ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5

KVASÁK
V tomto čísle se dočtete, jak bylo na Maliné, kdo vyhrál
Přírodovědného klokana, co zažíváme ve škole i „za školou“,
a prohlédnete si fotky z dalších školních akcí.

Redakční rada ve šk. roce 2018/2019: Š. Brychta, E. Crhonková,
A. Florová, M. Grmelová, S. Kingma, L. Kufčáková, E. Maierová,
N. Stloukalová, K. Zedníková, p. uč. Hedbávná a p. uč. Šebková
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Pohádka a výsledky soutěže.

O jablku jménem Gustav
Bylo jednou jedno jablko, které se jmenovalo Gustav. Gustav vyrostl v ovocném sadě. Přišel
sadař a otrhal některé stromy. Gustav se probral v bedně a byl vedle svého kamaráda Jožina.
Zeptal se ho: „Kde to jsme?“ „Já nevím, asi v nějaké bedně,“ odpověděl Jožin. V tom
okamžiku prodal sadař bednu ovocnáři. Ten si ji dal do nákladního auta. Jak se prudce rozjel,
tak Jožin vypadl z bedny a natloukl si. „Nestalo se ti nic?“ zeptal se Gustav. „Jsem jen trochu
potlučený,“ odpověděl Jožin. Přišel ovocnář a Jožina dal do jiné bedny. Za hodinu přijelo auto
k obchodu. Ovocnář vyložil všechny bedny s jablky.
Za chvíli šel kole obchodu pekař, který si vzpomněl, že potřebuje jablka na štrúdl, a tak si je
koupil. Mezi těmi jablky byli i Gustav a Jožin. Když přišel do pekárny, udělal si těsto na štrúdl.
Mezitím přišla do pekařství stará paní, která si chtěla koupit pečivo. Gustav a Jožin jí
nenápadně skočili do tašky. Paní odešla domů. Doma otevřela tašku, vybalovala pečivo
a zjistila, že tam má i dvě jablka. Rozkrojila je, snědla je a semínka zasázela. Za pár let na
stromě vyrostli malý Gustav a Jožin.
Jiří Štreit a Čeněk Topor 6. A

TOP TEN PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018
Přírodovědný klokan proběhl dne 10. října 2018 a zúčastnilo se ho 54 žáků naší školy.
Zde jsou nejlepší deváťáci:
Pořadí Jméno
1.
Urban Tomáš

Body
70

2.

Zukal Jakub

62

3.

Čtvrtníček Adam

58

4.

Šebestová Anna

55

5.

Derka Jakub

53

6.

Derka Jan

52

7.

Křikava Adam

51

8.

Krčmář Michal

50

9.

Pokorný Matouš

49

10.-13. Ježková Adéla

41

10.-13. Menšíková Daniela

41

10.-13. Račanská Tereza

41

10.-13. Surová Lea

41

Mezi nejlepší žáky 8. tříd patří:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.-8.
7.-8.
9.
10.
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Andreas
Tereza
Petr
Kamil
Stela
Jakub
Anna
Tereza
Tomáš
Matěj

Chelík
Špilarová
Zamazal
Kusala
Brunclíková
Ambrož
Bendová
Ferziková
Bohuslav
Bureš

76
58
53
52
51
50
49
49
48
47

Navštívili jsme …

ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD

VÝSTAVU POZNEJ SVOJE BOTY V HANÁCKÉM STATKU
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Beseda.

BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU BRAUNOVOU
Dne 9. 10. byla naše třída na besedě spisovatelkou Petrou Braunovou. Paní
spisovatelka nám popisovala zajímavé věci ze zákulisí knižní tvorby. Já jsem si
vždycky myslela, že autor má na starosti všechny záležitosti spojené s
vydáváním knih, ale není tomu tak. Spisovatel pouze napíše příběh, musí ho
odevzdat bezchybně napsaný a o zbytek se již postará grafik, ilustrátor a
marketingové oddělení. Také jsme se dozvěděli, že napsat knížku trvá
průměrně 8 až 16 měsíců.
Spisovatelka nám vyprávěla o svých knihách. Většina knih je určena menším
dětem, např. Tramvaj plná strašidel. Mě nejvíce zaujalo povídání o knížce 3 333
km k Jakubovi. Knihu napsala na základě skutečného příběhu. Vypráví o chlapci,
který jel se svým otcem na kole do Španělska cestou svatého Jakuba. Na otce se
nemohl příliš spoléhat, a tak cestu dokončil sám.
Pro dospělé čtenáře napsala např. Tajemství rodu, Barvy života aj.
Beseda byla zajímavá a vypravování paní spisovatelky se nám líbilo.
Patricie Holubová, 9. B

strana 4
září – říjen 2018

Šesťáci na Maliné.

SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT ŽÁKŮ 6. TŘÍD
Spolu s 6.D jsme jeli na adaptační pobyt na Malinou do Ruprechtova. Autobus zastavil na
silnici a dál už jsme museli šlapat pěšky. Během pobytu jsme soutěžili a hráli různé hry.
Hráli jsme tam skvělé hry a celá třída se sblížila.
Nehráli jsme si ale jenom venku. S holkama na chatce jsme totiž vzaly spacáky, nasoukaly se
do nich a skákaly všude, kde to šlo. Sice jsme se asi desetkrát přerazily, ale i tak to byla
sranda. Taky se mi moc líbilo, když jsme měli za úkol mít na zemi přesný počet končetin. Jak
říkám skvělé dva dny.
Kateřina Dědková, 6. B

Školní rok 2018/19 začal nečekaně dobře. S naší novou třídou jsme si docela sedli. A ještě
k tomu jsme mohli jet na výborný seznamovací pobyt na Malinou do Ruprechtova. Myslím,
že jsme si všichni užili hry a nachystaný program. Nová matematická třída 6. A byla
dohromady s 6. C a hudební třída 6. B byla dohromady s 6. D. Mám tu spoustu nových
kamarádů a kamarádek. Výborná kuchyně zajistila, že nikdo neměl hlad.
Hanka Mikulášková, 6. A
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Fotoreportáž.

Foto z tradičního soustředění
hudebních tříd 8. B a 9. B
v Blansku.

Začátkem školního roku
nás navštívil bývalý žák
Jiří Doležel. Před
odjezdem na vysokou
školu do Anglie připravil
pro deváťáky motivační
přednášku na téma Proč
studovat přírodní vědy.
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Z výprav přírodovědného kroužku.

Přírodopisná houbařská procházka
Byla to úžasná výprava s přírodopisným kroužkem. Šli jsme na houby. Skoro všude byla
houba babka, ta se ale musela zkontrolovat,
jestli není shnilá nebo stará. Dále jsme našli
klouzky a růžovky. Největším a nejchutnějším
nálezem byly hřiby. Ze začátku jsme našli asi
tři, když jsme ale šli hlouběji do lesa, tak
skoro každý, kdo na výpravu šel, tak měl tři
hřiby. Já jsem ty tři hřiby také měla, a tak
(protože houby nejím) si z nich máma uvařila
večeři. Výprava se mi moc líbila. Paní učitelka
nám řekla, co je jaká houba. Také jsme našli
les plný muchomůrek červených a jiný les
plný babek.
Eliška Pokorná, 6. A

Noc vědců na Přírodovědecké fakultě MU
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Environmentálně.

Zločiny v přírodě
Dne 9. 10. 2018 jsme se zúčastnili programu Zločiny v přírodě. Na této velmi zajímavé
prezentaci jsme se dozvěděli různá fakta o pašování zvířat. Černý trh s nelegálně dováženými
zvířaty je dost rozšířený a přináší pašerákům značný finanční zisk.
Pašují se např. papoušci. Ti se pašují tak, že jim svážou nožičky a zobáky a strčí je do PET
láhve.
Málo papoušků tento způsob převážení přes hranice přežije. Pašují se také mrtví hadi v lihu
nebo vejce nejrůznějších ptáků. Tady jsme se dozvěděli, že domorodci v Africe jsou ochotni
položit život za to, aby ochránili svoje slony před pytláky. Také se nesmí např. z Austrálie
převážet i velmi malé kousky korálů. Ze Slovenska se pašují vejce sokolů. A ještě nám paní
vyprávěla příběh o tom, jak je jednou jeden pán pašoval v kalhotách a oni se mu v nich
vylíhli.
Proti takovému způsobu zacházení se zvířaty je potřeba zasahovat a pašeráky potrestat.
Patricie Holubová, 9. B
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