Vítáme Vás u prvního čísla časopisu Školní novin(k)y. První vydání jsme
pojali trošku velikonočně, protože tento krásný svátek se nám už nezadržitelně
blíží. Našim přáním je a bude pobavit, překvapit a informovat Vás o všem, co se
děje ve škole, ale i mimo ni. Doufáme, že se Vám časopis zalíbí a pokud máte
pocit, že v něm něco chybí nebo máte zajímavý nápad na zpestření časopisu,
dejte nám vědět, protože do konce roku plánujeme vydat druhý díl a i vy se
můžete stát našimi pomocníky při jeho tvorbě.

Tak a teď už promrkejte kukadla a s chutí do čtení.

Přejeme příjemnou zábavu,
Vaše redakce (4. ročník a p.uč. Monika)
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Slovo na závěr – GRATULACE

CO BYLO…
Také marně vzpomínáte na to, co všechno se v naší školičce v poslední době událo? Tak
abyste nemuseli namáhat Vaše krásné hlavinky, pomůžeme Vám.

V únoru:
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ SNĚHOVÝ VÝTVOR – této soutěže se zúčastnily
všechny třídy, 2.- 5. třída soutěžila a nejdůležitější
úkol připadl na prvňáčky, stali se z nich porotci
a jak se porota rozhodla?
3. místo – 2. a 3. třída (ohrada pro želvičky, pevnost s kouzelnými schody)
2. místo – 4. třída (barevné hradby se strážci)
1. místo – 5. třída (hrobka dávných rytířů)
Všem moc gratulujeme a děkujeme za velké nasazení
při stavění, nezůstala na nás nit suchá :o).

V březnu:
LOUTKOVÉ DIVADLO – pro ty menší z Vás přijela rodina Horákova zahrát
divadlo – Prasátko jde na výlet.
LAČNOVSKÝ SLAVÍK – zlato v hrdle nám odhalili jen ti nejodvážnější
z odvážných v naší pěvecké soutěži a takhle to dopadlo.
kategorie skupin:

kategorie jednotlivců:

3.místo – Přemek Trčka, Dominik Martinka
(1. ročník)
2.místo – Kateřina Obadalová, Veronika Poláchová

Zde byla jen jedna
výherkyně

(3. ročník)
1.místo – Pavel Zádrapa, Robert Beňo,
Ondřej Šarátek (5. ročník)

Lucie Sáblíková (5.ročník)

VYSTOUPENÍ ZUŠ – hrou na nejrůznější hudební nástroje nás okouzlily děti
ze základní umělecké školy z Horní Lidče.
PYŽAMOVÝ DEN – v úterý se naše škola proměnila v pyžamový ráj, v nerůznějších
modelech nočních oblečků se promenádovaly děti i paní učitelky.
PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ – posledním březnovým zážitkem byl výlet krásným
autobusem do Brumova na ještě krásnější
divadelní představení.

V dubnu:
ZPÍVÁNKY – pěknými písničkami a výbornou atmosférou nás potěšil pan Čapčuch.
Někteří z Vás si také vyzkoušeli, jaké to je, zpívat před publikem :o).

Měli také svátek všichni zamilovaní, ženy, učitelé(ky), voda, ptáci, divadlo, dětská kniha
a mnoho z Vás. Začalo nám jaro…konečně :o), změnil se čas, je delší den…jupííííííííí.

. . . a co se Vám líbilo nejvíc?. . .

CO BUDE…
Na co se můžete těšit v dalších dnech?

30.4. 2009 – Odhalení pomníku na Vařákových pasekách.
17.5. 2009 – Den matek. Na školním hřišti ukážete maminkám, tatínkům, babičkám,
dědečkům a všem ostatním, svá vystoupení. Tak ještě pilně trénujte :o).
15.5. 2009 – Vystoupení hudební skupiny Motýl a Erika.
23.6. 2009 – Loutkové divadlo – Začarovaný mlýn (1.-3. třída)

V průběhu roku určitě ještě nějaká akce přibude, dáme Vám vědět.

ROZHOVOR, dnes s p.uč. Veronikou Procházkovou

1) Máte ráda Velikonoce? Proč?
Ano, protože je to jeden z nejkrásnějších svátků v roce.
2) Myslíte si, že Velikonoce jsou ve správný den?
Ano, protože přinášejí jaro a vycházejí z textu Bible
3) Chodíte na výlety?
Ano, do přírody, tam vždycky poznám něco nového.
4) Který je Váš oblíbený zpěvák?
Karel Plíhal, pro jeho texty a jeho citoslovce v hudebním projevu.
5) Myslíte, že existuje kočičí řeč? A jak se kočky můžou domlouvat?
Ano, mňoukáním a různými posunky.
6) Máte manžela a děti?
Ještě ne.
7) Kdy jste se narodila?
V červnu.
8) Máte ráda zvířata?
Ano, koně, kočky, psy…
9) Chodíte do scholy?
Ano, chodím, protože mě baví zpívat a mám ráda hudbu.
10)

Jaké máte koníčky?

Hudba, zpěv, malování, čtení.

Rozhovor pro Vás připravily: Aneta Březáčková
Jana Marečková
Lenka Změlíková

KRAPÍTEK ZÁBAVY

TESTÍK PRO KAMARÁDY
Dávej kamarádovi postupně všechny otázky (pozor, aby ti neviděl do časopisu).
Ať si pro každou odpověď vybere vždy číslo od jedné do čtyř. Uvidíš, kolik si
společně užijete legrace:o).

Kdo je tvůj nejlepší kamarád?

Z čeho nejčastěji jíš?

1. Mandelinka bramborová

1. Z koryta

2. Blecha

2. Ze země

3. Ropucha

3. Z talíře

4. Kluk nebo holka

4. Z kontejneru

Kde bydlíš?

Který šperk by ti slušel?

1. V plechovce

1. Řetízek na krk

2. V domě, v bytě

2. Řetěz na krávu

3. V popelnici

3. Psí obojek

4. Ve chlívku

4. Šaty ze záchodového papíru

Kde spíš?

Co nejraději piješ?

1. Na smetišti

1. Limonádu

2. Ve sklepě

2. Vodu z okapu

3. V ledničce

3. Pivo

4. V posteli

4. Slivovicu:o)

Čím se přikrýváš?

Na plavání si oblečeš co?

1. Novinami

1. Kožich

2. Bagrem

2. Pytel od brambor

3. Cihlou

3. Plavky

4. Peřinami

4. Pyžamo

Co ti nejvíc chutná za jídlo?

Do lesa chodíš sbírat co?

1. Moucha na smetaně

1. Jeleny

2. Smažený sýr, hranolky

2. Odpadky

3. Žížala s rajskou omáčkou.

3. Myslivce

4. Pečená housenka na másle

4. Houby, maliny, borůvky

Vtipy ze školních lavic
Učitelka se ptá:
„Kolik byste mi hádali let?“
Frantík se hlásí: „Čtyřicet čtyři.“
Učitelka: „Výborně, ale jak jsi na to přišel?“
Frantík: „ V naší ulici bydlí totiž jedna napůl
bláznivá a je jí 22.

„ Jak to, že jdeš tak pozdě
do školy?“ – „ Já zaspal…“
„ To snad není možné, copak
ty spíš i doma?“

„ Pane učiteli, může být někdo potrestán
za to, co neudělal?“ „ Jistě, že ne.“
„ To je dobře, já totiž neudělal domácí úkol.“

„ Paní učitelko, tu pětku si můj
syn nezaslouží.“ – „ Jistě, ale
horší známky už nejsou.“

Rady, rady, rady…
Zmatek, vztek a špatná nálada a to jen proto, že jsi něco zapomněl. S tím už teď
bude konec. Uděláme z tebe člověka s přímo zázračnou pamětí. Jak? Takhle:

Když nechceš při odchodu
něco zapomenout, připrav
si to přímo ke dveřím, tak,
abys o to rovnou zakopl.

Malé sudoku
Vypisuj čísla 1-4
tak, aby se v žádném
sloupci ani řádku
neopakovala.

Vezmi si hodinky
na „druhou“ ruku.
Kdykoliv budeš
chtít zjistit, kolik
je hodin, také ti
něco připomenou.

Všechno, co budeš mít
na sobě neobvyklého
Ti pomůže rozsvítit tvou
paměť. Proto např.
gumička na zápěstí nebo
spínací špendlík na triku
ti připomene, že máš
něco udělat.

NAŠE VÍSKA JAKO KLÍCKA
Z historie školy
Vyučování v Lačnově začalo v roce 1820, zasloužil se o to klobucký farář
Vávrečka. První dřevěná školní budova byla postavena v roce 1825. Učitelem se
stal soukeník Cyril Mňačko, který sloužil zároveň jako obecní písař. Škola byla v
obci zřízena až počátkem 20. let 19. století. Školu navštěvovalo okolo 40 žáků. V
roce 1859 byla postavena zděná školní budova. Později byla tato budova zbořena
a na jejím místě v roce 1898 postavena nová škola. Učila zde i významná
osobnost, pan Josef Rotrekl.
V současnosti je škola nově zrekonstruována a navštěvuje ji 53 žáků, kapacita je
75
dětí na celou školu.
Článek připravili: Jindřich Trčka
Jakub Maniš

Kvetou šafrány - SOUTĚŽ
Právem jsme hrdí na louku plnou nádherných fialových kvítků – šafránů. Ale víte vůbec
jak a kdy se tady šafrány dostaly? Vaše odpovědi i se jménem můžete psát na bílé
lístečky a házet do krabice v prvním patře, naproti druháků a třeťáků. Losování
proběhne v pondělí 20. dubna 2009 o velké přestávce. První tři vylosovaní se můžou těšit
na sladkou odměnu.

SLOHOVÉ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ
Vtipy a hádanky – 1. ročník

„Tati, dnes jsem byl jediný, kdo se ve třídě hlásil“: chlubí se Hurvínek. „ A co bylo za otázku?“ - zeptá
se Spejbl. „ Kdo nemá domácí úkol?“
Přemek Trčka

Jde mravenec k řece a vidí tam slona. Volá na něj: „ Slone, vylez!“ Slon vyleze a ptá se: „ Co je?“
Mravenec na to: „ Chtěl jsem se jen podívat, jestli nemáš moje plavky“
Víte proč blondýnka sedí ve skříni? Protože poslouchá kabáty.
Je to velké a proletí to malou škvírou, co to je? (vítr)
Co dělá osel na slunci? (stín)
Co je uprostřed Prahy? („áčko“)
Jede kočí, má sto očí, do každého něco skočí. Co to je? (struhadlo)

Patrik Sušil

Amálie Jarošová
Radim Mareček
Dominik Martinka
Dalibor Martinka
David Mareček

Velikonoční přání – 2. a 3. ročník

Velikonoční přání
Velikonoce přicházejí, pomlázka přichází a půjdeme mrskat. Vymrskáme vajíčka a nějaké sladkosti a
večer jdeme domů. Pěknou velikonoční pomlázku Vám přeje Jakub.

Jakub Šarátek

Veselé Velikonoce
Když se ráno probudíš, vidíš kalendář a jdeš k němu. A tos neměl dělat! Protože tam vidíš Velikonoce.
Ty spadneš na zem a bolí tě hlava, po pěti minutách zazvoní zvonek a ty vezmeš to, cos vytvořil.
Otevřeš dveře, hned dostaneš na zadek a pak si říkáš – měl jsem si vzít polštář! Veselé Velikonoce a
žádnou bolest přeje David.

David Martinka

Téma – Můj kamarád – 2. a 3. ročník

Moje kamarádka
Jmenuje se Adriana Samiecova. Má 12 let. Bydlí v Horní Lidči. Má hnědé oči a krásné oblečení.
Chodí se mnou do Valášku. Je hodná. Je na gymnáziu ve Valašských Kloboukách. Známe se 2 roky.
Má kamarádku Sáru Matůšovou, je to vlastně její první sestřenice. Mám ji ráda proto, že si s ní dobře
rozumím. Spolu si povídáme.

Kouzelné slovo kamarád
Můj kamarád je pes. Chodím s ním na procházku. Jmenuje se Sam.Má barvu srsti dohněda. Má rád
piškoty a granule také, ale radši má piškoty. Má tři míče a jeden provaz. Na procházku s ním chodím
na velkou louku. Někdy i s tátou do lesa, ale musíme mu nasadit obojek a vodítko a táta vezme do
kapse granule a piškoty.

Zázračné lektvary – 4. ročník

Lektvar mládí
Suroviny: 2 vlasy, 1 žabí stehýnko, 3 šupiny, 2 listy bledule, 4 žáby, 0,5 l vody z bažiny
Postup: Nalejeme 0,5 l vody z bažiny do hrnce, vmícháme listy bledule, šupiny a žabí stehýnko.
Na kostičky nakrájíme žáby a hodíme do lektvaru. Vše důkladně promícháme a vlejeme
do lahvičky. Vaříme na 60°C 9 minut.

Kateřina Křeková

Lektvar proti všem nemocem
Suroviny: 10 štik, 1 netopýr, pytel mlhy, 10 žab, hadí kůže, kapka rosy
Postup: Rozkrájíme štiky, utrhneme křídlo netopýra a rozmícháme v hrnci. Přidáme pytel mlhy,
celé žáby a nakonec kapku rosy.

Jindřich Trčka

Nenašli jste svou práci v tomto 1. čísle našeho časopisu? Nebuďte smutní, příště se
určitě dočkáte :o).

PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC LAČNOVSKÝCH
S touto rubrikou se budete v našem časopise setkávat pravidelně, stejně jako s mnoha
dalšími. Můžete se v ní s námi pobavit vždy několika krásnými výroky, které zazněly z úst
žáků lačnovské školy. Takže z úst Vašich, ale i těch, kteří už naše lavice opustili a vyměnili
je za hornolidečské nebo klobucké. A koho jsme si vzali na mušku tentokrát?

Honza S.
Kde se nachází kostní dřeň a jaký je její význam?
Honza: Dřeň je zmrzlina.

Josef S.
Měl napsat všechna tvary rozkazovacího způsobu slovesa „číst“.
Josef: čti, přečti, okamžitě švihaj číst.

Monika M.
Jak se jmenuje mládě od muflona?
Monika: Mufloníčko.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O NÁZEV NAŠEHO ČASOPISU
Chtěli bychom Vás poprosit o pomoc při výběru jména pro náš právě narozený časopis. Zkuste
dát hlavy dohromady a třeba zapojte i Vaše paní učitelky. Návrhy můžete psát na zelené
lístečky a spolu s Vašim jménem vhodit do krabice v prvním patře do 20.dubna 2009. Naše
redakce pak návrhy zhodnotí a pokud se nám některý bude hodně líbit, použijeme ho a
výherce odměníme.

Děkujeme!

SLOVO NA ZÁVĚR
Gratulace
V lednu se celý 4. ročník zúčastnil celorepublikové soutěže – České Vánoce s Ježíškem,
kde měly děti napsat vánoční příběh nebo pověst, který se udál v jejich rodině nebo
obci. Práce Všech dětí byly moc hezké, a tak trošku jsme doufali, že bychom se mohli
dobře umístit. Když jsme se ale dozvěděli, že do soutěže bylo posláno asi kolem 5 000
prací, tak se naděje na umístění zmenšovaly. Neuvěřitelné se stalo skutečností a vyhráli
jsme. Porotě se nejvíce líbila slohová práce jedné naší žákyně, ale myslím, že na této
výhře mají podíl všichni, kdo se snažili, nad svým příběhem dumali, psali a soutěže se
zúčastnili. Takže Vám děťátka moc děkuji, gratuluji a doufám, že příští rok do toho
půjdete znova :o). A tady Vám nabízíme ukázku vítězné práce Amálky Jahodové.

Vánoční zjevení
Tento příběh se stal před mnoha lety, když ještě bývaly pořádné zimy s kupami
sněhu, tenkrát, kdy žila moje prababička. V té době se lidé ve vánočním čase
modlívali po večerech růženec. Jednou, když seděla prababička u kamen a takto
se modlila při světle svíčky, trošku zadřímala. Náhle ji probudilo kňourání
malého dítěte. Procitla. V protějším rohu světnice seděla na posteli žena, která
držela v náruči dítě. Děťátko kňouralo a mávalo ručičkami. Byla to jen krátká
chvíle. Ženě nešlo vidět do obličeje, ale i tak prababička poznala pannu Marii i
s malým Ježíškem. Možná, že se ji to jen všechno zdálo, ale tento zážitek si
prababička navždy nosila ve svém srdci. Vyprávěla ho pak mému tatínkovi a on
pak mě.

Tímto se s Vámi loučíme, přejeme krásné, pohodové Velikonoce a těšíme se nashledanou
v příštím čísle.

Vaše redakce ( 4. ročník a p.uč. Monika)

