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ŠKOLNÍ  NOVINY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA MORAVSKÝ ŽIŽKOV 

 

Cestovatel Tomáš Kubeš opět u nás ve škole. 

Přednáška Tomáše 

Kubeše byla opět 

velmi zajímavá 

ELIŠKA FRISOVÁ, 25.11.2019 

Tomáš Kubeš je pro žáky naší školy zárukou 

dechberoucího vyprávění, při kterém 

mnohokrát i zapomeneme, že sedíme ve škole. 

Fotograf, novinář a cestovatel se fotografii 

věnuje vášnivě již od dětství, profesionálně od 

roku 1998. Pochází z Horoměřic u Prahy. 

Vystudoval střední polygrafickou školu a 

několik let prožil cestováním v Africe a 

poznáváním tohoto svého zamilovaného 

kontinentu… Těšíme se, že je pravidelným 

návštěvníkem naší školy a doufáme, že nám 

brzy připraví další zajímavé vyprávění! 

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE – konečné obrazy výtvarné soutěže, 

která proběhla jako součást vernisáže. 

Připomněli jsme si 

výročí revoluce ↓ 
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ROZHOVOR NA DNES… 

PANÍ UČITELKA 

BARBORA KUČEROVÁ 

 

Paní učitelka Barbora Kučerová je u nás 

na škole prvním rokem, ale i za tak krátkou 

dobu se stala oblíbenou pedagožkou. Možná 

jste už slyšeli, že je absolventkou naší školy, 

to znamená, že sem chodila jako žákyně. 

Zavzpomínáme s ní proto nejenom na její 

školní časy, ale zeptáme se jí i  

na další věci, které nás moc zajímaly. 

 

• Jaké to je, když jste na tuto školu 

chodila jako žák a teď tu jste v pozici 

učitelky? 

Je to takový zvláštní pocit, protože někteří 

učitelé mě učili, takže se s nimi potkávám 

jako kolegyně. Je zajímavé stát na opačné 

straně katedry, ale jsem ráda, že jsem tady. 

 

• Kterou akci jste na základní škole 

měla ráda? 

Vánoční besídky, zpívala jsem ve sboru tak 

to bylo takové příjemné zpestření. 
 

• Jaký byl váš oblíbený předmět po 

přírodovědě? 

Kromě přírodopisu jsem měla ráda výtvarné 

výchovy a hudebky. 

 

• Učila vás v něčem paní učitelka a 

bývalá ředitelka Homolová? 

Za mě tu působila jako ředitelka a učila mě 

z češtiny. Musím říct, že mě dobře připravila 

na přijímací zkoušky. Takže jí patří velké 

díky. 

 

• Proč jste si vybrala zrovna 

přírodovědu a přírodopis? 

Protože mám odmalička ráda zvířata, a tak to 

byla jasná volba. 

 

• Učila jste na nějaké jiné škole před 

námi? 

Neučila jsem, dělala jsem asistenta pedagoga 

a můžu říci, že ty naše děti jsou hodnější než 

děti ve městě. 

 

• Jakou známou osobnost byste chtěla 

potkat, kdybyste měla tu možnost? 

Asi pana Wichterleho, protože vymyslel 

kontaktní čočky a jelikož je nosím tak bych si 

s ním chtěla popovídat, jak ho to napadlo. 

 

• Jaké je vaše oblíbené zvíře? 

Oblíbené zvíře … pes. 

 

• A květina nebo rostlina? 

No…to je těžké říct, ale asi pampeliška, ta je 

taková žlutá, usměvavá, nabíjí mě energií. 

 

Děkujeme za hezký rozhovor! 

(Autor: Eliška Frisová) 
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Kočka 
domácí 

 
Kočky (snad se psi neurazí) jsou asi 

nejroztomilejší 
domácí zvířata, říká se, že 

jim lidé slouží a ony je platí svou kočičí 
roztomilostí. Jsou také hvězdami 

internetu… 
 
 
Má pružné a svalnaté tělo, dokonale přizpůsobené lovu, ostré drápy a zuby a 
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vynikající zrak, sluch a čich. Je společník a 
mazlíček člověka. Pořídit si takovou kočičku 
můžeme všichni, stačí nám jen souhlas rodičů a 
kočičku si adoptovat. Pokud se o ni budete starat 
tak jak máte, bude vás mít ráda stejně jako vy ji. 
Ale pozor i kočky můžou onemocnět. Proto tu 
máme zvířecího doktora, který se nazývá 
veterinář. Kočky najdete na všech sociálních 
sítích.  
 
Nejznámějším majitelem kočky na naší škole 
je paní učitelka Pekárková…  
  
(autor Lucie Slámová) 
 
 

HOROSKOP PRO ŽÁKY: 
 

 

Zajímá 

vás, jak se dnes budete mít a co 

zažijete? Možná se vám stane právě to,  

co předpověděla naše redakce… 

 

 
Kozoroh (22.12.-19.1.): 

Když půjdeš do zoo, netvař se moc sladce… Lev by 

si mohl myslet, že jsi zákusek a skočí po tobě! 

 

Vodnář (20.1.-17.2.): 

Když si na hodině tělocviku budeš myslet, že jsi 

nejrychlejší, mysli na to, že do školy přijde nový 

žák – gepard! 

 

Ryby (18.2.-19.3.):  

Až uvidíš, jak přechází černá kočka přes silnici, 

znamená to, že se chtěla dostat na druhou stranu. 

 

Beran (20.3.-20.4. ): 

Když půjdeš bruslit, zkontroluj si led. Mohlo by se 

totiž stát, že si místo bruslení zaplaveš. 

 

Býk (21.4.-20.5.): 

Dnes nic nemusíš dělat. Výjimka je, pokud jsi ve 

škole. 

 

Blíženci (21.5.-20.6. ): 

Když se dnes vydržíš celý den hlásit, tak tě večer 

bude bolet ruka. 

 

Rak (21.6.-22.7.): 
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Kdybys chtěl(a), tak dnes je ideální příležitost se 

nechat vyvolat z hudební výchovy. Včera totiž 

dávali v televizi Superstar!. 

 

 

 

Lev (23.7.-22.8.): 

Myslíme si, že dnes ti to moc sluší. A proto se dnes 

určitě budeš celou dobu usilovně hlásit! 

 

Panna (23.8.-22.9.): 

Podívej se dnes večer pod postel… může tam strašit 

nedopsaný domácí úkol. 

 

 

Váhy (23.9.-22.10.): 

Dnes je ideální den jít do školy! 

 

Štír (23.10.-21.11.): 

Kolikrát dnes dostaneš jedničku, tolikrát ti paní 

kuchařka přidá na obědě 

 

Střelec (22.11.-21.12.): 

Pokud bude dnes foukat silný vítr, tak si dej 

pořádný oběd, aby se z tebe nestalo letadlo! 

 

 
(Marcel Konečný, Franta Tetur a redakce) 
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, 
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Senát není zakletý! 
O žákovském senátu na naší škole slyšel už každý. Ale jak to tam vlastně probíhá? A jak vidí senát samotní 

senátoři? Přinášíme vám pohled dvou z nich – Elišky z prvního stupně a Julie, která je v 9. ročníku a v senátu je 

posledním rokem. 

ELIŠKA FRISOVÁ – SENÁTORKA 

5.ROČNÍK 

Možná si myslíte, že senát je pro nás žáky 

za trest, ale není to pravda. Já sama jsem 

senátorka a je to tam docela zábava. Věděli 

jste, že například akce „Barevný týden“ by 

se vůbec nekonala, kdyby nebylo senátu? 

At takových akcií je víc… Senát nezabere 

ani moc času, trvá většinou jenom hodinu 

a setkáváme se jen jednou za měsíc. Vždy 

se velmi zasmějeme a pobavíme, ale někdy 

se i trošku pohádáme. Vždycky to ale 

vyřeší paní učitelka Sovová, kterou máme 

v senátě všichni rádi. A nakonec, kdo ví, 

bude někdo z nás díky senátu třeba i 

politik. 
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JULIE GALOVÁ – SENÁTORKA 9. ROČNÍK 

Každý určitě ví, že máme školní senát. 
Někdo říká, že je to nuda, někdo říká pravý 
opak. Ten, kdo říká, že je to nuda a že je to 
k ničemu, tak neví, o co přichází. Senát sice 
trvá pouhou hodinu, což opravdu není 
tolik, jak se zdá, ale to přemýšlení opravdu 
lehké není. Každé zasedání žákovského 
senátu se musí zapisovat. Nejprve se 
zasedání napíše na papír a pak se 
přepisuje přes počítač. A věřte nebo ne, 
opravdu není lehké vymýšlet smysluplné 
věty. Senát se koná vždy první pátek v 
měsíci od dvou do tří hodin. Uteče to jako 
voda. Příprava velkých akcí jako je 
Barevný týden nebo Valentýnská párty 
taky není úplně jednoduchá. Stojí nás 
hodně úsilí vymyslet všechno k naprosté 
dokonalosti, ale jsme vždy rádi, když se to 
povede a výsledek opravdu stojí za to.  
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Výročí Sametové revoluce 
 

Ani jeden z nás žáků si tuto událost nemůže pamatovat… Díky projektu, který proběhl na naší škole jsme se 

ale událostech roku 1989 dozvěděli poměrně mnoho. Dokonce i žáci, co dějepis a učení nemají příliš v lásce, 

se hravou a nenásilnou formou obeznámili nejenom s průběhem samotné revoluce, ale i s dobou, ve které 

proběhla. Podívejte se s námi na fotogalerii z této hezké akce. 
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FOTOGALERIE 

ANEB „VÝBĚR Z AKCÍ NA NAŠÍ ŠKOLE“ 
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ANIME 
(Autor: Lucie Slámová) 
 

Čauky mňauky čtenáři! Dnes si 
popovídáme o mém oblíbeném anime 
… počkat… vy nevíte, co je to anime?! 
Tak já vám to prozradím… 
 
Anime pochází z Japonska, kde je také 
zdaleka nejrozšířenější a vyznačuje se 
charakteristickým stylem kresby 
postav a pozadí. Anime pokrývá 
širokou škálu žánrů, od akčních 
seriálů přes detektivky až po 
psychologická dramata. Anime se 
obvykle vysílá v televizi, distribuuje 
na DVD nebo publikuje jako videohry. 
Anime bývá často ovlivněno nebo 
přímo inspirováno japonskými 
komiksy manga, nebo občas naopak takové komiksy (mangu) inspiruje. 
V Česku mezi nejznámější představitele anime určeného pro děti patří 
například seriál Pokémon nebo film Cesta do fantazie. Z hlediska 
západní kultury se může jevit jako překvapivé, že řada japonských 
animovaných filmů je zaměřena spíše na dospělé diváky, tak 
nepovažujte Anime jako pohádky pro děti. 
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Hra na dnes: The SIMS 4 
Je to počítačová hra, jejíž vydání se 
uskutečnilo 4. září roku 2014. 
Hra byla vytvořena studiem The Sims 
a produkována společností Maxis . 
 
Jedná se o pokračování slavné 
hry The Sims 3 a čtvrtou hru v sérii.                                                  
Již vyšly hry The Sims, The Sims 
2 a The Sims 3.  Ke každé hře vychází 
tradičně několik datadisků a 
rozšíření. Sérii The Sims má na 
starost studio Maxis, které spadá pod 
společnost Electronic Arts. Hra je 
dostupná pro PC, macOS, PS4 a XBOX 
ONE. Hra se v první řadě označuje 
jako simulátor života. Hráč si vytvoří 
postavy, za které chce hrát. V Sims 
světě se tyto postavy označují 
simíci.  Pokud máte herní 
rozšíření The Sims 4: Psi a kočky, 
můžete si ke své rodince přidat i 
zvířecího miláčka.  Zajímavosti: 
֍ Říše kouzel (Realm of magic)  - 

přidává nové město Glimmerbrook, 
ve kterém se nachází portál, a když se 
do něj dostanete ocitnete se v 
magické říši. Možnost mít kouzelníka 
a naučit ho kouzlit.   
 
֍ Psi a kočky (Cats & Dogs) – Nová 
funkce je ve tvorbě Simíka (vytvoření 
koček a psů). S mazlíčky je možno 
provádět spoustu interakcí.  
 
֍ Nové venkovské město Brindleton 
Bay má krásné předměstí s trhy. 
Můžeme zde naleznout veterinární 
kliniku „U Brindletonské tlapky“. 
 
֍ Život na ostrově (Island Living) - 
Užívejte si v bezstarostný světě 
zalitém sluncem, pískem a nekončící 
zábavou, kde si vaši Simíci vytvoří 
vlastní ráj. Tuhle hru doporučuji pro 
pobavení.    (Autor: Michal Červíček) 

 
 
 
 

 
 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Maxis
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Sims_3
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Sims
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Sims_2
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Sims_2
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Sims_3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts
https://cs.wikipedia.org/wiki/IBM_PC_kompatibiln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sims_4:_Psi_a_ko%C4%8Dky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sims_4:_%C5%98%C3%AD%C5%A1e_kouzel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sims_4:_Psi_a_ko%C4%8Dky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Sims_4:_%C5%BDivot_na_ostrov%C4%9B&action=edit&redlink=1
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