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Předmluva 

Milí spolužáci a drazí učitelé,   

 

rády bychom Vás jménem celé redakce přivítaly v Novém roce 2015. Do tohoto 

roku přejeme spoustu úspěchů, lásky a hlavně zdraví. 

V prosinci se toho mnoho událo. Naši školu navštívil Mikuláš, vypouštěli jsme přání 

Ježíškovi a užili jsme si 16 dní vánočních prázdnin. Někdo soutěžil ve šplhu, jiný v 

matematice a několik odvážlivců i v cizím jazyce. Rekonstrukce školy, jak jste si už 

určitě všimli, úspěšně pokračuje. Řada tříd již vypadá k světu.  

Dokončení hřiště je v nedohlednu, díky nepříznivým povětrnostním podmínkám. 

Někteří z žáků z 5., 7., a většina z 9. tříd se začala zajímat o své známky, protože 

je potřebují mít co nejlepší, aby se dostali na svou vysněnou školu. Takže pořád je 

o čem psát. 

V novém čísle se dozvíte řadu nových a zajímavých informací, které si pro vás naše 

redakce nachystala.   

           Lucie Doleželová 9.A, Eliška Miková 9.B  
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* * * 

Toto je 23. vydání časopisu M11, vycházejícího na Základní škole, Brno Masarova 11, p.o. Časopis M11 pro Vás 

připravuje kroužek školního časopisu pod vedením Mgr. Kateřiny Trnkové, Bc. Davida Černocha a redakce ve složení: 

Šéfredaktorka Eliška Miková, redaktoři: Tereza Karásková, Renáta Karásková, Eliška Nováková, Daniel Šustera, 

Daniel Vyparina, Barbora Zdražilová, Aneta Pokladníková, Jan Pozdník, Susanna Slováková, Jan Mikulica, Lucie 

Doleželová, Ngo Tri Duong – Dave Uzávěrka proběhla dne 21.1.2015 a všechny informace jsou aktuální k tomuto 

datu. Připomínky, náměty na reportáže, nebo stížnosti ohledně obsahu či distribuce časopisu směřujte na 

nejbližšího redaktora nebo na šéfredaktorku 

Příjemné počtení Vám přeje redakce M1 
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Náš výjezd do Ivančic v obrázcích 

V prosinci naše redakce vyjela na krátký novinářský camp do Ivančic. Hodně se 

pracovalo, psalo, fotilo, hrálo i odpočívalo. Asi největším zážitkem byla tisková 

konference a následné rozhovory se čtyřmi anglicky mluvícími dobrovolníky, kteří 

pocházeli z Francie, Ruska, Německa a Španělska. Byly to mimořádně akční tři dny. 
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Zdroj foto: Mgr. Kateřina Trnková 
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                Času je málo. Každý pracuje, jak nejlépe umí. 
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Zapojte mozek, prosím 

 

1. Doba když dostáváme dárky 

2. Když se dvě zemně bijí 

3. Je oranžová ovoce 

4. Je zdravé a dobré na svačinu 

5. Opak dne 

6. Dívčí jméno 

7. Kamarád Bobka 

8. Plave ve vodě 

9. Pohádková postava s křídly 

10.Domy králů 

11.Bílé kudrnaté zvíře 

12.Barva Mikuláše 

13.Je člověk, který bydlí v iglú 

14.Na čem se leží 

15.To je to, co dělá zlý člověk 

16.Zvuk, který dělá koza 

 
 
Autor: Julie Miková, 3.A. 
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Naše starosti na jejich hlavy - parlamentní okénko 

 

Není náhoda, že redaktor našeho časopisu je zároveň členem školního 

parlamentu. V každém čísle otevře parlamentní okénko a dá Vám možnost 

nahlédnout do problémů, které náš školní parlament řeší.  

 

Zásadní věci, které řešil školní parlament v prosinci a lednu: 

 

1. Přechod u Alberta – byl poslán dopis na radnici a dostali jsme odpověď 

2. Pan ředitel školní jídelny – odpovídal na otázky zástupců tříd 

3. Plánování školní diskotéky 

4. Akce parlamentu – filmový den 

 

 

Autoři: Jan Pozdník 3.C, Ngo Tri Duong 3.C 
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Rozhovory s novými učiteli 

V minulém čísle školního časopisu jsme vás seznámili s našimi novými učiteli, teď 

něco o nich… 

Zeptali jsme se na pár otázek. 

1. Kde jste pracovali, než jste přišli na naši školu?  
2. Jaké máte koníčky? 
3. Kdyby jste nebyli učitelé, čím byste chtěli být? 
4. Máte partnera/partnerku, manžela/manželku nebo někoho o koho se 

staráte? 
 

Dušan Kráčmar 

1. Biskupské gymnázium Letovice 
2. Pivní geografie, turistika, Slovensko! 
3. Vařit dobré pivo, ale vždy jsem chtěl být učitelem 
4. Maminku. Někdy se spíš maminka stará o mě☺   

 
Zdeněk Rotrekl 

1. Soukromé Moravské gymnázium 
2. Tenis, šipky, práce na počítači, kouzlení, rodina 
3. Spisovatelem 
4. Manželku a 3 děti  

 
Martina Pokorná 

1. Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 
2. Rodina, geocaching, Zumba, křížovky, příroda-turistika 
3. Zdravotní sestřičkou u dětí  
4. Manžela a 2 děti  

 

Martina Gašparíková 
1. Pracovala jsem ve SZŠ Elpis (speciální základní škole) jako vedoucí vychovatelka 
2. Hudba, sport, četba 
3. Malířkou, která u malování obrazů zpívá 
4. Mám manžela a rodinu, jsem šťastná máma dvou dětí 

 

Dagmar Šebková 
1. V jiném školském zařízení 
2. Nordic walking, ruční práce, muzikály, opery, historické knihy 
3. Vždy jsem chtěla být učitelkou 
4. Mám se o koho starat   

Autorky:  Eliška Miková, Lucie Doleželová 9. ročník 
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Český Ježíšek 

12.12. se konala celostátní akce Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Naše škola 

se do akce zapojila a pozvala děti s rodiči, aby si zpříjemnily předvánoční čas a 

poslaly své přání Ježíškovi. Celá akce byla řízena rádiem Impuls a měla předem 

daná pravidla. I díky naší škole byl pokořen rekord poslaných přání. Ježíškovi 

posílali svá přání naši zástupci i ve Švédsku.  
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A pořád se něco děje …. 

 

 

V pátek 12. prosince se naše škola stala součástí celostátního rekordu. Na povel 

z rádia Impuls vyletělo v celé republice najednou 103738 balónků.  

     Autoři:  Barbora Zdražilová, Aneta Pokladníková, Eliška 

Nováková, Renáta Karásková 5.B 

 

 

Sladkosti jsem našel 7.12. za oknem. Divné bylo, že u nás nebyl anděl, Mikuláš ani 

čert. 

Byl jsem tak hodný, že doma nechali jen sladkosti? Nebo to nestihli? Tak či onak 

byl jsem rád, že mě neodnesli. 
       Autor: Jan Pozdník, 3.C 

 

 

Náš průzkum ohledně dárků na prvním stupni ukázal, že na celé čáře vyhrály 

tablety a mobilní telefony.  Na třetím místě se umístilo lego a Farby. Průzkumu 

se účastnilo 96 dětí v 1. - 3. ročníku. 

      Autorky: Julie Miková 3.A, Renáta Karásková 5.B 

         

 

Jestlipak víte, že Archimédes pocházel z Řecka. V době jeho života vládl Řecku 

král, který potřeboval zjistit, jestli jeho koruna je z čistého zlata. Archimédes se 

stal prvním vynálezcem. Odpověděl králi na otázku ryzosti jeho koruny a byl 

povýšen na rádce. 

Autor: Daniel Vyparina, 5.B 
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Rekord s českým Ježíškem 

Mikuláš 

 Vánoční dárky 

Archimédes 
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Z devátých tříd 
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Všichni jíme jedy, proč nás tedy nezabijí? 
 
 Je celá řada plodin, jejichž časti nebo dokonce celé rostliny jsou jedovaté. A 
přesto je klidně konzumujeme a mnohdy ani nevíme, že obsahují nebezpečné 
alkaloidy. Proto je dobré vědět, na které si dát pozor a jak nám mohou ublížit.  
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JÁDRA PECKOVIN                                                                                                                           

Jablka, mandle, meruňky, 

broskve a švestky. Všechna 

obsahují amygdalin, který se 

štěpí na prudce jedovatý 

kyanovodík. Při konzumaci 

většího množství pecek si 

můžeme přivodit velmi vážné 

komplikace. 

KEŠU OŘÍŠKY                                                                                                                             

Také vám tak chutnají? Ale i 

toto pochoutkou se můžeme 

otrávit. Obsahují totiž jed 

urushiol, který najdeme i v 

jedovatém  břečťanu. Abyste 

se otrávili, tak byste jich, ale 

museli sníst na posezení 

nejméně kilo. 

REBARBORA 

Když si pochutnáváme na 

rebarborovém koláči, vůbec 

netušíme, že konzumujeme 

prudký jed, kyselinu 

šťavelelovou. Ta může 

vyvolat nepříjemné zvracení, 

průjmy, horečky a ve vyšší 

dávce i zabít. 

 

CHILLI  PAPRIČKY                                                                             

I v tomto  koření se nachází 

prudký jed. Jmenuje se 

kapsaicin a konzumace 

čistého kapsaicinu by vám 

způsobila okamžitou smrt. I 

díky vysoké pálivosti papriček 

jich však nikdy nesmíme tolik, 

abychom se otrávili. 
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Zdroj: časopis Svět na dlani 

 

Autor: Aneta Pokladníková, 5.B 
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BRAMBORY 

Za syrova jsou jedovaté, 

proto se musí tepelně 

upravovat. Nejvíce 

jedovatého glykoalkaloidu 

solaninu obsahující nezralé, 

nazelenalé hlízy. Jed ve 

vyšších koncentracích 

způsobuje bezvědomí i smrt. 

FAZOLE                                                                                                                              

I tato běžná luštěnina vám 

může ublížit. Za syrova je 

totiž jedovatá, a proto se 

musí tepelně upravovat. K 

otravě nebezpečným jedem 

lektinem může dojít už po 

konzumaci pěti syrových 

semen. 

RAJČATA                                                                                                                                

Stejně jako u brambory 

obsahují velmi nebezpečný 

glykoalkaloid solanin a 

nejvíce je ho také v 

nedozrálých, zelených 

rajčatech. Ve vyšších 

koncentracích má podobné 

nebezpečné  účinky jako u 

brambor. 

MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK                                                                                                 

Obsahuje alkaloid mysticin a 

konzumaci většího množství 

se dostavují  halucinace a 

ztráta orientace. Nebezpečné 

účinky mohou přetrvávat až 

24hodin. Proto se dávkuje do 

jídel po špetkách. 
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Bambus 

 
BAMBUS JE TRÁVA, KTERÁ PŘEROSTE DŮM.  

 
Pokud bys stáli v lese tvořeném vysokými kmeny bambusu, asi neuvěříš, že ve 
skutečnosti 
jste uprostřed trávníku. 
 
Přesto je to pravda. Bambus totiž není žádný strom, ale tráva z čeledi lipnicovitých 
a jeho kmeny nejsou skutečné kmeny, ale obří stébla. U některých druhů bambusu 
mohou být vysoká až 40 metrů, ale přesto mají podobnou stavbu jako tráva, kterou 
utrhneš. 
Skládají se z dutých částí, které jsou přepažené kolénky. Díky tomu se dají z 
bambusu vyrábět nádoby, stojánky na tužky nebo třeba naběračky. 
 
BAMBUSOVÁ ŽÁROVKA     
 
Využití bambusu je ale mnohem širší. Mladé výhonky jsou součástí asijské kuchyně 
a z bambusových vláken, která po staletí sloužila k výrobě lan a rybářských sítí, se 
v poslední době začínají vyrábět oděvy. Bambusová vlákna se také zapsala do 
historie vynálezů. Právě zuhelnatělá vlákna bambusu totiž použil Thomas Alva 
Edison při výrobě žárovky, kterou uvedl na trh v roce1879.Později však bambus 
nahradilo vlákno z kovu wolframu, které lépe odolávalo vysokým teplotám. 
Z bambusu byla také vyrobena jehla, kterou Graham Bell v roce 1876 zaznamenal 
první tóny na svém fonografu. 
 
A POZOR - UNESE I NÁKLAĎÁK ☺ 
 
        (zdroj 21. století JUNIOR) 

 
Autorka: Susanna Slováková, 5H 

 

☺ 

☺ 
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Zemře počítačový maniak a jde do 

pekla. Zanedlouho Lucifer píše 

stížnost Bohovi: Co jste mi to sem 

poslali za blázna? Ničí kotle, běhá po 

chodbách, šktrí čerty, kope do zdí a 

ptá se, kde je vstup do druhého 

levelu!“ 

Jdou dvě blondýnky na procházku 

kolem ohrady se skotem a jedna 

povídá: „Hele, to je ale pěkný kůň.“ 

Druhá na to: „To není kůň, ale 

prase.“ „Ale je to kůň, protože prase 

přeci nemá rohy.“ 
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Co hýbe světem … Prezident Miloš Zeman 

 

Prezident by měl spojovat národ a v zahraničí ho důstojně reprezentovat. Miloš 

Zeman je ale velmi specifický prezident, který se často neohlíží nalevo ani napravo 

a otevírá si pusu. „K*rva sem k*nda tam,“ pronesl v Lánech ve vysílání českého 

veřejnoprávního rozhlasu. Ještě chvíli před tím se nechal slyšet, že „(…) vláda 

zku*vila služební zákon.“ To vše v přímém přenosu. Moderátor přenosu 

prezidenta upozornil na nevhodnost použitých výrazů, ale i na to měl Zeman 

odpověď. „Pražská kavárna má ráda pana Schwarzenberga, tak jsem se chtěl vlísat 

do přízně pražské kavárny,“ hájil Zeman svůj ostřejší slovník. 

 

Server Novinky.cz provedl mezi čtenáři průzkum, zda schvalují vyjadřování pana 

prezidenta. Zde jsou výsledky průzkumu. Hlasovalo 14 385 lidí. 

3922 hlasů …..  Ano, má na to právo 

9595 hlasů …..  Ne, je to velká ostuda 

  868 hlasů  ….  Je mi to jedno, ať si říká, co chce 

 

Podle Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta, se chtěl Miloš Zeman myšlenkově 

přiblížit světu svých odpůrců. Zároveň prý chtěl poukázat na pokrytectví při 

používání sprostých slov, kdy jejich využití v minulosti kritiku nevyvolalo. 

 

Co si o tom myslíte vy? 

 

 

 

 

Autorky: Eliška Miková, Lucie Doleželová, 9. ročník 
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