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Členové rady časopisu Školoviny: 

 
Mgr. Renáta Matúšová 

 
Jursa Jakub 

Klose Martin 
Pražáková Adéla 
Němcová Alena 

Esslerová Michaela 
Kačeriková Hana 

Kryštofová Markéta 
Fajfrová  Pavla 

 
Korektury provádí Mgr. Lenka Mazurková 

Školoviny po druhé…Školoviny po druhé…Školoviny po druhé…Školoviny po druhé…    

 Členové rady, kteří pracují pod vedením paní učitelky Matúšové,  pevně věří, že ve 
Vás najdou nejen věrné čtenáře , ale i  autory příspěvků. 
Témata k zamyšlení: „ O čem se mluví“ 

 „Jak to vidím já“ 
 Můžete se vybrat i vlastní téma, které Vás zajímá.  
  
Příspěvky odevzdávejte do  22. 1. 2005,  paní učitelce Matúšové (pavilón C), nebo členům 
rady časopisu. 
 
 
 
 
 
Blíží se Vánoce, které  jsou pro všechny svátky klidu a lásky. A co je to láska podle 
našich dětí? 
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Láska je, když se jdeš s někým najíst a dáš mu potom většinu svých 
hranolek bez toho, aby  chtěl jeho. 
/Karel, 6 let/ 
 
Láska je, když máma udělá kávu pro tátu a trochu z ní odpije, aby zjistila, jestli je dobrá. 
/Dana, 7 let/ 
 
Když dostala moje babička artritidu, nemohla se ohnout a namalovat si nehty 
na nohách. A tak jí je potom pořád maloval děda, i když později taky dostal artritidu. To je 
láska! 
/Rebeka, 8 let/ 
 
Láska je, když se dívka navoní voňavkou a chlapec si dá na sebe vodu po 
holení. Potom jdou spolu ven a navzájem si voní. 
( Karolína, 8 let) 

 
 

 

Hlášky všeho druhuHlášky všeho druhuHlášky všeho druhuHlášky všeho druhu: 

 Základem je týmová  práce . Můžete to aspoň hodit na druhého ! 

Usmívejte se ! Zítra bude hůř ! 
 
 Cítíte li se skvěle, buďte bez obav! To přejde! 

 

Martin Klose,  IV.B 

 
Rozhovor pro časopis Školoviny sRozhovor pro časopis Školoviny sRozhovor pro časopis Školoviny sRozhovor pro časopis Školoviny s    panem upanem upanem upanem učitelem Mgr.Kamilem Krulíčkem.čitelem Mgr.Kamilem Krulíčkem.čitelem Mgr.Kamilem Krulíčkem.čitelem Mgr.Kamilem Krulíčkem.    
 
1)Kde  jste učil  před příchodem na naši školu? 
„P řed příchodem na tuto školu jsem u čil na 1. stupni ZŠ.G.Klimenta,která  byla 
slou čena s ZŠ Komenského.“ 
 
2)Jaký předmět jste měl ve škole jako dítě nejradši? 
„Jelikož jsem od 5. t řídy navšt ěvoval školu se sportovním zam ěřením,tak to 
byly hodiny Tv.“ 
 
3)Vaše nejoblíbenější jídlo? 
„Nemám nejoblíben ější jídlo, nejsem vybíravý.“                            
 
4)Chodíte často do kina a jaký je  Váš nejoblíbenější film?? 
„Ob čas si do kina zajdu. Mám rád české filmy s laskavým humorem.“ 
 
5)Jaké vlastnosti vás charakterizují?? 
„Zeptejte se mého okolí.“ 
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6)Máte nějaký zlozvyk??? 
„Rád si polenoším a zamlsám u sportovních po řadů v televizi.“ 
 
7)Je někdo s kým byste si klidně vyměnil na den tělo a obličej?? 
„Cht ěly bych si zažít maléry a trampoty pana ú četního“Fantociho“-ale opravdu 
jenom na jeden den.“ 
 
8)Jak trávíte svůj volný čas?? 
„V ětšinou ho trávím s rodinou,ob čas jdu za sportem a nebo viz. otázka č.6.“ 
 
9)Sportujete?? 
„Už n ěkolik let pouze rekrea čně.“ 
 
10)Jak si představujete ideální dovolenou?? 
„V lét ě pod palmami u mo ře, v zim ě pořádná lyžova čka na ledovci.“ 
 
11)Jste ženatý,máte děti?? 
„Ano jsem,máme t říletou hol čičku Terezii.“                                                 
 
12)Prozradíte nám, co nejšílenějšího jste kdy v životě udělal?? 
„To rad ěji ne.“ 
 

 
   Esslerová Michaela , Fajfrová Pavla  

 
 
 
 
 
 
Dne 15. 11. 2004 se náš redakční tým zúčastnil tiskové konference na téma „Ochrana životního 
prostředí“.Hlavním hostem byla referentka ostravského podniku OZO(Odvoz a zpracování odpadu).  
Starost o to, kde žijeme , by nás měla provázet celý život. V tomto školním roce  je tedy vyhlášena 
literární soutěž na téma Ochrana životního prostředí – třídění odpadů.  

 
CO TO JE TŘÍDĚNÍ ODPADU? 

  
Zkuste se na touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Proč třídíme odpady? 
1) Aby byla méně znečištěna příroda? 
2) Kvůli lepší recyklaci odpadů? 
 

KOLIK ODPADU  PRODUKUJEME ? 
 Každý z nás vyhodí ročně 150-200kg  odpadků. Kdyby každý člověk u nás recykloval odpad, 
Mohl by vytřídit až  30kg papíru  25kg plastů a  15kg skla. Pokud budete jednotlivé druhy 
odpadu třídit,umožníte tak jejich další zpracování.   

Kolik produkujeme odpad ů?  

    
Skladba domovního 
odpadu  
(% hmotnosti) 
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22 % papír 

13 % plasty 
9 % sklo 
3 % nebezpečný odpad 
18 % bioodpad 
35 % zbytek 

 
VYUŽITÍ JAK SE ODPAD VYUŽÍVÁ? 

Odpady, které jsou svážené z barevných popelnic, je  nutné dotřídit. Na tiskové konferenci 
jsme se dozvěděli, že   např.do Číny se odvážejí plastové lahve a z nich se dělá oblečení,duté 
vlákno do bund, spodní prádlo atd… Pětatřicet  lahví například  vystačí na flísový svetr 
velikosti L, který v Německu nebo Francii může klidně  stát kolem sta eur. 
Dále se odpady využívají jako náhradní palivo pro cementárny, z  PE fólií se vyrábí granulát a 
nové PE fólie. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
Nejlepší by bylo odevzdat  nebezpečný odpad = baterie, lednice,zářivky, léky, do sběren , 
které jsou k tomu určené.   
 
  

ZAJÍMAVOSTI 
V třídění odpadu jsme v  Evropě na 17.místě,  což není příliš uspokojivé. 
Nová skládka je vytvořena v HRUŠOVĚ a dokonce ji zvětšili o necelých 5 hektarů. 
Firma OZO  natáčí film pro školy ,aby se všichni žáci seznámili s činností firmy OZO, která 
odpad zpracovává. 
        
Pokud byste se chtěli dovědět něco víc,můžete navštívit internetové stránky firmy OZO 
www.ozoostrava.cz, www.ekokom.cz.    
 

Hanka Kačeriková 
    
ZvěřinecZvěřinecZvěřinecZvěřinec    
 

Chameleón jemenský:Chameleón jemenský:Chameleón jemenský:Chameleón jemenský:    
 
Samci dosahují celkové délky i s ocasem až 65 cm, samice 45 cm, včetně délky ocasu. 
Jejich zbarvení nás přitahuje svou mimořádnou pestrostí. 
Velice zajímavé jsou jejich oči, zrak u nich hraje důležitou roli.Chameleón loví tak, že 
bleskurychle vystřelí jazyk. Dobrá muška je pro ně otázkou života.. Oko chameleóna 
má enormní rozlišovací schopnost - některé druhy vidí dobře i na vzdálenost 1000 m. 
 
Chameleóni dokážou vymrštit jazyk na vzdálenost větší, než je délka jejich těla 
a bleskově ho vtáhnou i s kořistí zpátky do tlamy. 
 
Nejtypičtější vlastností chameleónů jsou  ovšem jejich mimikry = přizpůsobování barvy 
těla barvě okolí. Paleta barev chameleóna sahá od světlé narůžovělé hnědi přes 
nejrůznější odstíny zelené až po skoro černou. 
 Na svých tělech mohou vytvářet i pruhy, tečky a 
složité vzory - to vše s využitím pouhých čtyř typů 
chromatoforů. Podnětem ke změně barvy bývá 
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maskování, ale také nálada chameleóna, nebo funguje i jako odstrašující prostředek. 
 

Jakub Jursa  

 

Vtipník:Vtipník:Vtipník:Vtipník:    

Pepíček se ráno probudí a říká:"Maminko, mně se dneska nechce do školy. Já 
se tam bojím, já tam asi nepůjdu." "Musíš, Pepíčku, musíš. Jednou jsi tam 
ředitelem, tak musíš!" 

 
  Jak se jmenuje nejvěrnější čtyřnohý přítel člověka? - Postel.  
  
 

Adéla Pražáková, IV.B 
 

 

    
Pro Šikulky:Pro Šikulky:Pro Šikulky:Pro Šikulky:    
 
Tajenka křížovky z minulého čísla: KOPYTO 
 
 
 
         
 
 
 
 

Pohádkáři:Pohádkáři:Pohádkáři:Pohádkáři:    
V 6. třídách nám rostou noví pohádkáři. Posuďte sami, jak se jim podařilo dovyprávět 
pohádku o starém psu: 
 
Byl jednou jeden pes a říkali mu Rek. Jako štěňátko si hrál s dětmi na trávníku. Když vyrostl, 
hlídal hospodáři ovce. Hlídal a všechny ovečky uhlídal. Ale jak zestárnul, zapomněl hospodář 
na Rekovy dobré služby….. 
 
A takto pokračuje pohádka podle Davida Nováka ze 6. A 
 
….a vyhodil Reka ze stavení. Rek tedy odešel. Hospodář si zatím koupil nového psa Azora, 
ale ten ovečky neuhlídal. Oveček ubylo a vlci se začali stahovat blíž ke statku. Však také 
hospodář co chvíli nějakého zastřelil. Viděl, že Azor je špatný pes a začal znovu hledat Reka. 
Rek zatím přišel  k jinému statku, jenže tamní hospodář ho chtěl vycvičit pro hon na lišku. Na 
tohle Rek nebyl zvyklý. Pokaždé lišku ztratil v hustém křoví  a nedohnal ani jednu. Hospodář 
ho proto bil, myslel si, že tím něco zlepší, ale naopak. Rek si to nedal líbit a utekl. 
        Pochopil, že u prvního hospodáře se měl lépe a zkusil se k němu vrátit. Když ho 
hospodář uviděl, byl radostí bez sebe. Konečně se opět shledali a hospodář Rekovi slíbil, že 
už ho nikdy nevyhodí. 
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A jak by pohádka měla vypadat podle Marka Krištofa ze 6. B? 
 
 Rek byl smutný, protože pán už ho nechtěl, ale náladu mu spravila kouzelná fena. 
Řekla“ „Za tu nespravedlnost si můžeš přát tři přání.“ 
 Rek chvilku uvažoval a řekl: „Já si přeji, abych měl sílu jako dříve. Mé druhé přání je, 
aby se mi hospodář omluvil a třetím přáním je, abychom oba žili šťastně a poklidně až do 
smrti.“ 
 Kouzelná fenka mávla hůlkou a hle, Rek byl opět mladý. Hospodář se mu omluvil a 
Rek byl šťastný. 
 Druhého dne, když Rek hlídal ovce, z lesa vyběhla smečka zbloudilých vlků, asi ze 
Slovenska. Odvážný pes Rek se ale před vlky nedal a začal ovce bránit ... Pobíhal kolem nich 
a štěkotem se snažil vlky zastrašit . Podařilo se! 
 Druhého dne zrána přemýšlel, že se mu vlastně nesplnilo jeho třetí přání. Zakroutil 
hlavou a povídá: „No, to nevadí, život bez napětí by mě stejně nebavil, takhle je to mnohem 
lepší:“ 
 A jestli všichni neumřeli, tak žijí šťastně až dodnes! 
 
 
Dokázali byste říct, která se Vám více líbí? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starověký Egypt    
  
Život v egyptském městě: Domy se stavěly ze sušeného bláta a stály těsněn u sebe.  
Na podlahu se rozprostíraly rohože nasáklé vodou, aby ochlazovaly vzduch.Většina domácích 
prací, jako vaření a praní, se prováděla venku. Na dvorcích často lidé chovali kozy a husy, ale 
také domácí mazlíčky, kterými byli například psi, kočky a opice 
. 
Pyramidy: V rozmezí let 2630 př.n.l. a 1640 př.n.l.byli egyptští králové pochováváni 
v hrobkách uvnitř obrovských pyramid.Stavěly se tak, že kameníci lámali, tvarovali a 
uhlazovali kamenné bloky,které  byly přivazovány  na plošiny. Ty byly vlečeny na dřevěných 
válečcích, které byly stále udržovány vlhké, aby se zabránilo tření.Tam, kde to byla potřeba 
,byly ke zvedání kamene užívány také plošiny z cihel vyrobených z bláta. 
 
Mumie: Egypťané věřili, že lidská duše po smrti žije dál. Protože duše byly připoutány 
k mrtvému tělu, muselo být tělo konzervováno, aby se mohlo těšit posmrtnému životu. 
Nejdříve byl nosem vyjmut mozek a pak bylo vyříznuto srdce a ostatní orgány. Tělo bylo 
nejprve naloženo do natronu, pak vysušeno , vyplněno plátnem a vonným kořením a 
nakonzervováno pryskyřicí a vonnými oleji. Pak bylo obtočeno plátěnými pásy. V této 
podobě se mu říká mumie. Hlavní balzamovač měl na hlavě masku Anubie, boha šakala, který 
byl ochráncem mrtvých. Malé kouzelné předměty zvané amulety se ukládaly mezi jednotlivé 
vrstvy obalu, aby chránily každou část těla. Nakonec byly mumie uzavřeny do velkých  
nákladných hrobek.                                                                                                                                                                
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bůh Anubis 

         Markéta Kryštofová  
 
 


