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Úvodník 
 
Milí čtenáři, opět přinášíme nejnovější zprávy ze školy, zajímavosti z přírody, 
výsledky ankety o zemním plynu i zábavné čtení.  
                                                                                                   Vaše redakce 
 
 
Krátké zprávy 
 
Lyžování na Morávce 
 
I letos, jako každý rok, se  uskutečnil lyžařský výcvik 7. tříd, tentokrát ale 
v Malé Morávce na chatě Kopřivná. Lyžovat nás učili: pan Handlíř, Vyležík a paní 
Gavendová.  
Nejzábavnější byly jistě večerní  programy a mezi bonbónky patřil den, kdy se 
pan Handlíř učil  lyžovat na carvinkových lyžích a přitom zažil  pády.  
Miss a Myšák lyžáku vyhráli Nikola Drahokoupilová a Jan Mrozek, který všechny 
pobavil komentováním závodu klokanů Skipiho a Slipino. Samozřejmě „ Myšák  
a Myšačka „ dostali sladkou odměnu a navíc mohli spát spolu sami na jednom 
pokoji,  ale Myšačka Nikola odmítla. Dokonalí  lyžaři byli neustále lepší, a ti méně 
šikovní už na konci kurzu sjeli celou sjezdovku. Vleky byly neposlušné, protože  
nám způsobovaly neustále boule na hlavě.  Lyžařský výcvik si jistě účastníci užili, 
protože i po velkých pádech se z něj všichni vrátili živi a zdrávi a s celými lyžemi. 
 
                                                                      N. Chobotová,  A. Sládečková, 7. A 
 

 
 
 
Vesmírný projekt 
 
Paní učitelka Věra Mertová se rozhodla, že vyzkouší naše schopnosti, a proto nám 
zadala měsíční projekt o vesmíru.  
Rozdělili jsem se na čtyři skupinky. Každá dostala ke zpracování jiné téma.  
Do projektu jsme použili vše, co víme o vesmíru. Zkombinovali jsme znalosti 
získané v zeměpisu, fyzice, přírodopisu, informatice i výtvarné výchově.  
Ke každému z jednotlivých "mini" projektů byl vypracován doprovodný plakát, do 
kterého jsme vše zaznamenávali. Informace jsme vyhledávali na internetu,  
v knížkách, ve školních učebnicích, použili jsme i CD-ROM Vesmír. Byla to 
"úmorná" práce..., ale konečný výsledek stál zato a potěšil nás. Dne 30. 3. 2006 
jsme vše zaznamenali digitálním fotoaparátem, provedli výstup a vše natočili.  
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Myslím, že paní učitelka měla dobrý nápad, i když s jeho uskutečněním byla 
spousta práce!!!  
 
                                                                                               M. Jalamasová, 9. A 
 
Taneční 
 
V tomto období již tradičně probíhá kurz předtaneční výchovy pro 8. třídy, který 
vede taneční mistr Pavel Měrka. Učíme se koordinaci pohybu a těla pomocí 
nejrůznějších moderních, ale i klasických tanců jako jsou polka, valčík, mazurka, 
ale i chachu, jive nebo blues.  
Ukázkovou hodinu předtaneční výchovy budeme mít 19. května v 19:00.  
Srdečně Vás zveme. 

L. Kurečková, 8.A 
Slet čarodějnic 
 
Už od ranních hodin se poslední dubnový pátek slétaly do školy. Všichni jsme je 
poznali podle roztodivných kostýmů, klobouků a hlavně nejrůznějších košťat.  
Nejdříve se prošly s náležitým rámusem po chodbách i třídách a s bojovými 
pokřiky se pak vydaly na náměstí a do ulic. Své putování zakončily na Skalkách, 
kde soutěžily v jízdě na košťatech nebo v házení „škrpálů“ na cíl a jiných 
dovednostech. Po vzájemné poradě se pak rozletěly neznámo kam. Vrátí se za 
rok? – uvidíme. 
Celou akci pro děti 1. stupně připravily jejich paní učitelky a vychovatelky 
z družiny. 
                                                                                     paní učitelka T. Kurečková 
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Zajímavosti 
 
 
Velikonoce 
 
Každý rok se velikonoční datum musí počítat. Tak je tomu už celá staletí, protože 
určení data křesťanských Velikonoc byl stanoven ve 4. století. Roku 325 se 
v maloasijskem městě Niceji (v dnešním Turecku) sešli na církevním koncilu 
stoupenci různých  směrů křesťanské  víry a stanovili, kdy a jakým způsobem se 
budou Velikonoce slavit.  
Bylo dohodnuto, že to bude vždy neděle po prvním jarním dnu – 21. března 
a zároveň po prvním úplňku od té doby.  
Celý velikonoční týden se nazývá Pašijový týden. A dělí se taky na několik dnů. 
Škaredá středa:říkalo se jí škaredá, ale také sazometná nebo smetná. Škaredá 
proto, že se prý Jidáš mračil na Krista a v tento den ho také zradil. 
Zelený čtvrtek: název je asi odvozen od zeleného roucha užívaného v kostele, 
nebo od pověry, že  se toho dne musí jíst pouze jen zelená strava. 
Velký pátek: je den smutku, říká se dokonce,  že je to nejtišší den v roce. Jako 
by se zastavil čas. Nekonají se mše, nezvoní zvony ani nehrají varhany.Tento zvyk 
je velmi starý. 
Bílá sobota:byl to poslední den dlouhého půstu. Její název je odvozen od bílého 
oblečení těch, kteří byli pokřtěni a přijati do řad církve. 
Hod boží velikonoční: byla to velikonoční neděle. Připomínala podle legendy, že 
Kristus vstal z mrtvých za svítání. Křesťané se začali o nedělích scházet 
pravidelně a nazvali je „dny Páně“.  
Velikonoční pondělí: je nejdůležitějším dnem Velikonoc, protože se v něm odbývá 
pomlázka.Také se chodilo na pěší výlety a pořádaly se pikniky v přírodě nebo se 
pořádaly různé zábavné akce s přáteli.  
                                                                            
                                                                                             Iva Večerková, 6. B 
 
Najdi 7 rozdílů 

           

                                                                                                V. Špalková, 6. B 
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Papírové ozdoby do květináče 
 
Co budeš potřebovat: puntíkované nebo jednobarevné čtvrtky papíru i vlnité – 
např., červený, bílý, žlutý, zelený, oranžový a podobně – pravítko, tužku, nůžky, 
lepidlo, černý fix, špejle. 
Postup: ze čtvrtek vystřihněte jednoduché tvary květinek, nalepte jim doplňky 
(lístky, středy ) nebo černým fixem dokreslete očka a pusinku. Hotové květinky 
nalepte na špejle a zapíchněte do květináče. 
 
 

   
                                                                                                       E. Tichá, 6. B 

 
O jménech 
 
V minulém čísle jsme psali o nejčastějších jménech našich žáků, dnes máme 
podrobnější informace o některých z nich. 
VERONIKA – je jméno pozoruhodné a velice staré a bývá vysvětlováno dvěma 
způsoby. 
Pokládá se za prokázané, že jméno Veronika pochází z makedonského jména 
Berenike, řecky Phereniko, což znamená, „ ta, která přináší vítězství“, podle 
druhé možnosti „vítězství jara“. 
Různé znění jména u nás: Veruna, Veronika, Verunka, Verča, Veronka, Veronička, 
Nika, Nikuška, Nikunka, Runa, Runíčka, Runka. 
Jmeniny má podle českého kalendáře 7. února. 
Na počátku 20. století dochází k útlumu při používání tohoto jména. Až v 90. 
letech  a v roce 2000 až 2002 se opět dostává do popředí. Dnes je v České 
republice na 23. místě a má úctyhodný počet 65 222 nositelek. 
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Veronika 21. století bude samostatná, energická, myslící a vynalézavá. Bude se 
snažit prosadit a mít úspěch, nebude věřit podvodníkům a bude se vyhýbat 
špatnostem tohoto světa (drogy). 
JAN –  patří u nás i ve světě k nejrozšířenějším a nejoblíbenějším jménům. Je 
hebrejského původu, kulturně jde o křesťanské jméno. Znamená „bůh je 
milostivý“. Toto jméno se také vyskytuje v našich pohádkách, kde vystupuje jako 
„Hloupý Honza“ nebo naopak „Chytrý Honza“. Z jeho skutků lze cítit jeho 
přirozenost, vnitřní vyrovnanost a štěstí při plnění různých pohádkových úkolů. 
Domácká, přátelská či zdrobnělá podoba jména Jan je nejčastější, například: 
Jeník, Jenda, Jeníček, Honza, Honzík, Honzíček. Podle našeho kalendáře má Jan 
jmeniny 24. června a Ivan jméno vzniklé z Jana 25. června. 
 
Jan ve světě:  
Německy – Johan, Hans 
Anglicky -  John, Jack 
Francouzsky – Jean 
Italsky – Giovanny 
Španělsky – Juan  
Polsky – Janusz (januš) 
Slovensky – Ján 
Irsky – Sean 
Litevsky – Janis 
 
                                                                                    paní učitelka V. Mertová 
 
Zemní plyn 
 
Vznikl jsem z odumřelých organismů v klidných zátokách a teplých lagunách 
pravěkých moří. Nejsem vidět, cítit a jsem bez barvy. Jsem šetrný k životnímu 
prostředí. 
Nejdříve mě poznali staří Číňané už v 10. stolení př. n. l. V roce 1883 jsem poprvé 
svítil v americkém městě Pittsburghu. První obrovské ložisko bylo navrtáno v roce 
1918 v Texasu. V Evropě mě poprvé objevili ve Francii a Německu. A po druhé 
světové válce v tehdejším SSSR (dnes Rusku). V Československu mě objevil Julius 
May na počátku 20. století u Hodonína.  
Největšími těžaři na světě jsou: Rusko(33,1 %), USA(24,7 %), Kanada(6,9 %), 
Holandsko(3,6 %) a Indonésie(2,9 %). Nejvíc mě spotřebovávají ve Spojených 
státech amerických asi 600 miliard kubíku za rok a v Rusku. 
Dopravují  mě k lidem pomocí dálkových plynovodů nebo ve zkapalněné formě 
LNG. Můžu se vyskytovat v různých podobách:  
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Lidé mě využívají snad nejvíce k vaření a topení, v dopravě (v autech, autobusech 
na plyn), také ve speciálních pecích pro tavbu ušlechtilých kovů. Zahřívám pece 
pro keramiky nebo pekaře. 
Lidé mě těží z podzemních ložisek nebo také z mořského dna. 
                                                       

 
                                                                                                    N. Kravec, 7. A 
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Křížovka 
 

Pokud správně doplníš tajenku, dozvíš se, jak se jmenuje stavba na obrázku 
vpravo. 
 

1.                 

2.                   

3.                        

4.                       

5.                 

 

1. Dopravní prostředek 
2. Domácí spotřebič k pečení 
3. Druh plynu na P 
4. Jarní svátky 
5. Zpěvák kapely Tokio Hotel 
 
Je nejznámější plošinou pro dobývání zemního plynu z mořského dna v Norsku. 
Měří  472 metrů. Je to zařízení srovnatelné s kosmickými projekty. Koná divy i 
zázraky. Využívá se od 1. října 1996. Musí odolávat vysokým vlnám, které mají až 
30 metrů. O 23 metrů přesahuje vrchol amerického mrakodrapu Empire State 
Building. Celá výstavba trvala zhruba čtyři roky. 
Na obrázku si můžete porovnat výšku plošiny s televizní věží v Praze na Žižkově – 
ta měří 216 metrů. 
                                                           N. Chobotová, A. Vichová, M. Labajová, 7. A 
 
Osmisměrka 

               
P Z S P O R Á K Z 

   E L M E T A N M Á 

P L Y N Á R N A  P 

P L Y N A Ř N Í A 

O H E Ň O Ž Á R L 

P O D Z E M Í P K 

J I S K R A Ě L Y 

Y N O R S K O R N 

Z A P A L O V A  Č 

 
 

Plynoměr Zapalovač Metan  Plynař 
Sporák Žár  Plynárna Oheň 
Zápalky Jiskra Podzemí Norsko    V. Špalková, V. Platošová, 7. A 
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Vyhodnocení ankety 
 
V malém průzkumu jsme zjišťovali, co víte o zemním plynu vy.  
Na čtyři anketní otázky odpovídalo 116 žáků 6. – 9. tříd. Nejvíce se ve vašich 
domácnostech používá plyn k vaření – asi v 60 %.  Téměř 44% z vás odpovědělo 
kladně na otázku, zda využíváte plyn k vytápění domů nebo bytů. Víc jak polovina 
z vás  věděla, že na zemní plyn také jezdí auta nebo autobusy. Na poslední otázku 
týkající se největšího vývozce plynu v Evropě odpověděla správně – Rusko – jen 
polovina z vás. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                M. Labajová, A. Vichová, 7. A 
 
 
Vtipy 
 
Potkají se dvě přítelkyně. 
„Kam jdeš?“ 
„Pozval mě na návštěvu jeden mládenec.“ 
„A nač máš ten deštník?“ 
„Copak vím, jak bude zítra? 
 
Na širém moři ztroskotá loď a ve vlnách se zmítá pan Paprika v záchranném pásu. 
„Šlak by mě trefil,“ lamentuje, „když si pomyslím, že jsem včera za koupel 
v Monte Carlu utratil 30 franků“! 
 
Z věznice uprchli vězňové. Okamžitě byl v širokém okolí udělán zátah. Na jedné 
horské silnici zatavil omrzlý policista automobil. Kouká na řidiče a vídí, že má 
pouta a okovy. „Poslechněte, nejste vy ten uprchlý trestanec?“ 
„Ale co vás nemá!“ 
„Kdybych nevěděl, že dole je značka – Silnice sjízdná jen s řetězy -, tak bych vás 
musel zatknout!“  
 
 
 

6. – 9. třídy 116 žáků  = 100% 

otázka č.1 43,90% 

otázka č.2 59,40% 

otázka č.3 56,80% 

otázka č.4 50,80% 



duben 2006                                       Záškolák 3                                    ročník 11. 

 10 

Londýnská dáma přijímá novou služebnou: 
„Máte ráda děti?“ 
„Milostivá paní, to závisí na platu!“ 
 
Bohatému hluchému starci se opět vrátil sluch. Když se to dověděl jeho známý, 
zeptal se ho: „Vaše rodina je pravděpodobně šťastná, že se Vám vrátil sluch!“ 
„Prosím vás! Já jsem ji to vůbec neprozradil.“ 
„Proč?“ 
„Sedím si jako předtím, poslouchám, co povídají a už pětkrát jsem změnil svou 
závěť!“ 
 
 
Test písní 
  
Znáš dobře zpěváky a jejich písničky? 
 
1. Aneta Langerová  a) Severní vítr 
    b) Voda živá 
    c) Tabáček 
 
2. Madonna    a) Because of you 
    b) Sorry 
    c) Síť 
 
3. Chinaski   a) Anděl perutí mách 
    b) Sladké mámení 
    c) Vrchlabí 
 
4. Black Eyed Peas  a) Durch den Monsun 
    b) Isolated 
    c) Pump It 
 
5. Lucie Vondráčková a) Vítr 

b) Medvídek 
c) Lásku dávej 

 
6. Ready Kirken  a) Vrátnej 
    b) 1 + 1 
    c) Tripping 
 
                                  V. Špalková, 6. B, L. Kurečková, 8, A 
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Ze života zvířat 
 
Rozhovor 
 
S Honzou Melicharem jsme si povídali o chovu hadů. 
  
Proč sis vybral právě takového koníčka a jak dlouho se mu věnuješ? 
Přivedl mě k němu můj otec a věnuji se mu asi od 7 let. 
 
Kolik exemplářů vlastníš a čím je krmíš? 
Mám dva hady – krajty královské – nejsou jedovaté a krmím je různými hlodavci, 
například morčaty nebo křečky, někdy také kuřaty. Svůj příděl dostávají asi 
jedenkrát týdně.  
 
Jaké podmínky pro chov hadů je nutné dodržovat? 
Musí mít hlavně teplo, někteří i vlhko, v teráriu by měly být také umístěny větve 
a umělé rostliny a neměla by chybět rašelina a bazén na koupání. 
 
Můžeme si s hadem „hrát“ každý den? 
To určitě ne. Já si s hady „povídám“ asi třikrát za týden. 
 
Co bys doporučil začínajícím chovatelům? 
Aby si přečetli knihu o hadech nebo se poradili přímo s odborníkem. Hadi se dají 
koupit na burzách. 
 
 
                                                                                                N. Chobotová, 7. A  
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Jaké akce na vás ještě čekají 
 
V květnu: Běh ulicemi Města Albrechtic 
                Školní volejbalová liga 
 
V červnu: Den dětí v Linhartovech  
                
                 
 
Upečte si Mňamku 
 
 

Párek v kabátku 
 
Co budete potřebovat: 1 balíček listového těsta, 6 loupacích párků, 1 vejce, sůl, 
kmín, grilovací koření nebo trošku strouhaného sýra. 
 
Postup: Párky oloupej a rozkrej na půlky. Těsto rozděl na 3 části a každou 
rozválej na pomoučeném válu na tenký obdelníkový plát. Nožem nebo rádýlkem 
jej nakrej na 4 trojúhelníky. Na každý polož půlku párku a zabal směrem  
ke špičce. Oba konce těsta mírně stlač a zahni do oblouku.  
Rohlíčky přenes na plech vyložený pečícím papírem, potři rozšlehaným vejcem, 
posyp kořením nebo sýrem a upeč v předehřáté troubě na 180 °C – 200 °C 
dozlatova (10 – 15 minut). 
                                                                             doporučuje V. Platošová, 7. A 
 
 
Banánový salát – zdravý a dobrý 
  
Co budete potřebovat: 3 banány, 2 pomeranče, 2 oloupaná jablka, 50 g rozinek, 
lískové nebo vlašské ořechy a citrónovou šťávu. 
 
Postup: Ovoce nakrájej na menší kousky, jablka nastrouhej na hrubším struhadle. 
Přidej citrónovou šťávu a omyté rozinky. Vše smíchej a posyp ořechy. 
 

                                                                          doporučuje D. Vasiliadisová, 6. B 
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Zábavná matematika – vypočítej a doplň do tabulky příslušné písmenko. 
 
V  100 * 100     É  24 : 3 
Y  123 – 85     Z  85 + 6 
E  30 223 + 50 982   P  330 * 330 
N  72 : 8     Á  6 + 10 
S  6 * 100 R  0 + 0 
I  500 : 10  
E  98 + 30 - 22 
N  35 : 5 
L  10 211 - 4220 
D  320 * 100 
 
 

 
 
 

Které obrázky nepatří k velikonočním svátkům? 
 
 

           
 
 

                                                                                             D. Vasiliadisová, 6. B 
 

 

10 000 81 205 600 106 5991 8 108 900 0 16 91 32000 7 50 9 38 
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Kterou rybu chytil rybář? 
 

 
 

                                                                                             D. Vasiliadisová, 6. B 
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Příznivci Linhartovského zámku pod záštitou Města Město Albrechtice 
Vás zvou na 

 
 
Zahájení Linhartovského kulturního léta 2006 
ve stylu třicátých let 

 
dne 27. května 2006 v 15:00 hodin na Linhartovském zámku 

 
Program: 

 
 
15:00 Zahájení 
 Vernisáž českých, polských a německých fotografií 
 Prohlídka nových expozic 
 Vystoupení skupiny TAC-TIC 
 
17:00 Koncert Ladislava Kerndla k poslechu i tanci 
 

 
Všichni jste vítáni v dobovém oblečení třicátých let 
 
Cena vstupenky: 100 Kč, děti zdarma 
Předprodej: Městský úřad Město Albrechtice 
                   nebo tel.: 728 323 270, 777 719 362 
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Správné odpovědi: 
 
Křížovka: Troll 
Osmisměrka: Zemní plyn 
Zábavná matematika: Veselé prázdniny 
Test písní: 1b), 2b), 3c), 4c), 5a), 6b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakční rada: N. Chobotová, A. Vichová, V. Platošová, M. Labajová,  
L. Kurečková, I. Večerková, E. Tichá, V. Špalková, D. Vasiliadisová, p. uč. T. 
Kurečková 
 

 
 
 

ZŠ Město Albrechtice 
duben 2006 


