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Připravili jsme pro vás další číslo školního časopisu
Zábavná škola Vír. Máme pro vás důležitou novinku –
připomínky či příspěvky k dalším číslům školního časopisu
můžete zasílat na novou e-mailovou adresu:
zabavna.skola@seznam.cz.

V tomto čísle najdete:

• povídání o knížce Malý princ, kterou čteme ve čtení

• rozhovory redaktorů s A. Soukalovou a P. Zánovou

• informace o našem projektu o práci

• informace o botanické zahradě

• vtipy o policajtech

• novinky



Co děláme ve čtení

Malého prince jsme si vybrali ke čtení v hodině český
jazyk-čtení a dovolili jsme si vám ho představit. :o)





Není pohádka jako pohádka, není princ jako princ. Tenhle je
skutečně jen jeden - Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho,
jedno z nejslavnějších děl moderní světové literatury.

Malý princ, kouzelná pohádková bytost, přichází na naši zemi ze
vzdálených vesmírných světů, aby se kdesi v africké poušti
setkal s autorem našeho příběhu a zjevil mu tajemství své
podivuhodné životní pouti. Ale zjeví mu vlastně daleko víc:
tajemství čistého srdce, dobra a krásy. Je to opravdu líbezná
knížka, která vám bude jistě právě tak milá a blízká, jako byla
všem čtenářským generacím, a k níž se budete i později rádi
vracet.

Napsal Antoine de Saint-Exupéry, 1946
Přeložila Zdeňka Stavinohová, 1972
Ilustroval Antoine de Saint-Exupéry, 1946
Vydal Albatros, 1989

Rozhovor s Alenou Soukalovou - provedl Adam Janďourek

Kolik je vám let?
32let.
Líbí se vám v práci?
Ano moc.
Máte povolání které vám umožňuje věnovat se rodině?
Ano, myslím si že ano.
Jak trávíte svůj volný čas?
Psaním diplomové práce, hraji závodně stolní tenis,floorball a
jinak si čtu.



Jaké máte ráda jídlo?
Saláty zeleninové a sladkosti.
Co si ráda oblékáte na sebe?
Sportovní oblečení.
Jakou máte ráda barvu?
Vínovou a zelenou.
Chtěla byste něco ve svém životě změnit?
Chtěla bych mít dostudovanou školu.
Cestujete ráda?A kam?
Moc ráda, po Česku, na východ a do hor.
Jaké máte roční období?
Jaro, protože všude začíná nový život a léto protože jsou
prázdniny a můžu toho hodně podnikat.
Jakou máte oblíbenou hudbu?
Jaromíra Nohavici a R.E.M.

ROZHOVOR
KAROLÍNY ČERMÁKOVÉ S ŘEDITELKOU ZŠ A MŠ VÍR P. ZÁNOVOU

LÍBÍ SE VÁM ZALOŽENÍ ČASOPISU ZÁBAVNÁ ŠKOLA VÍR?
ANO VELMI SE MI LÍBÍ A MOC RÁDA HO PODPORUJI.

ČETLA JSTE OBSAH TOHOTO ČASOPISU?CO VÁS NEJVÍC
ZAUJALO?
ČETLA JSEM VÁŠ ČASOPIS A NEJVÍC MĚ ZAUJALY RÉBUSY,CO SE
ŠUSTNE VE SBOROVNĚ A PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ



TEĎ BYCH SE VÁS ZEPTALA JESTLI JSTE SNILA O PRÁCI
PEDAGOG JAKO MALÁ?
NE O TÉTO PRÁCI JSEM OPRAVDU NESNILA.

KDYBY JSTE VYHRÁLA SPORTKU TAK BY JSTE JELA DO LÁZNÍ
NEBO BY JSTE SI NĚCO KOUPILA?
URČITĚ BYCH SI NĚCO KOUPILA.

JSTE RÁDA ŽE MÁTE RODINU A PODPORUJE VÁS V POVOLÁNÍ?
ANO SJEM RÁDA ŽE MÁM RODINU A PODPORUJE MNE V POVOLÁNÍ

JÁ BYCH ŘEKLA ŽE JSTE PODOBNÁ DANĚ MORÁVKOVÉ ŘEKL
VÁM TO UŽ NĚKDO?
ŘEKLO MI TO UŽ HODNĚ LIDÍ A NA POSLEDY NA PLESE.

JAKÉHO MAZLÍČKA BY JSTE SI VYBRALA?
NO SPÍŠ HLÍDACÍHO PSA.

MĚLA JSTE NĚKDY DOMÁCÍHO MAZLÍČKA?
ANO DĚTI MĚLY ČINČILU,KŘEČKY A JINAK JSME MĚLI PSA.

VAŘÍTE?RÁDA?A CO NEJRADŠI?
ANO VAŘÍM NEJRADŠI MASOVÉ SPECIALITY JAKO STEAKY ATD.

CO NEJRADŠI DĚLÁTE VE VOLNÉM ČASE?
JÁ RÁDA ČTU JEZDÍM NA KOLE A POZNÁVÁM RÁDA PAMÁTKY.

JAKÝ JE VÁŠ FILM NEBO POŘAD?
VŠEOBECNĚ KRIMINÁLKY NEBO DETEKTIVKY.

MĚLA JSTE I JINÉZAMĚSTNÁNÍ?
NE, NEMĚLA.

BAVÍ VÁS CESTOVAT?
ANO A VELMI MOC.



Projekt o práci
Udělali jsme ve čtení projekt o lidech, co dělají za práci.

Měli jsme tam 3 ženy Vladimíru Sedlákovou , Andreu
Stalmachovou a Vlastu Navrátilovou a taky jsme tam pozvali
dva muže - Martina Horkého a Aleše Čermáka. Pozvali
jsme je a položili jsme jim 25 otázek a vždy jsme zapisovali
jejich odpovědi, které jsme potom dali paní učitelce. Mohli jsme
položit
i své vlastní otázky ale nesměly být nepříjemné ani příliš
osobní.

Projekt se nám líbí, někdy se i zasmějeme. Po vyslechnutí
všech hostů jejich odpovědi zpracujeme a porovnáme.

Divadlo ke dni matek

Už nějakou dobu nacvičujeme divadlo, jak to ve škole vypadalo
dřív. Bude to ke dni matek ale nejenom pro maminky. Prostě pro
všechny.

Hlavní postavou je pan řídící, který všechny rovná do
latě. My žáci jsme trochu zlobiví, jako v opravdové škole.
Zpíváme tam písničky pro mamičky i babičky.

Paní učitelky nás taky rovnají do latě, jednou chtějí,
abychom byli hodní a pak zase zlobiví – z bláta do louže.
Premiéru budeme mít v pátek 7. května 2010 od 16.30 h v
kulturním domě ve Víru.

Přij'dte se podívat!



Moravský kras

Minulý týden jsme si ze školy odskočili do Moravského krasu,
kam nás odvezl autobus pan Šaura. Navštívili jsme punkevní
jeskyni, pluli jsme i na lodičkách, někteří byli zralí na plíny, jak
se báli.

Viděli jsme Macochu ze dna i z vrchu – lepší byla ze
dna.
Koupili jsme si spoustu suvenýrů, utratili všechny peníze a
vrátili se spokojení domů. A napapaní taky. Byl to skvělý výlet.

Připravili jsme si pro vás vtipy o policajtech

Jdou dva policajti po kolejích. Když už jdou dost dlouho, jeden říká: -To jsou ale dlouhý
schody!- Na to druhý: -Copak dlouhý, to by tak nevadilo, ale to zabradlí je moc nízko!- První se
otočí a povídá: -Tak počkáme, tamhle nám jede výtah...-

Policajt přišel domů ze služební cesty a hned lákal manželku do postele, ale ona se vykrucovala,
že musí ještě vařit, prát.... Po dlouhém přemlouvání se oba svlíkli, policajt přehodil deku přes
oba dva a říká: -Podívej se, jak mně svítí digitálky!-

Mladá mrtvice nastoupila prvně do služby. Nejprve ranila starého dědka, za ním učitelku a
potom si vyhlídla policajta. S ním si však nevěděla rady, a tak s pláčem přiběhla k matce mrtvici.
-Dcero moje,-, vycítavě se na ni podívá matka, -ty jsi zapomněla, že jsi mrtice mozková?-



Skoci policajt do tranvaje a rika sleduj ten taxik!

Malý chlapec najde obušek. Přiběhne za policajtem a volá: "Haló, pane, není to váš obušek?"
"Kdepak, není! Já jsem ho ztratil!"

Povídá jeden policajt druhému: "Poslouchej, ty ale vypadáš nešťastně! Trápí tě něco?"
"Ani se neptej - stavím barák a nikde nemůžu sehnat bublinu do vodováhy!"

Policajt zabil svou tchyni. Před soudem se obhajuje: "To mi přikázala moje žena!"
"A jak to vlastně bylo?"
"Šla nakupovat do města a řekla mi: Na gauči spí maminka, kdyby na ni sedla moucha, tak ji
zab!"

Ředitel policie se vrací domů a už ve dveřích volá na manželku: "Honem se pojď, Boženo,
podívat, co jsem koupil! Pravý obraz od Rembrandta za 10 000 korun. To je terno, co?"
"A co je na něm namalováno?" ozve se z obýváku manželka.
"Představ si... stanice metra Malostranská!"

Policajt a zahradník jsou na dovolené u moře. Zahradníka pořád obletují dívky, ale poldy si ani
jedna nevšimne. Ptá se proto zahradníka: "Jak ty to děláš, že máš takový úspěch u ženských?"
"To je jednoduché, dávám si do plavek co největší bramboru."
Policajt to také zkusí, dva dny se producíruje po pláži, ale zase nic. Stěžuje si zahradníkovi: "U
mě to nezabírá!"
Zahradník si ho chvíli prohlíží a pak řekne: "Víš, jestli by nebylo lepší dát si tu bramboru
dopředu než dozadu."



Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se
za ní stydí jít. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se: "Copak
slečno... co tak sama?"

Jdou dva policajti po poušti a jeden z nich nese okno. "Proč s sebou táhneš to okno?" diví se
kolega.
"Když mi bude horko, tak si ho otevřu."

Při noční obchůzce najde policajt se psem polozmrzlého a hladového bezdomovce. Vyndá z
kapsy chleba a řízek a ptá se ho: "Chceš kousnout?"
"To bych hrozně rád!"
"Azore, kousni ho!"

V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá: "Prosím vás, neviděl
jste tady na blízku nějakého policistu?"
Muž přátelsky odpoví: "Ne, bohužel, neviděl."
"V tom případě mi laskavě dejte vaše hodinky a peněženku!"

Přijde policajt do práce a hlaholí: "Pánové, já jsem geniální!"
"Jak to?" diví se jeho kolegové.
"Koupil jsem si lego, na kterém bylo napsáno do tří let. A já ho dokázal složit za rok!"

Stojí dva policajti na tramvajové zastávce a jeden se ptá druhého:
"Čím jedeš?"
"Jedničkou, a ty?"
"Já dvojkou."
Po chvíli přijede dvanáctka a ten první policajt říká:
"No vidíš, máme štěstí, můžeme jet spolu!"



Soused vyjde na zahradu a kouká, že policista, co bydlí vedle, kope dvě studny. Chvíli se dívá,
pak mu to přece jen nedá a ptá se: "Že jsem tak smělej, na co potřebujete dvě studny?"
"Na co, na co...to je přece jasný, ne? Jedna je na studenou a druhá na teplou vodu!"

Volá policajt na letiště: "Prosím vás, jak dlouho letí letadlo do New Yorku?"
"Okamžik, prosím," ozve se v telefonu.
A policista na to: "Tak děkuju."

Povídá jeden policajt druhému: "Víš, v kterým měsíci se rodí nejvíc dětí?"
"To tedy nevím."
"No přece v devátým!"
"To jsem blázen! Proč právě v září?"

Policajt zastaví auto a povídá: "Pane řidiči, vystupte si, vy jste pil!"
"To není pravda, nepil! Bůh je mým svědkem!"
"Tak si vystupte oba dva!"

Botanická zahrada ve Víru

V úterý 11. května 2010 v 11.00 h bude slavnostně přestřižena páska naší botanické zahrady, a
ta bude oficiálně otevřena pro své současné i budoucí příznivce a návštěvníky. Bude tak završen
náš projekt Botanická zahrada ve Víru, aneb Komu se nelení, tomu se zelení. Na tuto malou
slavnost přijedou i zástupci z Nadace Partnerství, která nám svou dotací umožnila se do takového
projektu vůbec pustit. Otevření zahrady bude vyvrcholením projektového dne o přírodě a všem,
co v ní roste. Přijďte i vy ochutnat naše bylinkové čaje s pampeliškovým medem, které se u této
příležitosti budou podávat!



Porovnejte, jak to vypadalo dříve….

Co napsali o naší zahradě novináři:

Projekt - botanická zahrada

Na botanické zahradě jsme pracovali dva roky kromě zimy a
prázdnin. Mě to moc bavilo, protože jsme se neučili, ale zato
jsme byli dost špinaví. Zasázeli jsme tam rostliny (kytky a
stromy), udělali jsme tam cestičku
a altán. Budeme ji slavnostně otvírat
dne 11. května 2010 v 11.00 hodin.
Přijedou sem lidi, kteří nám na ni věnovali peníze.
Přijďte na otevření! Adam


