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Saša Kuchař – tenisová naděje
TC Brno - nejúspěšnější tenisový klub v Jihomoravském kraji a jeden z
nejúspěšnějších klubů v České republice – pořádal v úterý 20. prosince 2016
ojedinělou předvánoční společenskou událost „Dětská charitativní exhibice“ za
účasti našich reprezentantek, olympijských medailistek a vítězek FED CUPu – Petry
Kvitové, Lucie Šafářové a Karolíny Plíškové. Jde o výjimečné tenisové hvězdy
České republiky.

Této předvánoční akce se zúčastnilo i zhruba
20 dětí, které si mohly s našimi nejlepšími
tenistkami dokonce zahrát. Velké štěstí měl i

Saša Kuchař

náš žák –
, který se
exhibice zúčastnil. Jeho spoluhráčkou byla
Lucie Šafářová.
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ŠD:
ŽÁKŮ

Tvořivá dílna
V letošním školním roce jsme nabídli v rámci školní družiny kroužek Tvořivá
dílna. Je určen pro žáky od prvního do pátého ročníku. Cílem je, aby si žáci
vyzkoušeli práci s různorodými materiály a technikami. A také, aby se naučili
jednodušší věci, jako je navlékání nitě do jehly nebo zavázání uzlíku. Pro někoho
samozřejmost, ale pro spoustu dětí nepřekonatelná věc. Na druhou stranu musím
všechny moc pochválit, že se žádné výzvy nezaleknou a do každé práce se pustí s
velkým nadšením.
Ale dost bylo slov, tady je několik ukázek toho, co jsme vytvořili během téměř tří
měsíců.
Martina Svobodová

PRÁCE

N A Š I CH

Práce žáků z 1. a 2. ročníku
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Podzimní jablíčka

Dýně

Čertík

Andílek

Čert a Mikuláš

Čert

 pokračování

Práce žáků z 3. až 5. ročníku
Halloweenská lucerna

Zipový náramek

Korkový andělíček

Hrneček na čaj

Sněhuláčci

N A Š I CH

Krásné adventní věnce

PRÁCE

Nábytek do obývacího pokoje

ŽÁKŮ
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9.A:

Sonety

Příspěvky dodala Eva Nesibová.

PK

P R Á C E N A Š I CH Ž Á K Ů

Zima a děti
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LN

Vánoce

Sněží, sněží, sněží,
děti ze školy běží.
Dělají z něj koule,
potom mají boule.

Vánoce už jsou tu zas.
Cukroví mám pro vás.
Rodinu zavolám.
Stromeček posekám.

Tři koule mají,
sněhuláka postaví.
O Vánocích si povídají,
o dárcích, co si přejí.

Ozdobím vše, co se dá.
Rodinka u stolu sedá.
Kapra i salát už mám.
Koledy v klidu poslouchám.

Za oknem doma sedí,
koukají, jak sněží,
v televizi pohádka běží.

Večerní pohodu vyruší zvon.
Děti spěchají pod strom,
vidím radost jako hrom.

Večer jdou spát,
ráno musí vstát,
do školy utíkat.

Půlnoční je za rohem.
Děti jdou jen na povel.
Sněhem bohužel nezapadnem.

To nejde

LS

Ach, ten sonet, proč mě nic nenapadá,
proč jen mě nemůže polapit žádná múza,
to je vážně strašná hrůza,
vše, co napíšu, tak blbě vypadá.
V hlavě mám totálně prázdno,
tak snad vymyslím zas něco ráno.
Jestli ne, tak to bude smůla
a zejtra asi vyfasuju bůra.
Pak až ta múza odletí,
a za špatnej sonet do ŽK basa přiletí,
to mě bude zase mrzet,
až tu ŽK budu v ruce držet.
A proč to, sakra, musí bejt tak dlouhý?
Vždyť je to jen sonet pouhý.

 pokračování
Sonet 15463

TŽ

PRÁCE

Nedávno uplynulo pět let
od chvíle, kdy zhroutil se hokejový svět.
Už nikdy neuvidíme naše hrdiny se smát,
střílet góly a skvěle hrát.
Čípak je to asi vina?
Kvůli které Jan Marek už nespatřil svého syna,
Karel Rachůnek domů už se nevrátil
a Josef Vašíček kariéru si zkrátil.
Nikdy nezapomeneme na ten den
a stále věříme, že je to jen sen.
Čas zpátky bychom vrátit chtěli,

Pátek s Radkem

MM

Krásný den

MF

Dnes byl krásný vlahý den,
vyšli jsme si všichni ven,
sedli jsme si do trávy,
už skřivani zpívali.

Když mi volal popátý,
byli celí napjatí.
Vzal jsem to a řekl Dost!,
v hlase však měl radost.

Skřivani nám zpívali
a my jsme jim tleskali.
Ach, to byl tak krásný den
a jsem rád, že jsem šel ven.

Pojď si zahrát, bude sranda,
řekla moje milá banda.
Za poznámku to stálo!

Slunce svítí, to je teplo,
až to všechno rozkvetlo,
byl to krásný den.

Moc dobře se mi hrálo.
S Radkem je ale konec,
dostal killů ranec.

Měsíc svítí, už je tma,
musíme jít rychle spát.
To byl ale krásný den.

ŽÁKŮ

Přemýšlím tu o sonetu,
že ho asi stáhnu z netu.
V tu chvíli mi volal Radek,
já mu řek´, ať si políbí zadek.

N A Š I CH

abychom naše hrdiny zpět měli.
Ani Nagano není pro nás víc.
Co naděláme? Bohužel už nic.
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pokračování 

PRÁCE

N A Š I CH

ŽÁKŮ

Sonet o Vánocích
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GH

Smutný sonet

MV

O Vánocích kapra jíme,
nehodám se nedivíme,
o vánočním shonu totiž
vždy se najde nějaká potíž.

Na zahradě se kývou stromy,
venku prší velmi moc,
lítají tam blesky hromy,
dneska bude strašná noc.

Bílé Vánoce dlouho jsme neměli,
budeme
doufat,
že
nasněží
v pondělí.
Na půdě nám sáňky leží,
kouknem z okna, snad už sněží.

Mamka mě však venku hledá,
světlo svítí do dálky,
můj bratr šel do války,
bez něho to doma nedá.
Snad se nám brzy vrátí,
čas se bez něj rychle krátí,
on tam zlé lidi mlátí.

Dárky pod stromečkem si hoví,
po celém domě cukroví voní,
poslouchejte, zvonek už zvoní.
Tak po pár katastrofách ke stolu si
sedneme,
chvilku s rodinou si dopřejeme.
Vánoce kouzelné a překrásné si
přejeme.

Vánoce

VŠ

Doma bude dlouho smutek,
i když dělá dobrý skutek,
pes nám žalem zatím utek´.

Shakespeare

BB

Jednou v pátek dopoledne
přišla úča - budem psáti
hnedle.
A my měli všichni jasno,
že už máme v hlavě prázdno.

Vyprávím o básníku ze 16. století,
velké slávy dosáhl ve svém životě,
psal o lásce, o vzájemném objetí,
také sonety o lidských hodnotách a
samotě.

A tak jsme ji přemlouvaili,
abychom dnes už nepsali.
Nakonec jsme domluvili,
že to bude po neděli.

Jeho život byla jedna velká otázka,
většina životních zvratů byla nadsázka,
neví se jeho přesná podoba,
prý všechny obrazy jsou přesná obdoba.

Místo naší pololetní písemky
jsme si všichni povídali
na věčné téma - dárky.

Byl nejen velký dramatik, ale i básník,
psal dramata, velké divadelní hry,
přičemž začínal jako obyčejný chasník,

A když už tu máme Vánoce,
zazpíváme si o nich ve sloce:
...nám, nám narodil se...

a co víc říct o jeho životě?
Že to byl velký muž, to snad každý ví,
ale jaký byl doopravdy, to už se nikdo
nedoví.

Na Mikuláše se žáci IV.A rozhodli v rámci hodiny slohu napsat dopis Ježíškovi.
Nejprve jsme si popovídali, kdo nosí v různých zemích na Vánoce dárky. Děti se
tak seznámily například se Santou Clausem, svatým Mikulášem, Otcem Vánoc,
Dědou Mrázem, čarodějnicí Befanou, Papa Noëlem, až jsme se všichni konečně
dobrali k našemu Ježíškovi. Každý žák mu napsal dopis, v němž mu sdělil svá
tajná přání, která by chtěl letos pod stromečkem najít. Dopis poté děti hodily
symbolicky do Ježíškovy schránky a nyní už nezbývá než doufat, zda se jejich
dopis dostane do těch správných rukou. Jak to dopadlo, se podívejte níže.

P R Á C E N A Š I CH Ž Á K Ů

4.A:
Dopis
Ježíškovi

Ivana Skoumalová
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7.A:

Komiks
Příspěvky dodala Eva Nesibová.

Tereza Karafiátová

PRÁCE

N A Š I CH

ŽÁKŮ

Kristýna Hrušková
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7.B:

Komiks
Příspěvky dodala Eva Nesibová.

Tereza Karásková

Klára Dohnalová

Tereza Khorová

ŠD:
Strašidýlka
Příspěvky dodala Květoslava Konvalinová.

Veronika Iranová

Veronika Večeřová

Lukáš Šplíchal

Veronika Iranová

Eliška Štraufová

Aneta Šplíchalová

Anna Dvořáková



N A Š I CH

Veronika Iranová

PRÁCE

práce žáků ze 4.A:

ŽÁKŮ
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CO

7. třídy:
Exkurze do Prahy
Ivana Skoumalová

SE

Dne 12. září 2016 se
obě sedmé třídy se
svými
učitelkami
vydaly autobusem na
exkurzi do Prahy.
V plánu bylo navštívit
Petřínskou rozhlednu
a Národní divadlo.

U
NÁS
DĚLO
12

Žáci vyrazili do našeho
hlavního města v osm hodin
ráno a vrátili se domů až ve
večerních hodinách. Nutno
podotknout, že počasí nám
celý den přálo, byl opravdu
nádherný slunečný a parný
den jako stvořený pro výlet.
Cesta
probíhala
bez
problémů, proto jsme se v
Praze ocitli již kolem desáté
hodiny. Vystoupili jsme v
blízkosti Pražského hradu a
vydali jsme se směrem na
Petřín. Nejprve se žáci
podívali do bludiště na
Petříně, vyslechli si základní
informace o rozhledně a
Karlu Hynku Máchovi. Před
samotným výstupem na
rozhlednu jsme se řádně
občerstvili a vydali se na
výšlap 299 schodů.

Děti se dozvěděly mimo jiné i to, že je
Petřínská rozhledna mladší sestrou
Eiffelovy věže. Pouhé dva roky po
dostavění elegantní pařížské věže,
která dosahuje úctyhodných 361
metrů nad mořem, se nad pražskou
kotlinou i nad hladinou oceánů
vynořila Petřínská rozhledna. Svojí
nadmořskou výškou 378 metrů
jakoby pařížskou sestru přivinula
pod ochranná křídla. Všichni jsme si
užili kouzelný výhled a z výše si
prohlédli nejznámější místa Prahy.
Po prohlídce nás čekal přesun k
Národnímu divadlu, cestou jsme se
samozřejmě nesměli zapomenout
vyfotit u slavné sochy Karla Hynka
Máchy, která je sice vyrobena z
bronzu a ne z kamene, jak se zpívá ve
známé písni Lucie Bílé, přesto stále
zůstává symbolem romantismu a
strážcem všech zamilovaných dvojic,
které míří na Petřín při svých
romantických procházkách.

1) Jak se nazývají antická koňská trojspřeží
s malým vozíkem, která zdobí Národní divadlo?
a) múzy
b) trigy
c) trojky
2) Jaké osvětlení bylo zvoleno při znovuotevření
v roce 1883?
a) elektrické
b) plynové
c) petrolejové
3) Co bylo vyrobeno z torza původního lustru,
který byl zničen při požáru divadla?
a) základ pro nový lustr
b) pamětní medaile
c) výzdoba loží
4) Jak se jmenuje technické zázemí nad
jevištěm?
a) provaziště
b) strojovna
c) terasy
5) Které tvrzení o Hynaisově oponě není
pravdivé?
a) nebyla schválena schvalovací komisí
b) divákům se tak líbila, že ji chtěli spouštět
i o přestávce
c) je jako samostatný prvek ND na seznamu
národních kulturních památek

6) Pro koho byly původně určeny ve Zlaté
kapličce balkony?
a) pro měšťanstvo
b) pro šlechtu
c) pro vzácné hosty
7) Jak se dříve říkalo malému foyer?
a) cukrárna
b) vinárna
c) kavárna
8) Co dnes v Národním divadle nenajdete?
a) hasicí nádrže
b) tunely
c) podzemní garáže
9) Co to jsou lunety?
a) pozlacené hvězdy na střeše divadla
b) specifické divadelní lampy
c) půlkruhové vymalované plochy stěny
10) Kdy a jak vznikl pozdrav „nazdar“?
a) při slavnostní řeči k příležitosti
znovuotevření divadla
b) je to zkrácení nápisu na kasičkách, do
nichž se vybíralo na Národní divadlo
c) je to výkřik herců během jednoho
z prvních představení

DĚLO
NÁS

Kvíz – jak znáte Národní divadlo?

U

Nakonec se všem splnil i
poslední sen, a to potkat
známou osobnost. Při
čekání na autobus jsme
v jedné malé kavárničce
zahlédli sedět Ondřeje
Brzobohatého s Taťánou
Kuchařovou.
I zpáteční
cesta proběhla bez nehody
a my jsme se s dobrým
pocitem vrátili unaveni
z náročného výletu zpět
domů.

SE

Samotná
exkurze divadla
začínala
opět
výhledem
na
Prahu, když se
žáci podívali na
balkon
a
obdivovali tak
múzy
umění.
Všichni jsme si
vyslechli historii
divadla, osoby
podílející se na
jeho stavbě a
výzdobě,
podívali jsme se
na
základní
kameny, oponu,
busty a malby a
zcela jsme se
nechali uchvátit
krásou
této
stavby.

CO

Před
exkurzí
v Národním divadle
jsme měli ještě chvíli
času, který jsme
využili k obědu a
nakoupení drobných
dárků z výletu. Před
divadlem
jsme
všichni
uctili
památku
Věry
Čáslavské,
slavné
české gymnastky, jež
v tento den měla v
Národním
divadle
poslední rozloučení.
Žáci se tak alespoň
více seznámili se
životem a úspěchy
této
významné
sportovkyně, kterou
mnozí z nich již
téměř neznali.
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Pět jednoduchých matematických problémů,
které nikdo neumí vyřešit
Jiří Grambal

O S T A T N Í ...

Matematika umí být složitá. Naštěstí ne všechny matematické problémy jsou těžko
pochopitelné. Ukážeme si pět problémů z matematiky, které může každý
pochopit, ale zatím je nikdo nevyřešil.

 Collatzova domněnka
Myslete si jakékoliv číslo.
Pokud je sudé - vydělte jej 2.
Pokud je liché - vynásobte jej 3 a přidejte 1.
Vyjde vám jiné číslo a s ním proveďte to samé. A takto stále dál. Vždy se nakonec
dostanete k číslu 1. Vždy.
Matematikové vyzkoušeli milióny (v době počítačů mnohem více) čísel, ale nenašli
žádné, které by u čísla 1 neskončilo. Vypadá to, že se u 1 skončí vždy. Zatím však
ještě nikdo nedokázal, že to platí pro všechna čísla.
Možná existuje nějaké číslo, které se tímto postupem bude zvětšovat do
nekonečna, nebo se třeba zacyklí v nějaké smyčce. Důkaz zatím nikdo nenašel.

 Problém s posouváním gauče
Stěhujete se do nového bytu a potřebujete dostat do obýváku gauč, ovšem jediná
cesta vede skrze chodbu, která se ohýbá v pravém úhlu:
Předpokládejme šířku chodby 1 metr.
Otázka zní: Jakou největší plochu může gauč mít,
aby se chodbou protáhl?
Tvar může být libovolný, na obrázku je ukázka tvaru,
který se chodbou dá pronést.
Toto číslo - které zatím nikdo nenašel - tedy největší
obsah gauče, který se protáhne, se nazývá gaučová
konstanta. Vážně.
S jistotou se ví pouze to, že hledané číslo je mezi 2,2195 a 2,8284 m 2.

 Problém dokonalého kvádru
Někteří možná víte, že pro pravoúhlé trojúhelníky platí rovnost a 2 + b2 = c2 (kde c
je nejdelší strana).
Existují „pěkné“ trojúhelníky, u kterých tato rovnost platí a strany jsou celá čísla.
Např. trojúhelník se stranami 3, 4, 5 (protože 3 2 + 42 = 52)
Nu a matematici by něco podobného rádi našli i u kvádru - ovšem v jiném tvaru,
kde bude platit
a2 + b2 + c2 = g2
Kde a, b, c jsou délky hran a g je tělesová
úhlopříčka - viz obrázek.
Strany musí mít opět celočíselnou délku.
Zatím se nenašel ani jeden takový kvádr.
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 Problém vepsaného čtverce
Nakreslete jakoukoliv uzavřenou čáru (prostě tam,
kde začnete, také skončíte). Může to být libovolný
tvar, jen s jednou podmínkou - čáry se nesmí křížit
přes sebe.
Platí, že ať zvolíte jakoukoliv křivku, vždy do ní lze
vepsat čtverec tak, že všechny jeho rohy leží někde
na křivce.
Matematici dokázali, že to jde s libovolnou křivkou pro trojúhelník, pro
rovnoběžník a mnoho dalších tvarů.
Jen čtverec zatím neumí dokázat.

 Problém šťastného konce
Tento problém získal označení tak, že se díky práci na něm dva matematici - pan
George Szekeres a slečna Ester Kleinová - nakonec vzali za manžele.
Vezměte si papír a udělejte na něm libovolně 5 teček (bodů). No, ne úplně
libovolně, nesmí být například v jedné čáře.
Platí, že vždy 4 z těchto pěti teček vytvoří konvexní čtyřúhelník.

Toto platí pro čtyřúhelník. Zde ještě
problém není. Matematikové zjistili, že
když vezmete pětiúhelník, potřebujete
takových teček celkem 9.
Pro šestiúhelník je třeba 17 teček...
...jenže dál ani ťuk.
Už pro sedmiúhelník se neví, kolik je
třeba teček.
A pro další n-úhelníky také ne.
Takže, pokud chcete být slavní, můžete se pustit do řešení některého z těchto
problémů!
Hodně zdaru.
Zdroje obrázků:
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-cc499fd795ce72535efb38400273783e
http://pop.h-cdn.co/assets/16/41/980x292/cuboid.png
http://pop.h-cdn.co/assets/16/41/480x522/square.png
http://kdm.karlin.mff.cuni.cz//diplomky/cabri/kapitoly/ctyruhelniky/ctyruhelnik-zaklad.png

O S T A T N Í ...

Pozn.: Nelekejte se slova konvexní, to je ten
čtyřúhelník,
který
si
pravděpodobně
představíte.
Ony
totiž
ještě
existují
konkávní
čtyřúhelníky - nekonvexní - jsou prohnuté
dovnitř:
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Podzim 2016:
22.12.

6.A

Výstava beltémů

CO
SE
U
NÁS
DĚLO
16

Vzpoura úrazům (beseda)

22.12.

21.12.

3.A

Vánoční besídka

Mikuláš

05.12.

11.11.

6.A

Vaření

11.11.

6.B

Vaření

21.10.

5.A Čeští ilustrátoři (skupinová práce)

17.10.

3.A Podzimní strašáci

06.10.

4.A Dopravní výchova

20.09.

2.A Mandaly

DĚLO

Den stromů (Obora Lesonice)

NÁS

6.AB

CO

SE

U

24.10.

17

SPORTOVNÍ OKÉNKO
18

21.12.

Basketbal – Vánoční turnaj

01.12./07.12.

Florbal – okresní a krajské kolo starší žáci

29.11.

Florbal – krajské kolo mladší dívky

14.11.

Florbal – okresní kolo 3. až 5. třída hoši

08.11.

Stolní tenis – krajské kolo

Stolní tenis – okresní kolo

06.10.

Přespolní běh – okresní kolo

05.10.

Malá kopaná – okrskové kolo

20.09.

Přespolní běh – školní kolo první stupeň

20.09.

Přespolní běh – školní kolo druhý stupeň

SPORTOVNÍ OKÉNKO

08.11.

19

PŘEDVÁNOČNÍ
AKCE
20

20.12.

vánoční koncert

20.12.

soutěž ve skoku vysokém

20.12.

pódiové skladby

