
Milí spolužáci, milé paní učitelky a páni učitelé, milí rodiče, prostě všichni  

Na jedné prosincové třídnické hodině se nám vyklubal nápad napsat školní noviny nebo 

časopis. Po skoro dvou měsících vymýšlení, dohadů, psaní, kreslení, shánění příspěvků od 

spolužáků a přepisování na počítačích se nám podařilo toto číslo. Je to náš první pokus, do 

každé třídy vytiskneme jeden kus, pro další zájemce je na webu školy. 

Doufáme, že se Vám bude líbit a najdete v něm třeba něco, co jste nevěděli. A když se budete 

chtít příště přidat, budeme rádi. Příjemné čtení! 

Leden 2015                 Redakce  III. B 
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Šťastný nový rok! 

Určitě víte, že tu máme nový rok. A když už máme ten nový rok, tak se musí oslavit. A 

Bílovice nad Svitavou si to nenechali ujít. Dne 3. 1. nám pan školník udělal u Sokolovny 

krásnou světelnou show! Bylo to pár minut, ale stálo to za to! Šťastný nový rok vám přeje 

celá III. B! 

Veronika Valíčková, III. B, obrázek Anna Gibalová, III. B 

 

 

 

 

 

Obrázky Kam kráčíme? 

vytvořili žáci III. B 

 

 

 

 

 

 

Přání žáků 3. C do nového roku 2015 jsou zvěčněna na nafukovacích balonkách a zdobí 

třídní stromeček.  

A co si vlastně třeťáci přejí nejvíc ze všeho? 

Nejčastější přání je zdraví a štěstí. Děti si dobře uvědomují, co je v životě důležité. Kromě 

toho si přejí spoustu dalších zajímavých věcí: 

Abych pořád neztrácel věci, mít nějaké peníze, abych nenarážel do sloupů, abych mohl pít 

biret, abych se mohl o víkendech učit s tátou karate, abych ve fotbale dobře kopal, ať nikdo 

nikoho nezlobí, aby mi šla víc čeština, aby se mi zavařil počítač. 

A co je pro třeťáky štěstí?  



Když upadnu a moc to nebolí. Když nemáme válku a máme co jíst. Když nemáme žádné 

neštěstí. Když máme kamarády a rodinu. Když jsme zdraví. Když si umíme užívat toho, co 

máme bez závisti vůči ostatním. Když na všem najdeme něco dobrého. Když nepotřebujeme 

brát léky. Když se umíme všemu zasmát a máme dobrou náladu. Když nás mají ostatní rádi. 

A jaká mají děti ve třetí třídě předsevzetí do nového roku? 

Mít lepší známky, vynášet koš, uklízet si v pokoji, nezapomínat věci do školy, pomáhat 

rodičům.  

Zapsala Mgr. Petra Glosová, tř. uč. III. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, co přejí Bílovicím žáci V. A? Podívejte se na obrázek Ondry Hýzla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopisová akce III. A 

Naše třída III. A si v letošním roce dopisuje s dětmi ze základní školy Hȏrky nedaleko Žiliny 

na Slovensku. V prvním dopise jsme popsali naše vesnice – Bílovice, Řícmanice a Babice, ve 

druhém dopise naši republiku a ve třetím český jazyk – česká vyjmenovaná slova a 

jazykolamy. Před Vánocemi jsme v dopise také poslali naši Vánoční kuchařku. Děti ze 

Slovenska nám také napsaly o jejich vesnicích a poslali nám krásné dopisy pro jednotlivé děti 

z naší třídy. 

Zapsala Mgr. Jana Klimková 

 

SPORT 

Florbalový turnaj 18. 12. 2014 

Na naší škole proběhl před vánočními prázdninami florbalový turnaj. Třídy byly rozděleny  

do tří kategorií.  

V první kategorii byli žáci třetích tříd, ve druhé žáci čtvrtých a pátých a v poslední třetí  

soutěžili žáci šestých až devátých tříd. 

V první kategorii vyhrála třída III. C 

Ve druhé kategorii třída III. B 

Ve třetí kategorii vyhrála VIII. B 

Vítězům gratulujeme! GÓÓÓÓÓÓÓL…… 

David Hrozek, III. B 

 

Beeball – 1. kolo Brněnské školní beeballové ligy 2014/2015 

Poslední sobotu před Vánocemi se u nás na škole konal turnaj v BeeBallu, jehož pořadatelem 

je SK Sever Brno. Naši školu přihlásila paní učitelka Jana Krešlová. Byli vybráni žáci tříd 3.A 

(Johan Bébar, Elen Diatková, Hana Dzuriková, Julie Hodovská,  Pavel Harašta, Adam Noss, 

Jakub Palacký) a 3.C (Zuzana Dvořáková, Adéla trnková, Matěj Gelnar, Kryštof Chmel, 

Lukáš Morávek, Lukáš Zona, Matěj Šicner, Tomáš Novotný). Fandit a podpořit náš tým přišlo 

i několik rodičů. S touto hrou se seznámili žáci teprve nedávno. Necelý měsíc trénují beeball 

s paní učitelkou Janou Krešlovou v hodinách tělesné výchovy. Účast na turnaji jsme 

vzhledem k začátečnické úrovni většiny našich hráčů považovali především za dobrou 

zkušenost a příležitost se něčemu novému naučit. Přestože naši soupeři hrají beeball podstatně 



déle než hráči našeho týmu, hráli všichni nadšeně a překvapivě velmi dobře. To nás 

motivovalo k nápadu zavést kroužek beeballu na naší škole. Snad se to povede.  

Zapsala Mgr. Petra Glosová 

 

 

Beeball  (čti bíboll) 

Beeball je hra podobná jako baseball. Hraje se to takhle. Nejdřív se na stativ dá pěnový  

míček. Pak se pálkař snaží odpálit míček a běžet na 1 metu. Soupeř v poli se snaží chytnout  

míček a pak ho hodí jedničce. A ta stoupne na metu. Dál se běží na 2. Metu a domů. Když  

tam doběhne dřív pálkař, tak má bod. Družstvo, které má více bodů, vyhrává. Zkuste to taky! 

David Hrozek, III. B 

Beeball  

Beeball se hraje skoro stejně jako baseball. Naučili jsme se, jak odpalujme míček pálkou, 

jak chytáme míček a házíme ho v poli na mety jedničce nebo dvojce. Nejvíce se mi líbilo 

odpalování míčku. Bylo to super! 

Lukáš Holek, III. B 

Zájmové činnosti naší školy 

Keramická dílna – vede paní učitelka Čačková. Jsou nás tři skupiny pro děti od 1 až do 9 třídy. 

Keramiku navštěvuji od první třídy. Z naší třídy jsme tu tři žáci. 

Taneční soubor Bystrouška – vede paní učitelka Hamáková. Můžou sem chodit děti z celé školy. 

Florbal – vede pan učitel Kováč, kroužek je vhodný hlavně pro kluky od 1 až do 6 třídy. 



Z naší třídy sem chodí 1 žák. 

Angličtina – kroužek je určený pro děti prvních a druhých tříd. 

Lucie Křivonožková, III. B 

 

Koncert skupiny ARMIA   

Koncert pěvecké skupiny Armia se konal 6. ledna 2015. Bylo to moc hezké. Zpívali tam 

různé písničky spíš na téma Vánoce a přání do nového roku. Kdyby to bylo ještě jednou, 

určitě bych vám doporučila, abyste tam šli.  

Gina Di Virgilio, Petra Kutějová, III. B 

   

Koncert Armia se konal v naší škole 6. ledna. Členové skupiny se jmenovali Denisa a 

Veronika Spáčilovy, Nikola Sárova a paní učitelka Lenka Ručková. Jsou ze ZŠ Arménská      

v Brně. Konalo se to v tělocvičně ZŠ Bílovice nad Svitavou.  

Vojtěch Lata, III. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠE KONÍČKY A ZÁLIBY 

Jak se starat o koně 

Když přijdeme ke koni, měli bychom přijít z boku, mluvit na něj nedělat hluk a rychlé 

pohyby, aby se kůň neleknul. Potom si ho vyčistíme. K čištění budeme potřebovat: hřebílko, 

kartáč, nějakou hadru, kopyťák a na hřívu a ocas gumičky a hřeben. Hřebílkem děláme 

krouživé pohyby po srsti a tím odstraníme zaschlé bahno. Kartáčem očistíme prach a 

nečistoty a zároveň koně masírujeme. Hadrou ho doleštíme. Kopyťákem vyčistíme špínu 

z kopyt. Když máme vyčištěno, můžeme si koně nasedlat. Budeme potřebovat: podsedlovku, 

gelovku a to nejdůležitější, sedlo a podbřišák. Teď si ho nauzdíme, nasedneme a můžeme jet. 

Andy Darmovzalová, III. B 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

Chodím do oddílu atletiky Sokol Bílovice nad Svitavou asi dva a půl roku. Moje trenérka se jmenuje 

Katka Lišková. V létě jsme venku, když prší tak jsme v tělocvičně. V zimě jsme v tělocvičně, ale 

chodíme se rozběhat ven. Tréninky jsou v úterý a v pátek od 16,30 hod. do 18,00 hod.  

Atletika mě baví. 

Petr Bunža, III. B  

Sportuji! 

Kdy jsem se naučila plavat si už nepamatuji. Plavu prostě od malička. Závodit jsem začala 

před rokem a půl. Sportovní oddíl, do kterého chodím, se jmenuje Univerzita Brno. 

Trénujeme v bazénu v Brně na Kraví hoře. Moje trenérka se jmenuje Klára.  

Bazén je dlouhý 25 metrů. Voda je celkem teplá. Každý trénink trvá hodinu. Celou dobu 

plaveme různýmy způsoby, třeba prsa, kraul nebo znak. Někdy plaveme i s deskou, když 

trénujeme jenom nohy. Já nejraděj plavu prsa. 

Jednou za čas jedeme na závody. Závodí se takto. Závodníci si stoupnou na startovní blok. 

Když startér zapíská na píšťalku, skočíme do vody a plaveme co nejrychlej na druhou stranu 



bazénu. Když dohmátneme, tak nám rozhodčí změří čas. 

Do stejného oddílu chodí i můj starší bratr Matěj. 

Ema Peclová, III. B 

 

Šachy 

 

V  šachách jsou figurky, které se jmenují král, dáma, 2 střelci, 2 koně, 2 věže a 8 pěšáků. Král 

se může pohybovat v jakémkoliv směru, ale jen o jedno políčko a nemůže skákat jako kůň, 

dáma může v jakémkoliv směru s libovolným počtem políček, střelci můžou pouze šikmo s 

libovolným počtem políček, koně skáčou do L, věže rovně o libovolný počet polí, pěšáci na 

začátku o 2 pole, jinak o jedno. Cílem hry je zajmout soupeřova krále. 

Šachy jsou dobrá hra na přemýšlení. 

 

Vojtěch Lata a Matěj Orosi, III. B   
 

Brněnský Valášek 

Brněnský Valášek je folklorní soubor.  Chodím tam už od pěti let. Valášek má čtyři skupiny a dvě 

muziky a hraje písničky z Valašska. Teď jsem v 1. skupině, začínala jsem v přípravce. Baví mě 

tancování a zpívání. Nácvik máme každý čtvrtek dvě hodiny. V létě jezdíme na táborové soustředění, 

během roku máme také karneval, Mikulášskou a výlety. Těším se vždy na naše vystoupení, protože se 

na mě přijde podívat rodina a kamarádi.  

Chtěla bych ve Valášku vydržet až do 4. skupiny, kam chodí ti nejstarší a nejlepší. Moc ráda se dívám 

na jejich vystoupení. To mě baví ze všeho nejvíc, mnohem víc než škola.   

 

Sabina Klimentová, III. B 

 

 



 

Proč rád čtu? 

Protože se dovím spoustu zajímavých informací, například o minulosti nebo o cizích krajích. 

Nejvíce se mi líbí dobrodružné a napínavé romány, třeba Pán Prstenů, Dva roky prázdnin a 

Mayovky. 

Vojta Lata, III. B 

 

Betty MacDonaldová: Paní Láryfáry 

Pokud máte rádi příběhy zlobivých dětí, tak to byste si měli přečíst knihu „Paní Láryfáry“. Paní 

Láryfáry dokáže vyléčit tak zákeřné „nemoci“ dětí, jako je např. nimravka, toměnebavína, 

ještěchvilkína, žalobajda, zápal švindlu, čurbesajda, lakomice nebo hromdopolice. 

Spisovatelka Betty MacDonaldová napsala i další knihy pro děti, např. „Čáry 

paní Láryfáry“, „Farma paní Láryfáry“, „Haló, paní Láryfáry“ a „Nanynka a 

Málinka“. Vaši rodiče asi zase znají její proslulé knihy: „Vejce a já“, „Co život 

dal a vzal“ a „Dusím se ve vlastní šťávě“. 

Veronika Valíčková, III. B 

 

Pavel Čech: O čertovi 

Pavel Čech se narodil a žije v Brně. Pracoval jako zámečník, jako hasič a nakonec se stal 

výtvarníkem na volné noze. A co má Pavel Čech rád? Jak sám píše: „Mám rád zarostlé 

zahrady, pohled na hvězdné nebe, motýly a brouky, lidi s dobrým srdcem, vůni lesních jablek 

a borového lesa, toulání, oprýskané zdi, indiány, Rychlé šípy, písničku Andělská, pouštění 

draka, knihy Michala Ajvaze, zrezavělé klíče, stará kina, čistou vodu, tajemství a pokouším se 

to namalovat na plátno, anebo o tom psát a kreslit knížky.“ 

Jeho první kniha „O čertovi“ je příběhem čerta Florimóna, který je vyslán Luciferem na zem, 

aby škodil lidem, a to hlavně kominíkům. A i když se Florimónovi z vyhřátého pekla moc 

nechtělo, tak nakonec šel a každý den vymýšlel nové a nové zlomyslnosti a naschvály. Mezi 

kominíky byla i jedna kominice jménem Tradamila, která byla němá. A právě do té se 

Florimón zamiloval a díky ní se stal také kominíkem. Začal pracovat a dělat dobré skutky a 

tím pádem se pomalu ale jistě proměnil v člověka. Rozbil své kouzelné zrcátko z pekla a jeho 

jediným přáním bylo, aby Tradamila mohla mluvit. 

Veronika Valíčková, III. B 

 

 



Příběh Lidušky 

 

Psal se rok 1919. Z Bílovic vyšli 22. 12. 1919 tři přátelé do nedalekého lesa pro vánoční 

stromek. Byli to spisovatel Rudolf Těsnohlídek, František Koudelka a Josef Tesař. V lese 

uslyšeli slabý nářek. Bylo už pozdě odpoledne a začínalo se stmívat. Přátelé chtěli zjistit, co 

se děje a proto se vydali za hlasem. Uviděli malé děvčátko v peřince, které leželo pod 

stromem celé promrzlé. Začali volat, ale nikdo se neozýval. Tak dítě zabalili do kabátu a 

odnesli do vsi na četnickou stanici, kterou vedl strážmistr Bula. Selka a porodní asistentka u 

Bulů děvčátko vykoupaly a oblékly. Sedlák Kala zapřáhl koně a odvezl holčičku do 

nemocnice.  

Začalo vyšetřování a zjistilo se, že jej opustila matka Marie Kosourová z Netína. Šlo o 

sedmnáctiměsíční holčičku Lidušku Kosourovou. Liduška měla velké štěstí, dostala se do 

dobrých rukou manželů Polákových z Brna.  

 Liduška se později provdala za středoškolského profesora a odešla do Prahy, kde žila 

spokojeně až do své smrti v r. 1997.  

Právě tato událost přivedla R. Těsnohlídka k tomu založit tradici vánočních stromů a sbírek 

pro chudé děti. 6. prosince 1924 byl za Těsnohlídkovy účasti skácen v bílovickém lese 

mohutný smrk, který byl o den později slavnostně převezen do Brna, kde se 13. prosince 

rozzářil na náměstí Svobody. Byl to první vánoční strom republiky nejen u nás, ale na celém 

evropském kontinentě! 

Na místě, kde před 95 lety našli Lidušku, stojí dnes památníček a je tam i původní strom. 

Posledním nápadem Rudolfa Těsnohlídka bylo založení dětského domova Dagmar v Brně. 

 

(Ke zpracování použito materiálu vydaného k 85. a 95. výročí bílovické Lidušky, který vydala 

obec Bílovice nad Svitavou.) 

 

Simona Fialová, Lucie Hrňová, III. B 

 

 

 

 

 

 

 

 



Básničky  

Lea Kettmannová, III. B 

Básnička o rovnátkách  

Rovnátka rovnají potichu 

a potají.  

Zuby mám křivé, na rovnátka zbyde. 

Se zebrou, s opicí- 

rovnátka jsou i měnicí.  

Přetočím klíčkem,  

mám je i s lvíčkem.

na rovnátka zbyde.  

 

O městu Brnu 

Brno město střed, 

každý tam  

každého střet’. 

Pití, jídlo, občerstvení… 

Mňam ta mlska 

 - to nic není!  

,,Brno město´´ řekl táta  

 a byla zas ta pátá. 

Podchod, nadchod  

já se pletu,  

jejda dneska mám  

potkat svoji tetu. 

 

Motýlci 

Motýlci létají nad kytkami. 

Obdiv mají i bez řečí. 

Létají krásně bez pýchy. 

Lopouchy rostou jak paraple. 

 

Vlasy  

Vlasy dlouhé až po záda, 

to je velká paráda. 

Vlasy dlouhé až po zem, 

to je velký sen. 

Vlasy jsou krásná věc, 

o kterou starat se chceš. 

Med a rum 

Lea Kettmannová a Veronika Valíčková, III. B 

Brum, brum, brum, 

to je ale nápadů! 



Když smícháme med a rum, 

Tak vznikne PEPSIGUM. 

Pak přidej bramboru  

a máš z toho KOFOLU. 

Mamka řekla: 

„To je hnus! 

Vylij to a dej si džus!“ 

 

Moto: Kdybychom nevařili, jedli bychom jenom chléb, chléb a chléb. 

Bramboráky 

Dávka pro dvě osoby: 5 velkých brambor oloupeme a nastrouháme na velkých slzách. 

Rozmačkáme 5 stroužků česneku a přidáme 1 vejce. Přisypeme půl kávové lžičky soli,            

3 špetky majoránky, 5 velkých lžic hladké mouky. Vařečkou promícháme. Ochutnáme            

a placky osmažíme na oleji nebo na sádle po obou stranách. Dobrou chuť! 

Vojtěch Lata, III. B 

 

Jahody v čokoládě  

Suroviny: čerstvé jahody, piškoty, čokoláda, párátka 

Postup: rozpustíme čokoládu, napíchneme jahodu na párátko a obalíme  

v čokoládě. Obalenou jahodu napíchneme na piškot a necháme čokoládu ztuhnout. 

Banán v čokoládě  

Suroviny: banán, piškot, čokoláda, marmeláda, papírové košíčky 

Postup: banán oloupeme a nakrájíme, na piškot dáme trochu marmelády  

a banán. Piškot s banánem vložíme do košíčku a polejeme rozpuštěnou čokoládou.  

Přeji dobrou chuť :-) 

Lucka Hrňová, III. B 

 

 



Anketa o vánočních dárcích – odpovídali žáci III. A, B, C 

1.   Kdo dostal k Vánocům nějakou elektroniku? 8, 12, 12, celkem 32 dětí. 

2.   Kdo dostal k Vánocům plyšovou hračku? 5, 6, 7, celkem 18 dětí. 

3.    Kdo dostal k Vánocům nějaký hudební nástroj? 3, 1, 3, celkem 7 dětí. 

4.   Kdo dostal k Vánocům knihu/y? 15, 13, 13, celkem 41 dětí. 

5.   Kdo dostal k Vánocům pletací gumičky? 6, 7, 5, celkem 18 dětí. 

6.   Kdo dostal k Vánocům stolní hru? 10, 9, 11, celkem 30 dětí. 

7.   Kdo dostal k Vánocům lego? 6, 7, 9, celkem 22 dětí. 

8.    Kdo dostal k Vánocům oblečení? 14, 17, 16, celkem 47 dětí. 

Veronika Valíčková, III. B 

 

V rubrice Rozhovor s ???  zpovídala naše redakce dva vyučující 

z naší školy.   

1.ROZHOVOR S ??? 

Odkud pocházíte a kde žijete? 

Narodil jsem se v České republice. Část života jsem prožil na vesnici, větší část svého života 

však žiji ve městě. 

Máte radši Brno nebo Bílovice? 

Brno i Bílovice mám velmi rád. 

Jak dlouho a co učíte na naší škole a líbí se Vám tu? 

Bílovickou školu jsem si před lety vybral a učím tu už více než patnáct let.  Hudební výchova, 

tělesná výchova, přírodověda, vlastivěda a další. A? LÍBÍ SE MI TU. 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? 

K mým zálibám a koníčkům patří především hudba a četba. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Máme doma dvě kokršpanělské slečny. 

Na co se těšíte? 

Až si přečtu noviny III. B 

Co byste popřál bílovické škole? 



No přece žáky, kteří se chtějí něco naučit, kteří jsou v bílovické škole spokojení a kteří a na 

které může být škola pyšná. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

2. ROZHOVOR S ??? 

Odkud pocházíte a kde žijete? 

Narodila jsem se v Čáslavi, dlouho jsem žila v Brně a od roku 2001 jsem v Bílovicích. 

Máte radši Brno nebo Bílovice? 

Bílovice. Dobře se mi tu žije, do Brna jezdím jen do bazénu, do kina, divadla, na koncerty nebo na 

velký nákup. 

Jak dlouho a co učíte na naší škole a líbí se Vám tu? 

Učím děti na prvním stupni všechny předměty kromě angličtiny. Tu jsem se ještě nenaučila tak dobře, 

abych ji mohla učit druhé  :-) 

Jsem tu letos třetím rokem. Moc se mi tu líbí, jsem ráda, že už konečně máme pana ředitele 

 i zástupce, děti mne stále překvapují něčím novým a těší mě, když uslyším jejich aha! 

Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? 

Focení, volejbal, procházky se psy do přírody, moc ráda čtu knížky a baví mě vařit a vymýšlet nové 

recepty. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Máme černého kocoura Charlieho, sedmiletou fenku Ágnes a asi dvou až tříletou fenečku Cheilu. Tu 

jsme si vloni přivezli z útulku, takže se přesně neví, jak je stará.  

Na co se těšíte? 

Naučila jsem se, že těšení se je sice krásné, ale potom může být člověk někdy hodně zklamaný.  

Takže se raduji z přítomnosti, třeba z procházky k řece nebo do lesa, z vůně pekárny, z rosy v trávě, 

z východu slunce, že jsem zdravá nebo mne potěší, když se potkám a pozdravím s milým člověkem. 

Co byste popřála bílovické škole? 

Zvídavé a zdvořilé žáky, učitele a učitelky, kteří učí s radostí a aby se tu všichni dohromady cítili dobře 

a byli rádi, že jsou součástí naší školy.  

Děkujeme za rozhovor. 

Poznali jste, kdo odpovídal na naše otázky? Svůj tip si můžete ověřit na konci časopisu. 



PRO ZÁBAVU A VOLNÉ CHVÍLE 

Rodina surikat - pohádka 

Byla jednou jedna surikatí rodinka, a ta byla v zoologické zahradě, ale chtěla pryč, protože se 

jim tam vůbec nelíbilo. Chtěli zpátky na poušť do Afriky, kde by byli doopravdy doma. 

Na podzim, když se čápi chystali odletět do teplých krajů, se s nimi domluvili, že je vezmou s 

sebou na záda, a odletí s nimi. A tak se také stalo. 

Surikatí rodinka se za několik dnů ocitla v Africe, tam se jim moc a moc líbilo, a pokud 

neumřeli, tak se jim tam líbí dodnes…  

O skřítku Javorníčkovi 

Byl jednou jeden les a v tom lese bydlel skřítek. Ten se jmenoval Javorníček. Má na starost 

stromy a nejvíc mu chutná jablíčková polévka. Jednou se šel projít, tak se zamiloval. 

Všichni skřítkové říkali co je? A Javorníček řekl, líbí se mi tam ten strom. Všichni se zasmáli 

hahaha! Javorníček řekl to je vtip! CHICHI! 

Vtip ze školního prostředí 

Maminka říká Pepíčkovi, vstávej, musíš do školy. A Pepíček, že ne. Tak maminka říká znovu, 

Pepíčku vstávej, musíš do školy. A Pepíček, že ne, a ne. Tak se maminka rozzlobí a říká, 

Pepíčku musíš, jsi tam ředitel…. 

Gina Di Virgilio, Petra Kutějová, III. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtip nakreslila 

Veronika 

Valíčková, III. B 



Přírodovědný test 

1. Kolik kočka pouštní rodí mláďat? 

a) tři 

b) dvě 

c) pět 

2. Kdo je těžší? 

a) delfín skákavý 

b) plískavice šedá 

c) delfín kapverdský 

3. Kde žije užovka obojková? 

a) Evropa až střední Asie 

b) Africe  

c) Kanada 

4. Jaký způsob života má krokodýl gaviál 

indický? 

a) letecký 

b) vodní  

c) podzemní 

5.  Je panda velká ohrožená? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

6. Jak se řekne anglicky žába? 

a) frog 

b) stork 

c) koog 

Lukáš Holek, III. B (Správné odpovědi 

najdete na konci časopisu.) 

 

 

 

 

 

 

VTlPY TYPY TlPl 

Plazili se dva hadi kluk a táta. Kluk 

povídá: 

Je náss jed nebesspecný? Táta 

odpověděl: 

Není, proč se ptáš? Já jssem sse ve 

sskole 

koussl do jasyku! A proč ses kousl? 

Řekl táta. Protože jssem jedl.  

David Jordánek, III. B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Valíčková, III. B 

 

PŘÍSPĚVKY SPOLUŽÁKŮ 

Otázka tohoto týdne: 

Co znamená v angličtině slovo WANDERER ? 

a) české studio         b) tulák            c) branka 

Za správnou odpověď je odměna   

Martin Ondrouch a Lukáš Zona z III. C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiks o kočce a kocourovi nakreslil a napsal Johan Bébar, III. A 

 

Anketa ve III. C 

Zaskočila ti při štědrovečerní večeři kost?  

ANO: 2                          NE: 18 

Viki Kučerová, III. C 

 

Josef Ressl 

Ve čtvrtek 15. 1. jsem šel objasnit třeťákům, jak to bylo s Josefem Resslem, proč má 

v bílovickém lese památník.  

Josef Ludvík František Ressl žil v Chrudimi a pomník zde má proto, že byl lesníkem a 

autorem knih o lesnictví. Pomník je umístěn v lese vedle hájenky Resslovka na cestě z Bílovic 

směrem na starou Líšeň.  

Josef Ressl byl vynálezce lodního šroubu, ale vynález mu byl připsán až o deset let později ve 

Washingtonu. Mezi jeho další vynálezy patřil také šroubový lis pro výrobu vína a oleje, 

kuličkové ložisko bez mazání a buzola. 

 

Lukáš Drdla, V. A 

Výhra 

Pravidelně jezdím tramvají do kroužku a pokaždé, když vyjde nové číslo časopisu Šalina, 

vezmu si ho a přečtu (Šalina je časopis volně k dispozici v tramvajích). Když je v něm soutěž, 

občas si zasoutěžím. Nikdy jsem nevyhrál, ale v lednu se na mě usmálo štěstí. Vyhrál jsem 

dvě vstupenky na Císařský koncert Filharmonie Brno. Je to úžasný pocit být jeden z 200 



výherců z celého Brna (a Bílovic). Na koncert půjdu 16. ledna večer s babičkou. Oba se moc 

těšíme. 

Lukáš Drdla, V. A 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ: 

Na 1. rozhovor s ??? odpovídal redakci pan učitel Pavel Kováč, na 2. rozhovor paní učitelka 

Martina Krupárová. 

Přírodovědný test: 

1. A, 2. A (500 kg), 3. A, 4. B, 5. A, 6. A. 
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