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Naši milí čtenáři, zdravíme vás v tomto krásném předvánočním čase, kdy
slovo "prázdniny" již pomalu ale jistě nabývá na aktuálnosti, a kdy nejde jinak,
než cítit se svátečně. Budeme moc rádi, když v čase adventních příprav bude
třeba právě i náš časopis napomáhat přivolat vánoční pohodu, kterou vám
přejeme v maximální míře. A stejně tak KRÁSNÉ VÁNOCE!
A co se u nás událo nového? V první řadě je nás nově 8. Po vydání prvního
čísla se k nám rozhodla přidat osmá statečná. Ano, převaha chlapců již není
tak převážná a my jsme moc rádi, že svým psaným slovem a kreativním
projevem nás obohacuje již i Klárka Filipovičová. Že má "filipa" dokázala hned
svojí pvní návštěvou, pro kterou si vybrala den, kdy jsme slavili úspěšně
vydané 1. číslo, a kdy jejím zahajovacím počinem bylo zakousnout se do dortu
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Jo jo,
Pepa s Pájou
si později
také na své
přišli.

A na závěr úvodu ještě PODĚKOVÁNÍ vám všem, co jste nás štědře pochválili!
Jedna pěkná slova nám přišla dokonce až z Bruselu! I tam zdravíme a děkujeme! A samozřejmě nadále uvítáme jakoukoli další interakci od kohokoli z vás.
casopis.reznovice@seznam.cz
Za tým Jana Krátká
P.S. Na další číslo se můžete těšit s blížícím se jarem. Ano, jaro bude
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V tomto článku se dozvíte o zajímavých kroužcích v této fantastické škole.
Jistě všichni víte, že naše škola provozuje několik kroužků. Ale jaké a jak
zábavné? První kroužek, o kterém vám chci něco říct,
je samozřejmě náš školní časopis. ČASOPIS je velmi
Hlasatel
zajímavý a zábavný kroužek. Věřím v to, že časopis by
vás velice zaujal, zvláště ty, co velice rádi pracují na počítači, nebo píší deníky a příběhy.
Dalším velice zajímavým
kroužek, který je také
V tomto kroužku se
váš program.

kroužkem je PROGRAMOVACÍ
založený na práci na počítači.
dozvíte, jak vymyslet a napsat

Velice zábavný a akční kroužek je TANEČNÍ kroužek. Patří k
němu hlavně STREETDANCE.
Další pohybový kroužek je SPORTOVNÍ, ve kterém se naučíte skákat přes
a kotrmelce a tak dál.
Dále máme DIVADELNÍ kroužek,
ve kterém se právě hraje Mach a Šebestová.
A VÝTVARNÝ kroužek, ve kterém je potřeba hodně zručnosti.
BOBŘÍK

Ten je provozovaný venku v přírodě a můžete tam potkat velká
dobrodružství.

Klára Filipovičová, 5. třída
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ŠIKANA
!!!!!!!!!!!!!!!

Z důvodu proběhlého neférové chování některých dětí k jiným
dětem, proběhla ve škole osvěta, co je ještě v pořádku, co již není v
pořádku a co je to šikana. A jeden z našich mladých redaktorů
požádal, jestli by na toto téma mohl psát článek. Samozřejmě mu to
bylo umožněno.
!!!Hodně lidí se stává oběťmi šikany!!!
I já jsem se jí jednou stal.
JAK SE ŠIKANA POZNÁ
Šikana se pozná tak, že někdo někomu ubližuje, jak fyzicky, tak psychicky.
Nebo jenom opakované dělání nepříjemných věcí druhému.

CO DĚLAT
Věřte mi, i když jste oběť, nebo jen pozorujete, nejlepší řešení je říct to
dospělému. Ten by to měl vyřešit.

Dominik Lukeš, 5. třída
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!!!Šikana je totiž vážná věc a
dokáže pěkně bolet!!!
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Jaký je les
v zimě?

Les v zimě
V zimě jsou v lese zvířátka, která nemají co jíst,
protože neroste tráva a na stromech není ovoce.
Tak chodíme do lesa dát jim tam třeba: mrkev,
kaštany a zbytky zeleniny. Myslivci jim to vše
zařizují, ale můžeme jim pomoct. Byla bych ráda
kdyby jste jim tam taky něco přidali.
(krmelce jsou například na kraji Ivančic a Moravských Bránic u železničního mostu vedle lesní
školky za humny)

Co dělat v zimě
V zimě chodíme bobovat pod ivančický hřbitov a na Špačák do Řeznovic. Pod
hřbitovem je kopec malý a trochu strmý (je hóódně malý).
A po vánočních prázdninách škola pořádá výlet na hory na dolní Moravu. Škola
má učitele na lyžování i snowboardování. Byla jsem tam dvakrát a bylo to tam
celkem fajn. Jen jsme si tam vařili sami. Doporučuji aspoň jednou tam na výlet
jet.

Lada Turečková, 5. třída
str. 4

ký
ns
ke ěh ím
ra íb řn m
ř
í
K
o
p
n
m
e
ná ad
p
s
e
př

fantazie

s námi

ˇ
(
)
š Z-ije

D

om

in
ik

Lu
ke

š,

5.

tř

íd
a

Deník námořníků: 5.10.1987
Plujeme už 28. den, ... promiňte, jmenuji se Dominik a jsem 2. důstojník na lodi
Olivie marně pokoušející se najít Krakena. Náš kapitán Vilém už to vzdává, když
tu: "Kapitáne, kapitáne, něco velkého se blíží k lodi!" BUM!
Kraken narazil do lodi a stáhl 5 námořníků. Důstojník Tobiáš byl ze ztráty posádky
zdrcen.
V hlavě se mi rodily možnosti... Mohli bychom odpálit loď jako tu minulou. Ale
minule, když Tobiáš odpálil loď jménem Tereza, v tu chvíli se stejně objevilo
chapadlo a stáhlo mě a Tobiáše. Povím vám, jak to tehdy bylo. On se vyvlékl ze
spárů monstra. Ale místo, aby mi pomohl, vyplaval na hladinu a plaval k lodi.
Poslední, co jsem viděl bylo, jak Kraken zničil loď a odnáší mě dolů.
KONEC. Nebo ne, ještě nebude konec.
POKRAČOVÁNÍ. Probudil jsem se v jeskyni. Kraken řekl: "Temná čepel může být
tvoje, ale musíš se stát mým bojovníkem. Na minulé lodi jsem použil magii a přivolal
jsem duše bojovníků." "Beru", řekl jsem. "Tvůj první úkol je zabít kapitána Viléma.
Takto to tehdy bylo, teď jsem zpět a...
AŽ TEĎ JE KONEC. POKRAČOVÁNÍ JINDY.
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Jak moc ses těšila na svoje miminko?
Těšila jsem se strašně moc! A úplně nejvíc, až už jsem měla velké břicho. Bylo
září a pořád byla vedra, tak jsem se těšila opravdu hodně, až tady bude. Na stupnici od jedné do deseti na jedenáctku
A Ivčo, měla jsi radost, když jsi to zjistila, že jsi těhotná?
Já jsem chtěla miminko a nevěděla jsem, kdy přijde, jak dlouho budeme čekat, tak
jsem byla moc ráda. Měla jsem velkou radost. Už jsem to hlídala
Chtěla jsi více holčičku nebo kluka? Já mám tři sestry, takže jsem chtěla změnu a chtěla jsem úplně na začátku spíš kluka. A můj taťka řekl, že když to bude
kluk, protože má samé holky, takže by propil za to kamion, no a pak když se
zjistilo, že čekáme holku, tak byl taky rád, stejně jako my, a řekl, že propije jen
Avii.
To byla samozřejmě taková sranda jen. Chtěli jsme sice změnu,
ale
nakonec jsem byla ze zjištění, že to bude holka, moc šťastná.
(Děti pozorně naslouchají a Standa chápajícně dodává: „Tak třeba příště“ a Pája:
„Lepší nějaké dítě, než žádné“.)
Když jste vybírali jméno, tak jaké bylo jméno pro holčičku a pro kluka?
Vybrat jméno bylo těžké, protože jsem nechtěla, aby to bylo jméno, jaké již má
některé dítě z naší školy nebo ze školky, protože jsem si říkala, že by to třeba
mohlo být někomu líto, že by se děti mohly myslet, že jsem miminko pojmenovala
po někom z nich. Když jsem ještě učila, a měla jsem tehdy druháky, tak jsem
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Tentokrát jsme měli hosta pro rozhovor z minulosti a budoucnosti
současně
Naše pozvání přijala Iveta Bučková, která je momentálně
na mateřské dovolené, a se kterou se již děti 4. a 5. ročníku bohužel na půdě naší školy nepotkají. Tím spíše ji chtěly vyzpovídat. V holkách se projevily budoucí maminky, a tak se jejich otázky týkaly samozřejmě miminka.
Kluci patřičně vyvažovali a vy máte jedinečnou možnost dozvědět
se o Ivetě i to, na co byste se báli zeptat (například ohledně její
ložnice!). Anebo také o plánech do budoucna…
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holky slyšela, jak se o tom bavily, že by chtěly, aby to byla třeba Nikolka nebo
Sabinka, a tak jsem tomu chtěla předejít, že někoho zklamu. Navíc jsem nechtěla,
aby se jméno opakovalo po někom z rodiny. A máme velkou rodinu, takže když
už jsem pak od pana doktora věděla, že čekáme holčičku, zbývalo nám málo
jmen na výběr (smích). Nakonec jsme vybrali jméno Aneta.
A pro chlapečka bylo jaké jméno?
Líbilo se mi jméno Vojta, ale Vojta ve škole byl, tak jsem pořád přemýšlela, ale
když mi pan doktor po několikáté řekl, že to určitě bude holka, tak jsem nad tím
přestala přemýšlet.
Kolik Anetka váží?
Anetka má teď dva měsíce
a tři dny a má už pět kilo.
Narodila se Anetka v noci
nebo ve dne? Narodila se
v 6 hodin ráno. A jestli si vzpomínáte, měla jsem psa Noxe
(německého ovčáka). On byl nemocný, měl špatné srdíčko, měl 4 a půl roku
a vedra v létě neměl rád a těšila jsem se, až to poleví a budeme s ním moci na
procházky a těšila jsem se i, až uvidí Anetku. A po té, co se Anetka v šest ráno
narodila, musel Martin na osmou hodinu za Noxem, aby mu dal léky, protože v
osm musel dostávat léky. A když přijel, našel Noxíka, že umřel. Slyšeli jste někdy,
že se říká „život za život“? Noxík umřel v den, kdy se Anetka narodila a dal jí z
lásky zbytek svého života.
A ve který den v týdnu se Anetka narodila?
Ve čtvrtek. (Lada podotýká, že každý den v týdnu něco symbolizuje a čtvrtek je
prý „čtení myšlenek“.)
A do jakých barev Anetku oblékáte?
Do všech. Tak různě, co se mi líbí, to koupím. A zjistila jsem, že nejvíc Anetce
sluší bílá a žlutá (má tmavé vlásky a oči, takže světlé barvy jí sluší nejvíc), ale i
modrá. Víc než růžová.
Po kom má Anetka oči?
Ty má po tatínkovi. Někdo říká, že je celý Martin, někdo, že víc vidí mě. Ale to je
jedno. A jak řekla Ina, je to kříženec. To teď ráda všude říkám, že je Anetka
kříženec
Ivi, kdy jste se s Martinem potkali, kdy jste spolu začali chodit?
Záchvat smíchu. My když jsme spolu začali chodit – to byl ještě pravěk. Už je to
dlouho, už spolu jsme 13 roků. Potkali jsme se na zábavě na Réně, bylo mi 15
roků. (Z davu se ozývá JÉJDA!)
A kolik má Martin let? Martinovi je 32. A mně 28, takže tak akorát

Zajímalo by mě, jak tě napadlo učit zrovna v Řeznovicích, jak jsi k tomu
přišla? Naši ředitelku Káju jsem znala již od dětství, už když jsem byla mladší
než vy, tak jsem ji znala. Naše rodiny spolu jezdily na hory a pod stan… A když
jsem začala studovat, nevěděla jsem ještě, že je tady tak dobrá škola, ale právě
při studiích vysoké, kdy mě Kája učila, jsem poznala, že tato škola je v něčem
výjimečná. A chtěla jsem sem jít. Byla jsem tu na praxi a Káju jsem poprosila,
kdyby mě chtěla, aby mi hned řekla. Ale ten první rok po mé škole to nevyšlo,
nebylo tu místo. Ale pak bylo dobré, že otěhotněla paní učitelka Martina, tak jsem
přišla místo ní. A protože přibylo dětí, mohla jsem zůstat na stálo i po jejím
návratu. Ivi, mě by zajímalo, co jsi měla ráda na Řeznovicích, co tě tam
bavilo, když jsi tam učila. Nejvíc mě bavilo pracovat s dětmi, protože tady byly
vždycky super děti. A pak je tady i super pracovní kolektiv. A také moc hodní
rodiče, dalo se s nimi na všem domluvit, dost nám vždy pomáhali, přišli se i do
školy podívat, třeba do výuky, nebo když jsme chystali nějakou akci. Tak to bylo
na Řeznovicích nejlepší, že tady bylo (nebo vlastně, že tady pořád je) dobrá
Tento hasící přístroj
žhavou radost
ze setkání uhasit
nedokáže!

parta dětí i dospělých, kteří drží spolu. To je pro mě tady nejdůležitější.
Ivi, můžu se zeptat, kde bydlíte?
Ano. Teď ještě bydlíme v Oslavanech, ale za 14 dní se budeme stěhovat do
nového domu do Biskoupek. Teď uklízíme, doděláváme…
A těšíš se do nového domu? Už se nemůžu dočkat. S miminkem máme o hodně víc věcí a do bytu už se nevejdeme.
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No jo,
Pája
chytil od Standy
vysoce nakažlivou
ouškovací
virózu

Máš představu, jak bude vypadat tvoje ložnice?
Smích. V ložnici bude samozřejmě postel, postýlka, obraz, jednu stěnu už máme
vymalovanou na světlo-fialovou (pozorní čtenáři našeho Hlasatele si jistě právě
všimli, že mezi zaměstnanci školy se rýsuje preference fialové barvy
). Také
tam chci mít knihovnu. Už nyní mám v současné ložnici knihovnu, abych v ní
mohla mít všechny učebnice, ze kterých zrovna učím. Tak až budu znovu učit,
musím mít zase v ložnici knihovnu, abych opět měla učebnice kam dát.
A jak velký bude váš dům? A máte sousedy? Nad námi budou dva sousedi,
ale zatím tam nikdo nebydlí. Budeme mít dohromady kuchyň s obývákem a jídelnou, dva dětské pokoje, ložnici, šatnu, špajz, koupelnu, záchod, garáž.
(To děti velmi zaujalo, počítaly, kolik je to místností a řešily, zda je dobré mít
záchod v koupelně
)
Zaujala mě ta knihovna v ložnici. Když ji tam máš, znamená to, že čteš v
posteli? Ano, když čtu, čtu v posteli. Ale jedna knihovna bude i v obýváku.
A jaké knížky čteš nejraději? Já mám hrozně ráda pohádky. Ráda si přečtu také
staré pohádky, co jsem četla, když jsem byla malá, anebo Harryho Pottera...
Nemám ale ráda morbidní, strašidelné… To ne, mám ráda, když to skončí dobře,
nečtu knížky smutné, potřebuji mít z knížky radost.
A máš nějaký oblíbený film? No jasně, všechny Harry Pottery, pak romantiku
Stmívání, ale ráda se třeba také dívám na dokumenty – o přírodě, o zvířatech – to
mě zajímá. Na vánoce pohádky, to se vždy dívám. Na Popelku, na Mrazíka,
Anděl páně – na to se už těším. Ale úplně má nejoblíbenější je Zlatovláska – tu
znám od dětství nazpaměť. Líbí se mi, jak se tam zpívá.
Kolik jsi měla zvířátek za život? Na prvním stupni jsem měla křečka. Bydlela
jsem s mamkou v bytě a měla jsem ještě dvě želvy vodní, ale další zvířátko mi
mamka do bytu nedovolila. A můj taťka měl vždycky psy. Někdy jednoho, někdy
dva. Pak byly i andulky, morčata, želvy (než se mu zatoulaly)…, ale to nebyly jen
mé zvířátka, to byly všech. A děda je velký chovatel. Ještě před třemi roky, když
ještě žila naše babička, děda choval 250 králíků, teď už jich má jen 150. (Z davu
se ozývá „jů, jé“, Vilda rychle počítá, že je to o 100 míň a „prej jenom, ozývá se
ještě“.)
Za jak dlouho, nebo jestli vůbec ještě, budeš učit v Řeznovicích?
Doufám, že budu. Určitě se sem chci vrátit, nikde jinde učit nechci. A chtěla bych
zase začít učit, až bude mít Anetka tři roky.

Lada, Klára, Sofča, Vilém, Pepa, Dominik, Pája, Standa a Jana

str. 9

Těšíme se na „comeback“ a přejeme hodně zdraví Anetce i vám rodičům!
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Film a kniha
pro vás
na svátky

Doporučuji knihu, která jse jmenuje Vlna se blíží. Je to o tom, že jednomu
chlapečkovi, který má 12 let, se zdál sen - a zdálo se mu, že v Japonsku
se blížila vlna tsunami a on a jeho rodina nasedli
do auta a snažili se ujet, ale... (neprozradím).
Ale hlavně - potom se to stalo doopravdy!

Rodinný film Zapomenutý ostrov (Nim's Island)
Je to o tom že jedna 12 letá holka s jejím tatínkem
žili na opuštěném ostrově.Ta holka s tím tatínkem
tam nebyli úplně sami, bydleli tam s tuleněm a s agamou a s opicemi. A jednoho dne tatínek řekl že pojede na oceán a ona že tam zůstane dva dny sama.
Vtom ale na ten opuštěný ostrov přijeli nečekaně
nezvaní hosté. Tak ta holčička jim připravila past
a tak je odlákala. Ale tatínek se stále nevracel...
Pokud se chcete dozvědět více, tak si ten film pusťte.
Je to komedie, budete se spolu smát:-)
Sofča Pastorková, 4. třída
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POJĎ SI
promazat mozkové
závity!

Hádej, hádej, hadači
Každé ráno vesele
tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci
hned ho klepnou po palici.
Co to je?
Ve dne malá jako myš,
v noci všechno přerostu,
když mě vidíš, nevidíš.
Kdo jsem?
Běžím, běžím,
nemám dech.
Přitom ležím na zádech.
Kdo jsem?
Správné odpovědí níže
pod obrázkem...

(budík, tma, řeka)
Připravil: Standa Zimmermann, 5. třída
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SOUTĚŽ:
V mapě nové říše jménem Willandie najdi největší jezero a tipni si, jestli je koupací.
Svoji odpověď i s tipem zašli na mailovou adresu casopis.reznovice @seznam.cz.
Všechny odpovědi se správně určeným jezerem a se správným tipem, jestli je nebo
není koupací, budou odměněny drobným dárečkem
Své odpovědi zasílejte nejpozději do 31.12.2018.

mapu nakreslil Vilém Krátký, 5. třída

str. 12

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

Jednou z vánočních tradic je pečení vánočky.
POJĎ
SI
V tajence naší křížovky najdeš odpověď, jak se dříve
ZAPOSILOVAT!
vánočce také říkávalo.

Činky
netřeba:-)
Křížovka je opět originální - tak trochu související s vánočními
tradicemi a i tak trochu šitá dětem na míru...

Co o vánočce možná nevíte: Vánočka má svým tvarem připomínat malého Ježíška
zabaleného v peřince, je proto symbolem nového života a plodnosti. Správně se plete z
devíti pramenů. Spodní čtyři symbolizují čtyři živly - tedy oheň (Slunce), zemi, vodu a
vzduch. Prostřední tři představují rozum, cit a vůli člověka. Vrchní dva prameny se upínají
k tomu, co vede člověka nejvýše, tedy k vědění a k lásce.
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REPO

AHOJ!
Pojď si přečíst,
jak píšeme
o událostech
ve škole...

Oslavy 100 let republiky v naší škole - co se dělo:
Jako první aktivitu - na prvním stanovišti - jsme měli, že se naše třída se skauty
bavila, o tom, co Češi vyrobili (třeba lodní šrouby, plastelínu, oční čočky, auto
značky Škoda, tramvaj, silonky...). Také objevili krevní skupiny.
Na druhém stanovišti jsme si povídali o Janu Husovi.
Na třetím jsme si pouštěli film o věrozvěstech Cyrilovi a Metodějovi.
Venku jsme pak zasadili strom a dostali jsme připíchnutou českou
trikoloru.
Pavel Striegler, 4.třída

Den Evropy
Projekt Den Evropy vyvrcholí před prázdninami - v pátek 21.12.
Co jsme v rámci něj doposud zažili?
- animovali jsme se Standovou mamkou Olgou na téma Francie. Naše videa
můžete vidět na webu školy. Stojí to za to! Nejenže jsme si to mohli sami nastříhat,
navíc jsme měli "volnou nohu" - i ruku :-) a dokonce jsme si sami vybírali hudbu.
- navštívily nás zahraniční dobrovolnice SVČI: Alina z Ruska a Mariam z Arménie.
Vyprá-věly nám o své zemi a snažily se mluvit naším jazykem. Byli jsme
překvapeni, jak se jej po jednom roce, co tu žijí, dobře naučily. Velká legrace bylo
..
vidět, jak se ruskou azbukou napíše slovo činčila.

шиншилла

psané ruštiny se pro časopis zkusila zhostit
Klára Filipovičová

Josef Pospíšil (5. třída), ALE s pomocí
celého kolektivu kroužku.
Pepa si sám zvolil tento symbol a slíbil
(jakkoli zásadně nic neslibuje), že v příštím
čísle to dá již bez tohoto symbolu:-)
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Napadlo nás, že byste mohli uvítat tipy na recepty na vánoční
cukroví, které je hotové za chviličku a je možné je "péci" na
poslední chvíli. Takže pokud před Vánocemi moc nestíháte,
jako moje máma, určitě vám přijdou vhod! A mámy se nemusí
bát svěřit výrobu tohoto cukroví dětem, je to hračka:-)
Není hloupej,
piškoty si nadrtí
mixérem.

KAKAOVÝ SALÁMEK
Ingredience:
- 120 g piškotů
- 4 lžíce cukru
- 4 lžíce kakaa
- 2 lžíce rumu
- 100 g másla
Postup:
Máslo rozpustíte, piškoty rozdrtíte a vše i s ostatními
ingrediencemi smícháte dohromady.

Šup s hmotou na fólii Vytvarujte štangličku

Vilém Krátký, 5. třída

Zabalte a uválejte

A putuje do lednice

Druhý recept
na další straně...
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KAKAOVO-OŘÍŠKOVÉ KULIČKY BEZ RAFINOVANÉHO CUKRU A BEZ
MOUKY
Ingredience:
- 240 g krémového syýra (např. Žervé)
- 4 pořádné lžíce holandského kakaa
- 1 lžíce agávového sirupu
- mleté lískové ořechy na obalení
Postup:
Všechny ingredience kromě mletých ořechů promíchejte v misce metličkovým
mixérem. Ze směsi tvarujte kuličky a ty pak obalte v mletých oříšcích. Bude se
vám to lepit na prsty, to jo, ale s trochou trpělivosti to dokážete a za odměnu si
pak prstíky můžete olízat:-) Hotové kuličky pak vložte do lednice k zatuhnutí a na
schování před nedočkavými mlsouny.
Fakt není
hloupej! Ví, že
pomáhat se
vyplatí:-)

Vilém Krátký, 5. třída
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