NAŠE ZÁKLADKA
Zimní a jarní číslo školního časopisu
ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem
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Úvodní slovo k časopisu
Dostalo se k Vám druhé číslo našeho školního časopisu. Předem se omlouváme,
že jsme už dříve nevydali zimní číslo, jelikož nás čekali přijímací zkoušky a
většinu času jsme věnovali přípravě. Takže tohle zimní vydání je spojeno
s jarním.
Pokud budete mít návrhy na vylepšení časopisu nebo nějaké připomínky
obracejte se na redakční radu ve složení: Veronika Prachařová, Marcela
Goliášová, Kristýna Hrušková, Barbora Bachanová.

Německo 2013
Od 24.11.2013 do 30.11.2013 jsme se pod záštitou Klubu mladých debrujárů vypravili do
německého Netzschkau. Tématem letošního roku byla astronomie a vesmír. Vyrazilo se
v neděli ráno z nádraží Veselí nad Moravou vlakem Šohaj, který nás zavezl rovnou do Prahy.
Na pražském nádraží jsme se mohli projít a něco si zakoupit. Asi po půl hodině jsme přesedli
na vlak do Chebu. V Chebu na nádraží jsme si zašli do pekařství a znovu jsme sedli do vlaku.
Jeli jsme přímo do Netzschkau, kde nás už čekal s dodávkou pan Schwan, aby nám naložil
zavazadla. Večer jsme dostali teplou večeři a seznámili jsme se s chatou. Na druhý den
přijely německé děti z třídy 9. A. Nejprve jsme si mysleli, že budou nepříjemné, ale nakonec
byly docela v pohodě. Rychle jsme se seznámili a porozuměli si.
Každý den jsme měli výbornou snídani, oběd i večeři. Chodili jsme na různé výlety, jako např.
procházka k mostu „ Goltzschtalbrücke“, celodenní výlet do aquaparku, planetária,
vesmírného muzea a hvězdárny, kde jsme mimo jiné viděli hvězdářským dalekohledem
planetu Venuši, a také nám zde promítli celou naši galaxii. Dále jsme šli na zámek Schloss a
nakupovat do místního obchodu „Diska“ jen na malý nákup jako jsou nějaké sladkosti a pití.
Na trochu větší nákup jsme už jeli do Plauenu. Každý si našel, co potřeboval a někteří si už
koupili i vánoční dárečky. Volné chvíle jsme trávili v herně, která byla umístěna v přízemí naší
chaty. Uprostřed týdne přijely děti z třídy 9. B., které byly mnohem horší než předchozí, ale
měly jiný program než my, a tak jsme si nepřekáželi. Vrcholem týdne byla laser-game, kterou
si nikdo tak nepředstavoval. Vlastně se střílelo z laserových pušek na střed pěti terčíků a též
GPS túra, byla to zábava. Měli jsme i pracovní program, kde jsme si sami museli vyrobit
raketu, které pan Schwan posléze přidělal motorek, aby vzletěla vzhůru na oblohu a potom ji
odpálil vzadu za chatou. Druhý pracovní úkol byly sluneční hodiny, které opravdu fungují.
Poslední den (pátek)večer byla malá diskotéka a myslím si, že jsme si ji všichni velmi užili.
Celkově to byla zábava i prostředí bylo příjemné a čisté s opravdu krásným výhledem a určitě
bych se tam chtěla znovu podívat.

Marcela Goliášová 9.tř.

Sv. Mikuláš
Svátek Svatého Mikuláše je na naší škole příležitostí pro žáky 9. třídy, aby
prezentovali tradice spojené s tímto dnem v budově školy. A tak jako každý
rok, tak i tento se u nás slavil v plné parádě. Vše připravila naše třída 9. A. Žáci
naší třídy se oblekli do kostýmů čertů, andělů a Mikuláše. Začínali jsme v MŠ a
končili v 8. třídě. Naše práce spočívala v rozdávání sladkostí, ale samozřejmě
ne zadarmo. Každá třída musela na oplátku něco zazpívat nebo zarecitovat.
Běžně chodí deváťáci pouze na prvním stupni, ale letos jsme obešli celou školu
a myslím, že se nám celá SVATOMIKULÁŠSKÁ AKCE velice vydařila.

Veronika Prachařová, 9.tř.

Ekocentrum
Dne 13. 12. 2013 se žáci 7. třídy zúčastnili enviromentální výchovy v Ekocentru Karpaty na
Nové Lhotě. Jako první jsme dostali za úkol napsat si jmenovky, protože nás tam bylo moc.
Náš první „bojový“ úkol byla hra ve dvou týmech. V této hře záviselo hlavně na spolupráci.
Zadání bylo postavit se na látku obdélníkového tvaru a přetočit ji na druhou stranu, aniž by
se jakýkoliv člen skupiny dotknul země.
Poté jsme dostali comics o louce před dávnými časy, který jsme měli přečíst a poté
odpovědět na přichystané otázky.
„Bojový“ úkol č. 2 byl ukořistit pastelky a gumu pro namalování naší vysněné louky. Další hra
byla strategicky umísťovat kartičky rostlin, které měly své nároky na určitý druh půdy.
Následoval oběd v místní školní jídelně, který všem chutnal. Po dobrém obědě jsme dostali
k seskládání příběh:
Tajemství modráska. Naše nejoblíbenější část začíná.
Ve skupině, ve které jsme se obě nacházely, jsme dostali kartičky s léčivými bylinami, o
kterých jsme si přečetli, na kterou nemoc pomáhají. Vedoucí naší skupiny nám rozdal
kartičky s nemocemi, které jsme museli předvést pantomimou. Ostatní hádali, co je to za
nemoc a vzpomínali, jaká bylina na ni pomáhá. Dále proběhlo losování o nejkrásnější
chráněnou orchidej. V naší skupině vyhrál Vstavač vojenský. Nakonec jsme udělali společnou
fotku na památku. Výlet se nám moc líbil a užili jsme si spoustu legrace.
Kristina Petraturová, Martina Lancuchová, Diana Cintulová, Natálie Rolencová 7.tř.

Vánoční besídka
Dne 19. 12. 2013 naše třída 9. A. pořádala vánoční besídku, která se konala
v tělocvičně naší školy. Začátek besídky byl v 10:00. Zúčastnili se jí žáci 6., 7. a 8.
třídy. Besídka byla ve znamení her např. TWISTER, ŽIDLIČKY, MILIONÁŘ a
mnoho dalších. Do některých her se zapojilo i vedení naší školy- p. uč.
Hanačíková, Březinová, Kubicová, Hořčicová a p. uč. Popelka. Výherci her byli
oceněni malými dárečky.
Za celou třídu doufám, že se to všem líbilo a trochu se odreagovali od všech
povinností a starostí.

Kristýna Hrušková, 9. třída

45.PLES
„A je to tady!“ řekli si všichni deváťáci 8. února 2014. Náš očekávaný a vytoužený
ples. Každý rok u nás SRPŠ pořádá školní ples, který se celý točí kolem deváťáků. Od
podzimu žáci devátého ročníku trénují různé společenské tance a v zimním období
potom na této akci prezentují, co se za několik měsíců naučili. Je to nejen překrásná
společenská událost, ale zároveň také součást rozloučení deváťáků se základní školou
a vůbec rozloučení mezi sebou. Na tomto plese všechny ty krásné tance předvedou
před spoustou lidí a poté se všichni věnují volné zábavě. Tento rok tančila naše třída
9.A. Předtančení s námi nacvičila paní třídní učitelka Mgr. Švábová a Mgr. Míčková a
při slavnostním nástupu jednotlivých párů nás představila paní učitelka Mgr.
Hanačíková. Holky měly nádherné bílé šaty a kluci vínovou košili s šedou vzorovanou
kravatou. Všechno bylo dobře naplánované a my už jsme se moc těšili. Bylo nás 14
párů a vše vypuklo 8.února v 20:00 hodin v kulturním domě tady v Blatnici pod
Svatým Antonínkem. Večer začínal podobně, jako každý rok. V 18:00 hodin jsme se
sešli v kulturním domě, kde jsme měli generální zkoušku, při které nezahálel ani náš
fotograf Filip Fojtík. Rychle to uteklo a už tu byla dvacátá hodina. I přes značnou
nervozitu jsme se moc těšili. Předtančení se nám hodně podařilo, což potvrzovala
samá chvála od diváků. Letos čekalo na hosty ještě půlnoční překvapení. Bez pomoci
učitelek jsme si nacvičili malou variaci předtančení v našem originálním provedení.
Pokud jste tam byli, pak jste určitě nepřehlédli ani tenisky, které jsme s holkama měly
obuté. Celé toto překvapení bylo asi to nejlepší z celého večera a to jak pro nás, tak i
pro diváky, kteří nám obrovským potleskem ukázali jejich nadšení. Celý večer
zaznamenával pan Fojtík na video.
Na náš
ples s děckama nikdy nezapomenem!!!

Veronika Prachařová, 9.tř.

Slovácké divadlo
Malá skupinka šesťáků a deváťáků se jela podívat 25. 3. na zkoušku
představení: Peklo v hotelu Westminster.
Prohlédli jsme si zákulisí, šatny herců, maskérnu a další důležité místnosti. Poté
jsme si sedli do sálu a sledovali děj. Zkouška už byla hodně dopilovaná, takže
režisér ani nezasahoval moc do děje,což nikomu z nás nevadilo. Pečlivě jsme
sledovali děj a velmi jsme se smáli humoru v představení. Nakonec jsme
zatleskali výkonům herců a režisérovi za dobře odvedenou práci.
Představení vřele doporučujeme.

Barbora Bachanová 9.tř

Den učitelů
28. 3. 2014 se v naší škole uskutečnil Den učitelů, který jako každý rok pořádají
deváťáci. Tento den se u nás na základce slaví pouštěním písniček do školního
rozhlasu. Každý z učitelů si řekne o svoji nejoblíbenější písničku a tu mu pak
zahrají. Během doby, kdy píseň hraje, jdou deváťáci za učitelem a předají mu
jako malý dárek k jejich svátku květinu a popřejí všechno nejlepší. Myslíme, že
se nám to jako letošní deváté třídě velmi vydařilo a učitelé byli spokojeni.

Veronika Prachařová, Marcela Goliášová, Kristýna Hrušková 9.tř

Exkurze
Elektrárna Hodonín
Dne 12.4.2014 se žáci 9. A zúčastnili se exkurze v Elektrárně Hodonín, která
spaluje biomasu. Provedli nás areálem a poučili, jak to tam všechno funguje.

Barbora Bachanová 9.tř

Hádanky
Když se černoušek narodí má černé tělo, černé ruky, černé nohy, černou hlavu a jaké má
zuby?
Odpověď: žádné

Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to
možné?

Odpověď: Třetí muž je holohlavý.

Na počátku je to černé, při použití je to rudé, na konci je to šedé. Co to je?
Odpověď: Uhlí

Spadne to do vody a vodou to ani nehne. Co je to?
Odpověď: Stín.

Proč dává blondýnka do koláče polévku?

Odpověď: V receptu se píše „1 polévková lžíce”.

Proč si policisté stále olizují hodinky ?

Odpověď: Protože Tik-Tak má jenom dvě kalorie.

Trocha humoru
(z knížky Nic pro slabochy-Boris Pralovszký)
Školní léta
Nejdřív školka – to byl horor,
nemám důvod ke lhaní.
Za tmy vstávat, rychle oblíct,
v autě zhltnout snídani!
Ve škole se zprvu zdálo,
že nebudou starosti.
Druhá třída první střídá,
učíme se blbosti!
Druhý stupeň – stejná hrůza,
fyzika a chemie!
Jen kdo má dost silné nervy,
ten se prázdnin dožije.
Střední škola, maturita,
na vysoké – přednášky.
Vzdělání – nic pro slabochy,
bez nějaké urážky!

Koule
Chyt jsem kouli z matiky,
upřesním to – z testu!
Domů kráčím pozvolna,
mám obavy z trestu.
Proč si na mě zasedla
zrovna matikářka?
Prý neumím násobit,
zveličuje – lhářka!
Tři krát dva je přece čtyři,
tak proč mám hned bůra?
Pěkně na mě zalehla
učitelská můra!

Domů řeknu, jak to bylo,
pravdu – to se rozumí.
Matikářka učí děti,
násobit však neumí!

Pryč se školou!
Škola je, jako by někdo vás mučil!
Schvaluji jenom přestávky!
Proč chtějí naši, abych se učil?!
Hned zítra vstoupím do stávky!
Vyrazím do ulic, transparent do ruky:
Chci běhat po hřišti, né dřepět v lavici,
života užívat, pojídat nanuky!
Škola z nás dělá jen cvičenou opici!
Škola je jenom přežitkem z minula,
známky jsou příčinou stresu!
Letos mě naštěstí koule minula,
jenže co příští rok – už teď se třesu!
Vyrazím do ulic, nechci víc mlčet!
Už vidím, jak nás jdou pluky!
Dál nechci ani den ve škole frčet,
bojuji za všechny kluky!

Jarní běh
Když jsem běžel jarní loukou,
měl jsem velkou smůlu.
Zakopnul jsem, upadnul jsem
přímo vedle úlu.
Včelí zvyky poznám zblízka,
myslel jsem si potají.
Za chvíli však bylo jasno:
Ty potvory bodají!
Vstát už se mi nepovedlo,
stěží jsem se plazil.
Přemýšlel jsem usilovně,
kde bych našel azyl.

Napadlo mě v blízkém lese
hledat útočiště.
Opuchnutý, přehlédl jsem
velké mraveniště!
Přežil jsem to jenom o fous,
o tom však až příště.
Teď si musím ze zad sundat
půlkilové klíště!

Kruté dětství
Hlásím, že jsem doma týrán,
podmínky mám nelidské!
Rodiče jsou nesmlouvaví,
to je pro ně typické!
Jednou denně musím s košem,
dvakrát za den čistit zuby.
Pokud je to stejné všude,
svět se žene do záhuby!
Nesmím chovat žádné zvíře,
jenom psa a rybičky.
Krajtu odmítají všichni,
včetně naší babičky!
Hlásím, že jsem doma týrán
od rána až do noci.
Volám Linku bezpečí,
snad se dočkám pomoci.

Jarní básničky

Co všechno musí dělat jaro
Vytáhnout trávu z hlíny
a nazeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.
Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit brouky.
¨

Zlatý déšť
Květen si vyšel podle cest
v zelené zástěře,
a v noci zatím zlatý déšť
napršel na keře.
Ráno se hned pod jeden keř
posadil kosáček.
A keř mu šeptal: "Jen mi věř,
máš zlatý zobáček."

Jarní nebe
Na vysokém jarním nebi
zlaté slunce stojí.
Hřeje, to je zapotřebí.
Všechny zimní bolístky nám zhojí.

Vtipy
Příjde Pepíček domů a povídá:
„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z Fyziky.“
Máma: „Opravdu?"
Pepíček: „Néé, jen si to představ."

Paní učitelka: „Máš 20 Kč a požádáš svého tatínka, aby ti dal k tvým 20 korunám dalších 20
Kč. Kolik tedy dohromady máš?" Pepíček: „20 Kč." Učitelka: „Pepíčku, ty neznáš počty!!"
Pepíček: „Ne, vy neznáte mého tátu."

Proč si blondýna sedá do rohu, když je jí zima?
Slyšela, že tam je devadesát stupňů.

Víte, proč má blondýna na nočním stolku, když jde spát, jednu sklenici plnou vody a druhou
sklenici prázdnou?
Plnou má, kdyby měla žízeň a prázdnou, kdyby žízeň neměla.

Pan učitel vysvětluje žákům: „Tak děti, co se stane, když se zvířátku narodí miminko? No
přece kráva se okraví, kočka se okotí... Co bys řekla třeba ty, Maruško?”
Holčička povídá: „Slepička se oslepičí.”
„Výborně!” pochválí ji kantor.
Přihlásí se Pepíček a říká: „Prosím, a žralok se ožral!”

Baví se dva policajti a jeden říká druhému: „Víš, jak včera nešel ten proud? To bylo hrozný, já
zůstal stát dvě hodiny ve výtahu.“ A ten druhý se pousměje a říká: „To já to měl horší. Já
zůstal trčet pět hodin na jezdících schodech.“

Má to 80 nohou a tři zuby co je to ?
Domov důchodců

Na zemi leží moucha a třepotá nožičkama. Přiletí k ní druhá a říká: „Aerobik?"
A ta druhá odpoví: „Ne! Biolit!"

ANKETA
OTÁZKY: 1) Jaké jsi měl pocity při přijímacích zkouškách?
2) Jak si představuješ budoucnost?
3) Už se těšíš na střední školu?

Antl Pavel: otázka č. 1)
odpověď: Úplně otřesné. Myslel jsem si, že je to můj definitivní konec.
Bachanová Barbora: otázka č. 3)
odpověď: Těším, protože konečně vypadnu ze základky.
Beňa Tomáš: otázka č. 3)
odpověď: Ano, těším.
Cenek Štěpán: otázka č. 2)
odpověď: Prostě nuda.
Goliášová Marcela: otázka č. 3)
odpověď: Ano, těším se na nové prostředí a spolužáky.
Hlahůlek Petr: otázka č. 1)
odpověď: Byl jsem nervózní .
Hrušková Kristýna: otázka č. 3)
odpověď: Ano, těším se hlavně na nové lidi
Kazíková Denisa: otázka č. 1)
odpověď: Nervozita, ale dalo se to zvládnout.
Mikesková Lenka: otázka č. 3)
odpověď: Ano, těším
Navrátilík Lukáš: otázka č. 3)
odpověď: Ano, těším.

Pilčík Radim: otázka č. 3)
odpověď: Ano, těším se.
Prachařová Veronika: otázka č. 2)
odpověď: Doufám, že všechno bude tak, jak má.
Rybnikář Marek: otázka č. 3)
odpověď: Ano, těším.
Rybnikář Ondřej: otázka č. 3)
odpověď: Jo, těším.
Staňková Simona: otázka č. 1)
odpověď: Byla jsem trošku nervózní.
Stašková Kristýna: otázka č. 3)
odpověď: Už se těším, protože poznám nové lidi.
Straka Tomáš: otázka č. 2)
odpověď: Představuji si jen tu nejlepší.
Sup David: otázka č. 3)
odpověď: Ano.
Sup Tomáš: otázka č. 3)
odpověď: Ano, těším.
Supová Eliška: otázka č. 3)
odpověď: Těším se na nové spolužáky a prostředí.
Šeda Jakub: otázka č. 3)
odpověď: Ano, těším se.
Štipčák David: otázka č. 3)
odpověď: Ano.
Štipčáková Martina: otázka č. 3)
odpověď: Těším se na nové spolužáky a prostředí.

Šťastová Pavlína: otázka č.2)
odpověď: Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, ale představuji si ji tak, aby jsem dodělala školu
a našla práci.
Šustek Patrik: otázka č. 1)
odpověď: Pocity jsem měl smíšené.
Varsamisová Veronika: otázka č. 3)
odpověď: Moc se netěším, protože jsem chtěla jít jinam, ale zachraňuje mě to,
že tam se mnou jde má kamarádka Verča.
Vavrek Jakub: otázka č. 2
odpověď: Představuji si ji tak, že všichni budou pod mostem a budou chudí.

A jsme na konci tohoto našeho posledního vydání, které jsme pro Vás společně přichystali, jelikož
jdeme po prázdninách na střední školy. Doufáme, že tvorbu časopisu po nás převezmou skvělí žáci a
budou pokračovat.
Mockrát děkujeme našim učitelům, za jejich trpělivost a snahu, kterou s námi měli po celých devět
let. Přejeme za celý devátý ročník této základní škole jen to nej… a ať dále vzkvétá!

