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Nová soutěž – trocha historie
Poznáte naše učitele? Své typy napište na papírek a odevzdejte do 25.6.2008.
(Viktor Čičel 7.B, Petra Novotná 7.C). Nezapomeňte na své jméno.
Hodně štěstí. Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce.(září 2008)
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Malá nápověda - na fotkách jsou: paní učitelka Jungová, paní učitelka Kolaříková,
paní učitelka Patíková, pan učitel Solich, pan učitel Fukan, pan učitel Křemeček,
pan ředitel Hula, pan učitel Bednařík
Na další fotky se můžete těšit v příštím čísle.

Vyhodnocení soutěže z minulého čísla
Téma soutěže: vytvoř Smajlíka
vytvoř Smajlíka v roli učitele
Všem, kteří nějakého Smajlíka vytvořili DĚKUJEME.

Redakce předala ceny těmto žákům: Gacík Petr, Sahánek Martin, Sedlář Robin,
Jurkovič Zdeněk, Kužílek Václav, Petrlík Martin, Schovancová Eliška, Novotný
David, Novotná Petra, Tomšej Mirek, Daniel Lukáš, Hiadlovský Radek.

Pořadí: 1 místo - Valašské Meziříčí
2 místo - Kyjov
3 místo - Ostrava

Jako každý rok se zúčastnily
týmy z:

Kyjova
Valašského Meziříčí
Ostravy
Plzně
Olomouce
Liberce

Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů. Mistrovství v malé kopané se konalo 17.5.2008 na Městském
stadionu v Kyjově.
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Zápasy
o 5 – 6 místo

1. zápas: Olomouc : Plzeň 6:0
2. zápas: Olomouc : Plzeň 1:1
5. místo: Olomouc
6. místo: Plzeň
Nejlepší střelec:Tomáš Gajdošík –Valašské Meziříčí
Nejlepší brankář:Radek Rýdl- Kyjov
Střelci Kyjova:Josef Stachovicz 2 góly
Miroslav Tomšej 1 gól
Ladislav Světinský 3 góly

autor (Miroslav Tomšej)

Gratulujeme k 2. místu

Vyjíždíme kolem 9:15. Naše cílová stanice je Základní škola
pro sluchově postižené v Plzni.
Tak jedeme! Dneska po cestě jsme se zastavili v našem
hlavním městě. Kde jsme prošli z Masarykova nádraží na
Václavské náměstí a pak na Staroměstské náměstí, kde jsme
viděli orloj a podívali jsme se do Židovské čtvrti. Ze
Staroměstského náměstí jsme šli přímo na Karlův most,
z Karlova mostu na Pražský hrad, chtěli jsme jít do chrámu
Sv.Víta. Když jsme, ale viděli tu dlouhatánskou řadu, tak
jsme si chrám prohlédli alespoň zvenčí. Dál jsme pokračovali
na Petřín. Na Petříně jsme zašli do zrcadlového bludiště.
Z Petřína nás už čekal autobus, který nás přímo zavezl do
školy. Dorazili jsme kolem sedmé, šli jsme na večeři. A poté
co jsme se vybalili, jsme šli omrknout hřiště.

Na druhý den jsem si naplánovali Černé a Čertovo jezero.
Tak teda jedem. Vyjeli jsme kolem 9:30, cesta byla dlouhá a
klikatá, jeli jsem asi něco málo přes hodinu. Tak jsme na
místě, vystoupili jsme z autobusu, ale na jednou nám byla
strašná zima, tak jsme si pobrali všechny mikiny, svetry a
bundy. Než jsme se zabalili, tak nám pan učitel Křemeček
oznámil, že je to pouhých 4,5 km. Ale jak to dořekl, hned
přišla do naší skupiny paní učitelka Kolaříková a říká šeptem
„jak znám pana učitele, určitě si pro nás přichystal dalších
15km“. Tak jsme teda vyrazili. Jdeme, jdeme a najednou
jsme u Černého jezera. Čertovo jezero bylo dávno velký
ledovec, který postupně roztával. Tak jsme si ho prohlédli a
postupně jsme pokračovali na další cíl (Čertovo jezero). Ale
než jsme došli, museli jsme vyšlapat strašný stoupavý kopec.
Vyšli jsme ho a pokračovali jsme rovnou cestičkou zase pro
změnu dolů. Protože pršelo terén byl rozmáčený, křivý a
šutrovitý. Než jsme přišli k jezeru začalo poprchat. Někteří
se v jezeře i osvěžili. Vyfotili jsme se a pokračovali jsme
k dalšímu cíli (k autobusu). Nikdo si nic nezlomil ani nenatáhl.
Prostě byli jsme všichni v pořádku. Po cestě zpátky do školy
jsme se zastavili ve městě Klatovy. Ve kterém jsme strávili
asi dvě hodiny. Po prohlídce města jsme už jeli do školy. Ve
škole nás uvítali dobrou večeří. Po večeři jsme si mohli
zahrát ping pong nebo jít do školního kinosálu.

Na třetí den jsme si naplánovali Plzeň. Po dobré snídani jsme
vyrazili na exkurzi do plzeňského pivovaru, kde jsme se
dověděli vše o historii výrobě piva a jak se vyrábí pivo dnes.
Jak se točí do sklenic i do plechovek. Kdo chtěl mohl
ochutnat i chmel. Ale pivo dostali ochutnat jen ti, co oslavili
18. narozeniny.
Po exkurzi vedly naše kroky do plzeňského podzemí. Poté
jsme vystoupali 301 schodů na největší věž v Čechách. A z
věže jsme viděli Plzeň jako na dlani.
Náš 3. den jsme zakončili sportem a dobrou večeří.

4. den jsme už jeli zpět domů.
A je tu 4. den návrat domů. Po cestě jsme mrkli na přehradu
Orlík, také jsme navštívili zámek Červená Lhota (zde se
točila pohádka „O Zlatovlásce“). Cesta domů byla klikatá a
taky díky zácpám nekonečná. Poslední zastávkou na naší
cestě bylo náměstí v Telči. Do školy jsme dorazili kolem 7
hodiny večerní. Výlet se vydařil, všichni byli unavení, ale
spokojení.
A jste zvědaví kam pojedeme příště??? Nechte se překvapit!!!

Výlet se nám móóóóc líbil.
autor ( redaktor Viktor )

Brazílie – stát Jižní Ameriky
Brazílie je obrovská země, která
cestovatelům
nabídne
nepřeberné množství zážitků.
Tento domov bujaré samby,
karnevalů, fotbalu, tropických
pláží nebo neproniknutelného
pralesa je velkým kotlem, kde je
promíchána zábava, kultura,
historie a přírodní bohatství.
Kromě lenošení na plážích či za
výlety do amazonského pralesa
nebo k vodopádům Iguacu je
Brazílie proslulá také svými
velkoměsty - navštívit Rio de
Janeiro, Sao Paulo či hlavní město Brasiliu je téměř povinností,
když už se do této země vydáte. Brazilci jsou navíc milí a přátelští
lidé (jen možná trochu moc posedlí fotbalem), kteří vám
dovolenou v Jižní Americe určitě jen zpříjemní. Brazílie se
nachází na jižní polokouli, je největší zemí Jižní Ameriky a pátou
největší na světě. Má největší komplex tropického deštného lesa s
největším veletokem planety (Amazonka), bohužel současně i
území s největší degradací přírodních ekologických systémů. K
ochraně přírody byly vybudovány v 350 oblastech země národní
parky a rezervace. Brazílie tvoří dvě velké geografické oblasti.
Rozsáhlá Amazonská nížina s největším říčním systémem světa
zaujímá sever a západ. Jihovýchod pak vyplňují hustěji obydlené
plošiny Brazilské vysočiny.
Na většině území Brazílie převládá tropické teplé a vlhké podnebí
se sezónními srážkami. Na jihu území je podnebí subtropické.
Nejvyšší průměrné teploty s minimálními výkyvy během roku se
vyskytují v povodí Amazonky. Na jihu země jsou v zimě možné i
mrazy.
( Lukáš Daniel 7.C ),čerpal jsme z internetu
www.bedekr.cz

Něco pro naše nejmenší
Vytvoř obrázek

Naše představivost
Zadání je jednoduché: úhelník na obrázku rozdělte na čtyři stejné části.

Dokážete na obrázku rozeznat dva objekty?

Vidíte na obrázku několik objektů nebo slovo LIFT?

( autor: redakce )

(

Ve hvězdách
1. Ve hvězdách vidíme naš i budoucnost. Ve hvězdách vidíme různá
souhvězdí. A tam je ten svět, kde vidíme tu kometu. Já to znám,
já to vím, já to znám. I tak to je, v tom naš em životě, tam to tak
je. Já to znám, a tak udělám, že já půjdu ven, a tam se podívám
na hvězdy.
2. Proč tam je, tolik hvězd a s nimi, ten měsíc. A to, ješ tě nevím,
co si dám, jaké souhvězdí, si já najdu. A co já, dokážu s hvězdami,
o co se tam jedná. Tak pojď, uvidíš co tam je, co se skrývá ve
hvězdách. Tak se rozhodni, jak to uděláš , jak přečteš to
souhvězdí.
(Marek Pánik, 6.B)

Trocha srandy
Potkají se dvě manželky: "Můj manžel, když je doma, zpívá árie."
"Můj také, když je doma zpívá a ryje."
Přijde blondýnka do restaurace a objedná si pizzu. číš ník se jí ptá "a
budete to chtít rozkrájet na osm nebo na š estnáct dílků?" blondýnka
vykulí oči "ježiš , na osm! Šestnáct dílků bych nesnědla!"

"Můžu být potrestán za něco, co jsem neudělal???" ptá se Pepíček
paní učitelky. "To v žádném případě!!" řekne rázně paní učitelka. "Tak
to je dobře. Já si totiž neudělal domácí úkol."
(8.B)

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Nasbírejte si co největší množství barevných víček z PET lahví a začněte
kouzlit. Záleží jen na vaší fantazii .Zkuste třeba berušku, kytičku, motýlka.
Ale také domeček, zahrádku, sluníčko, mráček. Stačí se rozhlédnout kolem
sebe.

Hvězdy JÍZDY KRÁLŮ
Ve Vlčnově se každý rok koná Jízda Králů. Naši bývalí spolužáci
Tomáš a Katka Chvilíčkovi se na letošní Jízdě Králů osobně podíleli.
My jsme byli u toho.

Katka uprostřed

Tomáš a pan učitel Solich

Za ideálního počasí projela v neděli 25. května Vlčnovem družina legrútů ve
středu se svým králem Petrem Šobáněm. Rovněž všechny vydařené doprovodné
programy slavností přispěly k tomu, že staletá vlčnovská tradice má opět o jeden
rok navíc.

Exkurze ZOO Hodonín
Konečně jsme se dočkali.
Netrpělivě jsme nasedli do auta
a těšili se, až uvidíme na vlastní
oči zvířata, o kterých jsme se
v přírodopise po celý školní rok
učili. Zatím jsme je viděli na
obrázku nebo na monitoru
počítače. A to jsme ještě
netušili, že na některá z nich si
budeme moci sáhnout a také je
krmit. Už z parkoviště jsme slyšeli
křik
Páva
korunkatého.
Po
zaplacení vstupného jsme se ocitli
v ráji
zvířat.
Rozšířili
jsme
chované živočišné druhy a zahájili
prohlídku.
Tabulka s nápisem „ Pojďte mezi nás“
nás pozvala přímo mezi ovečky. Byli velmi
přítulné a postupně nás připravili o větší
část krmení, které jsme zakoupili u vchodu.
Něco málo jsme zachránili pro lamy a kozy,
které se mlsně vrhaly na zbytky granulí.
Zato „král zvířat“ se líně povaloval na
sluníčku a jen po očku nás pozoroval. Prošli
jsme
postupně
celou Zoo
a každý z nás si našel zvíře, které
jej nejvíce zaujalo. Opice,ty se nám
ale líbily všem. Takové spojení
teorie a praxe bylo moc fajn.
Žáci 7.B třídy

