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Co, kdy, kde
Akce školy na měsíc duben 2009
Den

Datum

Čas

Akce školy

st

1. 4.

Divadelní představení Strakonický dudák Opava

st

1. 4

FO – okresní kolo

pá

3. 4.

Vystoupení v domově důchodců

út

7. 4.

Den otevřených dveří a Velikonoční trhy

st

8. 4.

MO 6., 7., 8. - okresní kolo - Opava

čt

9. 4.

Velikonoční prázdniny

pá

10. 4.

Velikonoční prázdniny

pá

17. 4.

Volejbal dívek – okrskové kolo

út

21. 4.

9:00

Vernisáž výstavy výtvarných prací v KD

út

21. 4.

10:30

Beseda o Etiopii – KD – 6. a 7. třídy

st

22 4.

8:30

Kabaret – Popeláčci – KD – 1. – 5. tř.

od 22. 4.

Přijímací řízení na SŠ

st

22. 4.

BiO – okresní kolo kat. D

čt

23. 4.

Sběr papíru

pá

24. 4.

Pythagoriáda – okresní kolo – 6., 7. tř.

pá

24. 4.

pá

24. 4.

pá

24. 4.

9:30

Jarní běh KD

út

28. 4.

15:00

Konzultační den

út

28. 4.

Atletický čtyřboj 5. tříd Opava

st

29. 4.

BiO kat. C - okresní kolo

st

29. 4.

8:00

Přijímací řízení do 6. tř. RVM

st

29.4.

13:15

Hrajeme si na školu 1. A, 2. A ve II. A

st

29. 4.

Volejbal dívek – okresní finále

čt

30. 4.

Volejbal chlapců – okresní finále

pá

30. 4.

Pálení čarodějnic

7:00

Flóra Olomouc – exkurze
Volejbal chlapců – okrskové kolo
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Zeptali jsme se pana školníka Stanislava Lizáka
Kolik papučí zabavíte za týden?
No tak asi šest až sedm párů, ale tento týden jsem zabavil pouze jeden pár
pantoflí.
Lepšíme se v uklízení?
Ano. Ale mohlo by to být lepší.
Co jako školník děláte?
Hlavně opravuji různé věci. Ale jezdím s dětmi i na olympiády a soutěže.
Baví vás dělat školníka?
Každá práce mě baví.
Čím jste chtěl být v mládí?
Nejdřív hasičem, ale od 6.třídy jsem chtěl být strojvůdcem.
Nakonec jsem skončil jako elektrikář v ostravských dolech.
Máte nějakého domácího mazlíčka?
Jelikož žiji v paneláku, tak nemám.
Ale v mládí jsem měl loveckého psa.
Kde to bylo lepší-v dolech nebo u nás ve škole?
Jistě že ve škole. V dolech po mně pořád někdo křičel, ani nepoděkoval, ale tady
za mnou vždy někdo přijde, poprosí, já určenou práci udělám pěkně v klidu.
Ale v dolech ani na nějaké prošení nebyl čas, tam muselo být všechno rychle
uděláno.
Jak jste se dostal k práci školníka?
No, do důchodu jsem dělal v dolech, potom mě pan učitel Baturný poprosil, jestli
bych šel k vám do školy pracovat jako školník, tak jsem neodmítl a šel jsem.
Baví vás zabavovat hodným dětem pantofle?
Právě že ty hodné děti si je pěkně uklízejí.
( ptal se Jakub Panáček)
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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

Osobnosti
Tomáš Garrigue Masaryk
(7.3.1850 – 14.9.1937)
hodonínský rodák, významná osobnost českého vědeckého a politického života.
Studoval ve Vídni, kde získal doktorát filosofie, a Lipsku, kde se seznámil se
svou budoucí manželkou, Američankou Charlotte
Garrigue, jejíž příjmení přidal ke svému.
Po rozdělení pražské univerzity na českou a
německou r. 1882 v něm česká univerzita získala
významnou vědeckou osobnost.
V r. 1914 na počátku 1. světové války odešel do
zahraničí a své další působení spojil s důsledným
protihabsburským bojem, jehož výsledkem byl vznik
Československé republiky 28.10.1918.
Úřad prvního prezidenta mu byl Národním
shromážděním svěřen 14.11.1918 ( dále v r. 1920,
1927, 1934). Tento úřad zastával až do roku 1935,
kdy pro nemoc odstoupil. Vždy byl čestným
člověkem, který i za cenu ústrků nikdy neslevil ze
svých vysoce morálních zásad.

4

ŠOK (školní občasný klebetník ) číslo 9, školní rok 2008/2009

Jan Amos Komenský
(28.3. 1592 – 15.11. 1670)
pedagog („učitel národů“), kněz – poslední biskup Jednoty bratrské, vědec,
literát evropského formátu, politik – bojovník za mír.
Narodil se pravděpodobně v Nivnici na Moravě. Vystudoval na univerzitách
v Německu a pak působil na Moravě ( např. v Přerově, Fulneku). Po bitvě na Bílé
hoře byl nucen žít v ústraní a nakonec odejít do emigrace. Postupně pobýval
v polském Lešně, v Anglii, v Uhrách, ve Švédsku a nakonec v Nizozemí, kde
zemřel. Pohřben je v holandském Naardenu.
Byl hluboce vzdělaný, uvažoval o tom, jak má lidstvo dojít celkové nápravy a
dosáhnout ideální společnosti. Cestu k tomu viděl ve výchově a vzdělání. Sepsal
proto několik významných pedagogických prací a učebnic, které si získaly velký
ohlas. Po celé Evropě byly známy především jeho učebnice Brána jazyků otevřená
a Orbis pictus (Svět v obrazech). Světově významnými se staly jeho návrhy na
reformu školství. Proslulé je Komenského dílo Labyrint světa a ráj srdce, v němž
ukazuje přetvářku a neupřímnost světa. Komenského návrhy na nápravu světa
však nenacházely příliš velký ohlas mezi tehdejšími vzdělanci a politiky. Mnohé
z nic jsou doceňovány až v dnešní době.
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Hornické očko
Dvouhlavá želva se krmí oběma hlavami naráz

Velmi neobvyklého mazlíčka ukázal novinářům v
západní Číně jeden chovatel - dvouhlavou želvu. Přes
podivnou mutaci se má zvíře čile k světu. Její majitel
jen netuší, nakolik se obě hlavy mezi sebou dohadují.
Příčinou neobvyklé mutace je podle odborníků
genetická chyba a pravděpodobně vliv znečištění
životního prostředí.
(Jana Vilášková)
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Nejošklivější kocour na světě
Většinou se píše o nejkrásnějších zvířatech, která jsou volena na
nejrůznějších výstavách. Tentokrát však rozhodně nejde o nejkrásnější
zvíře, které ještě k tomu nebylo ani nikým voleno)
Když se rozdávala krása, přišel kocour Ugly asi opravdu až jako poslední. Má
holé celé tělo, ale okolo krku má dlouhou srst, která působí v porovnání se
zbytkem těla tak trochu směšně.

Nejodpornější kocour na světě si svůj titul doopravdy zaslouží.

Stovky lidí se na něj jezdí dívat a fotí si ho.

(Jana Vilášková)
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Delfíni a lachtani hlídají nejdokonalejší americké ponorky

Americké námořnictvo cvičí delfíny a lachtany, aby ohlídali
před teroristy nejvyspělejší ponorky ve výzbroji USA, které
kotví v zálivu Puget. Vybraná zvířata už prodělala základní
výcvik a jedinou překážkou jejich bezproblémového nasazení
jsou protesty ochránců zvířat ve státě Washington na
západním pobřeží USA, kde záliv leží.
Námořnictvo zdůrazňuje, že jedině delfíni a lachtani mohou
včas odhalit případné vetřelce představované třeba i jediným
potápěčem..
„Jejich síla je v tom, že jsou jako výkonná, pohyblivá čidla.
Můžete plavat kdekoli v zátoce a budeme o vás vědět. Navíc
hladce přeplavou jakéhokoli člověka a dobře se doplňují s
lachtany, kteří mají dobrý směrový sluch,“ řekl listu Los
Angeles Times Steve Hugueley, který s delfíny pracuje na
ponorkové základě v jihovýchodní Georgii.
(Jana Vilášková)
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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. “
( kolektiv autoru )
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Červená kniha ohrožených druhů
Veverka obecná
Mezi naše ohrožené živočichy patří také Veverka obecná.
Charakteristika: hlava s tělem 20-30 cm, ocas 14 - 25 cm, hmotnost 200 - 500 g.
V listnatých lesích a městských parcích s malým podílem jehličnatých stromů
převládají rudohnědé typy, v jehličnatých lesích vyšších poloh nalezneme téměř
výlučně veverky zbarvené černohnědě anebo tmavohnědě. Toto zbarvení vzniklo
přizpůsobením se okolnímu prostředí, ve kterém veverky žijí; v tmavých
jehličnatých lesích jsou tmavohnědé veverky ve dne méně nápadné než veverky
rudohnědé a naopak. Zdá se, že zbarvení veverek souvisí také s podnebím. Rudé a
rudohnědé veverky se vyskytují převážně v teplejším a sušším prostředí, zatímco
černohnědé nalezneme v chladnějším a vlhčím prostředí. Převládající zbarvení
není dáno jen ochrannou funkcí, občas vedle sebe žijí různě zbarvení jedinci.
Veverky umějí velmi dobře šplhat. Dokáži vyběhnout téměř stejně rychle a
šikovně po kmenu stromu nahoru jako dolů. Skákají daleko a jistě. Jejich malá
tělesná hmotnost jim umožňuje, aby se vyšplhaly až do vnější části korun stromů
a větví. Dlouhý huňatý ocas přitom slouží na udržování rovnováhy a jako kormidlo
při skákaní. Ozývají se zvláštním: "čuk, čuk".
Výskyt: lesy všeho druhu od nížin až do hor. Ve větších zahradách a městských
parcích se nechají zvířata snadno ochočit a krmit. U nás žijí po celém území. V
posledním desetiletí došlo k výraznému snížení stavů, proto je také zařazena do
kategorie ohrožených druhů.
(Jakub Panáček)
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Bájné bytosti
Naga
Naga je egyptská mýtická stvůra, která chrání svůj lid před nájezdníky.
Nemá potřebu jíst, jen zabíjet. Je to had s tělem člověka, v některých případech
má dokonce i tři páry rukou. Od lidí se naučila používat zbraně (sečné a luky).
Každý, kdo se jí podívá do očí, zkamení. Raději ale má, když může svou oběť
usmrtit. Zkamenělá oběť má ještě šanci na život. Většinou ji však Naga na místě
roztříští, a to pak už nemá sebemenší šanci. Je velice mrštná a rychlá.
( David Wiltsch )
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Vtipy
"Jeane, pohár vody, prosím." "Zde, pane." "Děkuji, Jeane. Jeane, další pohár
vody, prosím." "Zde, pane." "Děkuji, Jeane. Jeane, ještě jeden pohár vody,
prosím." "Zde, pane." "Děkuji, Jeane. Jeane?" "Ano, pane." "Zavolej hasiče. Tohle
sami neuhasíme."
Policista staví řidiče a říká: ,,Pane řidiče, už posedmé vám říkám, že ztrácíte
náklad.´´ A on na to: ,,A já vám už posedmé říkám, že je námraza a sypu silnici.´´
Sedí veverka smutně na stromě a louská ořechy. Rozlouskne první a v něm jsou
bílé šaty, rozlouskne druhý a v něm jsou stříbrné šaty, rozlouskne třetí a v něm
zlaté šaty. Chudák veverka si řekne: ,Sakra, já se kvůli té pohádce ani
nenažeru.´´
Jde indián s člověkem po poušti už dost dlouho. Najednou říká člověk
indiánovi:"Vystřel, možná nás někdo uslyší." Indián vystřelí. Jdou dál a asi po půl
dni opět říká člověk: "Vystřel možná nás už někdo zaslechne." Indián opět
vystřelí. Už se schylovalo k večeru, a člověk opět přesvědčuje indiána aby
vystřelil. Indián mu na to povídá: "Nemůžu, už nemám šípy
Učitelka se ptá dětí ve škole: "Děti co nám dává husa?".
Přihlásí se Moricko:
"Škvarky".
"A co ještě nám dává husa?" ptá se učitelka Moricka.
"Škvarky".
"To už si říkal. Trochu ti pomůžu." naléhá učitelka.
"Co má tvoje máma pod hlavou, když spí?"
"Ruku" odpovídá Moricko.
"A co má tvůj otec pod hlavou, když spí?" ptá se trpělivě
dál paní učitelka.
"Noviny" odpovídá Moricko.
"A co míváš pod hlavou ty?"
"Polštář."
"A co je v polštáři?"
"Peří."
"No! Takže co nám dává husa, Moricku?" ptá se učitelka.
"Škvarky!"
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Velikonoční lidové koledování
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.
Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?
Koleda, koleda proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda holoubek
dejte něco na zoubek
Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,
co jim snesla slepička.
Dávaj vajec kázal kadlec,
kázal kadlec i kadlička,
abys dala dvě vajíčka,
jedno bílý, dvě červený,
šak slépka snese jiný,
vajíčko se kotoulí,
slepička se popelí,
u pastýřů v koutu,
na prašivým proutku.
Prašivý se zlámal,
zlatý se ukázal.
Otloukej se, píšťaličko,
otloukej se mízo-lízo,nebudeš-li se otloukati,
budu na tě žalovati.
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Matematický Klokan 2009
Dne 19.března 2009 se na naší škole uskutečnila soutěž Matematický Klokan.
Všem výhercům blahopřejeme. Zde jsou vždy první dva, kteří vyhráli ve své
kategorii:
Cvrček:
1. Jančík Josef – 3.A
2. Schamack Alan – 3.B
Klokánek:
1. Kastowský Štěpán- 4.A
2. Beneš Bronislav – 5.A
Machalová Hana – 5.B
Benjamín:
1. Plačková Tereza – 7.C
2. Uhlířová Kateřina – 7.C
Kadet:
1. Oleják Milan – 9.B
2. Prokop Petr – 9.B
(A.S.)
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