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Předmluva 

 

 

Vítáme vás v novém školním roce 2014/15 naším prvním číslem školního časopisu M11. 

Naše škola je podrobena mnohým rekonstrukcím. Opravují se nejenom šatny a rozvodů, ale i 

hřiště, toalety a chodby.  Příchodem nových učitelů se mnohé mění. Náš školní časopis vás bude 

informovat nejen o dění ve škole (ve spolupráci se školním parlamentem), ale i v okolním světě. 

Letošní rok pro vás časopis připravují: Šéfredaktorka Karolína Černošková, redaktoři: Eliška 

Miková, Lucie Schimmerová, Tereza Karásková, Renáta Karásková, Eliška Nováková, Daniel 

Šustera, Daniel Vyparina, Barbora Zdražilová, Aneta Pokladníková, Jan Pozdník, Susanna 

Slováková, Jan Mikulica, Martina Klapuchová, Lucie Doleželová, Ngo Tri Duong – Dave. Byli 

bychom moc rádi, kdybyste nám přispěli nápady nebo články, které bychom mohli do časopisu 

přidat. Těšíme se na vaši přízeň a spolupráci. 

           

Vaše redakce 
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* * * 

Toto je 21. 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 Karolína Černošková, redaktoři: Eliška Miková, Lucie Schimmerová, Tereza Karásková, Renáta 

Karásková, Eliška Nováková, Daniel Šustera, Daniel Vyparina, Barbora Zdražilová, Aneta Pokladníková, Jan Pozdník, 

Susanna Slováková, Jan Mikulica, Martina Klapuchová, Lucie Doleželová, Ngo Tri Duong – Dave Uzávěrka proběhla 

dne 10.11.2014 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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Jak pracuje redakce školního časopisu 

 

 

         

Vymýšlíme křížovky, píšeme příspěvky, dáváme dohromady rozhovory. Příspěvky jsou často 

výsledkem spolupráce několika dětí napříč ročníky. Pracovním nástrojem není pouze papír a 

tužka. Pracujeme na počítači, s fotoaparátem a diktafonem. Děti se učí pracovat i se skenerem 

a programy na úpravu fotografií. Tímto způsobem vznikají i obrázky. 

                  
   

Zdroj foto: Mgr. Kateřina Trnková 
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Když se sejde parlament 

Zajímá vás, jak funguje školní parlament? Co se děje za dveřmi při zasedání? Co řeší vaši 

zástupci? Nás to zajímalo také a rozhodli jsme se, že se podíváme „pod pokličku.“ Využili jsme 

první akce parlamentu - Halloween a rozhodli se, že se zeptáme, jak členové parlamentu tuto 

akci hodnotí. Redaktoři měli nachystané otázky, připravený fotoaparát a zapnutý diktafon. 

Eliška Miková a Barbora Zdražilová byly nachystané v pondělí 3.11. v 6:55 na zasedání 

parlamentu. 

Zasedání začíná již v sedm hodin každé pondělí. Ne 

všichni chodí v čas, takže začátek zasedání se 

posunul. Každý týden se mění členové, kteří 

zasedání vedou. Příští zasedání bude v rukou Břéti 

Štefana. Zasedání začíná ospale. My jsme 

představené parlamentu. Zeptaly jsme se, jestli 

můžeme fotit a natáčet jejich zasedání na diktafon. 

Jelikož nebyly žádné připomínky, jdeme do akce. 

Nejdříve se řeší akce Halloween. V naší 

redakci se sešlo několik stížností a otázek 

na tuto první letošní akci parlamentu. 

Vznášíme teda dotazy na kvalitu 

zajištěnost. Podle našeho názoru paní 

učitelky nejsou příliš spokojené 

s některými členy. Jsou podle nich neakční 

a nezodpovědní. Místo toho, aby se řešily 

důležité věci a chystaly další akce, 

rozpoutala se diskuze nad tím, kdo kde 

nebyl a kdo s jakým nasazením pracuje. 

Okrajově se řešila školní jídelna a úkoly do 

dalšího zasedání. Na příštím zasedání pozvou 

ředitele jídelny. Někteří starší žáci podpořili ty 

mladší a nabídli jim pomoc. Každé zasedání 

jistě nevypadá jako to, kterého jsme byly 

přítomny. Určitě parlament navštívíme ještě 

do vánoc a přineseme vám zase zajímavý pohled na práci Vašich zástupců. Myslíme si, že je 

dobře, že školní parlament máme. Některé jeho nápady a akce jsou velmi zábavné. 

Autorky reportáže: Eliška Miková 9.B, Barbora Zdražilová 5.B 
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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 září a říjnu: 

1. Přechod u Alberta – co je potřeba na zřízení přechodu 

2. Volná Wi-Fi pro žáky – žáci chtějí mít možnost se připojit k internetu 

3. Podzimní akce – Halloween 

4. Škola pro demokracii 

5. Pozvání pana ředitele Školní jídelny – každá třída má sepsat nedostatky a výhrady ke 

školní jídelně. 

6. Prožitkový kurz školního parlamentu 

 

(informace čerpány z rozhovoru s Lukášem Kapinusem – rozhovor vedla Barbora Zdražilová) 

 

Autoři: Jan Pozdník 3.C, Barbora Zdražilová 5.B, Ngo Tri Duong 3.B 

 

Zapojte mozek, prosím 
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Má to pět prstů a není to ruka 
ani noha. Co to je? 

 

Má to listy a není to strom, keř 
ani květina. Co to je? 

 

Jede kočí, má sto očí, do 
každého něco strčí. Co to je? 

 

 

     Autor: Susanna Slováková 5H 

Otázky ano/ne 

1. Je Slunce větší než Jupiter? 
2. Je Slunce hvězda? 
3. Má Jupiter prstence? 
4. Je modrá hvězda teplejší? 
5. Je Pluto planeta? 
6. Je v naší soustavě 9 planet? 

 
           Autor: Daniel Vyparina, 5.B 
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Naši noví učitelé 

 

Potkáváte ve škole nové tváře, a nevíte kdo to je? Ano, máme nové přírůstky v naší školní 

rodině. Chtěla bych vám představit naše nové učitele.  

Na 1. stupni:  

Mgr. Martina Gašparíková (1.A)  Bc. Anna Čechová (Aj) Mgr. Věra Mášková (1.D) 

                          

                   Mgr. Dagmar Šebková (2.C)  Asistentka: Michaela Prokešová 

                                      

Na 2. stupni:  

Mgr. Milan Fiala (Hv)     Mgr. Dušan Kračmár (Dj, Z)   Mgr. Ondřej Nakládal (Inf,Vv, Vko) 

                      

Mgr. Martina Pokorná (Ch, Př)    Mgr. Zdeněk Rotrekl (Aj) 

                                 

A pozor, nově máme na 2. stupni paní zástupkyni: Mgr. Alexandra Zálešáková 

  Autor: Lucie Doleželová, 9.A 
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Prožitkový kurz 

Každý rok pořádá školní parlament pro své členy prožitkový kurz. Vstup je pouze pro vyvolené. 

Zástupci z řad žáků jedou se zástupci z řad učitelů na krátký pobyt, který má pro každého jiné 

kouzlo. My jsme se snažily zjistit, jak pobyt viděli učitelé a jak ho viděli žáci. Všem jsme položili 

stejnou otázky. 

1. Těšil ses na prožitkový kurz? 

2. Co se ti nejvíce líbilo? 

3. Co se ti nejméně líbilo? 

4. Kurz byl: super zábavný/ zábavný/nudný 

5. Jedna nová věc, kterou ses dozvěděl/a  

Samko Gašparýk, 4.B    Jan Pozdník, 3.C  

    1. Ano.     1. Nemohl jsem se dočkat! 

    2. Hráli jsme hru Alarm.   2. Páteční hledání pokladu. 

    3. Velcí kluci = sprostý slova.   3. Starší kluci nás rušili a nemohly jsme spát. 

    4. Super zábavný.    4. Super zábavný.   

    5. Nejstarší kluk měl 14 let.   5. Byl jsem jediný ze třetí třídy. 

___________________________________________________________________________ 

Libor Hašek, 9.A    Paní učitelka Aulehlová 

    1. Ano.     1. Ano 

    2. Wi-Fi, jídlo, program.   2. Atmosféra mezi dětmi. 

    3. Malý děti byly otravný.   3. Rychle to uteklo. 

    4. Zábavný.     4. Jelikož jsem ho tvořila já tak super zábavný :) 

    5. Seznámil jsem se s někým novým. 5. Upevnila jsem své přesvědčení, že parlament  má 

svůj smysl. 

___________________________________________________________________________ 

Lucie Lattemberková, 3.C   Monika Kučerová, 4.C 

    1. Ano.     1. Ano 

    2. Bavila jsem se s kamarády.   2. Zábava a hry. 

    3. Museli jsme být potichu,   3. Byla jsem se vším spokojena 

       takže nemohly být mejdany. 

    4. Super zábavný.    4. Zábavný 

    5. Asi nic nového.    5. Seznámila jsem se s deváťáky 

  

Autoři: Daniel Šustera 4.B,  Lucie Schimmerová 8.A, Karolína Černošková 8.A 
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A pořád se něco děje …. 

 

 

Ve středu 8.10 2014 jsme šli poprvé na koupání. Bylo to hustý. Jeden žák z 3. C nás chtěl 

utopit, ale nakonec jsme to přežili!!! 

     Autoři:  Ngo Tri Duong a Jan Pozdník 3. C 

 

Bohužel končí kroužek Do studovny, protože v něm bylo málo dětí – počet 1 .Chodil jsem tam 

sám a byla to zábava. Dělali jsme tam samé zajímavé věci především pro vylepšení paměti. Je 

to dost škoda. 

       Autor: Daniel Vyparina 5.B 

 

Akce parlamentu Halloween měla mít několik stanovišť. Na stanovištích měl být úkol, za který 

měl každý z 1. stupně dostat podpis do karty.  Realita však byla jiná – na stanovištích každý 

dostal pouze podpis. Úkoly se plnit nemusely. Redaktoři se ptají: „ Jaký to mělo smysl?“ 

       Autoři: všichni redaktoři 1. stupně 

 

Dne 5.11. probíhalo na škole testování IQ, které bylo dobrovolné a stálo 150,- Kč. Testování 

bylo rozděleno na kategorie 5-7 let, 8-13 let, 14+. Já jsem se testován zúčastnil a spadal do 

kategorie 8-13 let. Test trval 40 minut a obsahoval 60 otázek. Seřazené byly od nejlehčích po 

nejtěžší. Mám z toho docela dobrý pocit, tak doufám, že to vyjde. Účast na testování byla 

obrovská z 1. i 2. stupně. Snad výsledky nadchnou.    

        Autor:Jan Mikulica, 7.A 

 

Zjistila jsem, že škola pořádá ping-pongový turnaj, a tak jsem se do něj přihlásila. Školní kolo 

proběhlo skvěle – především jsme se mohly alespoň na chvíli ulít z vyučování. Kupodivu jsem 

se dostala do městského kola, které se konalo na ZŠ Měšťanská. Zvláštní na soutěži bylo, že 

jsem se do finále dostala i já, která ping – pong nehraji. Účast ve finále byla velmi slabá – asi i 

proto, že to bylo pouze dívčí kolo. Každý hrál několikrát. Po skončení turnaje jsme byly 

všechny unavené, ale rády, že jsme to zvládly. 

     

    Autor: Eliška Miková 9.B 
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Třeťáci konečně chodí na plavání 

Končí kroužek do studovny 

 Stanoviště u akce Halloween 

IQ testy 

Ping – pongový turnaj 
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Spaní ve škole 

Spaní ve škole proběhlo 25.9 – 26.9. a byla to záležitost pouze 5.B ☺ 

Sraz byl v 18:00 před školou. Nejdříve jsme hrály hry, pak jsme dělali živé sochy a nakonec jsme 

rozehráli naší celoroční hru. K večeři si každý donesl, co měl rád – tousty, šunku, sýr, zeleninu a 

k tomu všemu kečup. Během večeře to vypadlo jako ve zvěřinci a málem to dopadlo tak, že 

jsme neměli polštářovou bitvu. Ale jelikož máme velkorysou paní učitelku, byla i polštářová 

bitva. Bitvy se účastnila i paní učitelka. Každý na ní chtěl hodit polštář, ale vydržela to a byla 

pořád v pohodě. Po bitvě byla hra odvahy. Pro některé to bylo o překonání sama sebe. Zvládli 

to všichni. Pak už byla hygiena a zalezlo se do spacáků. Večerka byla až v 22:30. Paní učitelka 

ještě přečetla pohádku a spalo se. Kolem půlnoci začali někteří kluci vydávat děsivé a smradlavé 

zvuky. Ráno se vstávalo v šest hodin. Většina z nás snídala toust nebo rohlík s nutelou nebo 

buchtu. Všem se to moc líbilo a rádi bychom to zopakovali. 

   Autoři: Barbora Zdražilová 5.B, Aneta Pokladníková 5.B, Eliška Nováková 5.B 

 
Autorka kresby: Renáta Karásková, 5.B 

 

 

Autorka kresby: Aneta Pokladníková, 5.B 
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Učíme se v jedné budově a nic o sobě nevíme 

….aneb jsme pod jednou střechou dvě školy. Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa je druhou školou 

v naší společné budově a je tu s námi již mnoho let. Jistě stojí za to se o této škole dozvědět 

více. ☺   

Rozhovor jsme vedli s paní učitelkou Mgr. Janou Báčovou 

 

1. V čem je výuka u nás jiná než v běžné základní škole? 

Výuka je přibližně stejná, snažíme se žáky u nás vést blíže k Bohu, vštěpovat jim dobré 

zásady, morální hodnoty atd. 

 

2. Jaké předměty máte navíc? 

Máme etickou výchovu, nepovinným předmětem je biblická nauka a ráno v pondělí 

bývá bohoslužba. Žáci slyší kázání, Boží slovo, zpívají chvály a modlí se. 

 

3. Modlíte se? 

Ano, modlíme se téměř před každou hodinou, také samozřejmě při bohoslužbě 

v pondělí. 

 

4. Jakou vyznáváte víru? 

Jsme křesťané evangelického typu. 

 

5. Máte interaktivní tabule? 

Interaktivní tabule nemáme. 

 

6. Jak jsou Vaše třídy početné? 

Některé třídy jsou spojené, dětí bývá necelých 20, někde bývá sotva 10. 

 

7. Máte odborné učebny? 

Vzhledem k tomu, že máme málo místa, počet tříd je omezený a žáků přibývá, je to 

trochu problém. Ale v budoucnu se jistě chceme i v tomto směru dále rozvíjet. 

 

 

Autor: Susanna Slováková, 5H 

 

 

 

 

10 



Časopis M 11 listopad 2014 

Podzim 

Ty barevné listy jsou opravdu krásné, 

asi to nejhezčí na podzimu. 

Teď už jen čekat na období, co barvy má jasné, 

tím já myslím zimu. 

 

Začínají výlovy rybníků, 

ten zajímavý čas. 

Začínají ty časy vodníků  

a za rok tu budou zas. 

 
Autor: Marcela Pospíšilová, 7. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim 

Je oblačné sobotní ráno. Sem tam foukne studený vítr. Se sestrou jsme se rozhodly, že 

půjdeme pouštět draka. Náš drak má různé barvy. Třásně, které má na bocích, jsou modré, 

růžové a žluté. Jeho tělo je zelené, má vymalované oči a pusu. Pořádně jsme se oblékly a 

vyrazily na cestu. Za chvíli jsme došly na místo nedaleko lesa. Náš drak se vznesl do výše. 

Letěl kolem stromu u lesa a zamotal se do větví. Větev nebyla moc vysoko, tak jsem tam 

vylezla. Po chvíli se mně podařilo rozmotat provazy a drak spadl na zem. Jenže pak už 

nemohl lítat, část těla se odlomila. Byly jsme obě smutné, ale nedalo se nic dělat. Tak jsme 

alespoň zašly do lesa na kaštany, když jsme jich měly plné kapsy, vracely jsme se domů. 

Maminka nám uvařila výbornou dýňovou polévku. S taťkou jsme pak vyráběli zvířátka 

z kaštanů.  

Podzim mám ráda, je plný barev. 

 
Autor: Nikol Svobodová, 7.B 
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Jak vysklít okno a sklidit následky 

(popis pracovního postupu) 

 

Rozhodl jsem se psát tento popis, protože mám vlastní zkušenost. 

Budete potřebovat cihlu a svaly.  

Vejděte na ulici blízko budov s okny. Uchopte cihlu velikosti takové, abyste s ní dokázali hodit, a nesmí 
být zas malá, aby okno jenom poškodila.  

Uchopíte cihlu a hodíte ji naproti oknům. Uslyšíte-li rámus sypajícího se skla, máte vyhráno. Neuslyšíte-
li rámus, akci opakujte. 

Po ráně musíte dojít za majitelem a slušně se mu omluvit. Požádáte o rozbité okno, že mu ho spravíte. 
Pokud vám ho vydá, musíte najít sklenářství. Ve sklenářství necháte okno spravit. Spravené okno 
donesete majiteli a ještě jednou se omluvíte. 

Doufám, že se vám to povede a že vás majitel nezabije.  

 

 

 

 

Autor: Ondřej Coufal, 9.B  

 

 

 

 

 

 

 

Autorka obrázku: Renáta Karásková, 5.B 
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Co hýbe světem 

EBOLA 

Slovo Ebola je v rádiu i televizi zmiňováno v poslední době velmi často. Je dobré vědět, co se za 

tímto označením ukrývá 

Ebola je virové onemocnění ze skupiny krvácivých horeček, která napadá lidi a některé 

další primáty. Představuje jednu z nejnebezpečnějších nákaz, s jakou se kdy lidstvo potýkalo. 

Dosud největší epidemie této nemoci s největším počtem úmrtí propukla na přelomu let 

2013/2014 ve středozápadní Africe. 

Virus Ebola se poprvé objevil v roce 1976 a místem těchto epidemií byly převážně africké 

země. Během žádné z těchto jednotlivých epidemií nebylo nakaženo více než 500 osob.  

V roce 2013 vypukla rozsáhlá epidemie v západoafrické Guineji, která se rozšířila i do 

sousedních zemí. V srpnu 2014 počet nakažených přesáhl 7000 lidí a počet mrtvých 3 500 lidí. 

Jméno Ebola bylo převzato od řeky, která protéká oblastí, v níž poprvé roku 1976 byl tento virus 

zaznamenán. 

      Autor: Karolína Černošková, 8.A 

 

                             

obrázek zdroj: http://www.ekologija.rs/svet-pod-mikroskopom 
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Luštění a křížovky 
 

1. Největší planeta sluneční soustavy je … 

2. Nebezpečná nemoc s příznaky krvácivé horečky a s kořeny v Africe se nazývá … 

3. Dolní končetina se běžně nazývá … 

4. Název jogurtu, který je hlavně pro děti, je … 

5. V lidském těle je tlusté a tenké … 

6. Kniha se sexuálními polohami se nazývá … 

7. Kořenová zelenina, při jejímž zpracování slzí oči, je … 

8. Kdo má svátek 5.10.? 

 

 

 

 

 

Autorky : Karolína Černošková 8.B, Eliška Miková 9.B, Lucie Schimmerová 8.B 
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Zajímavosti 

 

Rostou rychleji vlasy nebo nehty? 

Jeden vlas za den vyroste o 0,3 až 0,4 mm což je asi 1 cm za měsíc. Nehty se oproti vlasům za 

den prodlouží jen o desetinu milimetru. Když by si člověk nehty nestříhal, za rok by narostly asi 

o 40cm. 

 

Proč se lidé motají, když jsou opilí? 

Alkohol v našem mozku dokáže udělat obrovskou paseku. Ovlivňuje v něm nervové spoje, který 

se říká neurony. Zpomaluje i činnost některých mozkových center. Proto se lidé po požití většího 

množství alkoholu motají a cítí zmateně. 

 

Žije na světě více mužů nebo žen? 

Světové statistiky uvádějí, že ženy se dožívají průměrně vyššího věku než muži. I když se obě 

pohlaví rodí zhruba ve stejném množství, žije na světě o trochu více žen. 

(Zdroj: časopis 21. století JUNIOR) 

     Autor: Eliška Miková, 9.B  

            

  

Autor obrázku: Ngo Tri Duong 3.C 
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