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ZŠ  SVATÉ   ZDISLAVY    V    KOPŘIVNICI    VYDÁVÁ   ŠKOLNÍ   ČASOPIS   PRO   ROK     2011/12 

  Kopřivnice,  prosinec  2011 

                            

                        

 

                 Haló, tady Vánoce …                                               

 

 

...jsou za dveřmi, těšíte se taky jako my??? 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Co vás čeká ve druhém čísle? 

1. Slunce – dar pro život     str. 2 

2. Orion Cup – naši florbalisté     str. 3 

3. Perličky ze školních lavic     str. 4  

4. Vtipy pro zlepšení nálady     str. 4 

5. Duchovní okénko otce Jiřího Ramíka     str. 5,6 

6. Anglická přáníčka pro krásné Vánoce    str. 7 

 

 

ZAJÍMAJÍ  NÁS   NÁMĚTY  ŽÁKŮ  I  UČITELŮ  NA  ČLÁNKY,  OBRÁZKY  DO  SOUTĚŽÍ,  ZAJÍMAVOSTI  

  A STŘÍPKY  ZE  ŠKOLNÍCH LAVIC… 

příspěvky do časopisu    -      vhazujte do schránky důvěry na 2. patře vedle 8. třídy nebo 

- dávejte členům REDAKČNÍ RADY ŠKOLNÍHO ČASOPISU: 

 

Šéfredaktorka – p. uč.  Irena Skalická /IS/ 

Reportéři a redaktoři tohoto čísla – 8.  tř. -  Luky Fajmon   

                                         -   7.  tř. - Jirka Opler, Lukáš Nacházel  

 

Smajlík 

2. číslo 



2 
 

1. Slunce – dar pro život 

Slunce je staré přibližně 4,6 miliard let, což je řadí mezi hvězdy středního 

věku. Bude svítit ještě asi 5 až 7 miliard let. Teplota na povrchu Slunce činí asi 5800 K, proto je lidé 

vnímají jako žluté (i když maximum jeho vyzařování je v zelené části viditelného spektra). Průměr 

Slunce je zhruba 1 400 000 km, což činí asi 109 průměrů Země. Jeho objem je tedy asi 1,3 milionkrát 

větší než objem Země.  

 

 

Význam 

Slunce je hvězda nejbližší k Zemi, jejíž povrch zásobuje teplem a světlem. Světlo dosáhne povrchu 

Země za 8 minut a 19 sekund (přičemž z druhé nejbližší hvězdy Alpha Centauri dosáhne světlo 

zemského povrchu za 4,35 roku). Vzdálenost mezi Zemí a Sluncem se pohybuje v rozmezí             

147 097 000 km až do 152 099 000 km. Tyto změny vzdálenosti však nejsou příčinou střídání ročních 

období na Zemi. Od zdánlivého pohybu Slunce se současně odvozuje i pravý sluneční čas. Jeho 

upravená hodnota v podobě středního slunečního času je základem měření času v běžném životě. 

 prostorový snímek Slunce, téměř dokonalá koule s minimálním zploštěním 

Sluneční světlo 

Dopadající sluneční světlo na Zemi má bílou barvu se spektrem složených barev, které se rozkládají 

od červené, přes oranžovou, žlutou, zelenou, modrou až po fialovou. Tyto barvy je možné vidět během 

polarizace světla či v přírodě během vzniku duhy, která má v tomto pořadí i seřazené barvy.  

 

                          

                                                                         Rozklad světla na spektrální barvy 

Pohyb Slunce v Galaxii 

Z pohledu Galaxie však Slunce nestojí na jednom místě, ale obíhá kolem galaktického jádra přibližně 

ve vzdálenosti 30 000 světelných let. 

Jirka, Lukáš 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FraunhoferLinesDiagram.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFm%C4%9Br_(geometrie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alpha_Centauri
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_sv%C4%9Btla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8Das
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galaktick%C3%A9_j%C3%A1dro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BLUE_STEREO_3D_Time_for_Space_Wiggle.gif
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Počty za ČR + SR 

 

 

1. ročník 2009/2010                                              2.    ročník 2010/2011 

Počet účastníků:  50 000                  69 336 

Počet týmů        3 778                                5 778 

Počet škol        2 000                                2 435 

Počet turnajů          1 109                                1 200  

 

Naše minulé úspěchy: 

První kolo: Orion cup 10. 11. 2010 v Kopřivnici - 2. místo  

Hráči: Lukáš Fajmon, Ondra Janek, Antonín Kvita, Petr Gold, Ondra Imrich, Kryštof Sopuch, Emanuel 

Juřík, Patrik Dobiáš, Josef Štrbavý, Pavel Chechelský a později se připojil k týmu Tomáš Holub. 

V dalším kole - 5. místo  

Starší žáci naší školy neprošli ani přes první kolo. 

Úspěchy tento rok: 

 

 

 

 

 

 

Tento rok 2011 byla největším úspěchem v kategorii 8. a 9. třídy prohra s Emilem Zátopkem - jen 2:1 

Remízovali jsme s Alšovkou 3:3, vyhráli jsme nad Veřovicemi 3:0 a prohráli s Novým Jičínem 3:1 

V základní skupině jsme skončili na 4. místě z pěti týmů. 

Rekapitulace: jedna výhra, jedna remíza a dvě prohry s velmi silnými soupeři. 

Snad k tomu příště bude i trošku více štěstí, které jsme letos postrádali. 

 

Hráči: Lukáš Fajmon, Ondra Janek, Antonín Kvita, Kryštof Sopuch, Emanuel Juřík, Patrik Dobiáš, 

Tomáš Holub, Láďa Kupčík, Petr Tůma, Jakub Jalůvka, Radim Honeš. 

Luky F. 
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8. tř. Zeměpis: učitelka se ptá: co je to záliv?? A žákyně odpovídá: To je to z měsíce?? 

Vyjmenujte řeky Evropy. Žákyně: Kaspické moře…                 /největší slané jezero mezi Asií a Evropou/ 

Při probírání Evropy se učitelka ptá: Kde je Ženeva? Žák: V Africe??          /Ženeva leží v Evropě/ 

7. tř. Hudební výchova: otázka – Kdo byli TRUBADÚŘI?? Žák: pěvci, kteří se povalovali po světě. 

/skladatelé, muzikanti a zpěváci v jedné osobě/ 

8. tř. Zeměpis: Co vyrábí farmaceutický průmysl?                               

Odpověď č. 1: potřeby pro farmy…… 

Odpověď č. 2: zabývá se výzkumem lidí……..                                       /zabývá se např. výrobou léků/ 

__________________________________________________________________________ 

Sváteční idylka: „Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, čerstvě uříznuté jedličky, vánočního 

cukroví...” 

„Cítím, cítím - sousedi se ale maj!” 

 

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 

„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako ostatní.” 

 

Vypůjčená žákovská: Otec na syna: „Pavle, ukaž mi žákovskou knížku!” 

„Nemám ji. Půjčil jsem ji Karlovi, chce s ní postrašit rodiče.” 

 

O hodině se jeden ze studentů zvedne, jde za dveře, ale hned se zase vrátí a omlouvá 

se: „Pardón, já myslel, že mi bzučí mobil - a ono mi jen kručelo v žaludku!” 

 

Nepolepšitelný patlal: Učitelka si povzdechla: „Až ty se, Filipe, naučíš kreslit, tak už 

budou automatické štětce!” 

IS 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
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VÁNOCE – co budeme dělat? 

 
Kdysi dávno svolala zvířátka sněm. Zvědavá opice se tam všech 

vyptávala: „Co pro vás znamenají Vánoce?“  

První odpověděla veverka: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček 

ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“ 

Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět 

voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.“ 

Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou 

sladkou vánočku!“ 

Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější 

krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.“ 

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. 

Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“ 

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? 

Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ 

Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“ 

 

 

 

Ptát se vás tady na to, jestli víte to, co zjistil vůl je asi zbytečné. 

Určitě všichni víte, že Vánoce jsou Ježíškovy narozeniny. Když ale má 

narozeniny, máte pro něj připravený dárek? Jenže co mu tak dát? Vždyť 

on má přece všechno. 

Největší radost bude mít, když si na něj uděláte čas a přijdete za 

ním na návštěvu a chvilku s ním pobudete třeba v kostele. 
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Jestlipak víte, že se u nás ve škole učí angličtina už od první třídy? Ano, děti mají možnost 
přihlásit se do kroužku, tam se učí základy tohoto pěkného a důležitého, pro mnohé možná obtížného 
jazyka. V kroužku mají děti také více možností si hrát a tvořit.  Zrovna v této předvánoční době tvořili 
druháci přáníčka: 

 
 
 
 

 
 
 
 

A co vy? Posíláte vánoční přání, nebo píšete jen maily a sms, a nebo nepřejete nikomu??? 
Škoda, protože takové ručně vyrobené přání udělá více radosti, než 10 sms a nemusí být jen 
k vánocům ….tak Marry Christmas!!! 
         
 

 
 
 

A ještě jedna otázka před koncem starého kalendářního roku? Často se setkáme se zkratkou Pf. 

Víte, co znamená: 
 
Pour féliciter – české novoroční blahopřání, doslovně přeložené z francouzštiny jako PRO ŠTĚSTÍ. 
 
            IS


