo NRopqportlová

2.místo D.Štanclová

SPRÁVNÉ oopovĚot
e:lalp^.ý .oq'n}Q!I9q.t

lnoqo{.7 aryzgswď.1
;s[o1o3

Mates
korespondenční matematická soutěž
S.místo A.Sťíteskrá

,, 7.mfuto J.Špinar
Z nďi.školy soutěálo 6 ŽákÍl.
Z,.o|aesu soutěži|o 45 soutěácích

oblastní kolo recitace
6'-7.ffída 3.místo K. Huďková

PoSLEDNí BRUSLENí
17.3. jsme jeli na poslední bnslenl.
Jeli áci ze 2.-5.tštóy. Nejdřfue jsme
si vzali brusle e potom šli na led- Byla
tam i jiná škola Těm vadilq ejsme
omylem spadli na jejich půJkr Skoro
všichni nám nadávali' hlavnějedna .
holka. Kluci hráli hokej a ný {*rjnr. ,'
jsme hráli na babu nebo se tahali. o '.:
přestávce jsme si šli koupit hortou
čokoládu. Pakjsme museli do šatny a
jeli jsme zpět do školy.
T. Jareš ov ó a A. Roš kavó 4. třída

Co to je?
Velikonbčdi'symtloly.

Pftprnil P.Tobiášek 7'třífu

Časopis pro žrffi i nežálry ve škole v Morašicích.
5. číslo XVII. ročníku Í|12.|vyš|o26.bÍeaa 2010 nárkladem 65 kusů' :
Vydává školnt Hub.
neaarc* radu řídí Stanislava Coufalová. Chyby likviduje paní učitelka Čejková.
Neoznačené příspěvky pfipravilaredakční rada. Titulní stánku pfipravila E. obrová

Ilusfiace J. Švec. Fotografie jsou pořízeny při Školních akcích a ze školních výstav. Distribuce E. Kutová a D. Moravcová.
Časopis je možré si přadplatit ve školním klubu za t0 Kč.
Příspěv|{y, nápady, namay'.pripominty a moŽná i dry adresujte redakci TřBsku základní škola Morašice u Litomyšle 569 51'
teleřon 46 1 6 l 2t !| 4, mobi| zŠ 7 3 t1 69430
e.mailová ad{esa tresk.noviny@s6anarn.ca internetové stránky školy htp://www.skolamorasice.cz./
časopisďoužíproričetyškoly.avz&hvful.žálaL . . -..-


