Mravenečník
Co, kdy, kde
Padesátníky na koníky
Celkem jsme nasbírali 1436 Kč.
1.A
1.B
2.A
3.A
3.B
4.A
5.A
5.B
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
9.A
9.B

232,26
166,52
622,22
0
121,18
268,12
87,08
9,88
33,2
498,6
143,52
13,5
134,36
112,26
0
99,56
0
32,3

Sběr papíru
1.stupeň:
třída
Váha papíru
1.a
372,5kg
1.b
363,0kg
2.a
500,0kg
3.a
472,5kg
3.b
239,0kg
4.a
427,0kg
5.a
475,0kg
5.b
499,0kg
2.stupeň:
třída
Váha papíru
6.a
186,0kg
6.b
154,0kg
6.c
1 304,5kg
7.a
570,0kg
7.b
74,5kg
7.c
488,5kg
8.a
317,0kg
8.b
1 257,5kg
9.a
250,5kg
9.b
177,5kg
Slon Africký

Sběr kaštanů a žaludů

1.stupeň:
Třída
1.a
1.b
2.a
3.a
3.b
4.a
5.a
5.b

Kaštany
41,5kg
42,0kg
83,0kg
111,3kg
23,5kg
67,0kg
59,0kg
21,0kg

2.stupeň:
Třída
Kaštany
6.a
114,0kg
6.b
55.5kg
6.c
173,5kg
7.a
4,0kg
7.b
5.0kg
7.c
22,0kg
8.a
27,0kg
8.b
69,5kg
9.a
7,5kg
9.b
23,5kg

Žaludy
0,000000001kg
33,5kg
35,5kg
3,5kg
12,5kg
65,0kg
0,0000000001kg
0,0000000001kg

Žaludy
55,5kg
0,0000000001kg
218,5kg
14,5kg
0,0000000001kg
17,5kg
24,5kg
183,5 kg
0,0000000001kg
42,5kg

BRAZÍLIE
Ve čtvrtek 6.listopadu se celá škola zúčastnila
dokumentárního pořadu Brazílie a Amazonka v
rytmu samby, který se konal v kině Mír v
Hlučíně. Po dobu, kdy se na plátně před námi
objevovaly fotografie z dokumentu, nám jej
doprovázel komentátor a komentátorka.
O Brazílii jsme se tímto projektem dověděli
mnoho zajímavých, ale i důležitých věcí.
Pamatujete si například na neprostupnou džungli
Amazonského tropického deštného lesa, proslulý
karneval v Riu de Janeiru, hlavní město Brasília,
monumentální vodopády Iguaçu?
Něco málo o Brazílii:
Oficiální název: Brazilská federativní republika
Hlavní město: Brasília
Rozloha: 8511970 km2
Počet obyvatel: 182032604
Rozloha pevniny: 8456510 km2
Úřední jazyk: angličtina, španělština,
portugalština

Vtipy
Starší skotští manželé jsou v restauraci.
Objednají si, číšník přinese jídlo, popřeje
dobrou chuť a odejde.
Po chvíli jde kolem a vidí, že večeří jen muž.
"je něco v nepořádku, madam?" zeptá se."
Ale ne", odpoví žena. "Já jenom čekám, až Mac
dojí a půjčí mi zuby"!
Mlady Skot se rozhodne chovat ovce. Pořídí si
deset ovcí, ale nezbyde mu na berana. V
odborné knize se dozví o ˝krytí ovcí˝, jako
náhradě za berana.
To jako si k nim mám líhávat a obcovat s nimi?
Nedá se nic dělat, když byznys, tak se musím
obětovat.
Naloží ovce na náklaďák, veze je do lesa a tam
je všechny celý den uspokojuje a žádný
výsledek, druhý den pokračuje v tom utrpení a
je tak vyčerpaný, že třetí den leží na posteli a
nemá ani sílu vstát.
Ptá se ženy: ˝Co dělají ovce?˝
Žena vyhlédne z okna a odpoví: ˝Je to nějaké
divné, všechny jsou na korbě náklaďáku a jedna
sedí za volantem a troubí!˝

Pořekadla trochu jinak
•
•
•
•
•
•
•
•

Blázen je člověk, o kterém si zbytek lidí
myslí, že neni normální.
Hlad je nejlepší zabiják.
Pavučina je z pohledu mouchy úplně
zbytečná věc.
Nemůžeme se vrátit do jeskyní - je nás
mnoho.
Český národní nápoj - pivo; česká národní
slabost - dalši pivo.
Kdo jinému jámu kopá, je u něho na
brigádě
Jak se do lesa volá, tak vyleze hajnej a
dá ti přes hubu.
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,
až se přinese pivo.

Chtíc, aby spal
Chtíc, aby spal, tak zpívala,
synáčkovi,
matka, jež ponocovala,
miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné,
Pán jsi a Bůh,
přeje Ti v lásce celý ráj,
pozemský luh.
Dřímej, to matky žádost je,
holubičko,
v tobě se duše raduje,
ó, perličko!
Nebesa chválu pějí tvou,
slávu a čest,
velebí tebe každý tvor,
tisíce hvězd.
Ó lilie, ó fialko,
ó růže má,
dřímej, má sladká útěcho,
zahrádko má!

Američan kupuje od starého Lorda jeho zámek.
"Víte," svěřuje se mu, "slyšel jsem, že prý tady
straší."
"Tomu nevěřím, žiji v tomto zámku již 300 let a
žádné strašidlo jsem tu nikdy neviděl.
"Žán, podej mi to piáno. Mám na něm doutník."
Záplavy v Londýně. Voda bouří přede dveřmi
lorda Padingtona.
Sluha James je otevře a zahuhňá: "Vaše
Lordstvo, Temže!"
Přijde medvěd za zajíčkem: "Pojď na
diskotéku."
"Nejdu, ještě mě malého někdo zmlátí."
Medvěd ho přemluví, že ho ochrání. U vchodu
zajíček uvidí velblouda a uteče:
"Nikam nejdu, mně neochráníš, podívej, jaké
boule udělali koňovi!"
Pejsek na poušti skáče z nožky na nožku a
skučí:
"Jestli rychle nenajdu nějakej roh, tak se asi
počůrám!"

slavíčku můj,
dřímej, má harfo líbezná
synáčku můj!
Miláčku, spi a zmlkněte,
andělové,
před Bohem se mnou klekněte,
národové!
Sestoupil v pravdě boží syn
na naši zem,
přinesl spásu, pokoj svůj
národům všem.

Pět P
Pavla píše Petrovi
(Petře, počkej před parkovištěm.)
Pavla přivítá Petra polibkem
Prochází pohledné parkoviště
Pavla plivnatě pozvrací Petra
Petr pochmurně pohlédne
Pavla poprvé pocítila porodní problémy
Petrův plod posledně povzdychá.
Potrat ?
pokračování příště …
(autorka 8.třídy Kristýna Onderková)

Vánoční trhy
Na naší škole proběhnou 4.12.Vánoční trhy.
Každá třída přispěje svými výrobky, při kterých
se opravdu zapotili! Někteří pekli perníčky, jiní
obětovali svůj volný čas zdobení cukroví a
zhotovování jiných výrobků. Po prohlédnutí a
nákupu výrobků se návštěvníci mohou posilnit u
stánku s občerstvením nebo poslechnout
příjemnou hudbu, která zahřeje u srdce.
Velikonoční trhy začnou v 14:30 zároveň
s třídními schůzkami. Po naší škole nás
provedou naši pilní žáci druhého stupně. Mohou
přijít všichni, které naše škola zajímá nebo si
chtějí koupit naše výrobky. Těšíme se na vás
v hojném počtu…

Dobrý příběh
Byli jednou jedni šťastní dobří manželé. Dobrá
máma, dobrý táta a měli spolu dobrého syna
dobrým jménem Dobrák.Jednou tak šli dobře do
dobrého lesa na dobře dobré hříbky.V tom
dobrém lese spadla dobrá máma do dobré
bažiny. Dobrý táta radostí vykřikl:,,DOBRÝ‘‘
a dobře jásal. Asi o dobré půl hodiny později
šlápl dobrý synek Dobrák do dobrého lejna.
Dobře mu to vonělo. Dobře mu tak!!!! Dobrý táta
dostal dobrý záchvat smíchu a dobře vrazil
do dobře dobrého stromu. Dobře si vyrazil
dobré zuby. Dobrý táta s Dobrákem šli ihned k
dobrému zubaři. Cestou potkali dobrou
strašidelnou hrozivou bažinní příšeru. Dobráku
já
nejsem dobrá bažinní příšera ani dobrý jogurt,
ale dobrá máma!‘‘ potom se šťastně a dobře
vrátili do dobrého domova. O dobrou hodinu
později si zašel dobrý táta k dobrému zubaři,
dobrá máma se dobře vykoupala v dobré vodě a
Dobrák si umyl dobré boty od dobrého lejna.
Na dobrý večer si vzali Dobrou mámu. Pak ulehli
do dobré postele a řekli: ,,dobrou noc a

Recyklohraní
Naše škola se zapojila do sběru použitých
baterií a malých elektropřístrojů. Soutěž se
jmenuje Recyklohraní. Podrobnější jsou uvedeny
na stránce:www.recyklohrani.cz
Zatím jsme získali body za prohlášení,test,sběr
baterií-400 bodů. Pokud máte baterie k
Vyhození nebo nefungující
elektropřístroje,můžete donést do školy. Za
sběr zodpovídá
Paní učitelka Blažková,která vám podá bližší
informace.
Podle počtu získaných bodů si můžeme podle
nabídky na www.atd. Vybrat do školy výhry.

Hlavní cena : Dataprojektor

Dobré sny.‘‘ A spali dobře a štˇastně až do
dobrého rána.
Dobří autoři: Dobrý Jakub
Dobrý Matěj

Proč děti potřebují své rodiče?
Tak to asi odpoví skoro většina dětí, protože
rodiče nám dávají kapesné. Na útratu všeho
možného. Děti potřebují rodiče ještě proto, že
když vyrostou a budou mít své vlastní děti, tak
ty děti potřebuje někdo pohlídat, tak řeknou
svým rodičům. Aby je utěšovali ze zármutku
blízké zemřelé osoby. Proto, aby jim rodiče
poradili v určitých věcech a v životě. To je
podle mne to, proč děti potřebují své rodiče.
Jana Vilášková, VI.B

Hornické Očko

Klebetník

Václav Havel
Dramatik, spisovatel
Datum narození:
05.10. 1936 (72 let)
Místo narození:
Praha, Česká republika
Znamení:
Váhy

Anketa
Jaký je váš oblíbený TELEVIZNÍ seriál ?

Dramatik, spisovatel a český prezident se
narodil 5. října 1936 v Praze. Vyrůstal ve
známé intelektuálsko-podnikatelské rodině, jeho
otec Václav M. Havel byl architekt, stavitel a
Rotarián. Část svého prvního desetiletí trávil v
domě, který postavil jeho dědeček ve Žďárci u
Tišnova na Moravě. Jenže děti na vesnici mezi
sebe synka z bohaté rodiny nebraly a Václav to
nesl velice těžce. Až do chvíle, než se mu
narodil bratr Ivan.

Ordinace v růžové zahradě. (Daniela H., 6.b)
Charmed a Přátelelé. (Kristýna B., 7.c)
Ulice .(Nela K., 7.B)
Beze stopy.(Markéta H., 6.A)
Ulice. (Filip M., 3.B)
Simpsonovi (Katka P., 7.A)
Simpsonovi (Tomáš G., 6.c)
Hvězdná brána ( Martin H., 6.c)
Sex ve městě (Lucka S. a Markéta F., 8.B)
Ulice. (Danek B., 9.A)
Comeback (Nikol Sivá 9.B)
Přátelé. (Alena Stráníková S., 6.B)
Ordinace v růžové zahradě. (P.učitelka
Antonínová)
Ordinace v růžové zahradě a Ulice. (Robin
C.5.A)
Nic než pravda,Hádej kdo jsem,Hop nebo
trop.(P.učitelka Švrčinová)

Prvorepublikové aktivity rodičů se staly
důvodem, proč mladému Václavovi komunistická
moc nedovolila po ukončení školní docházky v
roce 1951 dále studovat. Havel nastoupil do
učení v oboru chemický laborant a maturitu
složil až při zaměstnání na večerním gymnáziu. Z
kádrových důvodů nebyl později přijat ani na
žádnou vysokou školu s humanitním zaměřením.
Rozhodl se tedy pro Ekonomickou fakultu
Českého vysokého učení technického, ale tento
ústav po dvou letech opustil.

17.listopad 1989

Prvním velkým podnikem nezávislých studentů se
měla stát vzpomínková demonstrace u
příležitosti 60. výročí 17. listopadu 1939, dne,
kdy nacističtí okupanti zasáhli proti českým
vysokým školám. Aby se nedostali hned od
samého začátku do rozporu se zákonem, obrátili
se s nabídkou spolupráce na městskou
vysokoškolskou radu SSM (Socialistický svaz
mládeže) v Praze.
Výsledkem jednání byla dohoda, podle níž se
demonstrace mohla konat a nezávislí studenti na
ní směli pronést projevy. Museli se ale zavázat,
že se studentský průvod vyhne středu města.
Povolená cesta směřovala z Albertova na
Vyšehrad k hrobu Karla Hynka Máchy, kde se
měli účastníci rozejít. Plán nakonec schválil také
Městský výbor KSČ (Komunistická Strana
Československá) v Praze, který ovšem přesto nechal
vyhlásit pohotovost pražské policie. O
bezradnosti komunistů v této době nejvíce
vypovídá skutečnost, že uložili ministru vnitra,

aby oddíly SNB (Sbor Národní Bezpečnosti)
zabránily studentům v přístupu do středu města,
že však proti nim nesmí zasáhnout silou!
Na Albertov se dostavilo nečekaně velké
množství mladých lidí. Přestože připravovatelé
shromáždění neplánovali 17. listopad jako
střetnutí s režimem, řadoví účastníci smýšleli
jinak.
Nad hlavami nesli nápisy Zrušte KSČ, Zrušte
StB, Nechceme vládu jedné strany, Chceme
jinou vládu, Svobodnou republiku ve svobodné
Evropě atd. Ty musely být připraveny předem,
demonstranti si je přinesli již z domu.

Australan odkázal svým psům statisíce dolarů
Zemře-li majitel, stávají se jeho psi často
bezdomovci. Z australských domácích miláčků
Wagse a Deefy se naopak stali boháči, protože
jim jejich majitel odkázal 700 000 australských
dolarů (8,6 miliónu korun), napsal list The
Sydney Herald Sun.
26. 10. 2008 21:10 - MELBOURNE
Podle poslední vůle muže, jehož jméno zprávy
neuvádějí, stráví psi zbytek života v luxusním
pětihvězdičkovém zvířecím rekreačním středisku
severně od Melbourne. Za 5000 australských
dolarů měsíčně si budou Wags, devítiletý
kříženec teriéra a Deefa, desetiletý kříženec
corgiho, užívat týdenní pedikúru, pravidelné
masáže i služby osobního trenéra. Spát budou
ve sloupkové posteli v ložnici vybavené televizí a
klimatizací.
Pokud je pobyt uvnitř omrzí, mohou se projít
kolem laguny nebo vyrazit do "country klubu",
kde mají k dispozici travnaté i písečné dráhy na
běhání a venkovní plavecký bazén. Po jejich
smrti připadnou zbylé peníze dvěma
charitativním organizacím na ochranu zvířat.

Papoušek skončil po smrti majitele na
antidepresivech
Tropičtí ptáci se často se smrtí blízkého člověka
neumí vyrovnat. Lék Prozac je teď novým
nejlepším přítelem papouška, který truchlí po
smrti svého majitele, jenž ho vychovával takřka
od narození. Papoušek Fred se dostával v
posledních devíti měsících do úzkostných stavů
poté, co se nedokázal vyrovnat se smrtí
milovaného člověka. Informoval o tom britský
deník Sun.
21. 11. 2008 16:04 – LONDÝN
Šedý africký papoušek si steskem vytrhal
veškeré peří z krku a jen bezcílně od rána do
večera kýval hlavou nahoru a dolů. Experti na
zvířata se domnívají, že se dostal do hluboké
deprese, jelikož nedokázal pochopit, proč jeho
majitel George z ničeho nic zmizel.
V ten moment přišel na řadu lék Clomical, který
má podobné účinky jako Prozac, pouze je vhodný
i pro ptáky. Stav papouška se rázem výrazně
zlepšil "Byl opravdu ve špatném stavu poté, co
mi zemřel manžel. George a Fred si byli velmi
blízcí," uvedla smutně vdova Helen.

Podle expertů jsou tropičtí ptáci velmi
emocionální a stále stoupá číslo těch, kterým
musejí podávat antidepresiva.
(Jana Vilášková)

Pes vytočil telefonní číslo a vyvolal policejní
zásah
Někteří psi mají schopnosti, o nichž jejich
majitelé nemají tušení. foto: Dana Kysučanová,
Novinky
Kousáním bezdrátového přístroje pevné
telefonní linky svého pána vyvolal jistý pes v
severním Německu ojedinělý policejní zásah.
Podařilo se mu totiž navolit existující telefonní
číslo. Sdělil to mluvčí bezpečnostních sil ve
Winsenu u Hamburku Jan Krüger.
9. 11. 2008 19:19 - BERLÍN
Jedné ženě začal vyzvánět telefon a po jeho
zvednutí nikdo neodpovídal, slyšela jen jakési
chroptění. Začala se obávat o zdraví volajícího
a pokoušela se ho zavolat zpět. Když se jí to
nepodařilo, poradila se se snachou, která
zavolala policii.

Koala
Rozšíření - Austrálie (jihovýchodní Queensland,
východní Nový Jižní Wales a stát Viktorie).
- Stráví celý život na vysokých stromech. Ve
dne sedí zaklesnutá ve větvích. Šplhá díky
ostrým drápkům a pomáhá jí první a druhý prst
postavený proti ostatním. Krátkou vzdálenost
umí i přeskočit.
- Na zem slézá, jen když potřebuje na další
strom. Překvapivě dobře plave.
- Je potravním specialistou. V Austrálii roste
více než tři sta druhů eukalyptů, koaly ale
využívají listy jen asi dvaceti z nich. Denně jich
spotřebují asi 500 gramů. Listy eukalyptů totiž
obsahují jedovaté látky, jejichž obsah závisí na
půdě, ve které rostlina roste. Koala dokáže
obsah rozeznat a vybrat si správnou. V játrech
má enzymy, které tyto jedy eliminují. Trávení
napomáhají kamínky, hlína, zlomky kůry. Samci
jsou dospělí ve 3-4 letech, samice o rok dříve.
Páří se v létě (od prosince do března). Samci se
páří s více samicemi. Páření je krátké a
bouřlivé, doprovázené hlasitým řevem, který
připomíná štěkání, chrochtání, a často se

policisté přijeli na adresu, která odpovídala
telefonnímu číslu, ze které ženě někdo volal, ale
nikoho tam nenašli. Vše se vyřešilo až poté, co
na policii přišel uživatel této pevné linky a
vysvětlil, že jeho pes, když byl doma sám,
kousal přístroj a překvapivě vytočil platné číslo,
dodal mluvčí.
(Jana Vilášková)

Láska
Láska je jako drahokam,
kterých na světě moc není.
Láska je plná klam,
nenávisti i ublížení.
Láska je nejdražší na světě,
za peníze si ji nekoupíš.
Najdeš ji na této planetě,
ale přesto jako by tento svět opouštíš.
Láska je plná překážek,
které musí se překonat.
Láska je plná urážek,
kterým se musí odolat.

neobejde bez drobných zranění. - Samice rodí
po 25 až 36 dnech březosti jedno, vzácně dvě
mláďata o váze 0,36 g. Mládě si instinktivně
najde cestu do vaku, kde setrvá až sedm
měsíců.
- Mléko saje do stáří 6 až 12 měsíců. Pak se
přestěhuje na hřbet matky.
- Mládě se osamostatňuje po 18 měsících, kdy
už váží 3,5 kg. Dospělý samec pak má přes
deset kilogramů, samice přes osm kilo.
- Koala nepotřebuje pít, stačí jí voda z
potravy.
- Kromě zdivočelých psů nemá nepřátele, občas
trpí onemocněním způsobeným kvasinkami

Dožívá se 15 až 20 let.

Lásku můžeme dát
a bezstarostně si žít.
Lásku můžeme i brát,
ale nejlepší je-někoho mít rád.
Láska si nevybírá,
s kým žít bude.
Láska jen dveře otevírá,
a přemýšlí, kdo dál půjde.
(neznámá autorka z 8.B)

