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Pravidelný občasník ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici
Milí čtenáři,
vítejte v novém pololetí s novou chutí a novým číslem školního
časopisu. Jeho články jsou sestaveny z prací žáků, kteří navštěvují
volitelný předmět Žurnalistika. V těchto hodinách pracují na různých úkolech z novinářské profese, které
následně prezentují na svém blogu. Odkazy na jednotlivé blogy těchto žáků naleznete na společném blogu,
který tento předmět sdružuje (www.zurnalistika17.webnode.cz). Můžete se tak seznámit s jejich zájmy,
tvorbou, nebo třeba s tím, koho by volili za prezidenta.
Touto cestou bych rád poděkoval všem redaktorům, kteří se na tvorbě časopisu podíleli.
Inspirativní čtení vám přeje Mgr. Martin Galia.
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A je to tady! Nový školní časopis roku 2017/2018 pod novým vedením!
Možná, že tento časopis moc lidí nečte. Nedivím se... Chcete přijít ze školy a už o ní nechcete slyšet
zbytek dne. Mohu vás ale ujistit, že tu najdete spoustu zajímavých věcí...
A co si tedy budete moci přečíst? Třeba tajemstvím parkouru vás provedou Vendula Feixová a Robin
Zahradníček, a jestli nejste zrovna skákavý typ nebo jste zkrátka na takové sporty poleno, tak vás Martin
Benýšek a Tomáš Hanzelka seznámí se sportem v našem okolí, DiscGolfem. David Dohnal má pro vás
a vaše rodiče skvělý tip, co podniknout ve vašem volném čase. Gabriela Hyklová vás pozve k četbě
zajímavé knihy, Justýna Hruškovská napíše o aplikaci wattpad, která vás určitě zaujme. Reportérka Kamila
Kladivová bude provádět rozhovory s lidmi ze školy, a to jednak s žáky, kteří se zúčastnili patronátu (třeba
se i vy stanete příští rok patronem), ale i s novými učiteli. Filip Liďák vás okouzlí zajímavostmi o životě
hasičů, určitě vás zaujme a budete chtít, aby to bylo vaše budoucí povolání. Natálie Orságová s Eliškou
Bůžkovou vás navnadí na sledování skvělých seriálu a filmů. Štěpán Peroutík si připravil kvízy pro chytré
hlavy z každého ročníku a Tereza Thomke a Adam Hamzelka vám prozradí aktuality ze světa školy.
Závěrem vám Zuzana Šicová poradí, co si obléct při každé příležitosti.
Příjemné a zábavné čtení vám přeje
Vendula Glogarová

Z aktuálního dění naší školy...
Dne 7. 2. 2018 v 13:00 proběhl ve třídě 2.A casting soutěže Koprstar 2018. Castingu se mohli
zúčasnit žáci 1. až 9. ročníků. Žáci byli rozděleni do kategorií podle tříd. Nejdříve vystupovaly mladší děti.
Nezpívalo se jen česky, ale starší se odvážili pustit i do cizojazyčných písní. Po odzpívání všech vystoupení
byla krátká přestávka, během které odborná porota rozhodla o umístění jednotlivých soutěžících. Do
semifinále postupovalo první a druhé místo. Ti, kteří skončili na třetím místě, byli také odměněni, ale
bohužel nepostoupili. Svůj talent však mohou ještě jednou předvést na castingu v DDM Kopřivnice, kde se
jim snad zadaří lépe. Umístěným i neumístěným přejeme hodně štěstí do dalších kol i v příštích letech a
všichni si dnes zaslouží obrovský potlesk za svou odvahu.
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Mini rozhovor s Irenou Feixovou (píseň Když se zamiluje kůň)
Jak jsi spokojená se svým výkonem? Měla jsi trému?
Myslím si, že jsem nebyla příliš úspěšná. A ano, trému jsem měla jako vždy.
Jak ses na casting připravovala? Kdo ti vybral písničku a proč?
Písničku jsem si vybrala sama, protože se mi líbila. Text jsem si neustále opakovala v hlavě,
dokud jsem si ho nezapamatovala.
Kdo z ostatních soutěžících tě nejvíce zaujal?
Nejvíce mě zaujala Andrea Mičánková, protože měla nádhernou píseň, kterou se skvěle naučila.
Myslím si, že některé písně mohly být lépe připravené, ale oceňuji, že se žáci odvážili vůbec
zazpívat. Za to některé výkony se mi líbily natolik, že bych si je klidně poslechla znova. I přes to všechno si
všichni zaslouží potlesk a mají mou úctu.
Tereza Thomke
https://zurnalistika99.webnode.cz/casting-na-koprstar/

Malé ohlédnutí za „velkým“ filmem...
V minulém pololetí navštívily třídy 2. stupně filmové představení s přednáškou. O tomto zážitku
referuje Vendula Glogarová.

Nicholas Winton
Tento významný muž zachránil 669 dětí před zabitím v koncentračním táboře během
2. světové války. Bohužel se mu nepovedlo zachránit 251 dětí, protože vlak s těmito dětmi
měl zpoždění a v den odjezdu začala 2. světová válka (1. září 1939). Nicholas Winton zemřel
roku 2015 ve věku 106 let.
O tomto muži je dokumentární film "Síla lidskosti", na kterém jsme byli se třídou. V tomto
filmu jsou krásné záběry toho, jak to kdysi všechno bylo. Najdete tam i příběhy takzvaných
"Wintonových dětí", což jsou děti zachráněny tímto mužem. Musím uznat, že tento film byl
dojemný a krásný třeba tím, že o tom celých 50 let neřekl nikomu ani slovo. Po filmu jsme se
mohli zeptat jednoho pána, který za námi přijel, na to, co nás zajímalo. Pán nám povídal o
zážitcích, které prožil s Nicholasem Wintonem.
Velice doporučuji se na tento dokumentární film podívat.

https://blogztrestenevendy.webnode.cz/
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Vánoční jarmark 2017
12. prosince 2017 od 14:30 hod. do 17:00 hod. probíhal na škole 17. listopadu vánoční jarmark s názvem
"Přijďte se k nám podívat". Učitelé a jejich žáci připravili několik zajímavých představení. Jedním z nich
bylo hororové scénické čtení s názvem „Chi chi chi“.
"CHI CHI CHI"
Povídka "Chi chi chi" je jedna z hororových povídek z knihy Zuby nehty a jejím autorem je Jiří Holub. Na
představení se podílelo 10 žáků ze třídy VIII.B. Ti společně nacvičovali po dobu dvou měsíců s pomocí
třídní paní učitelky hororovou povídku a poté ji předvedli na Vánočním jarmarku. Představení mělo
vyvolávat strach a hrůzu. Jako účastnice tohoto představení musím říct, že se mi velmi líbilo nacvičovat se
svými kamarády.
Gabriela Hyklová
https://gabcin-blog.webnode.cz/reportaz/

Co to je Wattpad?
Ahojky! Moc lidí neví co je to wattpad, a proto jsem se rozhodla, že vám o tom napíšu.
Co to vlastně je ten wattpad? Je to aplikace, kde si můžeš číst spoustu knížek od amatérských spisovatelů,
ale i ty si tam můžeš vyzkoušet napsat knihu. Tato aplikace se mi líbí hlavně v tom, že to může zkusit každý,
a když se ti to nepovede, tak to nevadí (vážně se nebojte to zkusit :-)). A navíc si můžeš číst knížky i bez wifi. Já jsem si také zkoušela napsat knížku a musím uznat, že to není až tak těžké, jak jsem čekala. Také tam
vznikají různé varianty již napsaných knih, např.: Dramione. Co to je ten Dramione? Určitě každý z vás zná
Harryho Pottera. A myslíte si, že Hermiona a Ron patří k sobě? Já a mnoho dalších lidí si myslíme, že by
měla Hermiona skončit s Drackem Malfoyem. A přesně o tom je Dramione. Vznikají tam i další velmi
zvláštní a potrhlé náměty. I vy můžete něco takového psát. Nelíbí se vám jak skončila vaše oblíbená kniha?
Tak si ji upravte, jak chcete vy. Nemáte žádná omezení. Můžete si změnit jen něco, nebo můžete překopat
celou knížku od základu.
Justýna Hruškovská
https://blogmalebrunetky.webnode.cz/o-nas/
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Tip na seriál
Není občas na škodu věnovat se pasivnímu odpočinku. Se svým oblíbeným seriálem nás seznámí Eliška
Bůžková a Natálie Orságová.
Seriál: The Middle (český název Průměrňákovi)
Popis: Frankie a její manžel Mike žijí v malém městečku Orson spolu se svými třemi dětmi - Axl, Sue,
Brick. Všechny děti jsou tak trochu... zvláštní.
Axl (nejstarší) - rádoby frajer, oblíbený, tvrdohlavý, nesnáší školu, je nepořádný a líný. Je sportovní typ a
rodině se spíše vyhýbá.
Sue - pro všechno se nadchne, zkouší neúspěšně zapadnout do kolektivu, touží po lásce, je optimistická a
miluje svou rodinu... občas až moc.
Brick (nejmladší) - neustále čte, šeptá si, nadprůměrně inteligentní, straní se lidí a jeho nejlepší přítel je
školní batoh.

Naše dojmy:
Jak už můžete poznat z názvu, rodina je zkrátka naprosto průměrná. Vystihuje dokonale reálnou situaci ve
většině rodin. Nikdo z nich není dokonalý, spíše naopak. Řeší problémy, které jsou typické i v běžném
životě a myslím, že většina z nás se s nimi ztotožní. Jejich jediným společným koníčkem je sledování
televize, proto je v domě často nepořádek a upřímně máme občas chuť si nakráčet do studia a sami to tam
uklidit.
https://senzanome0.webnode.cz/serialy-3/
https://blogzirafy.webnode.cz/nase-sluzby/
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Tip na muziku
S nejnovějšími hudebními trendy nás seznámí Lea Kleinová.

One Republic
OneRepublic je pop-rocková kapela z Colorada, která se proslavila díky spolupráci s producentem
Timbalandem a jejich společné písni Apologize, které se prodalo přes 5 milionů kopií. Leaderem kapely je
zpěvák, skladatel a producent Ryan Tedder.
Hit – Counting Stars

Imagine Dragons
Imagine Dragons je americká popová a alternativně rocková skupina z Las Vegas založená v roce 2008.
Jejími členy jsou zpěvák a bubeník Dan Reynolds, kytaristé Ben McKee a Wayne Sermon a bubeník Dan
Platzman.
Hit – Radioactive
https://singing-is-freedom7.webnode.cz/

Parkour!
Zanedlouho se příroda opět vymaní ze zimního spánku a pozve nás všechny k venkovním aktivitám. Nevíte
co se sebou? Cuká vám nohama? Necítíte se ještě na zálety? Lítejte přes překážky! Dále vám poradí Robin
Zahradníček.
Parkour je o překonání překážky co nejlehčím způsobem, dostání se z bodu A do bodu B.
V Kopřivnici je už parkour dost rozšířený, jeho trenérem je Pavel Rezi Rösner. Je jedním z nejlepších
českých parkouristů. Kroužek je rozdělen do tří kategorií: parkourová školka (1. až 4. třída), od 5. třídy a
víc, a potom je parkour pro pokročilé, kde berou všechny, kteří se chtějí naučit pořádný parkour.
Rozpis pravidelných tréninků:
parkourová školka: pondělí 14.30 - 15.30 h. ZŠ sv. Zdislavy
od 5. třídy: pondělí 16.00 - 17.00 h. ZŠ sv. Zdislavy
pokročilí: pátek 15.00 - 17.00 h. ZŠ Alšova
https://robblog6.webnode.cz/nase-vina/
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Přemýšlíte nad prázdninovým výletem? Nechte se inspirovat Davidem Dohnalem!

Tímto bych vás chtěl pozvat na výlet do Jeseníků.
Konkrétně do restaurace a penzionu Na Rychtě v Malé
Morávce. Je to více jak čtyři sta let starý penzion. Patří také
mezi chráněné památky Malé Morávky. Polopenze a plná
penze se dá bez problémů zařídit.

Snídaně je formou bufetu, obědy a večeře z menu české domácí kuchyně včetně pizzy z vlastní pece. Já jsem
tam už osobně byl a musím říct, že za tu cenu se to určitě vyplatí. Je to určitě dobrý tip, protože jsou kolem
zajímavá místa na výlety, doporučil bych vám výpravu na horu Praděd, kde se můžete dostat naučnou
stezkou Bílá Opava. Zlatorudné mlýny jsou hornickým skanzenem na řece Olešnici. Zde se dozvíte, jak se
rýžovalo zlato, kde se nacházelo a jak se drtilo. Další výlet, který se určitě vyplatí, je cesta na Rejvíz. Je to
více jak sto let staré rašelinové (mechové) jezero. Také je to národní přírodní rezervace, ve které můžete
najít borovici blatku, masožravou rostlinu rosnatku okrouhlolistou, prstnatce májového a mnoho dalšího.
Doporučuji tato místa rozhodně navštívit. Určitě to nebude ztráta času!
https://blogan9.webnode.cz/
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Náš tradiční patronát
Již několikátým rokem probíhá v září akce, při které pomáhají žáci druhého stupně prvňáčkům
v orientaci ve škole. Rozhovor se zúčastněnou patronkou provedla Kamila Kladivová, která vyzpovídala i
Mgr. Elišku Vidlářovou, novou posilu zdejšího učitelského týmu.
Rozhovor s Klárou Ševčíkovou (8. A):
1. Jak se ti líbilo být někomu patronem?
Bylo to super.
2. Navštěvuješ prvňáčka i nyní?
Když ho vidím na obědě, tak ho pozdravím, ale že bych za ním chodila, tak to ne.
3. Plánuješ být patronem i v dalším roce?
Určitě.
4. Proč jsi zkusila patronát?
Protože mám malé děti ráda a baví mě to. Sama jsem měla špatnou patronku, tak bych to chtěla nějakým
způsobem zlepšit ostatním.
5. Byla jsi patronát poprvé nebo už jsi několikátým rokem?
Už jsem několikátým rokem.
Krátký rozhovor s Mgr. Eliškou Vidlářovou:
1. Líbí se Vám na škole?
Ano.
2. Co očekáváte od zdejších dětí?
Že budou spolupracovat, a že se budou chtít něco nového naučit.
3. Proč jste se rozhodla učit?
Protože mi to přijde jako hezké poslání
4. Pizza s ananasem nebo bez?
Bez.
https://nejmenovany-blog.webnode.cz/rozhovory/

8

Kvízy pro chytré hlavy :-)
Připravil Štěpán Peroutík (odpovědi najdete v dalším čísle tohoto časopisu)

1. ročník
Jedno vajíčko se vaří osm minut. Za jak dlouho se uvaří pět vajíček?
2. ročník
Dlouhý, široký a bystrozraký jdou za sebou. Kolik je možností, jak jsou seřazeni?
3. ročník
Tříčlenná králičí rodina sní za den 31 mrkví. Táta sní o 5 mrkví více, než maminka. Malý králíček sní 6
mrkví. Kolik mrkví sní králičí maminka?
4. ročník
Na levé straně Zahradní ulice byly domy očíslovány lichými čísly 1 - 19 a na pravé straně byly domy
očíslovány sudými čísly 2 - 14. Kolik je v Zahradní ulici celkem domů?
5. ročník
Barborka žije v domě s tatínkem, maminkou, bratrem Romanem, psem Punťou, dvěma kočkami, dvěma
papoušky a čtyřmi rybkami. Kolik mají všichni dohromady nohou?
6. ročník
O kolik hodin zestárneš za 361 800 sekund?
7. ročník
V rybníku je 24 štik a 6 sumců. Dalších 40% ryb z rybníku jsou kapři. Žádné další ryby v rybníku nežijí.
Otázka zní: Kolik je v rybníce celkem ryb?
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8. ročník
Vězeň odsouzený k smrti dostal za vzorné chování (asi hodně chytal myši) na výběr. Bude-li jeho závěrečná
řeč před popravou pravdivá, bude katem sťat. Bude-li to však lež, bude potupně utopen. Vězeň byl, ale tak
mazaný, že se svou závěrečnou řečí osvobodil úplně. Co řekl, že nebylo možné ho ani utopit, ani ho
připravit o hlavu?
9. ročník
Je pravidlem, že zboží s koncem spotřeby je v obchodě Kaufland 3 dny před koncem záruky do 30% slevy a
1 den před ukončením záruky do 50% slevy. Někdy se však prodejce pomýlil a druhá sleva je již účtována
za zlevněné zboží. Vypočítejte, kolik procent celková sleva je, když prodejce pomýlil.

Závěrem s humorem
Již brzy se můžete těšit na nové jarní číslo, ve kterém vám kromě aktuálního dění ve škole představíme hru
discgolf, nové tipy na seriály, hudbu, literaturu.
Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?" „To jsou velice moudří ptáci - jak začne
škola, odletí do teplých krajin."
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