Soutěž o nejaktivnějšího sportovce pokračovala svým druhým kolem v pátek 5.
října. Tentokrát se střílelo ze vzduchovky na terč, čehož se nezaleklo 25 žáků naší
školy. Zde přinášíme jejich výsledky:

KATEGORIE: 2009 - 2008
JMÉNO
Dan Max Weber
Lukáš Kougl
Jakub Hlaváček
Filip Hejda
Josef Lieber
Lucie Bejlková
Michaela Burstová

BODY MÍSTO
20
12
3
0
0
0
0

1.
2.
3.
4. – 7.
4. – 7.
4. – 7.
4. – 7.

KATEGORIE: 2007 – 2006
JMÉNO
Jan Trpák
Jan Kadlec
Jiří Klementovič
Jaroslav Ciesarik
Petr Pošta
Lukáš Pavelek
Vlastimil Sojka
Robin Žebrakovský

BODY MÍSTO
34
33
20
19
8
0
0
0

JMÉNO
Tereza Procházková

1.
2.
3.
4.
5.
6. – 8.
6. – 8.
6. – 8.

BODY MÍSTO
16

1.

KATEGORIE: 2005 + STARŠÍ
JMÉNO
Matěj Duna
Roman Bešík
Jaroslav Lazar
Tomáš Spurný
Jan Blaho
Dominik Lekeš

BODY MÍSTO
26
24
24
21
5
4

JMÉNO
Marie Duchková
Markéta Laubrová
Vlasta Rácová

1.
2. – 3.
2. – 3.
4.
5.
6.
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BODY MÍSTO
30
19
6

1.
2.
3.

NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ

Flétny

p. Jana Doležalová

Veselá věda

p. Diardová

Ruský jazyk (5. – 9. tř.)

p. Eva Konířová

Čtenářský klub

p. Eva Konířová

Florbal (3. – 7. tř.)
Keramický kroužek

p. Jan Polák
p. Luděk Hlaváček
p. Jana Hornofová
p. Martin Hornof

SCHŮZKA
Pondělí

ČAS
1245 – 1345
1400 - 1500
700 – 745

Úterý

1330 - 1500
1420 – 1550
1245 – 1500
(nejdéle)
1400 - 1500

Matematický kroužek

p. Vilma Michlová

Zálesácký kroužek

p. Richard Polák

1400 - 1600

Mladí hasiči

p. Jan Svačina

1630 – 1730

Karate a kickbox

p. Vladimír Jastrzebski

Aerobic

p. Miroslava Peterová

1430 – 1530

Fotbalový kroužek

p. Miroslava Peterová

1530 – 1630

Fotbal – mladší žáci

p. Zdeněk Jícha

Železniční modeláři (od 3. tř.)

p. Daniel Skála

Ekologicko-přírodovědné
aktivity (5. – 9. tř.)
Reedukace specifických
poruch učení
Reedukace specifických
poruch učení

p. V. Knappová

Středa

Čtvrtek

Pátek

1800 - 1900

1630 – 1730
1600 - 1800

Pondělí
(sudý týden)

1510 – 1640

p. Jana Doležalová

Úterý

1240 – 1325

p. Jana Doležalová

Pátek

1240 – 1325

Exkurzi do jesenické knihovny si naše šestá třída naplánovala s paní učitelkou
Konířovou na pátek 5. října. Knihovna přiléhá ke kulturnímu domu a my jsme se do
ní vypravili, abychom si ji nejen prohlédli, ale také si něco řekli o knížkách.
Nejprve jsme se přivítali s paní knihovnicí Lenkou Horákovou a ještě jednou
starší paní. Potěšil je náš zájem o knihy, kterých tu byla spousta, a to pro všechny
věkové kategorie. Knihovní fond se přitom neustále rozšiřuje. Zeptaly se nás, jestli
rádi čteme a jaký žánr máme nejraději. Paní učitelka pak doplnila, že čtením knih se
přirozeně vzděláváme. Také jsme se dozvěděli, že knihovna původně stála v sousedství
stálého kina, kde však nebyly tak ideální podmínky. Pověděli jsme si toho samozřejmě
mnohem více, a tak si myslíme, že návštěva knihovny byla velmi poučná a nikoho
nezklamala.
Napsaly: Vanesa Rezanková a Pavla Svašková
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1. - POZNEJ STROMY PODLE LISTŮ:

2. – VYLUŠTI SKRÝVAČKY:
V následujících větách vyhledej a podtrhni názvy stromů:
a) Už ses najedl, Emile?
♣ O jednom stromu napiš 7 informací.
b) Mám rád brambory s mrkví.
c) Tomáš zatajil mamince průšvih.
♣ Nakresli list
d) Každou sobotu prožíval Jakub u koní.
e) Můžeš přijít i s kamarádem na oslavu.

3. – VYTVOŘ HERBÁŘ LISTU:
POSTUP:
1/ Seber nebo utrhni list
2/ Vylisuj ho a nalep na čtvrtku
3/ Přidej popisek → Název (česky a latinsky), místo a datum sběru
HOTOVOU PRÁCI ODEVZDEJ DO 24. 10. KLÁRCE A MARKÉTĚ Z 8. TŘÍDY.
PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ!
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V každé domácnosti či na pracovišti používají lidé desítky baterií. Najdeme je v
nejrůznějších spotřebičích: ovladačích, měřidlech, hodinách, hračkách, telefonech či
noteboocích. Jak spotřeba baterií neustále stoupá, nabývá stále více na významu jejich
důsledná recyklace. Proto, když baterie doslouží, udělejte, co je správné.

KTERÉ BATERIE (NE)MOHOU BÝT SBÍRÁNY?
Všechny typy baterií běžně
používaných v domácnosti:

 Rezavé, rozbité nebo tekoucí
(lepkavé) baterie

 ze svítilen
 hraček
 dálkových ovladačů
ANO hodin a budíků
 zvonků
 audio přehrávačů
 mobilních telefonů
 fotoaparátů a kamer
 přenosných počítačů apod.

 Autobaterie a jiné baterie
s tekutým elektrolytem
 Baterie nebo akumulátory

NE z průmyslových podniků

(obvykle bez komerční nálepky)
 Plně nabité baterie nebo nové
(nepoužité) baterie
 Baterie těžší než 1 kilogram

VELIKOST:
 knoflíkové články
 malé a velké monočlánky
 ploché baterie (4,5 V)
 hranaté baterie (9 V)
 dobíjecí baterie lehčí než 1 kilogram

JAKÁ JSOU ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA?
 Sbírejte a do školy vracejte pouze baterie a monočlánky uvedené a zobrazené v části
ANO. Ostatní typy baterií patří na sběrný dvůr.
 V případě žáků mateřských škol mohou být baterie přijímány pouze od jejich rodičů
či rodinných zástupců.
 Baterie ve škole odkládejte pouze na místo určené a označené školou.
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IT-SLOT je INFORMATICKÁ SOUTĚŽ,
kterou již 9. rokem pořádá Soukromá
střední škola výpočetní techniky v Praze.
IT-SLOT je Systém Logických OTázek
IT-SLOT je zaměřen na informační
technologie a logické myšlení
IT-SLOT je dotován hodnotnými
cenami pro žáky i školy

 První kolo proběhne v úterý a ve středu 20. a 21. listopadu 2018.
 Druhé kolo proběhne ve středu 12. prosince 2018.
 Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň
formovat jejich logické myšlení.
 První část úloh je zaměřena na základní vědomosti o internetu, hardwaru, softwaru,
operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování.
 Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.
 Jak začít soutěžit se dozvíš na stránce https://www.it-slot.cz/ .

Projekt 72 hodin má své vlastní webové
stránky. Na adrese
https://www.72hodin.cz/2018/o-projektu
se můžeme dočíst, že „Jedná se o tři dny plné
dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již
posedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin (11. –
14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho se
dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit,
které pomohou druhým, přírodě, či jejich
okolí…“ Co to může znamenat konkrétně, nám
ukázali členové ekologického kroužku paní
učitelky Knappové, kteří se ve čtvrtek 11. října
pustili do čištění ptačích budek. Více nám o tom
napsala Klára Prasková z 8. třídy.
S paní učitelkou Knappovou jsme se domluvili, že ve čtvrtek pojedeme na
kolech čistit ptačí budky v lokalitě petrohradského lesu. Když jsme dorazili na
smluvené místo, přijel za námi autem pan školník Pavel John a předal nám žebřík a
nástroje k čištění budek. Zkontrolovali jsme jich celkem 18. Počasí nám velmi přálo, a
tak jsme si po práci zajeli ještě ke Krtským skalám. Ty byly v roce 2002 prohlášeny za
přírodní památku, což si určitě zasloužily. Tady jsme si dopřáli svačinu a pak se vrátili
zpět ke škole. Udělali jsme něco užitečného a ještě si to krásně užili.
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 Na lavičce v parku sedí zasmušilý muž
a polohlasně si povídá: „Dvacet let už sázím
a sázím a jsem pořád stejně chudý.“
Zaslechne to kolemjdoucí paní a soucitně se
zeptá: „To jste takový smolař?“
„Ale ne, jen zahradník.“
Žena trestance oroduje u ředitele věznice: „Nemohl by,
prosím vás, můj manžel dostat nějakou lehčí práci?“
Ředitel povídá: „Ale on přece nedělá žádnou náročnou
práci, on jen lepí pytlíky.“
Manželka: „Vážně? A mně říkal, že každou noc kope
tunel.“
„Pane celníku, můžu si převézt přes hranice
zlato?“ ptá se muž po telefonu.
„Jistě, ale jenom přiměřené množství.“
„A je devadesát kilo přiměřené množství?“
„Tak to určitě není, to už je příliš,“ odpoví
celník.
Muž se otočí na manželku a praví: „Vidíš,
zlato, musíš zůstat doma.“
Paní učitelka oznámí na konci hodiny žákům:
„Zítra zkouším Tyla, Borovského a Němcovou.“
Potěšený Pepíček se pro jistotu se zeptá: „Mě
teda určitě ne, paní učitelko?“
 Reportérka se ptá boxera po zápase.
„Jak byste popsal své první kolo?“
„No, bylo oranžové, mělo galusky, berany a
přehazovačku.“
 Tramp Johny hraje své dívce na kytaru.
Během přestávky se zeptá: „Růženo, máš
ráda hudbu?“
„Dokonce moc. Ale to nevadí, hraj klidně dál.“
 Po letech se potkají dva
kamarádi. „Splnilo se ti někdy

nějaké přání z dětství?“ ptá
se jeden druhého.
„Splnilo.“
„A jaké?“
„Když mě ve škole tahal
Novák za vlasy, přál jsem
si, abych byl plešatý!“
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 2/2018-2019:
1.- ZAMĚSTNÁNÍ

2.- NAJDI 5 ROZDÍLŮ

Pan Truhlář je řezník.

1/ Mašle dívky
2/ Prsty dívky na monitoru
3/ Čelo muže
4/ Kravata muže
5/ Klávesa počítače

3.- URČI SOUČET
3 + 1 + 7 = 11



Přemísti jednu zápalku tak, aby rovnost platila.

Výtah stojí v přízemí. Ve výtahu jsou
čtyři osoby včetně mě. Když výtah
dojede do prvního patra, jedna osoba
vystoupí a dvě osoby přistoupí. Ve
druhém patře pouze přistoupí čtyři
osoby. Třetí patro výtah vynechá a ve
čtvrtém patře nikdo nevystoupí, ale
další čtyři lidé přistoupí (je to velký
výtah). Páté patro výtah vynechá, a
když se blíží k šestému patru, lana se
přetrhnou a výtah spadne až dolů do
přízemí. Všichni lidé uvnitř zahynou.
Jak se mi podařilo přežít?

SOUTĚŽNÍ KUPON
JMÉNO

 Které z čísel 7; 12; 34 a 36 patří místo
otazníku?
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TŘÍDA

