
 



Jak používat 3D číslo? 
 

 

 Efekt 3D není takový jako v kině 

 Doporučujeme střídat pohled 2D a 3D 

 Brýle mohou vyvolat pocit nevolnosti, 

nejsou vhodné pro epileptiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Masopust 4.3. 
4. 3. jsme my, 1. stupeň, měli masopustní průvod. Bylo to dobré a zábavné. 
 

JAKÉ TAM BYLY MASKY? 
Babky s nůší, smrtky, upíři, cigáni a cigánky, zvířátka, piráti.  No, to je asi všechno. Ale chápete, že tam 
nebyla postava MASOPUSTU! No nebyla tam, a to je hlavní postava.  
 

AŽ KAM JSME ŠLI: 
Začali jsme u Alberta, pak jsme navštívili školku Synkova a Horníkova,  radnici a nakonec hurá zpět do 
školy.  
 

POZNÁMKY… 
Všichni říkali, že je to bavilo. A hlavně 1. třídy. 

        Natálka Odehnalová 4.C  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Co parlament podniká: 

Otázky na ředitele: 

Uváděli Lucie M. a Tadeáš S. 
Začátek otázek 14: 09 
Konec otázek: 14: 57 

Otázky byly pokládány dne 1. 3. 2011 
1. Jak se máte? 

Dobře. 

2. Nemohla by být ve škole zřízena herní místnost? 

Mohla, ale není místnost. 

3. Mohl by být na škole založen fotbalový tým? 

Fotbalový tým na škole už existuje. 

4. K čemu je televize před jídelnou? 

Televize je ze systému ŠIK /školní informační kanál/ a má pomáhat s vyučováním pomocí 

různých tematických videoklipů+ škola má možnost / zatím pouze teoreticky/ vkládat vlastní 

videoklipy. 

5. Budou oslavy výročí 30. let školy? 

Samozřejmě, že budou. 

6. Bude počítač ve třídě 3. A? 

Samozřejmě, že bude, ale s počítači to je 

tak, že když se počítač vyřadí z učeben 

výpočetní techniky jde do tříd na 1. stupni.   

7. Můžeme si nosit do jídelny vlastní příbory? 

Jistě, že můžete /toto pokusně zafungovalo 

u žákyň 8. B - pozn. zapisovatele/. 

8. Budou vyměněna okna? 

Ano, o velkých prázdninách začne 

rekonstrukce celé školy. 

9. Nemohla by se pouštět hudba v rozhlase o přestávkách? 

Nemohla, protože by rušila učitele. Když v létě půjdou žáci ven, pro koho bude rozhlas hrát? 

10. Jídelna se často zavírá dřív. Co s tím máme dělat? 

Jídelna je externí subjekt, stížnosti jim musíme předávat. Každopádně, když se Vám to stane, 

jděte za vedením školy to nahlásit. 

11. Kdo je nejvýznamnějším žákem školy? 

Ve škole se učilo mnoho dobrých žáků, ale nejvýznamnější je asi Ivoš Janda, který dělá v New 

Yorku právníka OSN. 

12. Učíte na 1. Stupni? 

Ne. 

13. Nemohl by existovat na škole bufet? 

Bufet na škole existoval, ale na četné protesty rodičů se zrušil. 

14. Proč už na škole nejsou už automaty na mléko? 



Byl tu malý obrat, výrobky se kazily. 

15. Proč na škole není automat na energetické tyčinky? 

Nechceme, aby zde byl, protože bychom chtěli, aby si žáci kupovali svačiny ve školní jídelně. 

16. Bude nějaký maskot školy? 

Zkuste ho udělat. /Návrh zapisovatele: Masarova - půl metráku masa / 

17. Je něco, co vedení by chtělo po parlamentu? 

Chtěli bychom, abyste nám pomohli s kázní žáků. 

18. Mohly by být ve třídách 1. Stupně televizory s DVD přehrávačem? 

Do tříd 1. stupně se budou ve větší míře instalovat interaktivní tabule. Má to tedy smysl 

pořizovat ještě televizory s DVD? 

19. Proč není i na 2. stupni ovoce? 

Není na to projekt. 

20. Proč se papírové ubrousky na WC vyměňují za „fukary“? 

„Fukary“ jsou levnější. 

21. Bode více volna? 

Možná pár dnů na konci roku, ale nic neslibuji. 

22. Proč není na škole klimatizace? 

Kvůli penězům. Klimatizace je pouze v místnosti se servery.  

23. Budou na škole pohodlnější židle? 

Nebudou, pohodlnější židle => více peněz. 

24. Nemohl by být na škole kroužek parkuru? 

Sežeňte vedoucího, který by byl ochotný lézt přes zdi a pak by mohl kroužek být. 

25. Proč na stolech nejsou síťky na ping-pong. 

Síťky se pořád ničí, nic nevydrží. 

26. Bude opravované hřiště? 

Pozemky pod hřištěm nepatří nám, takže ne. 

27. Nemohly by být na WC kamery, kvůli časté úmyslné likvidaci papíru? 

Nemohly, nesmí být. 

28. Mohli by být místo šaten skříňky? 

Mohly, kdo je koupí? 

29. Bude nová podlaha i ve 2. tělocvičně? 

Možná bude. 

30. Nemohli by být v šatnách vyměněny lavičky za novější? 

Mohly, ale vše je o penězích. 

Zapsal M. Kos 
Fotografie M. Rujzl 

 

 

 

 

 



 

 

Žákovský parlament ZŠ Masarova 

informuje: 

(aneb informační záskok) 

Spaní ve škole 

              pátek 28. 1. 2011 jsme se v 19.00 vydali do školy, 

kde spíme s Parlamentem. 

Nejdříve jsme si odložili spacáky, polštářky, 

plyšáky a začalo zasedání, na kterém jsme se připravovali na 

Valentýna – svátek všech zamilovaných. To nám trvalo 

hodinu a půl. A ještě jsme probrali další akci Otázky L. N. (otázky Lucky a Nikoly) 

Někteří členové našeho Parlamentu si nachystali pro ostatní noční hru po 

škole – Upíry. Běhali jsme po škole a honili upíry, kteří nám museli dát vstupenku 

na následující diskotéku. 

Disko bylo při svíčkách, byly balónky a konfety. Diskotéka končila módní 

přehlídkou v pyžamech, kterou uváděli Michal s Lulu. 

A pak nás už čekala závěrečná polštářová bitva. Proti sobě bojovaly dva 

týmy. 

Dnešní večer byl zábavný a super, všichni jsme se bavili a malá Natálka 

nám na módní přehlídce usnula. 

Dobrou noc přeje  
Šárka Blatná a Natálka Králová, členky Parlamentu    

 
Valentýn  
 

arlament v Brně pořádal Valentýna. Když jsme spali ve 

škole, vyrobili jsme plakáty, hlasovací krabice a lístky se 

srdíčky. 

 Ve čtvrtek 10. 2. jsme lístky rozdávali u šaten hned před 

vyučováním. Vzal si, kdo chtěl. Na lísteček jsme mohli komukoli napsat 

vzkaz, nahoru jsme napsali jméno, příjmení, třídu a lísteček vhodili do 

krabice (jedna byla u třídy 1. A a druhá vedle kabinetu paní zástupkyně 

Palíkové). Krabice jsme si soukromě pojmenovali – Valentýnské schránky.  

V pátek po vyučování Lulu a ostatní roztřídili Valentýnky na třídy. 

V pondělí 14. 2. celý Parlament roznášel valentýnky do tříd a kabinetů.  

Kdo obdržel valentýnku, byl rád a usmíval se. 

Peťa Zelinková, Lulu Měsíčková a ostatní 

V 
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Sloupek 

Proč parlament spal 

ve škole??? 

Ve škole asi museli spát 

z několika velmi důležitých 

důvodů. Zaprvé aby chytili 

postrach uklizeček - 

vymotávače WC papíru. Jestli 

se jim to povedlo, bohužel 

v tiskové zprávě neuveřejnili. 

Zadruhé museli spát ve škole, 

protože nám vytéká kanál, a 

parlament byl požádán, jestli by 

na kanály nedal pozor, protože 

kdyby byla věcmi z kanalizace 

zaplavena celá škola nemohla 

by probíhat obvyklá výuka. 

Zatřetí aby připravili šok zloději, 

který by chtěl ukrást kostlivce 

Eddyho z kabinetu přírodopisu, 

případně pro vystrašení pana 

ředitele, který by si teoreticky 

mohl zapomenout klíč od domu 

na stole. Další možnosti jsou 

například průjem vedoucího, 

který se nemohl od 00 /WC/ 

vzdálit na víc jak 20 metrů, a 

proto uspořádal tuto akci, nebo 

prostě se jen parlamentářům 

zachtělo likvidovat si záda na 

žíněnkách. Každopádně snad se 

Vám to povedlo a bacha na 

záda! 

Matěj Kos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
oroskop 

 
 
Panna: Dej si pozor na zloděje. 
Kozoroh: Ve škole to bude mizerné.  
Blíženec: Něco se někde někomu asi stane. 
Ryby: Teď se snaž proplouvat klidně školou. 
Lev: Chvíli budete v klidu. 
Váhy: Zvaž své rozhodnutí pečlivě. 
Vodnář: Pozor na učitele! 
Štír: Dej si pozor na své zdraví. 
Střelec: Nestřílej od boku. 
Býk: Pořád tě nečeká nic. 
Beran: Komu věříš, věř, ale komu věříš, měř! 
Rak: Bude se vám dařit v jazycích. 
MK 
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Hlášky Žáků: 

EGO lavice: 
Žáci rozkládají lavici, učitelka reaguje: 
Učitelka: Co to děláte??? 

Žáci: LEGO 
 

opisování: 
Učitelka ukazuje papír A3, který před chvílí zabavila spolužačkám, a který je hustě popsaný: 
Učitelka: To jste napsaly za jednu hodinu? 

Žákyně: Ne, to je ještě z matiky. 
 

ři hodině: 
Učitelka zareaguje podezřelou činnost v poslední lavici: 
Učitelka: Co píšeš? 

Žák: Nic, já si kreslím. 
 

Sestavil Kos Matěj 
 
 
 
Vtip pro zasmání: 

 
 
 
 

Kresba M. Hubený 
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Jaro 
Na jaře kvete kvítí, 

je moc hezky 
a slunce svítí. 

Děti mají z jara starost, 
za to havrani z toho mají starost. 

Že jim svítí do očí, 
hlava se jim zatočí. 

Jaro je prostě hezká věc, 
raduje se z toho celá obec. 

Autor neznámý 

 

O deštníku, který se bál vody 

yl jednou jeden deštník, který se bál vody. Strašně moc 

neměl rád vodu, protože když byl ještě malý, tak zažil 

záplavu. Od té doby moooc nemá rád vodu. Byl strašně 

dlouho za výlohou a nikdo si ho nechtěl koupit. Kamarádi se mu 

pořád smáli. Jednoho dne si pro deštník přišla jedna paní 

jménem Lucie. Byla to moderátorka hlavních zpráv. Byla moc 

hodná a milá. Deštník si koupila s radostí. Jednoho dne šla s 

deštníkem do práce. Byl zrovna den, kdy pršelo. Chtěla rozdělat 

deštník, ale nešlo jí to. Strašně se zlobila. Tak do práce přišla 

zmoklá. Deštník hned druhý den položila do chodby a dva týdny 

si ho nebrala. Byla na něj totiž naštvaná. Potom teda deštníku 

dala ještě jednu šanci. Tak šla další den zase do práce s 

deštníkem. Ale on ne a ne se otevřít. Přišla domů a řekla 

deštníku: „Poslouchej, když budeš dál tak neposedný, tak tě 

nebude nikdo chtít. Ale když se naopak nebudeš bát vody, tak si 

tě lidé budou kupovat. Voda není nic zlého, jen budeš mokrý. Nic 

ti to neudělá.“ Další den si Lucie řekla, že vezme na nákup svou 

nejlepší kamarádku Alenu. Ten den začalo zrovna pršet. Lucie 

vytáhla deštník a roztáhla ho. Deštník se prve bál, ale potom si 

zopakoval ta slova, která mu říkala Lucie. A vida. Šlo to. Už se 

nebál. A Lucie si tak užila hezký den. 

Natálka 
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Sloupek 

Zloději v šatnách 

Ano, v některých šatnách 

jsou zloději! I přes velikou 

ostrahu se daří tomuto (nebo 

této) lapkovi (nebo lapce) 

unikat. Z těchto důvodů by 

měli žáci dbát následujících 

opatření: Peněženku, mobil a 

všechny ostatní cennosti si 

přilepte na bezpečné místo, 

nejlépe do kapsy. Dále 

kontrolujte, co dělají ostatní. 

Pokud tedy někdo 

prohledává cizí věci a 

nejedná se o agenta BIS, FBI, 

CIA MI 5, 6 nebo 7 a agenty 

STV okamžitě tuto osobu 

zadržte nejlépe přískokem a 

zpacifikováním za pomoci 

kufříku na výtvarku. Úhoz 

kufříkem opakujte 

několikrát, doporučená 

frekvence je 30X bouchnout, 

2X kopnout za minutu. Dále, 

a to je žádostí všech zloděje 

patřičně označte kartičkou: 

„Já jsem zloděj, kdo je míň“ a 

proveďte zloděje po celé 

škole a nebraňte jeho 

lynčování. Po dostatečném 

proklepání ledvin zloděje 

odvedeme ke 

kompetentnímu učiteli, aby 

zavolal policii. Než ale 

zloděje chytneme, dávejte si 

na svoje věci pozor!!! 

Kos Matěj  



O deštníku, který se bál vody 

yl jednou jeden deštník, který se strašně bál vody, protože se nikdy nenamočil. 

Koupila si ho 10tiletá holčička Jolanka. A zrovna začalo pršet, tak ho Jolanka chtěla 

roztáhnout, ale on se nechtěl a nechtěl roztáhnout. Jolanka přišla domů mokrá. 

Maminka se podivila, proč si Jolanka neroztáhla deštník. Jolanka všechno vysvětlila, a tak se 

maminka pokusila roztáhnout ten podivný deštník. Doma ho maminka roztáhla. Jeden den 

byla Jolanka nemocná, roztáhla si deštník a hrála si pod ním. Ale přišla její kočka, a tak rychle 

strčila Jolanka deštník na balkon, a tak deštník poprvé zažil déšť. Když šla do školy Jolanka, 

bylo venku škaredě. Vzala deštník a šla do školy. Venku si vzpomněla, že ten deštník není v 

pořádku, ale musela už jít, aby nepřišla pozdě. Když  vyšla na déšť, divila se, proč se deštník 

nezavřel.  Jolanka tak naučila svůj deštník, že se vody bát nemusí.   

Eliška Hanáková 

Pohádkové příběhy 
1. 

yl jednou jeden chlapec jménem Pavel. Měl dva bratry. Jmenovali se Martin a Honza. 
Pavel byl z nich nejchytřejší. Martin a Honza byli posedlí touhou po bohatství. Jednou 
si vyšli tři bratři do lesa. A uviděli tam velký strom a v něm leželo rubínové jablko. 

Martin po něm hned sápal ruce. A až tohle rubínové jablko vzal, tak spadl do stromu. Honza 
si ho chtěl se závistí taky vzít, ale k tomu nedošlo. Hned jak natáhl ruku po rubínovém jablku, 
tak taky spadl dovnitř stromu. Ale Pavel nebyl tak hloupý jako jeho dva bratři. Po rubínovém 
jablku vůbec netoužil. Marně volal do stromu na své dva bratry. Jako by se po nich zem 
slehla. Pavel chtěl už odejít, ale nějaký skřítek, který vylezl ze stromu na něho zařval, aby 
počkal. Potom prohlásil: „Ty jediný po tomto jablku netoužíš. Na. Můžeš si ho vzít.“ Pavel 
prve váhal, ale potom si ho vzal. Poděkoval skřítkovi za jablko, a odešel. Od té doby už své 
bratry nikdy neviděl a lidé mu říkaly Bohatý Pavel. 
 

2. 
dysi v horách žil jeden kovář. Jmenoval se Vincek. Dělal boty pro pana mistra a paní 
mistrovou. Ale jednou připálil jídlo a paní mistrová ho vyhodila. Venku byla pěkná zima 
a Vincek hledal nějakou hospodu. Ale místo toho potkal další dva tovaryše. Jmenovali 

se Francek a Honza. Francek byl švec a Honza byl řezník. Tak spolu šli světem, až narazili na 
hospodu. Přišli dovnitř a hostinský jim jen „připomněl“, že se u nich platí předem. Pak 
odešel. Francek řekl: „Tak hoši, teď se dívejte“. A řekl nahlas: „Ach jo. Nám se ztratil jeden 
kamarád. Asi jsme ho po cestě sem někde nechali“. Lidé v hospodě jim říkali: „Tak ho běžte 
hledat“. A oni odpověděli: „Ale venku je taková zima a mi ho takhle jít hledat nemůžeme. Je 
nám zima a jsme hladoví. Tak ho běžte radši hledat vy“. A lidé teda šli. A hned jak odešli, tak 
tovaryši sedli za pult a nacpali se tím jídlem až k puknutí. Potom to ještě zapili a šli dál se 
toulat světem. 

Autor neznámý 
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CO SE DĚJE V ARABSKÉM SVĚTĚ? 

ačalo to v Tunisku. Zdejšímu lidu už přetekla číše trpělivosti a po upálení studenta, jako 

protestu proti vládě se lid rozhodl svrhnout vůdce Zína Abidína bin Alího, který vládl několik 

desítek let. V Tunisu se revoluce povedla, což motivovalo Egypťany.  Ti se rozhodli též svrhnout 

svého vůdce Muhammada Husního Mubaraka. Mubarak, který vládl 30 let polodiktaturou se pokusil 

udržet pořádek, ale tím paradoxně způsobil ještě větší chaos. Nařčení, že novináři chtějí zlikvidovat 

prezidenta Mubaraka zapříčinilo, že byl na novináře doslova uspořádán hon. Jedna novinářka BBC 

útok promubarakovských Egypťanů nepřežila. Čeští novináři a reportéři z ČT se dostali z Egypta 

naštěstí pouze se šrámy a v případě fotografa MF DNES bez blesku, který musel dát „jako dárek“ 

promubarakovcům, kteří je zastavili. Nakonec však i v Egyptě zvítězil lid, který si přál změnu. Hlavní 

důvod těchto protestů je, že se ceny zvyšují neúměrně zvyšování platů. Z Egypta se nepokoje 

přesunuly do sousední země- Libye. Zdejší diktátor Muammar Kaddáfí nechce odstoupit, a prohlásil, 

že zemře jako mučedník. Lid už ovládá převážnou většinu země, diktátor a jeho jednotky jsou už 

pouze v hlavním městě Tripolis. Doufám, že to pro všechny dobře dopadne, ale již teď je jasné, že se 

to nebude dát srovnat se sametovou revolucí v tehdejším Československu.  

Toto bylo napsáno dne 9. 3. 2011. Co se od této doby událo?  

Zaprvé OSN posvětila zásah francouzsko-anglicko-amerických jednotek ve vzdušném prostoru Libye, 

protože vládní jednotky začaly velmi tvrdě útočit na povstalce. Tato koalice vytvořila nad Libyí 

bezletovou zónu. 

MK 
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Inzerce M11: 

Jste partyzáni??? 

Vyzkoušejte naše nová 

Granátová jablíčka 

 

Vyrábí je pro Vás Ovoce-Zelenina Ferda Mravenec, a.s. 

CHCETE POŘÁDNÝ AUTOMOBIL??? 

V tom je 

 

SHODA 

Automobil i pro Vás! 

 

 







 



 

 

 

 

 

Vtipy o škole: 

 „Maminko, mně se do té školy nechce. Děvčata ze mě mají srandu, kluci mi podráží 

nohy, učitelé mě nemají rádi, já tam nepůjdu!"  „Musíš, jednou jsi tam ředitel…“ 

 Rozhovor učitele a žáka: „Proč jsi přišel pozdě do školy?" 

"Protože jsem vyšel pozdě z domu." 

"A proč jsi nevyšel dřív?" 

"Protože už bylo pozdě, abych vyšel dřív." 

 Na školním výletě přespává třída přes víkend v tělocvičně. Učitel v pátek večer 

rozmístí slečny na jeden konec a chlapce na druhý, uprostřed nakreslí čáru a říká: 

„Za každé překročení této čáry účtuji deset korun!" 

A z davu chlapců se někdo ozve: 

„Můžu si koupit permanentku?" 

 Zloděj poučuje svého syna před odchodem do školy: „Nezáviď spolužákům, když se 

chlubí, co všechno doma mají. Raději si zapamatuj, kde bydlí…“ 

 

Toto je 5. vydání časopisu M11.  Časopis M11 pro Vás připravuje kroužek školního časopisu pod 

vedením Mgr. Martiny Kadlčkové. Realizace 3D: Mirek Rujzl a Matěj Kos. Náklad 30 výtisků. Uzávěrka 

proběhla dne 31. 3. 2011 a všechny informace jsou aktuální k tomuto datu. Připomínky, náměty na 

reportáže, nebo stížnosti ohledně obsahu či distribuce časopisu směřujte na email: 

casopism11@email.cz . Radostné počtení Vám přeje redakce M11. 

 

UMÍŠ PSÁT NA POČÍTAČI? 
Staň se redaktorem časopisu M11! 
V případě zájmu napiš na náš email 

casopism11@email.cz, nebo přijď za naší 
vedoucí Mgr. M. Kadlčkovou /kabinet fyziky-  

2. patro /. 
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