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Akce školy na měsíc duben 2010
Den

Datum

Čas

Akce školy

1. - 2. 4.

- Velikonoční prázdniny
- Pokračování plaveckého výcviku 2. – 4. tříd

st

7. 4.

MO 6., 7., 8. tř., okresní kolo - Opava

st

7. 4.

Výtvarná soutěž Spravedlnost očima dětí

po

12. 4.

Výstava výtvarných prací k akademii

út

13. 4.

BiO C, okresní kolo

út

13. 4.

út

13. 4.

Volejbal hoši – okrskové kolo

čt

15. 4.

Volejbal dívky – okrskové kolo

pá

16. 4.

pá

16. 4.

Pythagoriáda – okresní kolo - Opava

od 19. 4.

Přijímací zkoušky na SŠ

8:00 – 13:00

10:00, 16:00

TV Noe 1.A

Akademie ke 45. výročí založení školy

st

21. 4.

8:00

Vernisáž k výstavě ke Dni Země - KD 4. a 5. tř.

st

21. 4.

8:30

Popeláčci – kabaret KD – 150 ž., 15,- Kč

st

21. 4.

8:00

Sběr papíru

st

21. 4.

8:00

6.C - Hasík – projekt s HSČR 1. etapa

st

21. 4.

8:45

6.AB - Hasík – projekt s HSČR

st

21. 4.

9:45

2.AB - Hasík – projekt s HSČR

čt

22. 4.

8:00

Atletika –školní kolo

pá

23. 4.

Zájezd na Flóru v Olomouci 50 žáků

pá

23. 4.

Uzávěrka přihlášek do 6.RVM

út

27. 4.

Dejme hlavy dohromady-gymnázium Opava

út

27. 4.

Hasík – projekt s HSČR 2. etapa (jako 21.4.)

st

28. 4.

McDonald cup 1. – 3. tř.

st

28. 4.

BiO D Opava - 2 ž. 7.C

čt

29. 4.

McDonald cup 8. – 9. tř.

čt

29. 4.

8:00

Přijímací řízení do 6.RVM

čt

29. 4.

15:00

Konzultační den

čt

29. 4.

13:00

Hrajeme si na školu s dětmi z MŠ Severní

pá

30. 4.

McDonald cup 4. – 5. tř.

do

30. 4.

Odeslání výtvarných prací – Malovaná písnička

pá

30. 4.

11:30

1. st. - Pálení čarodějnic

pá

30. 4.

12:30

2. st. - Pálení čarodějnic
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Kalendárium
1. duben -Mezinárodní den ptactva
2. duben -Mezinárodní den dětské knihy
7. duben -Světový den zdraví
8. duben -Mezinárodní romský den
11. duben -Světový den Parkinsonovy choroby
12. duben -Mezinárodní den letectví a kosmonautiky
18. duben -Mezinárodní den památek a historických sídel
20. duben -Mezinárodní den svobody tisku
22. duben -Evropský den akcí proti rasismu
-Den Země
23. duben -Světový den knihy a vydavatelských práv
26. duben -Světový den duševního vlastnictví
27. duben -Světový den grafiky
29. duben -Mezinárodní den tance

† 1. 5. 1904 Praha, Antonín Dvořák
* 2. 5. 1942 Praha, Petr Janda
* 3. 5. 1879 Vídeň, Alice Masaryková
† 12. 5. 1884 Praha, Bedřich Smetana
* 13. 5. 1717 Vídeň, Marie Terezie
* 13. 5. 1935 Praha, Jan Saudek
* 14. 5. 1316 Praha, Karel IV.
* 15. 5. 1773 Koblenz, Klement Václav Nepomuk Lothar kníže Metternich
* 17. 5. 1932 Líšnice u Milevska, Miloslav kardinál Vlk
* 19. 5. 1775 Hudlice, Antonín Jungmann
* 19. 5. 1941 Žirovnice u Pelhřimova, Iva Janžurová
* 22. 5. 1905 Ostrava-Hrabová, Vilém Závada
* 23. 5. 1972 Mělník, Kamil Bednář
† 26. 5. 1937 Praha, Karel Kramář
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Murpyho zákony
Může-li se něco pokazit, pokazí se to.
Všechno trvá déle, než dopředu předpokládáme.
Může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá nejvíce
škody. Pokud je ještě nevhodnější doba, aby se něco pokazilo, pak
se to stane až v ten okamžik.
Nalezneme-li čtyři různé faktory, díky nimž se náš postup může
nevydařit, a vystříháme-li se jich, rázem se objeví pátý faktor.
Necháme-li věcem hladký průběh, půjde to s nimi od desíti k pěti.
Jakmile se do něčeho pustíme, objeví se něco, co je třeba udělat
dřív.
Každé řešení přináší nové problémy.
Příroda vždycky fandí skrytým vadám.
Vtipné texty:
Parabola - povzdech slovenského strojvůdce nad vyhaslou
lokomotivou
Pacifik - amputace dětské ruky
Manažer - pobídka muže k jídlu
Katoda - oslava popravčího
Hadr - údiv nad příchodem lékaře
Havana - údiv nad dobře vybavenou koupelnou
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Červená kniha ohrožených druhů
Bodlinatka egyptská
Acomys cahirinus
Řád: hlodavci
Zapsána v Červené knize ohrožených zvířat IUCN
Bodlinatka tmavá obývá aridní oblasti Afriky, Asie a jižní Evropy. Je velmi
sociální, proto žije ve velkých rodinných skupinách. Vzhledem se podobá myši
domácí a vyskytuje se ve třech barevných variacích. Protože je nočním zvířetem,
stává se často kořistí nočních dravců. Na obranu uvolňuje svůj ocas, který
zůstane predátorovi v zobáku (tlamě). Ocas poté již nedoroste. Bodlinatky
preferují teploty 30 – 40°C. Váží 50 – 90 g a dožívají se 4 – 5 let. Samice
může mít až 12 mláďat za rok. Březí je 36 – 38 dní, v jednom vrhu může
být 6 mláďat. Živí se hlavně semeny, rostlinami a datlemi.

mládě
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Bájné bytosti

Hydra
Hydra patří do řecké mytologie. Je to bytost o mnoha hlavách,
dvou párech noh a dlouhém ocase. Setnete-li hydře hlavu, dorostou
jí na jejím místě dvě nové. Žije hlavně v močálech, zapáchá
a má močálově zelenou barvu. Živí se masem a lidmi. Hydra je bytost
ohromě silná a hravě zvládá i menší draky. Rozzuříte-li hydru, živí
z toho nevyjdete.
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Vtipy
Pepíček volá řezníkovi a povídá: "Máte něco čerstvě zaříznutýho?"
A řezník: "Jo trenky v zadku!"
Jde jeden velkej drsňák po ulici. Všude potetovanej, pearcing
kam se podíváš, sluneční brýle, rockerovská vesta, drsný džíny a náušnice.
Jde a najednou uvidí obchod s muzikou. Vejde do něj a začne si vybírat
hudbu, která by byla podle jeho gusta. Nasadí si zkušební sluchátka,
zapne si to a poslouchá "Šnečku, Šnečku..." Odhodí sluchátka a zařve:
"CO JE TOHLE ZA MUZIKU? TO SE NEDÁ POSLOUCHAT!" Nasadí
si jiná sluchátka, zapne si je a poslouchá "Šnečku, Šnečku, " práskne
sluchátka zase zpátky a zařve: "JESTLI JEŠTĚ JEDNOU USLYŠÍM
TUHLE PITOMOST, ODEJDU Z TOHOHLE HNUSNÝHO KRÁMU, KDE
NEMAJ ŽÁDNOU HUSTOU MUZIKU". Nasadí si třetí sluchátka, zapne
si to a poslouchá "ONE, TWO, THREE, FOUR ... " Drsňák si řekne:
"TO JE HUDBA PRO CHLAPA! TO BERU!" Tak si jedno CD vezme
a jde s tím k pokladně. Zaplatí za to strašnou sumu a odjede na své
motorce. Doma si to dá do hifi věže, zapne to a poslouchá "ONE, TWO,
THREE, FOUR ... Šnečku, Šnečku."
Přijďte k nám do práce a dostanete výplatu se 70% slevou!
Pana Kalianka přivezou sanitkou do nemocnice.
"Jste ženat?" ptá se sestra.
"Ano, ale ta zranění mám z autonehody!"
Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, podle jakých
kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude zavřen nebo ne?
Ředitel vysvětluje: "No my napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi
lžičku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnil."
Návštěvník povídá: "Aha, rozumím, normální člověk vezme kýbl, aby to šlo
rychleji, že?"
Ředitel: "Ne, normální člověk vytáhne špunt... Chcete pokoj s balkonem
nebo bez?"
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Blondýna zavolá své kamarádce, taky blondýně. Společně se domluví,
že se sejdou na mostě kousek od jejich domu ve čtvrt na tři. V tento
čas taky obě přijdou na most, pozdraví se a kecají spolu o manželech,
o světě, o prostředí a o všem možném. Najednou se jedna blondýna zeptá:
"Ty,poslyš, co je to pod náma za řeku?" Druhá blondýna nahlédne dolů,
obrátí se zpět ke své kamarádce a odpoví: "No tak buď to bude Olše,
Labe nebo Vltava". Po chvíli dlouhého, usilovného přemýšlení jedna
vykřikne a navrhne: "Mno to nevím, ale vím, jak to zjistit. Skočím
tam, pak přeci poznám, v jaké řece jsem!!" Druhá blondýna s návrhem
jen souhlasí. První blondýna tedy skočí. Mezitím druhá blondýna čeká
na mostě. Čeká 10 minut, půl hodiny, třičtvrtě hodiny, hodinu, pak hodinu
a čtvrt a když tam čeká již hodinu a půl uslyší, jak něco šustí za keřem
v příkopu. Podívá se tedy tam a vidí svou kamarádku - celou od krve
a polámanou, která křičí: "Ty blbkoooo!! Dálnice na Plzeň!"

Dohadují se Rus, Američan a Čech, kdo umí vyrobit nejlepší věc ze skla.
Rus říká: "To my, u nás v Rusku, dokážeme vyrobit tak dlouhou skleněnou
trubku, že s ní vidíme až na dno nejhlunšího oceánu!" ... " A jak tomu
říkáte?" ... "Oceánohled".
Američan na to řiká: "To nic neni ... to u nás, v Americe, dokážeme vyrobit
tak silnou čočku, že s ní vidíme do nejvzálenějšího vesmíru! Řikáme tomu
kosmohled."
A Čech na to: "To my v Čechách dokážeme vyrobit takovou věc ze skla,
že s ní vidíme skrz zeď!"
Ostatní se diví: "To neni možný ... Jak tomu řikáte?" ........... "OKNO!"
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Z historie novin
Rok 713: Publikovány první noviny pod názvem ,,Různé zprávy´´ v Pekingu v Číně
jako rukopisné noviny.
Rok 1605: Johann Carolus publikoval ve Štrasburku (nyní ve Francii, tehdy ještě
součásti Svaté říše římské) první tištěné
noviny Relation aller

Rok
Rok
Rok
Rok

fürnemmen und gedenckwürdigen Historien.
1621: V Londýně byly publikovány první anglické soukromé noviny
The Corante.
1631: Založeny první francouzské noviny La Gazette
1645: Začaly vycházet nejstarší noviny vydávané až do současnosti švédské Post-och Inrikes Tidningar.
1690: Publick Occurrences Both Foreign and Domestick v Bostonu byly první

noviny publikované v severní Americe. Byly zastaveny po jednom
vydání.
Rok 1701: Zřejmě první vydání novin Norwich Post, což byly pravděpodobně první
oblastní noviny.
11.3. 1702: Založil Samuel Buckley první anglický deník Daily Courant (vydáván
do roku 1735).
Rok 1719: Došlo k založení prvních českých novin s názvem Český postilion
neboližto Noviny české a od 4.února je vydával vzdělaný pražský
knihtiskař Karel František Rosenmüller. Vycházely dvakrát týdně
a dočteme se v nich o událostech v zahraničí io životě pražské
společnosti. Knihovna Národního muzea opatruje řadu ročníků
nejstarších českých novin, včetně toho nejvzácnějšího prvního.
Rok 1785: John Walters založil The Daily Universal Register. Od 1. ledna 1788
nesou název The Times.
Rok 1803: 15 let po ustanovení první britské kolonie australská vláda začala
vydávat Sydney Gazette a New South Wales Advertiser - první
australské noviny.
Rok 1821: Byly založeny noviny The Guardian.
Rok 1884: Otto Merganthaler vynalezl sázecí stroj (linotyp), který odléval
z roztavené písmoviny (olovo, antimon a cín) sazbu celých řádek
najednou. To znamenalo velký skok ve vydávání novin, nadešla éra
„horkého olova“. Tyto stroje se vyráběly až do 80. let 20. století,
kdy se přešlo na počítačovou sazbu.
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Rok 1962: Při tisku novin Los Angeles Time začaly být pro urychlení sazby

linotypové stroje ovládány perforovanou páskou vytvořenou počítači
RCA. Klíčové bylo vyvinutí slovníku a metody automatizace dělení slov
a zarovnávání textu do sloupců (činnosti, které zabíraly 40 % času
operátorů).
Rok 1973: Harris uvedl editační terminály, které byly rychle následovány
terminály firemRaytheon, Atex, Digital Equipment Corporation
a jinými. Výstup tvořily pásky písma na filmu z fotosázecích strojů
(„studený tisk“ nahrazující „horký tisk“ linotypových strojů). Atex
pracoval s novinami Minneapolis Star na vývoji prvního stránkovacího
systému, který dovoloval tvorbu a výstup kompletně vysázených stran,
eliminuje nutnost manuálního vložení pásků filmu. Atexův systém
představil „Atex Messaging“ (posílání zpráv), co je považováno
za předchůdce aplikací jako e-mail nebo instant messaging.
Podzim roku 2007:
Na naší škole vychází první číslo ŠOKu ( Školního Občasného
Klebetníku). Tyto noviny již vycházejí 3. rokem a o jejich chod už se starají
pouze žáci devátých tříd, kteří na této škole příštím rokem už nebudou, proto,
chcete-li, aby ŠOK vycházel i v budoucích letech, přijďte mezi nás a zapojte
se do tvorby !!!

Uspěchy našich spolužáků:
Kramný Lukáš- 2.-6. okresní kolo MO 6.třída
Bazalová Pavlína -1.-3. okresní kolo MO 7.třída
Cingel Filip -1.-3. okresní kolo MO 7.třída
Uhlířová Kateřina -1.-2. okresní kolo MO 8.třída
Kopřivová Michaela- Úspěšná řešitelka krajského kola MO 9.třída
Wiltsch David -Úspěšný řešitel krajského kola MO 9.třída
Seidlerová Andrea- Úspěšná řešitelka krajského kola MO 9.třída
Fojtíková Kristýna -10.místo celostátní kolo olympiády v německém jazyce
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Zajímavosti aneb víte, že?

•

Při polknutí trvá jídlu až 7 sekund než se dostane do žaludku?
Z celkových cca 524 646 000 kubických km veškeré vody na Zemi, mohou
lidé používat pouhých 0,3%, které představují 1 573 938 kubických km.

•

Automobilová rodina Porsche pocházela z naší země a to z Vratislavic?

•

Po požití dvou makových housek můžete mít pozitivní drogový test
na opium?

•

Taumata je maorský název 305 m vysokého
kopce na Novém Zélandě. Název má více variant. Domácí obyvatelstvo používá
název v podobě TaumatawhakatangihangakoauotamateturipukakapikimaungahoroNukupokaiwhenuakitanatahu.
Další
varianta
pojmenování
tohoto
kopce
zní Tetaumatawhakatangihangakoauaotamateau
rehaeaturipukapihimaungahoronukupokaiwhenuaakitanarahu,
má
92
písmen
a je zapsaná v Guinessově knize rekordů.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

McDonald prodal dvanáctkrát více hamburgerů, než je lidí na světě.
Na jednom Big Macovi je v průměru 178 sezamových semínek.
Winston Churchill se narodil na dámském záchodě.
Lidé se v průměru bojí více pavouků než smrti.
Coca Cola měla původně zelenou barvu.
Průměrná doba usínání je sedm minut.
Matka Adolfa Hitlera vážně uvažovala o potratu, ale její doktor
jí to rozmluvil.
První kabinka na záchodě je nejčistější a nejméně používaná.
Největší sněhová vločka měla šířku 38 cm a tloušťku 20 cm.
Nejvíce prachu v bytě jsou zbytky odumřelé pokožky.
Ženy mrkají téměr dvakrát tak často jako muži.
Člověk v průměru spolkne osm pavouků ročně.
Beeethoven si vždy předtím, než začal skládat, lil na hlavu ledovou vodu.
Běžný
obyvatel
vyspělé
země
sní
(většinou
nevědomky)
více
než tři kilogramy hmyzu ročně.
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