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DEN UČITELŮ

Povídám, povídám pohádku

28. března

Myslím si, že učitelé to zas tak lehké
nemají.
Vypadá to, že dojdou do třídy, 45minut
něco říkají a pak jdou. Jenže to tak není.
Myslím si, že za tím je dost práce, stresu
a mnoho dalšího. Musí vymyslet program
na celou hodinu, podat to tak, aby to
bylo srozumitelné a pochopitelné.
A učitel musí mít i pevné nervy, to je
dost důležité.
Zuzka Větrovská

Učitelské povolání je podle mě jedno
z nejdůležitějších povolání.
Měla by do tohoto povolání být z nějaké
malé části vložena láska, a to jak ze
strany učitele, tak i žáka. Žáci by za toto
povolání měli být vděční. Já sama si
nedokážu představit, že bych nechodila
do školy.
Správný učitel by dle mého názoru měl
být spravedlivý, spolehlivý, ochotný a
zábavný. Celkově by neměl žáky nudit,
ale bavit. Měl by mít k žákům i trochu
přátelský vztah.
Učitelství není povolání, do kterého vás
někdo nutí, ale práce chtít naučit a
předat určité informace.
Kristýna Čaňová
(s Mgr. Ivanou Tálskou)

Dokážete mluvit samostatně a souvisle na kameru? My jsme
to s druháky vyzkoušeli. V rámci
nácviku řečových dovedností si
děti připravily vypravování
jednoduchých pohádek. Tady si
můžete jejich vypravování
poslechnout.
(na YouTube kanále: ZSBrezova)
2. ročník s Mgr. Jirkou Miškarem

KRÁLÍČEK
Králíček jí mrkvičku,
nechá jenom slupičku.
Králíček si hraje rád,
je to můj kamarád.
Běhá jako blesk,
v trávě se ti schová dnes.
Lucinka, 2. ročník

Natálka

U dopravní cedule vyrostly tři bledule
Ačkoliv si s námi počasí zahrává, jaro už je zkrátka tu! Na co se nejvíce těší naši třeťáčci? Patří jaro
mezi jejich oblíbené roční období? Co dělají v tomto období nejraději?
„Jaro mám docela rád, ale mám
alergii na pyl. Na jaře se mi líbí to,
že všechno kvete a bývá už
teplo.“
Peťa

„Jaro je mé oblíbené období hned
po létě. Je to krásné období. Na
jaře jsem se tak nějak narodila a
taky budu mít brzo svátek. Dá se
říct, že ho budu mít na
Velikonoce.“
Valča

„Vždy se na jaro těším, protože
mám narozeniny. Ráda jezdím na
kole a chodím s Bájou ven. Na
zahradě nám rostou kytičky, ze
kterých pletu věnečky, jezdím na
výlet, pozoruju ptáčky.“
Barča K.

Jaro

„Pro mě znamená jaro to, že
rostou kytky, kvetou stromy,
můžu chodit ven v krátkém
rukávě. Můžu chodit s kamarády
ven a hrát si na písku. Na jaro
jsem se těšil a hodně!!!!“
Víťa

Těším se každý rok na jaro,
protože po něm začne léto. Začíná
všechno kvést a těším se na
píšťaly z vrby. Začínají cvrlikat
ptáci, ovce mají jehňátka, kočky
koťátka a slepice kuřátka.“
Maťo

„Všechno rozkvétá, můžu jezdit
na kole a být venku, protože
neprší. Můžu nosit kraťasy a tričko
s krátkým rukávem.“
Barča J.

Na jaře jezdím rád na kole, hraji si
s Macíkem, grilujeme, jezdím za
babičkou do Olomouce. Také
chodím na ryby a hraji si s Toňou.“
Honza

3. ročník s Mgr. Terezou Homolovou

„

(s Bc. Dankou Michalcovou)

Lucia, 4. ročník

Bára, 3. ročník

Amálka, 2. ročník

Vašík, 2. ročník

Jak se jmenuješ?

Jméno BEÁTA znamená blažená, šťastná a je to jméno
původem latinské. Nosí jej celkem 1.535 obyvatel České
republiky. Svátek připadá na 25. říjen.

Svatý Martin v lidových pranostikách přijíždí na bílém
koni, aby ohlásil příchod zimy. Jméno má latinský původ
a je spojeno s římským bohem války. Římané tohoto boha
nazývali Mars, přídavným jménem k němu je v latině
slovo „Martinus”. V doslovném překladu tak Martin
znamená „zasvěcený bohu války”, „zasvěcený Martovi”.
Martin má svátek 11.11.

Jméno PATRIK znamená patricijský, urozený, šlechtický;
mající otce. Nosí jej celkem 23.787 obyvatel České
republiky. Svátek připadá na 19. únor.

Jméno PAVLÍNA znamená skromná, malá a je to jméno
původem latinské. Nosí jej celkem 35.398 obyvatel České
republiky. Svátek připadá na 31. srpen.

Jméno PETR znamená kámen, skála - a je to jméno
původem řecké. Nosí jej celkem 271.832 obyvatel České
republiky. Svátek připadá na 29. červen.

Jméno JIŘÍ znamená zemědělec, rolník (z řec. geórgos) a
je to jméno původem řecké. Nosí jej celkem 319.593
obyvatel České republiky. Svátek připadá na 24. duben.

Jméno ADAM znamená člověk, pozemšťan; z červené
hlíny a je to jméno původem hebrejské. Nosí jej celkem
28.054 obyvatel České republiky. Svátek připadá na 24.
prosinec.

Jméno NIKOLA znamená vítěz nad lidem. Nosí jej celkem
29.677 obyvatel České republiky. Svátek připadá na 20.
listopad.
5. ročník s Bc. Dankou Michalcovou

Voda má rozpuštěné vlasy
Světový den vody byl určen na 22. březen. Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v Rio de Janeiru,
v Brazílii. Důvodem byla skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody.
V České republice se ke Světovému dni vody připojují zejména vodárenské společnosti. Tradiční jsou dny
otevřených dveří.
SPOTŘEBA VODY
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POVÍDÁNÍ O VODĚ S PANEM UČITELEM BENÍČKEM
Voda - nejrozšířenější látka na
planetě Zemi
Z chemického hlediska je voda
jednoduchá sloučenina. Skládá se z
jednoho atomu kyslíku (O) a dvou
atomů vodíku (H). Voda bez příměsí
je bezbarvá tekutina bez chuti či
pachu. Bod tání je u ní 0 °C a naopak
se vaří při 100 °C.

Molekula vody H2O

Voda - životodárná tekutina
Bez vody by neexistoval život.
Před mnoha miliony let ve vodě život
vznikl a dodnes je veškerý život na
vodu vázán. Voda byla na Zemi dříve
než vzduch k dýchání. Ve vodě
vznikly první organismy, které začaly
“vydechovat” kyslík (fotosyntéza) a
utvořily tak vzduch, který
potřebujeme k životu.

Koloběh vody v přírodě
Všechna voda na Zemi stále cirkuluje.
I voda z této skleničky, kterou teď
vypiju, je součástí koloběhu vody v

přírodě.
Slunce vodu odpařuje z oceánů, řek,
potoků, rybníků, jezírek, ale i z rostlin
a tvoří z nich mraky plné vodní páry.
Větry je odvanou a na jiném místě
pak voda z mraků spadne na zem
jako déšť nebo sníh. Část vody
zůstane na povrchu, část se vsákne
do země a naplní zásoby podzemní
vody. Podzemní voda se také časem
dostane na povrch jako prameny
potoků a studánek. A zase se odpaří a
tak je to pořád dokola.

těle probíhá přes 100 000
biochemických reakcí, díky kterým
dýcháme, buší nám srdce, trávíme
jídlo, myslíme, spíme, hýbeme se,
dokonce spalujeme tuky a mnoho
dalších reakcí). Voda přináší do
buněk živiny a z buněk naopak
odvádí všechny škodlivé látky.
Je nezbytná pro regulaci tělesné
teploty a krevního tlaku.
Jelikož voda, kterou pijeme, proniká
do každé buňky našeho těla, je její
kvalita velmi důležitá.

Voda a lidské tělo

Pitná voda

Voda je základem našeho těla, tvoří
v průměru 60 procent hmotnosti.
Ledviny přefiltrují za 1 den až 150
litrů vody, z těla však nakonec odejde
jen asi jeden a půl litru moči.
Voda slouží jako prostředí pro
chemické reakce probíhající v těle (v

Pitná voda je zdravotně nezávadná
voda. Z veškeré vody na Zemi je 97
procent voda slaná, 2 procenta
sladké vody tvoří ledovce. To
znamená, že méně jak jedno
procento tvoří všechna světová
jezera, řeky a podzemní voda.

Pitná voda je vzácná, více než 1
miliarda obyvatel Země nemá přístup
k pitné vodě. Proto vodu znečišťujme
co nejméně! Velice špatně se čistí od
olejů (nelijte olej do vody!),
problémem ve vodě jsou dnes zbytky
léků, hormony a mikroplasty.

Jednak změnou klimatu (teplé léto a
málo deště), ale také špatným
hospodařením s vodou v posledních
letech krajina vysychá. Vody je na
planetě stále stejné množství,
problémem je, že ji nedokážeme v
krajině udržet a rychle odtéká do
moře. Kdo za to může? Člověk a jeho
nemoudré zásahy do krajiny:

regulace řek, odvodňovací kanály,
traktory udusaná hlína na polích a v
lesích, která nesaje vodu. Mnoho
betonu a asfaltu.
Voda je pro nás životně důležitá a
proto bychom si jí měli vážit a
přistupovat k ní velmi ohleduplně.

POVÍDÁNÍ O VODĚ S PANEM UČITELEM ZVARDONĚM
Odkud na Zem voda přišla

Voda a Měsíc

Prý … asi polovina vody na Zemi
může pocházet z komet, které na ni
dopadly kdysi dávno, dávno předtím,
než naše Slunce začalo hřát…

Byli jste někdy u moře? Víte, co je to
příliv či odliv? Tak tohle dělá s vodou
(svou přitažlivostí) Měsíc.
Příliv přichází zhruba dvakrát denně.
Ne najednou, ale pomalu. Není to
vlna tsunami. Ten největší má výšku
asi 20 metrů (skoro 7 pater). Je k
vidění v Novém Skotsku.

Je voda ve vesmíru?
Rozhodně ano! Země je přece jeho
součástí. Země patří do vesmíru.
A pokud jde o oblasti „tam daleko od
nás“? Představte si, tam je taky voda.
Pořiďte si dalekohled a pohlédněte
na Mars. Uvidíte ji. Na pólech. Zmrzlá
voda - jinovatka.
Bílé polární čepičky na Rudé planetě.
A co ještě dál? Někde mezi
hvězdami? Tak tam je voda taky.
Zjistilo se to pomocí světla, které k
nám z těch míst přišlo. To světlo se
rozloží do duhy. Podle toho, které
barvy v duze chybí, se pozná, jaké
látky se tam vyskytují. Třeba zrovna
voda. Tedy, dá se zjistit, že i daleko
předaleko voda je.

Skupenství vody
Vodu známe ve třech skupenstvích:
- v pevném - led a sníh (molekuly
vody jsou k sobě pevně vázány a
vytváří krystalickou mřížku)
- v kapalném - voda (je tvořena
shluky volně se pohybujících
molekul)
- v plynném - vodní pára (molekuly
vody se pohybují volně prostorem)
To, v jakém skupenství se voda
vyskytuje, je ovlivňováno teplotou a
tlakem, které na ně působí.

Proč mokré prádlo v mrazu
uschne
Dochází k přeměně ledu na páru. Říká
se tomu sublimace. U vody je to
skoro tak rychlé jako vypařování.
Takže až vyperete, šup s prádlem na
šňůry a klidně i do mrazu. Brzy bude
suché.
A teď otázka pro čtenáře: Proč se
pejsek s kočičkou celí mokří sušili na
sluníčku a ne na mraze? A proč
vlastně byli mokří?

Hustota vody
U běžných látek platí, že pevná látka
má větší hustotu než tatáž látka
kapalná a klesne ke dnu. Ovšem voda
– to je jiná! Ledové kostky ve sklenici
plovou! A plovou i ledové kry. Jen si
vzpomeňte na Titanik. Je to tím, že
voda má největší hustotu při teplotě
4° C.
V zimě v rybníku nebo jezírku stoupá
studená voda k hladině, kde zamrzne.
U dna se vytvoří vrstva nejhustší
vody s teplotou 4° C. Tam přezimují
vodní živočichové. Tento jev zvaný
„teplotní anomálie“ udržuje život na
Zemi. Ovšem též způsobuje
zvětrávání hornin a kypření půdy.
A po mrazivé zimě cestářům vrásky:
silnice jsou na jaře rozpukané.

Teče voda vzhůru?
Teče! Vodní hladina je pružná – viděli
jste po ní běhat vodoměrku?
Důsledkem této pružnosti jsou
kapilární jevy.
Když zasuneme do nádoby s vodou
úzkou trubičku, voda v ní vyšplhá
výše, než je okolní hladina vody.
Vyšplhá po stěně kapiláry vzhůru
proti působení gravitace!

Dříve, když se psalo inkoustem,
používal se na kaňku savý papír. Knot
ve svíčce nasává horký vosk. Položte
na mokrou podlahu suchý hadr –
voda se do něj nasaje. Stěny starých
domů se bortí, voda jimi totiž vzlíná

vzhůru. Podmáčí je.
A nejen tam se to děje – důležité,
a nejen pro zemědělce, je vzlínání
vody půdou ke kořenům rostlin.
A hádejte, jak se voda z půdy dostane
až k listům v korunách stromů?
Někdy do pořádné výšky. A bez
pumpy! Tak co? Teče voda vzhůru?

Proč horká voda zmrzne
rychleji než studená
Ve vodě jsou malé částice –
molekuly. V horké vodě se pohybují
rychleji, ve studené pomaleji. V ledu
se nehýbají, jsou na „svých“ místech:
pěkně uspořádané v krystalu.
Představte si tělocvičnu. Na podlaze
jsou značky. A teď dvě skupiny žáků.
Obě se po tělocvičně pohybují. Jedna
pomalu - to jsou molekuly studené
vody, druhá rychle (a zběsile!) - to
jsou molekuly horké vody.
A když někdo zapíská a zakřičí:“ Na
značky!!“ No, a kdo tam bude dříve?
Pomalí, nebo rychlí?

Struktura vody a co ji
ovlivňuje
Japonský vědec Masaru Emoto zjistil,
že voda v našem těle reaguje velmi
intenzivně na to, co říkáme, a
dokonce i na to, na co myslíme. Že
reaguje na veškeré podněty, které na
ni působí.
Jeho první pokus byl jednoduchý:
Nalil vodu do dvou skleněných lahví.
Na jednu nalepil nálepku s
(japonským!) textem „Děkuji“ na
druhou „Ty pitomče!“ Voda v obou
lahvích byla stejná.
Pak vodu z obou lahví zmrazil. Voda
z první láhve vytvořila krásné
krystaly, voda z druhé nikoliv.
Dlouho hledal pro vodu ty nejlepší
informace, které by voda mohla
dostávat. Zdá se, že jsou to slova
„láska“ a „vděčnost“.
Na vodu má vliv i modlitba. I ti, kdo
nechodí do kostela, vědí, co je to
svěcená voda.

Paměť vody
Molekuly vody mají sklon vytvářet
shluky. Tuto schopnost používají k
obalování cizích molekul. Molekuly
vody těsně obklopí cizí molekuly a
vytvoří přesný otisk jejich tvaru. I po
vyfiltrování této cizí substance si
zachovají její (nyní už „svůj“) tvar, tj.
perfektní otisk nepřítomné molekuly.
Víte, co je to homeopatie? Je to
léčebná metoda a má ve světě
mnoho příznivců. Její princip je
jednoduchý: čím je ve vodě účinná
látka naředěnější, tím je lék účinnější.
A pozor! Teď to přijde: nejúčinnější je
ta, kdy ji už mezi molekulami vody
nenajdeme, ale zůstane tam její
„otisk“. Pouze a jen čistá voda s
„pamětí“.

Co Vás na vodě fascinuje?
V přírodě udržuje voda samu sebe
zdravou a nabitou energií neustálými
vířivými a spirálovitými pohyby.
Přírodní voda umí sama sebe štěpit
na ionty. A na ionty rozštěpí i v sobě
rozpuštěné minerály. Na živé
organismy má voda s obsahem iontů
příznivý účinek.
Pramenitá voda ze studánek! Skoro
ke každé se váže pověst o zázračných
vlastnostech její vody, o nemocech,
které léčí.

Broňa, Míša, Kristýna, Nikola, 7. ročník

Jan Palach, Jan Zajíc – zbytečná oběť?
Začalo to v lednu roku 1969.
Československo je již několik měsíců
okupováno vojsky Sovětského svazu
a na Pražské jaro, které bylo tak
brutálně utnuto, je nuceno
zapomenout. Stávky a protesty jsou
úspěšně potlačovány, země se
propadá do lhostejnosti a je netečná
ke své budoucnosti. Jednou z
nejvýraznějších postav slábnoucího
odporu jsou vysokoškolští studenti,
mezi něž patří také mladý Jan Palach.
Palach vidí neúspěch protestů a
odhodlá se k ráznějšímu činu.
V odpoledních hodinách šestnáctého
ledna vyrazí na Václavské náměstí ke
kašně před Národním muzeem,
odloží tašku, kabát a vzplane.
Tento hrůzný čin se rychle dostává do
povědomí nejen kvůli samotné
podstatě, nýbrž kvůli Palachovu
důvodu, který se najde v tašce vedle
kabátu. V dopise, který píše,
povzbuzuje lidi k protestu proti
okupaci a požaduje zrušení cenzury.
Píše také o skupině dobrovolníků,
kteří budou následovat jeho příkladu,

pokud nebudou požadavky splněny a
lidé se nepostaví na odpor.
Podepisuje se jako Pochodeň č. 1.
Společnost je zděšená, objevuje se
spousta protichůdných názorů, ale
žádný odpor se nekoná. Palach, ležící
v nemocnici se smrtelnými
popáleninami, se i přes neskutečné
bolesti ptá na odezvu svého činu. Po

přichází osm tisíc lidí, ale vzdor, který
si Pochodně přály nejvíce, nepřichází.
V dubnu se další pochodní stává
Evžen Plocek, téměř čtyřicetiletý
dělník, který také zanechává dopis,
ale jeho oběť je ututlána a spousta
lidí se o ní vůbec nedoví.
Tyto Pochodně se rozhodly
vzplanout, aby zachránily národ. Aby

třech dnech v nemocnici umírá a na
jeho pohřeb přichází až dvě stě tisíc
lidí.
Den po jeho smrti vzplane další
pochodeň – Josef Hlavatý. Jeho oběť
však nemá takovou odezvu a je
zpochybněna médii, která prohlašují,
že Josef Hlavatý byl psychicky
nevyrovnaný a navíc alkoholik.
Československo se stále více propadá
do letargie.
Dvacátého pátého února se ale
vynoří další jméno. Jan Zajíc. Tento
student a zastánce Palacha zahoří
také na Václavském náměstí, i když v
domě. Je na místě mrtvý a opět je
nalezen dopis, kde se označuje za
Pochodeň č. 2. Na jeho pohřeb

vyburcovaly lidi, aby je přinutily
bojovat. Neviděly jiné východisko,
jiný způsob, jak dosáhnout toho, čeho
chtěly. Samozřejmě, odezva nepřišla
hned, ale někteří tvrdí, že by se
Sametová revoluce vůbec nemusela
uskutečnit, nebýt Palacha a dalších
Pochodní. Že jeho čin si lidé stále
pamatovali i po dvaceti letech
okupace. Možná tyto oběti zažehly
pochodeň v srdcích lidí a přinutily je
nezapomenout, že existuje svoboda,
ale je nutné si ji vydobýt.

Alžběta Urbancová, 9. ročník
(s Mgr. Ivanou Tálskou)

Na téma VODA (s Mgr. Pavlínou Majerovou)

Aleš, 5. ročník

Beáta, 5. ročník

Vendula, 5. ročník

LEAGUE OF LEGENDS

Vzpomínka na školní ples

Je svižná soutěžní online hra. V této hře jsou dva pětičlenné týmy.
Česky se tomu říká lolko. V lolku je asi 200 postav, za které můžete
hrát. V lolku si najdete nové kamarády. Každá postava má svoje
speciální útoky Q/W/E/R.

Dneska jsem měl den jak pes,
protože byl školní ples.
Shonu kolem plesu moc,
protančíme celou noc.
Jídla, pití, plné stoly,
tance byly hory, doly.
A bohatá tombola,
vyhráli jsme sokola.
Bea, Fanda, 5. ročník

Malovaná jména
Co je cílem hry?
Cílem hry je zničit nepřítelský nexus (obrovský diamant).

Mapa hry
Dělí se na 4 části. Jungle a lajny.
Lajny: horní, střední, spodní –
top,mid,bot
HIGH NOON YASUO
Jirka, Michal, Tadeáš, 7. ročník
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