
 

Školní �asopis – 1/ školní rok 2010/2011 
 

Pohodový �as adventní, krásné Vánoce, 
hodn� zdraví, lásky a št�stí v roce 2011… 
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Padá, padá po páp�rce 
snížek na zem potichu. 
Chalupy jsou zahaleny 
jako v bílém kožichu. 

Než p�elétl sivý mrá�ek 
je i ze mne sn�hulá�ek. 
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Novinky z naší školy 
                         
Projekty: 
  
Za�átkem �íjna VII. t�ída pokra�ovala s projektem Adopce na dálku, 
na který jste také n�kte�í p�isp�li. � Celkem jsme vybrali 2600K� z 4900K�.  
Zbytek nám doplatilo SRPDŠ, za což jim moc d�kujeme. Žáka, kterého 
podpo�íme, jsme vybírali v u�ebn� s interaktivní tabulí, kde jsme na internetu 
�etli zájmy a p�ání d�tí… Nakonec jsme zvolili talentovanou dívku, které je 16 
let a jmenuje se Jamila. Chce se stát u�itelkou .S dívkou si bude VII. t�ída 
dopisovat v anglickém jazyce, se kterým jim pom�že paní u�itelka Marie 
Chobotská. Podrobn�jší informace o dívce najdete již brzy na nást�nce ve 2. 
pat�e. O dalším d�ní budeme informovat v následujícím �ísle našeho �asopisu. 
 
Druhý projekt se konal na základ�  zdravotnického kroužku, kdy se d�ti u�ily 
namaskovat zran�ní (neboli kreslení na obli�ej). � Nakone se to všem líbilo.  

 

Danielka (malování na tvá�)- zdravotnický kroužek 

 
T�etí projekt se konal o  výtvarné výchov� v 6. – 9. ro�níku. . Malovali jsme 
obrázky inspirované p�írodou – navrhovali jsme domy a šaty. Bylo to n�kolik 
styl� malování. Také jsme si vyzkoušeli malovat n�kolika r�znými zp�soby a 
ruznými pom�ckami. Projekt byl zakon�en exkurzí v Praze, kde jsme navštívili 
Cetrum moderního um�ní DOX s výstavou Jan Kaplického. Výsledky našeho 
“snažení” m�žete vid�t na nást�nce ve 2. pat�e. 

�tvrtý projekt se konal 20.10. ve 3. a 4. ro�níku, který byl zam��ený na 
podzimní tvo�ení, kde d�ti malovaly stromy a psaly r�zné p�íb�hy vztahující se 
k d�ev�ným sk�ítk�m, které vyrobily. Sk�ítci jsou vystaveni u vchodu do školy. 
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Myslím, že se to všem povedlo �. V 5.ro�níku pak tvo�ili podzimní stromy plné 
listí a dalších podzimních motiv� – vystavené jsou v jejich t�íd�. 
 
Další projekt tohoto  m�síce se uskute�nil v neveklovském kin� . Žáci 6. a 7. 
ro�níku  zhlédli zajímavý dokument o Nicholasi Wintonovi, který v roce 1939 
zachránil 669 židovských d�tí z �ech a  Slovenska. Nyní je panu Wintonovi 101 
let. Zde je odkaz, kde se m�žete do�íst vice : 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Winton 

 

  

Nicholas Winton 

�������
Vesmír �i kosmos (z �eckého ���	
�, ozdoba, šperk, ale pozd�ji také vše 
uspo�ádané, �ádné, vesmír) je ozna�ení pro veškerý (�aso-)prostor a hmotu a 
energii v n�m. V užším smyslu se vesmír také n�kdy užívá jako ozna�ení pro 
kosmický prostor, tedy �ást vesmíru mimo Zemi. 

R�znými názory na sv�t a jeho vznik se již od pradávna zabývala filosofie a 
r�zná náboženství. V dnešní v�d� se zkoumáním vesmíru jako celku zabývá 
hlavn� kosmologie a astrofyzika. 

Podle n�kterých v�deckých teorií je tento „náš“ vesmír sou�ástí systému v�tšího 
po�tu vesmír� zvaného multivesmír (n�kdy též mnohosv�t). V mnoha dílech sci-
fi a fantasy literatury se vychází z p�edpokladu, že n�která z t�chto teorií platí a 
navíc, že je znám zp�sob, jak se mezi vesmíry pohybovat. Jiné vesmíry mohou 
mít zcela odlišné fyzikální zákony než ten náš. 
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Jedním ze zásadních kosmologických objev� u�in�ných ve 20. století bylo 
pozorování expanze vesmíru (podrobn�ji viz Hubble�v zákon). Extrapolace 
tohoto pozorování do minulosti vede k záv�ru, že vesmír vznikl p�ed kone�n� 
dlouhou dobou, a nedlouho po svém vzniku byl malý a horký. To je základem 
dnes ve v�d� všeobecn� uznávané teorie „Velkého t�esku”. 

                                                                                                                             
(S.Merhautová) 

 

                                          Zví�ata 
Mo�ská hv�zdice je jediné zví�e, které umí p�evrátit žaludek naruby. 
Krokodýlové neum�jí couvat. 
Tyg�i nemají pruhovanou jen srst, ale i k�ži. 
Ko�ky mají p�es 100 typ� hlas�, psi jen 10. 
Tu��áci umí skákat až 2 m. 
Kachny a velbloudi mají 3 o�ní ví�ka. 
Mo�ská hv�zdice nemá mozek. 
B�žný druh zahradní housenky má v hlav� 248 sval�. 
Jediný pták, který umí létat pozpátku, je kolib�ík. 
Pštrosi strkají hlavu do písku, protože hledají vodu. 
Kudlanka nábožná je jediný hmyz, který umí oto�it hlavu. 
Reproduk�ní cyklus mšice je tak rychlý, že sami�ky se rodí již t�hotné. 
V Jasmine v Kanad� mají krávy zakázáno bu�et do vzdálenosti 300 km od 
soukromého obydlí. 
O�i n�kterých pták� váží více než jejich mozky. 
Slon je jediný savec, který neumí skákat. 
Mo�ská hv�zdice má 8 o�í. Na konci každé kon�etiny jedno. 
Žába dokáže vyvrhnout ven z t�la celý sv�j žaludek, pak z n�j p�edníma 
nohama odstraní obsah a nakonec žaludek zase spolkne. 
Tu��ák je jediný pták, který umí plavat, ale neumí létat. 
Slimák má �ty�i nosy. 
Sovy jsou jediní ptáci, kte�í vidí modrou barvu. 
Plame�áci umí jíst pouze s hlavou dol�. 
Medúza je z 95 % voda. 
Nosorožci mají slabý zrak, a proto úto�í na vše, co jim p�ipadá jako 
hrozba. �asto se rozb�hnou proti kmeni stromu nebo proti kamenu. 
Lvi spot�ebují 5-7 kilogram� masa denn�- to by sta�ilo pro 25 lidí. 
vát um�jí jen lvi, jaguá�i, levharti a tyg�i. Jejich zvláštní hlasivky 
vydávají neuv��iteln� hlasité a hluboké zvuky- �ev lvího samce lze slyšet 
na vzdálenost 8 kilometr�. 
N�které žáby mohou být zmraženy a zase rozmraženy a p�esto žijí dále. 
Plejtváci denn� spot�ebují až 6 tun drobných korýš�. 



 6

Delfíni dokáží vydat více jak 300 cvaknutí za sekundu. 
Bobr je schopen zlikvidovat až 200 strom� za rok. 
Delfíni spí s jedním okem otev�eným. 
Netopý�i vylétávají z jeskyn� vždy doleva. 
Sloní mlá�ata se p�ed narozením vyvíjejí v t�le matky 22 m�síc�. 
Samice lva loví 90 % potravy. 
Když se tule� potápí, jeho srdce tlu�e 10x pomaleji než normáln�. 
Orel dokáže zabít mladého jelena a ješt� s ním i odlet�t. 
Lední medv�di mohou ucítit p�ítomnost �lov�ka na 20 mil (32,18 km). 
Matka tarantule zabije 99% svých mlá�at. 
Mravenec dokáže zdvihnout padesátinásobek své hmotnosti, m�že tla�it 
t�iceti násobek své hmotnosti. 
Polární medv�di jsou leváci. 
Sumec má více než 27000 chu�ových pohárk�. 
Blecha dokáže sko�it do dálky rovnající se 350ti násobku její délky. To je 
jako kdyby �lov�k dokázal p�esko�it celé fotbalové h�išt�. 
Šváb dokáže žít až dev�t dní bez hlavy a až teprve potom zem�e.  
Aby humr p�ibral p�l kila, pot�ebuje na to 7 let. 
Nejstarší velbloud se dožil 35 let a 5 m�síc�. 
Kon� a králíci nedokážou zvracet. 
Bob�i umí na 45 minut zadržet dech. 
Nejstarší slimák se dožil 1 roku a 6 m�síc�.. 
Motýli ochutnávají nohama. 
                                                                                                               
(A.Nováková) 
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Tento rok 2010  jsou moderní tyto styly oblékání =0) 
Hip-hop   
Metal styl   
Rock styl   
Scene styl   
Skate styl 
Shampoo styl   
Sárí   
Retro styl  
Punk styl   
Disko styl   
Cyber (goth) styl   
Barbie styl   
EMO styl   
°Šprt styl-nebo-li mimo� 
 

°Spousta lidí se �ídí svými vzory - nej�ast�jšími vzory 
jsou slavné hv�zdy 

�������������������� 
�� :Palestina, klobouk pánský, bezprsté rukavice, legíny-roztrhané, krátké, 
barevné, s potisky a normální, 
Converse, nízké koza�ky, roury-trubky (to jsou džíny), hoperská �epice, 
pumpky (džíny), skate boty, DC boty, 
SUKÝNKY - kostkované, mini, max-dlouhé, krepované (na�asené), 
KRA�ÁSKY, legíny pod sukýnku, rozthané tri�ko, buttonky (placky-
odzná�ky), balo�áky (kabáty), dlouhá tri�ka, pletená �apka, kravata, vesta-light 
(lehká), �elenka, šátky, mini šati�ky, košile, pásky p�es tri�ko, 
džínová bunda, vysoko vytažené džíny, vysoké ponožky ke kra�as�m, kšandy-
široké, barevné, pruhované......, tílka, boty na podpatcích, manžestráky, 
podkolenky. 
� ����bokovky, nízké tri�ko, pletené svetry, v�trovky (bundy do v�tru), 
šustákové kalhoty, silonky.                                  

(V.Stejskalová,P.Marková,V.Navrátilová) 
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NOVINKY ZE SV�TA HUDBY 
 

Apocalyptica  

Finská skupina Apocalyptica se v únoru vydá p�edstavit živ� své sedmé album 
7th Symphony do �eské republiky. Vystoupí tu hned dvakrát - 25. února 2011 v 
Plzni (Hala TJ Lokomotiva od 20:00) a o den pozd�ji ve stejném �ase v 
pražském Divadle Archa. 
   Od roku 1993, kdy se tento finský kvartet dal dohromady, vydala 
Apocalyptica sedm studiových alb. Proslavila se originálními instrumentálními 
skladbami postavenými na h�e na cello, ale stejn� tak skladbami založenými na 
vokálech. Jejich aktuální nahrávka nazvaná 7th Symphony už není jen 
symfonické, je to totiž symfonie. 
Apocalyptica hledá cestu z apokalypsy 
Apocalyptica - Sedmé album, sedmá symfonie 
Apocalyptica v Praze: Wash & Go 

 
 

Celebrity 
Michael Jackson 

 

 
 

Povolání: Zp�vák, herec, tane�ník, skladatel, producent, scénárista, choreograf 
Datum narození: 29. 08. 1958 

Datum úmrtí: 25.6.2009 
Místo narození: Gary, Indiana, USA 

Místo úmrtí: Los Angeles, Kalifornie, USA 
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Znamení: Panna     
Výška: 178 cm 

�len skupin: Jackson 5 Jacksons 
Životopis 

Slavný americký zp�vák a skladatel, Michael Jackson - vlastním jménem 
Michael Joseph Jackson, pocházel z devíti sourozenc�. Narodil se 29.8.1958 v 
Gary, stát� Indiana, USA. Byl to zástupce konven�ního popu a tane�ní hudby, 
vycházející ze soulu. Krom� svého charakteristicky vysokého hlasu, rytmického 
cít�ní a tane�ních schopností byl znám i jako velký perfekcionista.  
 
Od roku 1967 byl �lenem supiny Jackson 5. Jeho otec Joseph velmi dbal na 
úsp�ch a image skupiny. Sám byl neúsp�šným hrá�em v kapele, který snil o 
velké hudební karié�e. Michael se nicmén� n�kolikrát v rozhovorech zmínil o 
otcov� p�ísnosti hrani�ící až s agresivitou. Traduje se historka, že když Jackson 
5 cvi�ili doma tane�ní kroky na vystoupení, otec sed�l v k�esle s páskem a 
pokaždé, když n�který ze syn� pokazil choreografii, dostal výprask. Skupina ale 
v žeb�í�cích stoupala stále výš a po podepsání kontraktu s Motown (1968) se z 
bratr� Jacksonových staly mezinárodní superhv�zdy. Nato�ili t�i desky, které 
hned ovládly americké hitparády. Pozd�ji, po odchodu Michaela ze skupiny, se 
stal benjamínkem skupiny Randy Jackson. 
 
Po vydání 1. úsp�šného sólového singlu Got To Be There (1971) se kariéra 
skupiny a Michaela jako sólisty rozvíjí soub�žn�. V po�átcích mu pomáhá i jeho 
p�ítelkyn�, zp�va�ka Diana Ross (Jackson ji to pozd�ji jako skladatel a 
producent oplatil). Dob�e si vedou alba Got To Be There a Ben a v roce 1972 má 
další hity: tyto hity se umístily na prvním míst� americké hitparády. 
 
Od té doby se už o Jacksonovi píše pouze v souvislosti s jeho údajným 
zneužíváním d�tí, braní drog a osobním bankrotem. Michael byl zprošt�n ze 
všech desti bod� obžaloby. Malé sv�tlo nad�je velkého návratu svitlo 11.2.2008 
s vydáním reedice alba Thriller . 
 
Ke konci svého života žil Michael v Las Vegas, kde to�íl novou desku a 
p�ipravoval comeback. 
 
Ve �tvrtek 25.6.2009 ve 13:28 ho sanitka p�evezla do nemocnice v hlubokém 
kómatu. Padesátiletého zp�váka doma zradilo srdce. Záchraná��m se ho 
nepoda�ilo oživit. Za mrtvého ho prohlásili v 14:26. 

                                          David Císa�ovský 
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                     Vtipy 
°Na Vánoce: 
Pepí�ek p�ib�hne do kuchyn� a k�i�í: 
"Maminko! Ho�í strome�ek!" 
"Ne�íká se ho�í, ale svítí." 
Pepí�ek se vrátí do obýváku a za chvíli k�i�í: 
"Mamííí! Už svítí i záclona!" 
 
* Ve školní jídeln� si p�isedl student k profesorovi a ten �íká: "Prase si 
nezaslouží, aby sed�lo s labutí." Student se zvedl s odpov�dí:"Tak já letim." 
�ímž samoz�ejm� pana profesora namíchl a ten se rozhodl, že mu dá zabrat u 
zkoušek. 
Bohužel pro n�j, student na vše odpov�d�l bezchybn�. 
Proto mu dává poslední otázku: 
"Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytl� a v jednom bylo zlato,ve druhém 
rozum, který byste si vybral ? Student po chvíli �ekne, že by si vzal ten se 
zlatem. Profesor vít�zoslavn�:"No vidíte, a já bych si vybral ten s tím 
rozumem." Student neváhá: "Vždy� jo, každý si vybere to, co mu chybí." 
Profesor už je tak vyto�ený, že na student�v test napíše BLBEC a pošle ho pry�. 
Student odchází, aniž by se podíval na hodnocení a za chvíli se vrátí s otázkou: 
"Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu žádnou 
známku...  
 
°Paní u�itelka ve škole �ekla d�tem: "Tak d�ti, na zít�ek si donesete tolik 
kuli�ek, kolik jste �ekly sprostých slov." Na druhý den si Ani�ka p�inesla 1 
hrsti�ku kuli�ek. "No Ani�ko!" zlobila se paní u�itelka .Za chvíli p�ijel Pepí�ek 
s nákla�ákem a paní u�itelka mu �íká: "No Pepí�ku, tolik?" A Pepí�ek na to: 
"Uhni, jedu pro další!!!" 
 
°Paní u�itelka se ptá Pepí�ka: "Pepí�ku, co bys ud�lal kdybys byl sám v lese a 
poranil si patu?" A Pepí�ek na to: "Chodil bych po špi�kách." 
 
°Paní u�itelka �íká Pepí�kovi: "Pepí�ku, ty jsi mi lhal." Pepí�ek jen otev�e pusu 
a �íká: "Kdy paní u�itelko, já vám nelhal" "No ty jsi p�ed t�emi dny �íkal, že 
d�de�ek um�el, a já jsem ho v�era vid�la, jak se u vás dívá u okna." Pepí�ek jí 
však p�esv�d�iv� �íká: "Ale to jsem vám paní u�itelko nelhal, d�de�ek vážn� 
um�el, za okno ho tam dal tatínek, aby nám poš�a�ka nosila d�chod." 
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Celá redakce �asopisu moc d�kuje za p�ísp�vky a za to, že si náš �asopis našel 
první �tená�e. 
 
 
 

 
 

Erb Netvo�ic – práce 8. ro�níku – postoupila do krajského kola 
sout�že o vytvo�ení znak� m�st a obcí z odpadových materiál� 


