
TONÍK OSTROZRAK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ANTONÍNSKÁ 3, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ČÍSLO: TONÍK OSTROZRAK, ANEB ZAOSTŘENO NA ANTONÍNSKOU ZDARMA

LEDNOVÉ ČÍSLO
ČTĚTE NA STRANĚ 1-13



STRANA 2 / 13

1. ČÍSLO: TONÍK OSTROZRAK, ANEB ZAOSTŘENO NA ANTONÍNSKOU ZDARMA

Okénko do mateřské školky...

Mateřská škola je
jednotřídní a navštěvuje
ji 23 dětí.

Během školního roku se
děti formou hry
vzdělávají a povídají si
o různých
tématech.Naše poslední
téma bylo Vánoční
cinkání. Toto téma je
u dětí velmi oblíbené.
Během Vánočního

cinkání navštívila
školku Mikulášova
výprava. Děti
během tohoto období
vyrábí různé výrobky
například vánoční
svícínky, zdobí si
sádrové ozdůbky,
stromeček ze šišky
nebo vlastní baňky. Děti
také pekly a zdobily
perníčky. Navštívili jsme
středisko ekologické
výchovy Hlídka, kde si
děti připomněly vánoční
zvyky a tradice. Toto
téma bylo završeno
vánoční nadílkou
pro děti.

S pozdravem

Paní učitelky z MŠ
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Okénko do školní družinky...

Nastal Nový rok a s ním jsme
se vrátili do naší družinky.
Všichni jsme se moc těšili
na kamarády a nové hry, které
nám donesl Ježíšek. V prosinci
jsme totiž s dětmi měli malou
besídku, kde jsme měli voňavé
cukroví a zpívali koledy.
Po návratu z oběda nás
všechny čekalo milé
překvapení. Ve třídě bylo
několik zabalených dárečků,
kde jsme po rozbalení našli
nové deskový hry a lego. Děti
měly z dárků velikou radost. 

Na Tři krále o krok dále...

 
 
 
 
 
 
 
V lednu si v družince
připomínáme svátek Tří králů.
Společně si s dětmi vypravíme
poutavý příběh o třech
králích. Vyrábíme různé
výrobky na toto téma
například malé postavičky,
koruny nebo je malujeme.
Venku sice sníh nemáme, ale
my si ho aspoň připomínáme
výrobou sněhuláků. 
 
 
 

 
V novém roce určitě bude zase
plno akcí, o kterých Vám něco
napíšeme v dalších vydáních.
Dále se s Vámi určitě podělíme
o další krásné výrobky, které
v družince vytváříme. Všem
vám přejeme úspěšný další
rok.
 
 
Za kolektiv ŠD
Kateřina Slavíková
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Školní parlament informuje
 
 
Školní parlament zjišťoval,
jak se Vám líbí zrealizované
projekty našeho PARA.
V listopadu jste svým
hlasováním vybrali tyto čtyři
projekty: 
1. Reproduktory do studovny,
projekt od 6.A. 2. Zábavné
chodby, projekt od 9.A . 3.
Antistresové míčky, projekt
od 8.A. 4. Podsedáky do tříd,
projekt od 8. A a 9. A.
V průběhu prosince, autoři
projektů, za pomoci paní
učitelky Bozánové a pana
ředitele, svoje projekty
zrealizovali, a my
„parlamenťáci“ jsme Vám je
pak rozdělili do Vašich tříd. 
 
Zajímalo nás, jak se Vám
projekty libí: 
 
6.B Kubík- „Je to dobrý, ale
půlka antistresových míčků se
nám už roztrhla.“  
6.A Míša- „Je to dobrý, ale ty
míčky se nám do tří dnů
roztrhly, podsedáky byl dobrý
nápad.“
6.C Tibor- „Je to dobrý,
podsedáky jsou pohodlný.“

5.A místopředseda Martin-
„Podsedáky jsou skvěly nápad,
přijde mi, že hlasovat pro ně
bylo skvělý.“
6.B místopředseda Metoděj-
„Podsedáky jsou v pohodě.“
9.B předsedkyně Berta- „
Myslím, že se letos PARO moc
povedlo, nejvíce se mi libí
projekt do prvních a druhých
tříd.“ 
Zjistili jsme, že projekt
antistresové míčky byl skvělý
nápad, ale asi máme na škole
hodně dětí ve stresu, jelikož
většina míčků bohužel praskla.
Na druhou stranu věřím, že
s ostatních věcí máte taky tak
velkou radost. První a druhé
třídy dostaly zábavné a poučné
tabule, které mají jak ve třídě,
tak na chodbě. 
Doufám, že nám budou dlouho
sloužit.
 
Za Školní parlament:
Metoděj Trávníček 6.B
 
 
 
 
 
 
 

24. - 29.1 proběhne na naší
škole Barevný týden. Této
akce se můžete zúčastnit i vy!!
Veškeré informace najdete
na nástěnce parlamentu
nebo na chodbách školy, kde
boudou vyvěšeny transparenty
o podrobnostech této akce.
Za účast budete odměněni
malou odměnou. Těším se
na hojnou účast. Za Školní
parlament Berta Špunarová
9.B

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ
PEDAGOG 
V naší škole ve druhém patře
najdeme pracovnu Školního
poradenského pracoviště. Zde
pracuje tým odborníků - paní
výchovná poradkyně, paní
psycholožka, paní speciální
pedagožky. Tým doplňuje
i metodik prevence, kterého
najdete v kabinetě zeměpisu.
Kdo je speciální pedagog ? 
Hlavním úkolem je odhalovat
speciální vzdělávací potřeby
žáků ve škole v jednotlivých
třídách, pomáhat dětem
s učením, pokud se jim práce
nedaří. Rovněž podporuje
žáky nadané, aby ve škole
nemarnili čas a naplno
využívali svoje nadání.
Využívá nejrůznější speciální
metody, aby žáky učení nejen

bavilo, ale dávalo jim smysl.
Speciální pedagog je každý
rok přítomen i zápisu dětí
do prvních tříd.
Pracuje individuálně,
skupinově, nebo přímo
ve třídách, zejména
v hodinách českého jazyka
a matematiky.
Ke každému žákovi přistupuje
jednotlivě, podle jejich
schopností a možností, o svých
postupech informuje třídního
učitele, rodiče.
Rovněž spolupracuje
a metodicky řídí asistenty
pedagoga. Provádí screeningy,
ankety, dotazníky ve škole,
tato činnost se opět týká
speciálně vzdělávacích potřeb
a rizik školní neúspěšnosti
žáků.

Rozhovor

Co se Vám na práci speciální
pedagožky líbí nejvíc?
 
Práce s dětmi, které jsou
nadšené, nebojí se učit něco
nového. Snažím se pro žáky
vymyslet vždy něco, co je
zaujme a co děti pobaví a má
pro ně smysl. Možná by vám to
mohlo připadat zvláštní, ale líbí
se mi a zajímají mě situace,
které jsou nějakým způsobem
neobvyklé, složité a obtížně se
řeší, také jsem ráda, když mě
vyhledávají děti nadané.
 
Jakou školu musíme

vystudovat, pokud bychom
chtěli vykonávat tuto profesi?
 
Nejlépe je vystudovat střední
pedagogickou školu a následně
školu vysokou se zaměřením
na speciální pedagogiku - obor
etopedii, případně psychopedii
či somatopedii, to jsou však již
obory, které dávají možnost
pracovat i ve speciálních školách
se zaměřením na děti s tělesným,
mentálním postižením nebo na
podporu žáků s poruchami
chování.
Barbora Budínová, ŠPP
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Vánoční piškvorkový turnaj

 
Zeptali jsme se vítěze turnaje
Josefa Gazdíka z 8.B: 
 
Jak ses dostal ke hraní
piškvorek?
Začal jsem se spolužáky hrát,
když paní učitelka třídní
přinesla desku a žetony.
 
A kdy to bylo?
Už to bude víc než rok, začal
jsem se tehdy chystat
na mistrovství světa juniorů.
 
A jak takový turnaj vypadal?
Trval tři dny, každý den jsme
hráli tři zápasy. Některé trvaly
půl hodiny i déle. Nejtěžší
bylo, když jsem musel
po rozlosování hrát se svým
bratrem - nechtěli jsme hrát
proti sobě. 
 
Budeš se piškvorkám věnovat
i nadále?
Když bude příležitost, tak ano.
 
Blahopřejeme k vítězství
a děkujeme za rozhovor.
 

Povídali jsme si také s nejlepší
ženou turnaje Elou Soškovou
z 9.B: 
 
Stala ses nejlepší ženou
turnaje. Co na to říkáš?
Byla jsem překvapená
a nečekala jsem to. Diplom
jsem si založila do mé sbírky
ostatních diplomů.
 
Jak reagovali tvoji rodiče?
Byli hodně pyšní a gratulovali
mně.
 
Budeš hrát piškvorky
i nadále?
Určitě v tom hodlám
pokračovat i na střední škole.
 
A na jakou střední školu se
chystáš?
Hlásím se na gymnázium
na třídě Kapitána Jaroše.
 
Blahopřejeme k titulu
a držíme ti palce, aby ti to
vyšlo.

autor článku:
VOJTĚCH CHLÁDEK

16.12.2021 se ve studovně
konal turnaj v piškvorkách. 
Turnaj měl začít v 8.00, ale
kvůli rozdělení do skupin začal
v 8:30. Aspoň jsme mohli 30
minut trénovat.
Rozdělení: Byli jsme rozděleni
do 4 skupin po 7 a jedna byla
po 6. Každý hrál s každým
ve své skupině. Hrálo se tedy
šest zápasů. Potom se spočítalo
skóre a dva z každé skupiny
postoupili do osmifinále.
Kvůli remízám se musely hrát
vzájemné zápasy,
Sonneborn-Berger, potom do čtvrtfinále,
semifinále a do finále. A ti co
například prohráli už
v osmifinále (například já :-) ),
tak ti hráli o osmé místo.
Pokud vyhráli, tak hráli o 6.
a 5. místo. Poté bylo vyhlášení
vítěze, tím se stal Josef Gazdík.
Každý, kdo se umístil
do osmého místa, dostal
odměnu. Poté jsme se vrátili
do třídy a učili jsme se.
Turnaje se zúčastnilo
neuvěřitelných 27 hráčů, 25
lidí z druhého stupně a 2
z prvního stupně.

 
 
Umístění: 
1. místo: Josef Gazdík, 8.B
2. místo: Tomáš Tipner, 8.B
3. místo: Josef Vokřínek, 8.A
4. místo: Paolo Passini, 7.A
5. místo: Tom Ngo, 8. B
6. místo: Vojtěch Chládek, 6.C
7. místo: Adam Boháček, 9.B
8. místo: Jakub Vítek, 9.B
Nejlepší žena: Ela Sošková,
9.B
 
 
 
Ceny: Pro nejlepšího žáka
medaile, pro ostatní
hlavolamy, 3D puzzle,
čtverečkované deníky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recenze
A jak turnaj vnímali samotní
hráči?
Tomáš Tipner (2. místo) - :)
 
Pepa Vokřínek (3. místo) - (chtěl
to takhle publikovat) It is very
good weather for playing. (Bylo
pěkné počasí pro hraní).
 
Lukáš Klíma (neumístil se) - Byl
to pěkně napínavý turnaj, chtěl
bych, aby se konal znovu.
 
Vojtěch Chládek (6. místo) - Byl
to skvělý turnaj, dobře jsem si
zahrál a chci poděkovat paní
učitelce Horákové, že takovou
věc vymyslela.
 
Štěpán Jahoda a Egon Mores
(neumístili se) - Bylo to super,
moc jsme si to se spolužáky
užili.

Díky komu jste začali hrát
piškvorky?
 
Martin Reiter :
Díky kamarádům.
 
Lukáš Klíma : Také
díky kamarádům a paní učitelce
Horákové.
 
Timo Shuvalov: My hrajeme
piškvorky doma.
 
Vojtěch Chládek: Já hraji
piškvorky doma. Ve škole jsem
je začal hrát díky paní učitelce
Pachlové a Horákové.
 
Štěpán Jahoda: Díky paní
učitelce z matematiky, která nám
o tom řekla a také přinesla desku
a žetony. Od té doby hrajeme
skoro každou přestávku.
 
Ela Sošková: Motivoval mě můj
spolužák, začali jsme hrát spolu.

Věděli jste, že...?

... piškvorky pochází z Číny
a začaly se hrát 2000 let
před Kristem ?
 
... v piškvorkách se koná
i mistrovství světa? Poslední se
uskutečnilo v estonském Tallinu
v roce 2019 a jeho vítězem se
stal poprvé v historii český hráč
Martin Muzika.

... úřadující mistr světa
v piškvorkách navštívil naši
školu na podzim? Přijel na náš
piškvorkový workshop, kde
jsme si nejprve povídali o hře
a potom si i zahráli.
 
... na naší škole již dvakrát
proběhlo Mistrovství světa
juniorů v piškvorkách, kterého
se účastnili i naši žáci? Konalo
se o letních prázdninách
v počítačové učebně.
 
... originální deska z turnaje i s
podpisy účastníků slouží ke
hraní žákům v 8.B?
 
... piškvorky můžete hrát
i online? Například na portále
playfive.net.
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Zajímavost
HP-35 byl navržen tak, aby se
vešel do náprsní kapsičky
u košile.
Vývoj, který trval dva roky,
stál 1 milion dolarů a podílelo
se na něm 20 inženýrů.
V Hewlett-Packard původně
plánovali vyrábět kapesní
kalkulátory jen pro své
inženýry, ale nakonec se
rozhodli je prodávat a HP-35
se tak stal komerčním
produktem. Za tři roky se
prodalo tohoto kalkulátoru
300 tisíc kusů. Vynálezce,
který se velmi podílel na vývoji
– Clive Sinclair, zemřel 16.
září 2021 ve věku 81 let.
Tomáš Tippner, 8. B
(Zdroje: Wikipedia,
https://www.seznamzpravy.cz/c
lanek/zahranicni-milovana-pop
elka-rostak-belmondo-tvare-te
ch-ktere-jsme-letos-ztratili-
183505#dop_ab_variant=0&d
op_source_zone_name=zpravy.sz
nhp.box&dop_req_id=q0Bvzi
hcKVt-202112302108&dop_id
=183505&source=hp&seq
_no=1&utm_campaign=&u
tm_medium=z-boxiku&utm_so
urce=www.seznam.cz )

HP - 35 - PRVNÍ VĚDECKÝ
KALKULÁTOR NA SVĚTĚ . 
 
Před padesáti lety se 4. ledna
1972 začala prodávat první
kapesní vědecká kalkulačka
na světě.
Jednalo se o HP-35 značky
Hewlett-Packard za 395
dolarů.
Kapesní kalkulátory dovedly

v této době používat jen
základní početní operace
(sčítat odčítat násobit a dělit),
zatímco tento model uměl
používat i složitější funkce,
bez složitých výpočtů. Stačilo
pouze zmáčknout jedno
tlačítko.
Disponoval velkým číselným
rozsahem a to od 10 na -100 až
po 10 na 100.

Znáte světová 
NEJ ?
Nejvyšší hora světa? 
a)Mont Blanc
b)Mount Everest
c)K2
Nejdelší řeka světa? 
a)Nil
b)Žlutá řeka
c)Amazonka
Největší jezero? 
a)Kaspické moře
b)Bajkal
c)Černé moře
Největší ostrov světa? 
a)Velká Británie
b)Austrálie
c)Grónsko
Největší poušť? 
a)Sahara
b)Gobi
c)Nevada
Nejrychlejší vlak světa? 
a)Pendolino
b)Maglev
c)TGV
Nejmenší stát? 
a)San Marino
b)Vatikán
c)Monako

ÚSMĚV

ani půjčit, ani ukrást,
protože má hodnotu
okamžiku, kdy se daruje. 
A kdybys potkal někoho, kdo
by pro tebe neměl úsměv,
ačkoli na něj čekáš, buď
velkorysý a věnuj mu svůj
úsměv, protože nikdo tak
nepotřebuje úsměv, jako ten,
kdo ho nemá pro druhé.
 
SMILE
 
A smile costs nothing and
brings a lot. It enriches the one
who receives it without
impoverishing the one who
gives it. It lasts only for
a moment, but the memory of
it is permanent. No one is rich
enough to be able to live
without it, and no one is so
poor as to not be able to give
it. A smile creates happines in
the home, support in the
worries, a sensitive sigh of
friendship. In fatigue it brings
a rest, in a fear it returns

courage. In a sadness it is
comfort and a natural
medicine for any pain. It is
good that it cannot be bought
or borrowed or stolen, because
it has got the value of the
moment when it is given. And
if you met someone who
wouldn't have a smile for you,
even though you are waiting
for it, be generous and make
them happy with your smile,
because no one needs a smile
as much as someone who does
not have one for others.  
&nbs
p; 

 
POŠLI ÚSMĚV DALŠÍMU...
 
Úsměv nestojí nic a přináší
mnoho. 
Obohacuje toho, kdo ho
přijímá, aniž by ochuzoval
toho, kdo ho daruje.
Trvá chvilku, ale vzpomínka
na něj bývá stálá. 
Nikdo není tak bohatý, aby se
bez něj obešel a nikdo není tak
chudý, aby ho nemohl darovat. 
Úsměv vytváří v domově štěstí,
ve starostech oporu, a je
znamením přátelství. 
V únavě přináší odpočinek,
ve strachu vrací odvahu. 
V zármutku je útěchou a pro
každou bolest je přirozeným
lékem. 
Je dobře, že si ho nelze koupit,

Největší stát na světě? 
a)Kanada
b)Brazílie
c)Rusko
Nejlidnatější stát světa? 
a)Čína
b)Indie
c)Somálsko
Největší oceán? 
a)Tichý?
b)Indický
c)Atlantický
Největší město světa? 
a)New York
b)Moskva
c)Tokio
Nejhlubší místo ? 
a)Jeskyně Krubera
b)Mariánský příkop
c)Jezero Bajkal?
Která africká země je
největší? 
a)Alžírsko
b)Kongo
c)Súdán
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Rozhovor

OKÉNKO
DO KANCELÁŘE
ZÁSTUPCŮ
ŘEDITELE ŠKOLY 
(na otázky našich redaktorek
odpovídá paní zástupkyně
Yvona Kořistková a pan
zástupce Marek Houzar)
 

 
Jak vzpomínáte na ZŠ?  
 
H: Na základní školu
vzpomínám velmi dobře. Chodil
jsem do Juliánova 1.-8. třídu
(Měli jsme jenom osmiletou
základku). Třídu jsem měnil
třikrát, protože k nám chodily
děti z Líšně, díky projektu
míchání tříd. Díky tomu se nás
na třídních srazech setkává 120.
 
K: Chodila jsem na dvě základní
školy. První byla na Lesné, kde
jsem chodila do 1.-5. třídy, kde
jsem měla kamarády ze školky.
Na druhý stupeň jsem chodila
na Plovdivskou. Přechod nebyl
jednoduchý. Chodila jsem ráda
do obou škol. Známky jsem
měla velmi dobré. Měla jsem

samé jedničky až na dvě
výjimky. Ve 4. třídě jsem měla
dvojku z výtvarky a v 6. třídě
jsem měla dvojku z fyziky.
 

 
Jaký byl Váš
nejoblíbenější předmět?  
 
H: Měl jsem několik oblíbených,
ale nejvíc mě bavil tělocvik, pak
přírodní vědy - přírodopis,
chemie a fyzika. Naopak jsem
neměl rád matiku, češtinu
a zeměpis.
 
K: Na 1. stupni jsem měla ráda
všechny. Na 2. stupni češtinu,
protože jsme měli úžasnou
učitelku, která nás brala třeba
do divadla. Potom jsem měla
ráda výtvarku, pracovní činnosti,
dílny a přírodopis. Neměla jsem
ráda fyziku.
 
 
 
 
 
 
 

Co děláte ve volném
čase?  
 
H: Zajímám se o počítače
a počítačové hry. Moje
nejoblíbenější počítačová hra je
Stellaris. Taky rád kutím, třeba
stloukám, natírám, omítám, ale
spíš opravuji. Jednou jsem
vyrobil skříňku do koupelny
a pískoviště pro děti, které mělo
i poklop. Jinak rád jezdím
na kole, chodím na procházky
a výlety se svými dětmi.
 
K: Ráda sportuji, například
lyžuji, plavu v přírodě, dřív jsem
jezdila na kolečkových bruslích.
Jinak čtu, někdy šiji a ráda
trávím čas se svou vnučkou.
Moje oblíbená kniha je Muž
jménem Ove od Fredericka
Backmana.
 
 
 

 

Jaké učíte předměty?  
 
H: Učím informatiku, pracovní
činnosti a výchovu ke zdraví.
 
K: Učím matematiku, výtvarnou
výchovu a pracovní činnosti.
 
 
Zuzana Štamberová, Šárka
Potůčková, 7. B

Čekání na Ježíška ve 2.A

Třída 2.A si prosincové
čekání na Ježíška
pořádně užila. 

Vytvořili si krabičky
na andělskou poštu. Zde
každé ráno našli
dáreček od anděla
pro hodného
a šikovného druháka. 
 
 

Děti si povídaly a četly
o adventu a Vánocích,
také jsme hodně
vyráběly a tvořily, a tak
to čekání docela hezky
a mile uteklo :-). 

Na začátku měsíce
prosince si byli kluci
a holky protáhnout tělo
v TJ Sokol Brno. 
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3.B se představuje...

Jmenuji se Anička, ráda
kreslím a vyrábím. Mám ráda
fialovou barvu, taky ráda
trávím volný čas s rodinou.
Ve škole mě baví prvouka.
Mám za kamarády Julču,
Ester, Terku. Ve škole mám
bratra Vojtu. Ráda jsem
venku. Tancuji a jezdím
na kole. Ve školní jídelně mně
nejvíc chutná rajská. Mám
ráda psy. Je mi osm let.
 
Jmenuji se Vojta, rád hraji
tenis a rád čtu. Ve škole mám
sestru Aničku. Baví mě
matematika a výtvarka. Mám
ve škole hodně kamarádů,
nejlepší je Tadeáš a Tomík.
Mám hodně jedniček. Moje
nejlepší jídlo je unclebens.
Mám rád detektivky. Moje

nejoblíbenější barva je modrá.
Mám doma pejska Tobika. 
 
Jmenuji se Táda, chodím
do atletiky, je to tam super.
Rád běhám a moje
nejoblíbenější barva je šedá.
Čtu knihu „Babička
drsňačka“, je boží. Můj
nejoblíbenější předmět je
tělocvik a angličtina. Můj
nejlepší kámoš je Vojta. Moje
nejoblíbenější jídlo je smažák.
 
Jmenuji se Ester, moje
nejoblíbenější barva je černá
a fialová. Ráda ve volném čase
kreslím, nebo vařím. Můj
nejoblíbenější sport je plavání.
Hodně vyrábím a mám ráda
zvířata. Moje nejoblíbenější
jídlo jsou těstoviny a nebo

zmrzlina. Jezdím na skejtu,
v zimě na lyžích.
 
Jmenuji se Tereza, mám ráda
matematiku. Moje
nejoblíbenější barvy jsou
černá a fialová. Baví mě
atletika. Miluji mámu, tátu,
sestru a celou svoji rodinu.
Moje oblíbené jídlo je maso
na bramborách. Mám ráda
naši paní učitelku. Líbí se
mně, že paní učitelka nedává
na volno úkoly.
 
Jmenuji se Míša, mám ráda
zvířata. Chodím do klavíru
a nemám ho ráda. Moje
nejoblíbenější předměty jsou
angličtina, hudebka, plavání
a tělocvik. Baví mě chodit
do aerobiku.
 
Jmenuji se Štěpán, nejraději si
o samotě čtu. Moc rád taky
chodím do školy.
 
Jsem Maty, mám rád žlutou
barvu. Mám doma myšku.
Můj koníček je basket
a výtvarka.
 
 

Jmenuji se Julie, mám ráda
sport a rodinu. Mám
kamarádky Annu, Terku,
Míšu. Také jezdím na výlety,
chodím na oslavy narozenin.
 
Jmenuji se Sofie, mám
kámošku Ester a Bětku. Baví
mě skejtovat. Mám mladšího
bratra, který se jmenuje
Daník. Mám i kočku, která se
jmenuje Simba.
 
Jmenuji se Marek, líbí se mně
auta, nejvíc BMW M5. Líbí se
mně i softball a jezdit
s dědečkem na kole.
 
Jmenuji se Andrew, mám rád
judo a šachy. Moje
nejoblíbenější jídlo jsou
pirohy, dělá je babička.
 
Jmenuji se Anna, mám ráda
kroužek vaření, moje oblíbená
barva je černá a fialová.
Nejvíc mě ve škole baví
matematika a výtvarka. Moje
nejoblíbenější roční období
jsou léto a zima.

Vánoční dílničky ve 
3. A

 
PŘEDVÁNOČNÍ PROGRAM
VE 3.A 
 
 
Vánočně jsme se naladili
stavěním krásného betlému
v místním kostele
na Botanické. Cestou do školy
jsme mysleli na ptačí
kamarády a nachystali jim
štědrou nadílku. Ve škole jsme
vytvořili vánoční spirálu.
Hrálo se na housle, citeru,
hodovalo se, veselilo a tvořilo.
Děti tvořily chaloupky z Bebe
sušenek a gumových
medvídků, vyráběly svícínky,
vytvářely Louskáčka a Xmas
crackers.

Vyvrcholením bylo společné
„rozkřápnutí“ Xmas crackers,
kde děti našly slavnostní
královskou korunu, svíčku
ze skořápky. Děti si zažily
tradice ryze české, ale
i cizokrajné. Každý si domů
odnesl svíčku, kterou si zapálil
na Štědrý večer a teprve
po roztátí vosku se jim ukázal
tajný vzkaz od svého
spolužáka.
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Listování v knize

DĚDICTVÍ RODU
TRNHOFFŮ 
Gareth P. Jones
 
Třináctiletá dvojčata Felix
a Leontýna nejsou jen tak
nějaká dvojčata. Bydlí
v obrovském sídle, nechodí
do školy a už od doby, kdy se
naučili chodit, se pokoušeli
navzájem zabít všelijakými
způsoby a ani si nemohou
vzpomenout, kdo začal první.
Ještě když byli batolata,
umřeli jim rodiče. Bylo jim
řečeno, že jejich otce lorda
Mortimera Trnhoffa, otrávila
jejich matka lady Martha
Trnhoffová, a že jejich matka
byla zabita bleskem, který
uhodil do telefonního sloupu
před domem. V závěti jejich
otce stálo, že jestli oba rodiče
zemřou, dvojčata si v den 16.

narozenin rozdělí dědictví.
Z ničeho nic se však jeden
z nich rozhodl ukončit jejich
rivalitu. A tak se dohodli, že
zavolají rodinného právníka
pana Grešlíka, aby zpečetil
jejich domluvu, když zemře
jeden, druhý z dědictví
nedostane nic. Právník se tam
však musel na měsíc
přistěhovat spolu se synem
Adamem, protože bude dlouho
trvat, než vše sepíše. Adam
a Leontýna se spřátelili
a prožívali spolu věci, které
Leontýna měla i zakázané
od jejich komorníka pana
Oberleho. Pan Oberle totiž
od smrti jejich rodičů dvojčata

úplně odstřihl od okolního
světa. Potom se však ukázalo,
proč to udělal. Nechtěl, aby
přišli na to, že za smrt jejich
rodičů celou dobu mohl jejich
nejbližší, tedy komorník pan
Oberle. Stále jim opakoval:
,,Chamtivost dokáže člověka
dohnat ke strašlivým činům.“
Dvojčatům došlo, proč to říká
tak často, protože to sám
prožil. Lorda Trnhoffa otrávil,
potom to svedl na lady
Trnhoffovou a tu usmažil
telefonem a to tak, že někoho
požádal, aby zavolal na její
číslo přesně v čas, kdy
očekával bouřku. Jednoho dne
nahnal dvojčata do stejné
místnosti, kde měl nastraženou
podobnou past. Osud však vše
zařídil jinak. Pan Oberle
doplatil na svou lest.

Díky úmrtí zlého pana
Oberleho se děti osvobodily, už
dále nebyly odstřihnuté
od okolního světa a mohly se
stát normálními dětmi.
 
Markéta Liberdová, 8. B

Listování v knize
     
;
KLETBA RODU BARDULFŮ 
 
Autor: Gareth P. Jones
 
Ilustrátor: Adam Stower
 
Nakladatelství: Mladá Fronta
 
Počet stran: 207
 
Hlavní postava: Mariel
 
Vedlejší postavy: sestřenky
a bratranci od Mariel –
Gerald, Oberon, Lily,
Madlenka, Fredy, Elvíra,
Amélie
 
 
Děj: 
Příběh je o holčičce Mariel,
která bydlí se svojí maminkou
v Austrálii. Babička a ostatní
členi její rodiny bydlí v Anglii.
Jednoho dne se Mariel
s maminkou dozví, že její
babička umřela. Mariel
s maminkou letěly do Anglie,
kam se později chtěly také
přestěhovat. Ubytovaly se tam
v domě u sestřenic a bratranců
od Mariel. Většina sestřenic
a bratranců Mariel neměli

rádi, protože ji nepovažovali
za člena rodiny. Mariel přišla
celá rodina taková zvláštní
a postupně zjišťovala, že její
bratranci a sestřenky se
každou noc mění na vlky
a společně v noci loví kořist
v lese. Strýčkovi a tetě
od Mariel se narodila
Marielinina sestřenka
Madlenka, kterou jako
jedinou měla Mariel ráda.
Později Mariel zjistila, že
bratránek Oberon se chce stát
vůdcem smečky vlků a jediný
způsob jak toho mohl docílit
je, že zabije jednoho člena
rodiny. Oberon tedy chtěl
zabít Madlenku, kterou se mu
podařilo jednoho dne
ukradnout. Mariel a ostatní se
ji snažili zachránit a to se jim
na konci povedlo. Jeden
z bratranců Fredy zabil
Oberona a stal se vůdcem
smečky on. Mariel se v tu noc
proměnila také ve vlka
a společně jako smečka utekli
do lesů, kde zůstali vlky už
na pořád. 
 
 
 
 
 

Zhodnocení: Kniha se mi
líbila, protože byla zábavná
a napínavá.
 
Karolína Zasche, 8. B
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Autorské psaní

DUHOVÝ SVĚT 
Jedna holčička byla sirotek
a měla kamarádku. Jednou šly
do lesa, a potom našla portál
a vešly do něj a ocitly se
v duhovém světě. Potom si
našly kamaráda jednorožce.
Staly se z nich princezny.
Našly mapu a ta vedla
do nebe, tak tam šly a našly
tam zraněnou sovičku. A tak
šly zpátky na zem i se sovičkou
a tam ji ošetřily. Sovička byla
kouzelná a splnila jim tři

přání. Přály si, aby chodily
do školy, aby se jim vrátili
rodiče a měli se všichni rádi.
Pak měly strašně kamarádů,
a pokud neumřely, žijí dodnes.
 
Anna Rýznarová, 2. B

Autorské psaní

PES TOM 
 
Tento příběh je o pejskovi
jménem Tom. Tom má
„páníčka“, který je zlý.
Jednoho dne jde do parku
s cílem zbavit se ho. Procházeli
se a najednou ten zlý pán
uviděl strom. Přivázal k němu
Toma a odešel.
Zrovna kolem šli nějací lidé,
kteří si všimli uvázaného psa.
Ti dva lidé byli Kačka a Vojta.
Kačka ukázala na Toma
a Vojta ho odvázal. Potom
Kačka zavolala do psího
útulku. Tam jim sdělili, že si
můžou Toma nechat. Bylo
nutné ještě zajít na veterinu.

Kačka s Vojtou byli šťastni, že
Toma vlastní, a tak Tom získal
ty nejhodnější „páníčky“
na světě.
(Příběh podle obrázků
vytvořila Adéla Ryšková, 6. A)
 
 
 
PŘÍBĚH O OPUŠTĚNÉM
PEJSKOVI 
 
K parku přijelo červené auto,
z něj vystoupil pán a na
vodítku měl psa. Přivedl ho ke
stromu a tam ho uvázal.
Ve stejný čas šla maminka se
synem do parku na procházku.
„Podívej, támhle je uvázaný
pes“, řekla maminka synovi.
Šli k němu a maminka říká:
„Zavolej tátovi, ten nám
poradí, co máme dělat“.
Tatínek jim poradil, aby psa
odvázali a přivedli ho domů.
Tento příběh má šťastný
konec a pejsek našel novou
milující rodinu.
(Příběh podle obrázků vytvořil
Lukáš Klíma, 6. C)

NEŠVAR NA TÁBOŘE 
 
Na začátku prázdnin se naše
skupina sešla na autobusovém
nádraží, odkud jsme měli vyjet
na tábor. Když jsme byli
všichni, nastoupili jsme
do autobusu, kterým jsme
vyjeli na místo tábora.
Po dvou hodinách cesty jsme
dorazili na místo, kde jsme
měli strávit další dva týdny.
Byli jsme překvapení,
protože tam byla louka,
na které byly jenom tři
hangáry a pár podsaďáků.
Za loukou byl les. Vedoucí
nám pak vysvětlil, že zbytek
budeme muset dostavět. Tak
jsme se šli nejdřív
porozhlédnout po táboře
a zjistili jsme, že se ve vysoké
trávě skrývá říčka. Poté jsme
začali stavět. Byl třetí den
tábora plný her a zábavy.
O poledních klidech jsme se
chodili koupat s kamarády
do říčky, kterou už neskrývala
vysoká tráva. Noci začínaly
být chladnější, ale tomu nikdo
nevěnoval pozornost. Čtvrtý
den byla docela zima, takže
jsme měli program především
v hangárech. Večer se zatáhla
obloha a uprostřed noci, kdy
mi zrovna začala hlídka,
začalo lít jako z konve. Šel
jsem tedy do hangáru, odkud

jsem pozoroval tábor. Ke konci
hlídky už jen jemně kapalo.
Další ráno jsme se probudili
za bouřky. Vedoucí
v pláštěnkách nám
oznamovali, že si máme co
nejrychleji zabalit, protože se
říčka začala zvětšovat. Ještě
nám sdělili, že si pro nás jedou
hasiči, ale mají nějaké
komplikace po cestě. Všichni
jsme měli štěstí, protože jsme
se sbalili rychle a stihli se
evakuovat dřív, než se z říčky
stala řeka, která se rozléhala
po celém táboře. Po evakuaci
jsme se dostavili do centra dětí
a mládeže, kde jsme strávili
zbytek tábora. I tak to byl ten
nejlepší tábor, který jsem kdy
zažil.
Šárka Potůčková, 7. B

TAK MALÍ, PŘESTO JIŽ
TVOŘÍ ....
 
Š´TASTNÝ KONEC 
Byla jedna holčička a ta
neměla moc kamarádů a byla
sirotek. Šla do lesa, tam našla
zraněného kolouška, a tak ho
ošetřila. To byl kouzelný
koloušek, mohl ji splnit tři
přání. Ona si přála spooostu
kamarádů a aby se jí vrátili
rodiče. Taky si moc přála, aby
se měli všichni rádi. Potom ji
koloušek zavedl do kouzelného
světa, tam našla rodiče. Potom
se vrátili do normálního světa,
tam žili. Našla si spoooustu
kamarádů, a pokud neumřeli,
tak žijí dodnes.
Anna Rýznarová, 2.A
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Příběh na pokračování . . .

A CO DÁLE PROŽÍVAJÍ
NAŠI OVČÍ HRDINOVÉ? 
 
“Pojď, dělej, ať si nás nikdo
nevšimne.“ Zašeptal Arnošt.
„Jooo, už jdu.“ řekl Franta
a rozběhl se za ním. „Už jsme
skoro tady!“ S radostí
nadskočil Franta. Oba se
zastavili na okraji lesa.
 
“Super tady přespíme,“ otočil
se Franta na Arnošta.
Arnoštovi, který plán vymyslel
se ale něco nezdálo...
Jeho rozjímání mu však
přerušil Franta: „Arnošte,
nemudruj, pojďme se tu
schovat, je to jen na noc.“ řekl
Franta a vykročil cestou
do lesa. Arnošt a Franta byli
nejlepší kámoši a Arnošt ho
v tom nechtěl nechat sám,
a tak se za ním vydal. Kráčeli
dál a dál, ale cesta se začala
vzdalovat a ztrácet, až se
ztratila, až pak skončila...
Franta a Arnošt se začali
trochu bát, prodírali se

houštím, až bylo jasné, že se
ztratili. „Arnošte, kde to sakra
jsme?!?“
zeptal se třaslavým hlasem
Franta...
 
 
[hauuuuuuuuuuu]
 
“Já to věděl!“ vykřikl Arnošt.
“Co jsi věděl?“ zeptal se
Franta.
“Vlciiiiiii!!!“ zařval Arnošt
a oba se rozběhli nejrychleji,
jak mohli.
Vlci je ale nenechali jen tak,
prohnali je celým lesem.
Naštěstí si Franta všiml
chabého světýlka „světlooo, to
bude vesnice, rychle k ní, tam
nás ochrání!“ Když vyběhli
z lesa málem jim spadla čelist,
nebyla to vesnice ale celé
království rovnou i s hradem.
Jak je stráže uviděli , hned jim
otevřeli bránu a jeden
ze strážců si je vzal i domů.
Dal jim najíst i napít. „Tak, už
jsme v bezpečí.“ oddychli si
Arnošt s Frantou. „Arnošte asi
bych tu nějakou chvíli zůstal .“
Arnošt jen přikývl, po té
honičce nevydal málem ani
slovo.
 
Josef Poneš, 6. A
 
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 

Procházka po Brně

V pondělí 6.12.2021 se třída
6.C vydala na procházku
po Brně. Procházeli jsme se
po Moravském náměstí
a náměstí Svobody. Prohlédli
jsme si kostel sv. Jakuba a pan
průvodce nám pověděl mnoho
informací, dat a také spoustu
o vládcích, kteří jsou s tímto
kostelem spojeni. Od kostela
jsme přešli ke knihovně Jiřího
Mahena (ústřední knihovna
města Brna), kde jsme se

dozvěděli, že v ní pobýval,
zhruba 2 měsíce v 18. století
W. A. Mozart. To nás velice
překvapilo, stejně jako
skutečnost, že na Zelném trhu
byla ubytována Marie Terezie.
Procházka po Brně třídu 6. C
moc bavila. Určitě si Brno také
projděte, dozvíte se mnoho
zajímavých informací. 
 
Brno je krásnější
a zajímavější, než si myslíte!
 
Marek Nosek, Laura Jirmanová,
6. C
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAJÍMAVOST: 
Věděli jste, že galerie u kostela
sv. Tomáše byla nejdříve
klášterem? My také ne.

Vycházka 6. A
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Zábavné luštění
POMŮŽEŠ TRPASLÍKŮM? 
Černokněžník nemá rád
trpaslíky. Proto si čtyři z nich
vybere a zakope je po hlavu
do země. Trpaslíci se tak
nemůžou pohybovat a vidí jen
před sebe.
Trpaslíci jsou zakopáni v řadě,
jeden z nich je oddělen zdí.
Všichni se dívají stejným
směrem: poslední trpaslík vidí
dva kamarády před sebou
a zeď. Předposlední vidí jen
druhého. Druhý trpaslík
v řadě kouká do zdi a ten
úplně první je osamocen,
za zády má zeď a dívá se
do dálky, kde se ale neděje nic
zajímavého.
Černokněžník vysvětlí
trpaslíkům jaká je situace,
a řekne, že jim dal na hlavy
čepičky - dvě modré a dvě
červené. Jeden trpaslík má
promluvit a říci, jakou barvu
čepičky má na hlavě. Pokud
řekne správnou barvu, tak je
černokněžník hned vykope.
Pokud řekne cokoli jiného, tak
tam všichni čtyři zůstanou.

Jak trpaslíci tento problém
vyřeší?
Tomáš Tippner, 8.B
(zdroj:
http://hadanky.chytrak.cz/?h=
trpaslici)
 
KRÁL A ŠAŠEK 
V království žije král a jeho
šašek, kteří se navzájem
nenávidí. Na hradě je komnata
v níž je všechen jed z celého
království.
Jedy jsou očíslovány čísly od 1
do 12, se vzrůstajícím číslem
roste i síla jedu. Funkce je
prostá - vypiješ jed, umřeš.

Každý silnější jed neutralizuje
všechny slabší, což znamená že
jed číslo dvanáct neutralizuje
všechny jedy, jedenáctka
všechny kromě dvanáctky atd.
(Pokud vypiješ jedenáctku
a potom dvanáctku, nic se ti
nestane. Pokud vypiješ
dvanáctku a potom
jedenáctku, umřeš.)
Král jde do komnaty s jedy
jako první a vybere si všechny
sudé jedy (2,4,6,8,10,12). Pak
jde do komnaty šašek a vezme
si, co zbylo. Sejdou se v sále,
každý z nich naplní jeden
pohár a podá jej tomu
druhému, který jej okamžitě
vypije. Následně si každý
z nich ještě jednou naplní
pohár, tentokrát už pro sebe,
a vypije ho (v naději, že se tím
zachrání).
 
Jak to šašek udělal, že se ráno
probudil, ale král zemřel
na otravu?
Předpoklady: Každý (šašek
i král) chce PŘEDNOSTNĚ
přežít. Pokud přežije, pak chce

co možná nejjistěji otrávit
toho druhého. Každého jedu je
jen jedna dávka - nelze ji dělit.
Jedy jsou kapaliny bez barvy
a zápachu a mají stejnou
hustotu jako voda.
 
Tomáš Tippner, 8.B
(zdroj:
http://hadanky.chytrak.cz/?h=
sasek-a-kral)

Bruslím, bruslíš, bruslíme...
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