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ÚVODNÍK
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Doba covidová je doba nelehká. Izoluje nás v domácnostech a klade na nás
zvýšené nároky.
A právě proto jsme jako členové Žákovského parlamentu přemýšleli, jak
podpořit svoje spolužáky a kamarády. Jak jim udělat radost a zpříjemnit
jim tyto chvíle? Rozhodli jsme se, že budeme tvořit školní časopis, který bude
takovým mostem mezi námi, našimi spolužáky, vyučujícími a třeba i rodiči.
Rádi bychom v našem Jihomoravském časáku přinášeli novinky ze školy,
zajímavosti ze světa, recepty, pověsti, tipy na výlety a tak dále. Třeba vás
nějaký náš příspěvek inspiruje anebo vám udělá radost. Těšíme se na vaše
ohlasy, které můžete zasílat buď do MS Teams Klub 1. stupně a Klub 2.
stupně anebo na e-mail casak.zsjihomoravske@seznam.cz

! VÍTEJTE V NAŠEM ŠKOLNÍM ČASOPISU !

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
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JSME V TOM SPOLU

Před nějakým časem se nám všem změnil život. Děti zůstaly doma a učí se
online. Rodiče plní mnoho rolí najednou. Prarodiče zůstávají doma. Ti, co jsou
ubytováni v domech pro seniory, potom často zůstávají bez většího kontaktu
s okolním světem. Moc mě těší, že někteří žáci i v době, která pro ně samotné
není jednoduchá, dokáží myslet na druhé. Příkladem toho je žákyně 5. ročníku
naší školy, členka žákovského parlamentu, Natálka. Natálka před pár týdny
vymyslela skvělý projekt.

Sama měla volný čas, pro který hledala smysluplnou náplň. A protože má pěkný
vztah se svou babičkou a často na ni myslí, Natálku tedy napadlo, že i další starší
lidé by možná ocenili podporu či pomoc. Přemýšlela tedy, co může pro starší
občany udělat. Co je v jejích silách? A protože Natálka velmi ráda vyrábí a je
kreativní, vyrobila pro obyvatele Domu důstojného stáří v brněnských
Maloměřicích 45 papírových dekorativních hvězd. Snad dědečky a babičky
Natálčina několikatýdenní práce potěší, zútulní jim jejich pokoje a rozjasní jejich
mysl. Moc si vážím Natálčina nasazení, se kterým se do výroby hvězd pustila.
Myslím, že jí mohu za obyvatele Domu důstojného stáří poděkovat. Přeji Natálce
i nadále, ať zůstane stejně tvořivá a dobrosrdečná. Obyvatelům Domu
důstojného stáří potom přeji hodně zdraví a dobrých lidí kolem nich.
A samozřejmě také děkuji vedení Domu důstojného stáří
za to, že nám tuto
malou radost umožnilo.

LUCEO

DEN UČITELŮ
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Jak probíhal Den učitelů na Jihomoravském náměstí? Samozřejmě online.
Parlamenťáci poslali přání učitelům a vyučující zase na oplátku milý vzkaz
žákům.
Vzkaz od žáků pro vyučující:
"Rádi bychom vám za členy žákovského parlamentu poblahopřáli ke Dni učitelů
a tímto vám poděkovali za vše, co pro nás děláte. V obrázku vám posíláme naše
díky a rádi bychom, abyste věděli, že si vaší práce moc vážíme.
Váš žákovský parlament."

A na oplátku povzbuzení od vyučujících:

LUCEO

PSYCHOOKNO
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LUCEO

PROFIL SPORTOVCE

Radim Boček z 5. B
V našem prvním čísle školního
časopisu jsme si pro vás připravili
rubriku Profil sportovce, ve které
pokaždé vyzpovídáme některého
ze známých sportovců naší školy…
Jaký byl tvůj největší úspěch?
Bylo to 8. místo v Praze na evropském
poháru a 3. Místo v Českém poháru
Kdy jsi získal svůj 1. pohár?
Ve 4 letech na malých neoficiálních
závodech
Jak ses k bikrosu dostal?
Přes tátu. Táta začal s bikrosem v
jeho 12 letech a také založil
s kamarády bikrosový klub v Brně Komárově.

Co bys vzkázal čtenářům?
Kdo se nebojí, ať si klidně přijde
bikros vyzkoušet, a to do Komárova
na dráhu.
Po domluvě si
vyzkouší zdarma 1 trénink a pak se
rozhodne, zda se bude chtít bikrosu
věnovat.
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Kolik je ti, Radime, let?
11 let
Jakým sportům se věnuješ?
Věnuji se bikrosu a florbalu.
Kolik jsi už získal pohárů?
67
Získáváš nějaké body za účast na závodech?
Ano, body se sčítají, kdo jich má nejvíc,
vyhraje ligu.
Je tento sport nebezpečný?
Je. Na každém závodě musí být sanitka.
Není závodu bez nehody. Pády jsou časté.
Čím starší je závodník, tím je tvrdší pád.
Nejčastější zranění jsou např. vyražený
dech, otřes mozku, zlomené nohy, ruce…).
Platí zde pravidlo, že závodník by měl dojet
i přes zranění do cíle sám, jinak se mu
strhnou body. Tzn. že je rodičům
při nehodě zakázán přístup ke zraněnému.
Pokud
závodníkovi
pomůže
třeba
i zdravotník a závodník dojede do cíle
s dopomocí, přijde o body.
Jak je to vlastně s věkovými kategoriemi a
závodí i dívky?
Oficiálně závodí děti od 6 let. Táta je
například kategorie 40 +.
Dívky závodí také, ale jsou postaršeny o rok
víc, tzn. že je dívce 12 let, ale patří
do kategorie 11 let.
EDA

HRAJEME SI S PRVŇÁKY

VÝTVORY PRVŇÁKŮ
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EDA

POVĚSTI

RADEGAST
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Kdysi dávno žili na severu Moravy dva bratři, Bořiš
a Svatoslav. Doba byla tenkrát zlá, sucha se střídala s tuhými
zimami a úroda byla rok od roku chudší. Bořiš dávno nechal
hospodářství ladem, potuloval se po kraji a brousil kolem jiných
usedlostí, kde se pak často ztrácely slepice, jehňata a dokonce
i ovce. To Svatoslav se dál rval s nemilosrdnou přírodou, každý
den vyrážel na kamenité pole, plel, nosil ve vědrech vodu
z horské Bystřiny, aby pro svou rodinu sklidil alespoň trochu
obilí. Jednoho dne zabušil na Svatoslavovy dveře starý poutník,
že prý je hladový a unavený, a jestli by mu dopřál trochu
odpočinku a něco k snědku. Svatoslav měl sotva pro sebe, svoji
ženu a děti, ale dobré srdce mu velelo poutníka přijmout. Ten
večer tedy nejedl a svůj skromný díl věnoval hostu. Dokonce
mu nabídl i trochu medu, co přinesl dětem z lesa, kde objevil
včelí hnízdo.

Minula chladná noc a poutník se loučil ve dveřích. Poděkoval
za pohoštění a řekl, že by se rád odvděčil. Proto až bude měsíc
v úplňku, ať Svatoslav dojde na horu, která se vypíná přímo na
východě. Zde bude mít pro něj nachystaný dar. Nadešel večer a
tentokrát rány poutníkovy hole zazněly na Bořišovýh dveřích.
I přes to, že dlouho nikdo neotvíral, poutník neustával.

ONDRA
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A tak mu nakonec rozmrzelý Bořiš otevřel. Požádal ho o to samé
jako včerejšího večera Svatoslava. „Co za to?“ zeptal se Bořiš. Stařec
mu slíbil bohatou odměnu, pokud přijde i on za úplňku na vrchol
hory. Bořiš ho ani nepozval dál, a ať tedy přespí na zápraží. A když
ráno Bořiš vstal, byl už pryč. Nadešel den, kdy měl být měsíc
v úplňku. Svatoslav kvůli svým starostem na slova poutníka úplně
zapomněl. Jeho žena však ne. Přiměla ho, aby se na vrchol hory
vypravil. Prý „kdo ví, třeba tajemný muž dodrží slovo“. Navečer
se tedy vydal malebným údolím a než vystoupal na vrchol, byla už
noc, jejíž temnotu protkávaly jen chladné měsíční paprsky.
Na vrcholu hory ale nikoho nenašel. Už se chystal vrátit domů, když
tu se tajemný poutník přeci jen objevil. Strhl ze sebe plášť
a Svatoslav vydechl posvátnou úctou. Před ním totiž stanul sám
mocný bůh Radegast. Pokynul Svatoslavovi, aby šel blíž. Ukázal mu
dvě mísy. Jednu plnou zlata, druhou černého kamení. Vyzval ho,
aby si vybral svou odměnu. Mísa zlata mu dá bohatství, mísa
kamení vědění. Svatoslav zaváhal jen krátce a zvolil druhou
možnost. Radegast mu řekl, že v míse je uhlí a ukázal mu, kde ho
hledat, a jak s jeho pomocí ovládnout kov. Svatoslav poděkoval
a vrátil se domů. Sotva odešel, dorazil na vrchol nevrlý Bořiš.
Radegast s ním vše zopakoval, jenže Bořiš neváhal ani chvilku
a zvolil zlato. Dva dny trvalo, než těžkou mísu vysílený Bořiš
dovlekl domů. Uplynul nějaký čas a Radegastovy dary přinesly své
plody. Svatoslav se stal proslulým kovářem, jehož nástroje lidem
ulehčily spoustu práce. A jeho rodině se už od té doby vedlo dobře.
Zato Bořišovi
zlato žádné štěstí nepřineslo. Utopil rozum
v medovině. A co nestihl propít, o to ho obrali kumpáni. A tak
jednoho dne jako zoufalý žebrák i on zaklepal na dveře svého bratra,
aby ho nechal alespoň přenocovat na zápraží. Svatoslav ho však
pozval dál. Dal mu najíst a naučil ho řemeslu. Společně s ostatními
pak uctívali štědrého boha. Horu, kde je obdaroval, a kde sídlil,
pojmenovali Radhošť.
ONDRA
Zdroj: Wikipedie

CESTOVANÍ

CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ
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Egypt – Marsa Alam
Když je u nás zima, tak není skvělé místo na ohřátí jenom váš dům nebo byt, ale také
například Egypt!
Pokud umíte plavat tak si sbalte šnorchl.
Do Egypta je nejlepší letět S rodinou. Zábava vás nemine. Pod vodou můžete vidět
spoustu ryb, korálů a jiných živočichů .
Jen co to půjde, neváhej a vyraž za dobrodružstvím se zážitky!
KATIE

AUSTRÁLIE
HLAVNÍ MĚSTO - Camberra.
K Austraili patří Tasmánské ostrovy
Australie je zmenšená verze pravého jména Australské
společenství.
Leží v indickém tichém oceánu.
Australie byla založena v roce 1901.
Královna Australie je Alžběta II.
V Australii je velký výskyt klokanů.

ADAM

ZDROJ :WIKIPEDIE

TIPY NA VÝLET
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STRÁNSKÁ SKÁLA

Jelikož je situace taková, jaká je a nemůžeme moc cestovat, podíváme se
na místo, které leží mezi Slatinou a Líšní.
Stránská skála je skalní útvar a národní přírodní památka. Nadmořská
výška se pohybuje v rozmezí 240–310 m.
Nachází se zde několik jeskyní, které jsou významnými archeologickými
nalezišti (Absolonova jeskyně, Woldřichova jeskyně) – našly se různé kosti
ptáků, zvířecích zubů. Za 2. světové války zde byla Němci budována
podzemní továrna na výrobu leteckých součástek.
Bylo vytvořeno několik propojených jeskyní a šachet, ale celý objekt nebyl
nikdy dokončen.
Roku 1944 po útoku amerických bombardérů byl objekt zničen. Zachoval se
necelý kilometr chodeb, který je nyní volně přístupný.

Zdroj: Wikipedie
Výlet můžete začít na 3 místech – U Vodárny, Stránská – rozcestí
a Stránská skála zastávka tramvaje. Na všech třech místech jsou
rozcestníky, takže uvidíte, kolik kilometrů vás čeká.
Kolem celé Stránské skály vede krásná cesta značená zelenou.
Na jednom úseku si můžete vybrat, jestli jít po vrcholku (po zelené)
anebo si vybrat spodní cestu (po žluté), která vás dovede ke vchodům
do podzemních chodeb.
Také můžete projet úplně všechny cesty.
Trasa není vůbec náročná a zvládnou ji úplně všichni
Jaro je velmi vhodným obdobím na návštěvu, protože zde začínají
kvést koniklece – krásná rostlina, která je ve volné přírodě vzácná.
Na Stránskou skálu chodím moc ráda, převážně jezdím na kole a beru
s sebou baterku 😉

Zdroj: Wikipedie

ANNIE

KOMIKS

O MALÉM MORČÁTKU
by Annie
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ZAHRÁDKA NA BALKÓNĚ
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Každý
nemusí
mít
pozemek
pro pěstování, ale může mít balkón.
Na balkóně můžeme pěstovat některé
zeleniny, bylinky, květiny a ovocné
druhy.
PĚSTOVÁNÍ SALÁTU A KEDLUBNY
ZELENINA:
-rajče, paprika, kedluben, salát,
ředkvičky
BYLINKY:
- levandule lékařská, máta peprná,
dobromysl obecná, bazalka, majoránka,
kopr
KVĚTINY:
- měsíček lékařský, astry,
afrikány, pelargonie, petůnie
OVOCE :
-nejvhodnější k pěstování na balkóně je
jahodník

Sazenice si koupíme hotové v některém
zahradnickém obchodě nebo na Zelném
rynku v Brně. Rostlinky vysadíme
do zahradnických truhlíků asi 30 cm
od sebe. Osázené truhlíky vyneseme
na balkón začátkem dubna nebo později.
Rostlinky pravidelně zaléváme a ničíme
vyrůstající plevel. Za několik týdnů
můžeme sklízet

pevné hlávky salátu

a velké křehké kedlubny

MISHEL
ZDROJE: Můj tatínek ,
který je učitel na střední
zahradnické škole v Rajhradě
ZDROJE: můj otec , který učí na
střední zahradnické škole v Rajhradě

TVOŘENÍ

Návod na kytičku z ruličky
od toaletního papíru
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1. Budeme potřebovat ruličku od toaletního papíru, sešívačku a nůžky

2. Ruličku si nastříháme na 5 koleček

3. Vezmeme si kolečka a secvakneme je k sobě

A kytičku máme hotovou, doufám že se vám to líbilo😉

NATKA

RECEPTY
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ČOKOLÁDOVÉ BROWNIES

INGREDIENCE NA 9 PORCÍ:
-225g vysokoprocentní čokolády
-165g rozpuštěného másla
-250g cukru (i méně, dle chuti)
-2ks vajíčka
-2 lžičky vanilkového extraktu (nemusí být)
-150g hladké mouky
-25g kakaa
-1 lžička soli (také nemusí být)

POSTUP:
1 . předehřejeme si troubu na 180°
2 . nakrájíme si čokoládu a jednu polovinu nastrouháme a druhou polovinu
rozpustíme
3 . smícháme si máslo cukrem, přidáme vajíčka a vanilkový extrakt. Vše
vyšleháme. Poté přidáme rozpuštěnou čokoládu, promícháme. Dále také
přidáme prosetou mouku, kakao a sůl. Opatrně vmícháme. Nyní
vysypeme nastrouhanou čokoládu
4. plech si vyložíme pečicím papírem a nalijeme na něj rovnoměrně těsto
5. pečeme 20 - 25minut, pozor abyste brownies nepřepekli,
uvnitř musí zůstat vlhký

NIKY
RECEPT OD MOJÍ BABIČKY

HUDBA
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IMAGINE DRAGONS
• americká hudební skupina z Las Vegas založená v roce 2008

Jejími členy jsou:
zpěvák, klavírista, kytarista a bubeník Dan Reynolds, baskytarista Ben
McKee, kytarista Wayne Sermon a také bubeník Dan Platzman

Žánr:

pop music, alternativní rock

Skladby:
Believer, Thunder, It´s time, Radioactive, Natural, Next to
me, Shots …..

Alba:
Origins, Evolve, Night vision
MISHEL

Zdroj: Wikipedie

GALAXIE HRDINŮ

Scarlet Witch
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Scarlet Witch vlastním jménem Wanda Maximoff je postava zMarvel Comics
vytvořená Stanem Leea Jackem Kirbym. Poprvé jsme jimohli vidět v komiksu
The X-Men#4 (Březen 1964).

MCU seriály a filmy:
Wanda se svým bratrem Pietrem (Quicksilver) a rodiči vyrůstali v Evropské zemi
Sokovii. Wanda s bratrem milovali sitcom a každý večer jej sledovali do té doby
než doprostřed jejich bytu spadla bomba s nápisem Stark Industries. Wanda a Pietro
museli nehybně ležet několik dní než se vůbec našli. Už v té době Wanda
manipulovala bombou svými čarodějnými schopnostmi. Několik let na nich Hydra
testovala sílu Lokiho žezla. Poté se Wanda a Pietro připojili k Ultronovi, silnému
robotu vytvořenému Tonym Starkem. Po jeho porážce a smrti Pietra se Wanda
připojila k Avengers
a bojovala proti Thanosovi. Zamilovala se do Starkova experimentu proti Ultronovi
Visiona. Po jeho smrti v boji s titánem Thanosem Wanda podlehla smutku a vzteku
a stvořila vlastní svět ve městě West View Hex. Tam si vyčarovala zpět Visiona
a dvě děti Tommyho (Speed) a Billyho ( Wiccan). Potom ale zjistila za pomoci Monici
Rambealu a S.W.O.R.D, že to je vše špatně a musela se vzdát svých dětí a Visiona.
Také zjistila, že je stvořením chaosu Scarlet Witch.

LUKÁŠ

Komiksy:
Vkomiksech je Wanda mutantka a dcera Magneta. Své
schopnosti získala od démona Mephisty.

Zdroj: Wikipedie

PORADNA PRO HOLKY
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LÍČENÍ OČÍ - KROK ZA KROKEM
Ahoj, dnes si spolu uděláme super make-up. Popíšu vám to krok za krokem. Nejprve
vám ukážu, jak si nalíčit oči.

OČI:
1.Nejdříve si dáme nejsvětlejší stín.

2.Poté naneseme tmavší stín.

3.Dále přidáme ještě tmavší odstín.

4.Překryjeme nejtmavším odstínem a přidáme linky.

ANNIE

ZÁZRAČNÁ OSMISMĚRKA

ZVÍŘATA
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L _F S L O N Q E Q
S AŮOČ V Ň MM P
L EMPO Y Q K P E
E L L AO L R F M K
P C QP S Y S E L U
I E I Ž E L V A L S
C CP Ž L E M UR L
E Z CP A M L QGA
U T S Ž I R A F AQ
E A N C B K OS P R
M U Z K Ů Ň M AJ X

NAJDI TYTO SLOVA V OSMISMĚRCE:

SLON, LAMA , SLEPICE, OPICE,
SYSEL, OSEL, ŽELVA, ŽIRAFA,
KŮŇ, LEMUR

EMMA

SPOJOVAČKY A VYBARVOVÁNÍ
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Spoj číslice jak jdou po sobě:

Vybarvi části podle zadání:

VIKY

REDAKČNÍ RADA
Rádi bychom poděkovali panu Janu Březovi za jeho čas a ochotu sdílet
s námi jeho vlastní zkušenosti s tvorbou školního časopisu Mango. Vážíme
si toho, že i když již na naší škole neučí, přesto nás podpořil a měl pro nás
vlídné slovo.
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