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CO, KDY, KDE:
Akce školy na měsíc březen 2010:
Akce školy na měsíc březen 2010
Den

Datum

Čas

Akce školy

st

3. 3.

Soutěž v Aj - 16 ž. 8.B, 9.B

pá

5. 3.

po

8. 3.

st

10. 3.

po

15. 3.

út

16. 3.

út

16. 3.

út

16. 3.

st

17. 3.

ZO - okresní kolo

čt

18. 3.

Klokan – matematická soutěž

21. - 26. 3.

- LVK 3. – 5. tř. Praděd – chata Barborka
- jarní běh KD

st

24. 3.

- MO 9 - krajské kolo
- hrajeme si na školu

pá

26. 3.

AJAX – akce s Policií ČR

st

31. 3.

FO - okresní kolo

st

31. 3.

8:45

DL Ostrava - Stepující stonožka 6.BC
ONj – krajské kolo – 1 ž. 8.B

10:30

Exkurze – Vítkovice – chlapci 8.AB
Zahájení výuky podle plaveckého rozvrhu

9:30 - 11:00

Plavecký výcvik 2. - 4. tř.
Ojč - okresní kolo
Zábavné matematické odpoledne

14:00

10:00 – 15:00

DOD 2. st. + velikonoční trhy

PŘÍPRAVA NA VSTUP DO 1. TŘÍDY
Letitou tradicí naší školy jsou přípravná odpoledne

,,HRAJEME SI NA ŠKOLU - ŠKOLA HROU’’
Setkání jsou určena předškolákům, kteří tak mohou zažít pravou školní atmosféru. Zábavnou
formou si hrajeme s barvami, čísly, rozšiřujeme slovní zásobu, kreslíme, zpíváme, cvičíme,
poznáváme okolí školy a přebíráme roli školáka. K tomu máme žákovskou knížku ve formě
aktovky s veselými zvířátky. A kdy se letos setkáme poprvé? Začínáme od února každou
poslední středu v měsíci ve 13 hodin. Přijďte mezi nás, těšíme se už na vás!

Paní učitelky ze Základní školy Hlučín, Hornická.
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Vážení čtenáři,
náš časopis vychází již druhý rok, a proto jsme se rozhodli připravit
pro vás takovou menší literární soutěž, abychom zapojili do jeho tvorby
i Vás. Můžete vytvořit jak prózu, tak i poezii na téma „JARNÍ POHÁDKA“.
Své výtvory zasílejte do konce května na náš email:
novinar.krouzek@seznam.cz
Nejzdařilejší práce budou zveřejněny nejen v našich novinách,
ale i na webu školy.
Nezapomeňte na podpis a třídu.
Soutěží se v kategoriích : I . - 4.a 5. třída
II. - 6. a 7. třída
III. - 8.a 9. třída

Kalendárium
(aneb přehled osobností narozených v měsíci březnu )
2.3.1824 – B. Smetana - hudební skladatel
6.3.1475 – Michelangelo Buonarroti – renesanční básník, malíř, architekt, sochař
7.3.1850 – T. G. Masaryk – filozof, sociolog, politik, pedagog
9.3.1451 – Amerigo Vespucci – obchodník, mořeplavec
13.3.1741 – Josef II. – český král, římskoněmecký císař, nejstarší syn Marie
Terezie
14.3.1879 – Albert Einstein – fyzik
21.3.1685 – Johann Sebastian Bach – barokní skladatel a varhaník
28.3.1592 – J. A. Komenský – pedagog, teolog, spisovatel, politik
Kdo je kdo?

3

Šok (školní občasný klebetník ) číslo 12, školní rok 2009/2010

Pranostiky na měsíc březen a duben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Březen, za kamna vlezem.
Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
Březnový sníh škodí polím.
Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.
Čtyřicet mučedníků – čtyřicet mrazíků.
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních
mrazíků.
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který
neoře.
Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.
Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.
Svatý Josef zháší světlo.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá
sníh, bude mokro a neúroda.
Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.
Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.
Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.
Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.
O svaté Balbíně je už po zimě. “

Nezapomeňte, že březen je Měsíc knihy!
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Červená kniha ohrožených druhů:

Bobr evropský
Latinsky: Castor fiber
Zvíře: hlodavec
Čeleď: Castoridae
Světadíl původu: Evropa
Bobr evropský je robustní hlodavec známý zejména svojí zálibou v budování
vodních doupat z větví. Pro život ve vodě je velmi dobře přizpůsoben, protože
kvalitní vidění pod vodou mu umožňují průhledná víčka očí, nozdry
má uzavíratelné a na zadních packách má plovací blány. Bobr dorůstá váhy
až 30 kilogramů a tím se řadí mezi největší hlodavce planety. V minulosti byl bobr
na území České republiky prakticky vyhuben díky zájmu o jeho kvalitní kožešinu,
v posledních letech se však znovu rozšiřuje na území Polska, Rakouska a Německa.
Nalezneme je zejména v pomalu tekoucích řekách a potocích, kde má ideální
podmínky, mimo jiné i proto, že na našem území nemá prakticky žádného
přirozeného predátora. Bobr evropský patří mezi ohrožené živočichy a podléhá
legislativní ochraně
Bobr evropský má tělo porostlé hustou tmavě hnědou srstí, která
jej výborně chrání před chladnou vodou i díky zvláštní žláze vylučující tekutinu,
která srst výborně impregnuje. Pro toto zvíře je typický huňatý placatý ocas,
široký až 16 centimetrů a výrazné sytě oranžové řezáky.
Bobr evropský je jako většina ostatních hlodavců velmi společenský
a sdružuje se v rodinných koloniích. Je především noční tvor, a proto na jeho
přítomnost můžeme usuzovat spíše z ohlodaných stromů v okolí, vodních hrází
a kupovitých příbytků, než že bychom bobra viděli na vlastní oči. Bobři tvoří páry,
které jsou zpravidla monogamní. V případě nebezpečí bobr pleskne svým širokým
ocasem o hladinu, aby varoval zbytek kolonie a následně se skryje pod vodou.
Byliny, větve, kůra, lýko, ale i polní plodiny. Bobři dokáží díky svým silným
řezákům pokácet i vzrostlé stromy, které využívají pro stavbu svých vodních
děl. Udává se, že za jeden rok bobr zpracuje až 4 tuny dřeva.
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Bájné bytosti:

Kyklop
Kyklop je sice druh obra, ale i přesto se od ostatních obrů liší. Kyklop
má, narozdíl od obrů, jen jedno oko, je o něco chytřejší a menší. Jsou barvy
prašně šedivé, nazelenalé nebo oranžové. Kyklopi žijí v jeskyních. Živí se lesními
zvířaty, ovocem, zeleninou, dobytkem a lidmi. Jsou tlustí a silní. Chodí oblékaní
ve starých hadrech,nosí sebou kyje. Tlamu mají plnou ostrých a velkých zubů.
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Vtipy
Jean, prší ještě ?
Ano, pane.
Tak to půjdu s rybičkama na procházku !
Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude?
Jedna, ta mrtvá. Ostatni uletí.
Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj.
Jede automobilista, když tu ho předběhne kuře. Automobilista přidá,
ale nedokáže jej dohonit, pouze vidí, jak zaběhlo do statku. Dojede
tam a ptá se statkáře, zda je to pravda, že má tak rychlé kuře.
„Ano, mám, je speciálně vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka" – „A neprojevuje
se to na chuti?" – „Nevím, ještě jsme žádné nechytili!"
Mladá maminka byla se svým synkem na návštěvě u známého doktora. Nijak
se nesnažila bránit malému rošťákovi, který raboval doktorovu pracovnu.
Když se však ozval obzvlášť silný rachot sklenic, ptá se doktora:
„Doufám, že vám nevadí, že si tam Pepíček hraje."
Doktor se usmál a klidně odpověděl:
„Nevadí. On ztichne, až se dostane k jedům."
Sedí dvě blondýnky v restauraci a objednají si pizzu. Číšník se ptá: „Chcete
ji rozkrájet na čtyři nebo na osm dílů?"
A jedna z blondýnek odpoví: „Na čtyři, osm by jsme nesnědli."
NASA uspořádá výběrový konkurz, kdo by mohl letět do vesmíru: vyberou
blondýnu a prase. Před odletem jim dají obálky s instrukcemi a vyšlou
je do vesmíru. Když prase otvírá obálku, blondýna mu kouká přes rameno,
po otevření se na prase vyvalí arch papíru s informacemi, jak obsluhovat celý
raketoplán. A blondýna se zděsí: „Když tam má prase tohle, co tam budu
mít já?“ S třesoucíma se rukama otvírá obálku, z ní vyndá papírek s nápisem:
"KRM PRASE A HLAVNĚ NA NIC NESAHEJ!"
Jdou dva policajti po kolejích. Když už jdou dost dlouho, jeden říká:
„To jsou ale dlouhý schody!“ Na to druhý: „Copak dlouhý, to by tak nevadilo,
ale to zábradlí je moc nízko!“
První se otočí a povídá: „Tak počkáme, tamhle nám jede výtah…“
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Američtí archeologové nalezli v Nevadské poušti v hloubce 10 m měděný
drát odpovídající stáří 15.000 let. Z toho usoudili, že již tehdy byl v Americe
zaveden telefon. Jejich ruští kolegové kopali u Moskvy v hloubce 20 m, která
odpovídá stáří 30.000 let, a nenašli vůbec nic. Z toho Rusové usoudili,
ze již před 30 000 lety existovalo v Rusku bezdrátové spojení.
Sedí voják na pařezu a cucá patronu. Najednou patrona bouchne a roztrhne
mu pusu od ucha k uchu. Přijde druhý voják a říká: „Ty blbe, ty se tomu směješ,
ale mohlo tě to zabít!“
„Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, kterého jste nám prodal. Jak to máme
zařídit, aby nás pustil domů?"

Jazykolamy
Žili byli tři Japonci. Jaxi, Jaxidraxi, Jaxidraxidraxonson. Žily byly tři Japonky
Cipi, Cipilipi, Cipilipiliponpon. Jaxi vzal si Cipi, Jaxidraxi vzal si Cipilipi,
Jaxidraxidraxonson vzal si Cipilipilinponpon.
Ten můj Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů ten nejpopokatepetlovanější
Popokatepetl.
Pan Kaplan v kapli plakal, v kapli klaply dveře.
A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku?
Dalajláma v lomu láme slámu
Klotyldo, kloktej koktejl! Neklej a kloktej!
Kapka kapla, klapka klapla
Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity.
Už si usuš šos.
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Víte, že:
•

•

•

•

Největší hamburger na světě v ceně 499 dolarů byl vyroben v Mallie’s
Sports Grill and Bar ve městě Southgate (Michigan, USA). Majitel
restaurace Steve Mallie k jeho výrobě potřeboval osm hodin. Výsledek
je ovšem impozantní, pochoutka vážila 84 kilogramů
Největší módní katalog na světě má 212 stran a měří 1,2 m x 1,5 m. Jedná
se o repliku z Bon Prix S2 katalogu Voila! Katalog představili v Hamburku,
Německo, dne 30. srpna 2003.
Přes tisíc zaměstnanců dánské banky v čele s olympionikem Gunde Svanem
vytvořili rekord v použití nejdelších lyží na světě. V srpnu roku 2008 bylo
do centra švédského města Orebro navezeno 272 kg sněhu. Hlavní třída
malého městečka byla uzavřena a spousta lidí se sešla k podpoření
zaměstnanců Danske Bank. Po zahřívacím cvičení byli všichni zúčastnění
připraveni k pokoření rekordu. Dokázali, že tyto 534 metrů dlouhé lyže
jsou i použitelné a ujeli 15 metrů. Rekord tak byl uznán Guinnessovou
knihou rekordů.
Říkají vám něco jména Juan Manuel Fangio nebo Stirling Moss? Tito
dva jezdci v padesátých letech dominovali seriálu Formule 1,
oba na stejném stroji – Mercedes-Benz W196. Jeho specialitou
byl desmodromický ventilový rozvod, dnes používaný pouze motocyklovou
firmou Ducati. Mercedes-Benz daroval tento konkrétní vůz muzeu
v Beaulieu, které v roce 1987 požádalo o svolení k prodeji. Transakce
vydělala 1,5 milionu liber na opravy muzea, tím však historie vozu nekončí.
Nový majitel svůj Mercedes-Benz W196 pečlivě uskladnil, aby ho v roce
1990 prodal jistému francouzskému průmyslníkovi za 24 milionů dolarů
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Bluuuudiiiiištěěěě
Dne 19.1.2010 jsme se jako škola zúčastnili televizní soutěže Bludiště. O půl osmé
ráno dorazil k naší škole autobus České televize. V Ostravě, skoro v cíli cesty,
se stala nehoda a kvůli ní jsme museli čekat 15 minut na to, než můžeme jet dále.
Fanoušci a učitelé se vypravili do šaten, kde si odložili své věci. Soutěžící
nafasovali své červené dresy, byli přepudrováni a dále upraveni. Nástup
k soutěžním stolkům nacvičovali několikrát. Atmosféra ve studiu houstla.
Potlesky, vstupy, pokřiky, nástupy - to vše se nesčetněkrát opakovalo. S diváckou
otázkou Romanovi pomohla „zkušená moderátorka“ Marcela. Pan učitel Baturný
s paní učitelkou Švrčinovou se jako zástupci pedagogického sboru zúčastnili
soutěže, která by našemu týmu eventuelně mohla pomoct. Ovšem tak se nestalo.
Přestože vyhrávalo družstvo modrých (soupeřů), nevzdávali jsme to a bojovali
do poslední chvíle. U Balancovníku jsme nestáli, ale i tak se nám natáčení Bludiště
s moderátorem Romanem velmi líbilo. Tímto děkujeme pedagogům za doprovod
a soutěžícím za účast.
Karolína Nohejlová, 9.B
Andrea Seidlerová, 9.B

Ptali jsme se žáků na jejich nejoblíbenější předmět….
1.
2.
3.
3.
4.
4.
5.

Tělocvik……………………..16 žáků
Anglický jazyk……………7 žáků
Matematiky………………..3 žáci
Hudební výchova……….3 žáci
žádný………………………..…2 žáci
Přírodopis…………………..2 žáci
Všechny……………………….1 žák
Zeměpis……………………….1 žák
Výtvarná výchova……...1 žák
Informatika…………….....1 žák
Chemie……………………..…..1 žák
Dějepis………………………...1 žák
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LOUČÍME SE SE ZIMOU
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Sudoku:
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