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

  Kopřivnice,  únor  2012 

                            

                        

 

                 Že by jaro …                                               
    

    

............kluci už si chystáte pomlázkukluci už si chystáte pomlázkukluci už si chystáte pomlázkukluci už si chystáte pomlázku????????????    

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

Co vás čeká ve třetím čísle? 

                        1. Cestování v čase             str. 2 

2. Perličky ze školních lavic, vtípky    str. 3  

3. Duchovní okénko otce Jiřího Ramíka     str. 4 

4. Naše družinka      str. 5 

5. Největší pecky z letošního lyžáku? – anketa   str. 6 

 

 

 

 

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 

3. číslo 
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Cestování v čase ve vědě 

Již od počátku vědy si mnoho lidí klade otázku, zda může cestovat do minulosti a 
změnit ji, či cestovat do budoucnosti a vyhnout se jejím následkům. Přestože až do začátku 
20. století bylo cestování v čase považováno za nemožné, fyzik Albert Einstein  pomocí 
speciální teorie relativity  ukázal, že do budoucnosti v jistém smyslu cestovat lze. Podle této 
teorie, pokud se jakékoliv těleso přiblíží rychlosti světla, čas se pro něj z hlediska ostatních 
zpomalí, takže vlastně cestuje do budoucnosti. Stejného efektu lze dle obecné teorie relativity 
dosáhnout pobytem v silném gravitačním poli, například poblíž černé díry. Nicméně žádný z 
těchto způsobů neumožňuje se vrátit do výchozí doby, cesta je jednosměrná. 

• Andromeda Stoupající 
• Austin Powers 
• Cesta do pravěku 
• Cestovatel (2007) 
• Červený trpaslík 
•  Pekelně ostrý výlet (1997) 
• Déja Vu (2006) 
• Dinosauři (2004) 
• Doctor Who (1963) 
• Donnie Darko (2001) 
• S. Darco (film) (2009) 
• Dvanáct opic (1995) 
• Futurama (1999) 
• Harry Potter a vězeň z Azkabanu 
• Hrdinové (2006) 
• Hvězdná brána 
• Rok 1969 (1999) 
• Časová smyčka (2000) 
•  Moebius II (2005) 
• Hvězdná brána: Návrat 
• Hvězdná brána: Atlantida 
•  Before I Sleep /2005/ 
• Zlaté časy ve Spessartu (1967) 
• Ztraceni 
• Černý rytíř 
• Simpsonovi 
• Griffinovi 

 

• Stargate Universe - [01x08] Time(2009) 
• Minutemen (2008) 
• Muž z prvního století (1961) 
• Návrat do budoucnosti (1985) 
• Návrat do budoucnosti II (1989) 
• Návrat do budoucnosti III (1990) 
• Návštěvníci (seriál) (1981) 
• Návštěvníci (film) (1993) 
• Návštěvníci 2 (1998) 
• Návštěvníci: Cesta do Ameriky (2001) 
• Osudový dotek (2004) 
• Planeta opic (film, 1968) (1968) 
• Prehistorický park (2006) 
• Proud času (2003) 
• Star Trek (1966) 
• Star Trek IV: The Voyage Home (1986) 
• Star Trek: First Contact (1996) 
• Star Trek (film, 2009) (2009) 
• Stroj času (film, 1960) (1960) 
• Stroj času (film, 2002) (2002) 
• Tajemná záře nad Pacifikem (1980) 
• Terminátor (film) (1984) 
• Terminátor 2: Den zúčtování (1991) 
• Terminátor 3: Vzpoura strojů (2003) 
• Zítra vstanu a opařím se čajem (1977) 
• Ztraceni ve vesmíru (1998) 
• Zabil jsem Einsteina, pánové! (1969) 

 

 

Autoři: Jirka, Lukáš N. 

1. Cestování v čase je, když se cestovatel (člověk) 
pohybuje do minulosti či do budoucnosti, většinou za pomoci 
nějakého stroje času. 
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2. Perličky ze školních lavic aneb každý má občas svůj den ☺☺☺☺ 
 

7. tř. zeměpis – učitelka se ptá: Co zajímavého víte o kmeni Křováků?  

  Žákyně:  Já vím, rozmnožují se v přírodě. 

6. tř. žák si značí v žákovské knížce oznámení pro rodiče: Ve škole se viskitli vši.  /vyskytly/ 

8. tř. chemie – učitelka se ptá: Co je to rozpouštědlo? 

  Žák: cukr, sůl …                               /voda, benzín/ 

8. tř. chemie – učitelka: vyjmenujte chemické prvky…….. 

  Žák: olovo, zinek, žula, sklo     /hliník, zlato, dusík…/ 

8. tř. chemie – učitelka: Jaké vlastnosti má destilovaná voda? 

  Žák: …..má rovné dno…….                 /čistá voda bez přidaných látek/ 

8. tř. chemie – v písemce: jak dělíme vodu podle obsahu nečistot? 

  Žák: velmi čistá, znečištěná, silně znečištěná, velmi silně znečištěná 

        /pitná, užitková, odpadní/ 

Víte, že se 7. tř. chystá na lyžák, zrovna když se tvoří toto číslo??? 

Přidáme pár vtipů na téma sportovci  
Bábovka: 
Víte, z čeho by si měli brát příklad sportovci? - - -Z bábovky - je stále ve formě. 
 
Běžec: 
Nejrychlejší muž světa šel na výlet do pralesa s kamarádem. Začal je honit tygr. 
Kamarád se schová a volá: "Jsi v pořádku?" "OK, mám dvě kola náskok!!!" 
 

Dostihy: 
Dostihový jezdec dojede konečně do cíle. Jeho trenér ho už čeká a hned se začne 
rozčilovat, jak zbabral závod. "Co řvete?! Vždyť za mnou byli ještě tři koně!", brání se 
žokej. "No, to byli, ale ti už patřili do dalšího dostihu!!!" 
 
Na saních: 
"Jak jste se mohl na těch saních tak snadno nabourat?" "Snadno, vidíte támhle ten 
strom?" "Vidím." "No vidíte, tak já ho neviděl!!!" 
 
 
Netradiční styl: 
Vyloučili ji pro netradiční styl z plaveckých závodů na sto metrů volný způsob." 
"Netradiční styl?" "Použila motorový člun." 
 
O kostře: 
Víte, proč kostra nemůže skákat Bungee -Jumping?- - - Protože na to nemá žaludek!!! 



4 
 

3. Duchovní okénko otce Jiřího Ramíka 
Perli čky ze školy – život se spolužáky 

 

Občas se ve Smajlíku objeví „perličky“ – humorné výroky, které někdy zazní ve 

vyučování. Například v náboženství při zkoušení Desatera zaznělo, že 6. přikázání zní: 

„Nesesmrdíš!“ (správně má být „Nesesmilníš“). Pro tentokrát ale napíšu jednu perličku ze 

života sv. Dominika Savia, kterému je zasvěcena školní kaple ve druhém patře. 

 

 

 

Když měl dvanáct let, přišel do velkého italského města Turína, kde také chodil i do 

školy. Až na to, že to bylo před více než 100 roky, byly vztahy mezi spolužáky podobné těm 

dnešním.  

Jednou došlo mezi dvěma Dominikovými spolužáky k velké hádce. Jediné na čem se 

shodli, že to musí večer vyřešit vzájemnou rvačkou – klidně ať teče krev. Dominik se je snažil 

přemluvit po dobrém, zkoušel vyhrožovat, že to prozradí učitelům, ale nic nepomohlo. A tak 

jim aspoň nabídl, že jim bude dělat při tom soudce. 

Večer šli na louku na kraji města. Oba rváči si nasbírali velké kameny. Dominik určil 

vzdálenost, ze které začnou po sobě házet a postavil se doprostřed mezi ně, aby souboj 

odstartoval: „Až řeknu teď, začnete házet kameny. Ale první kámen musíte hodit na mě! 

Jinak nesmíte začít. “První kluk, který už měl zvednutou ruku s kamenem, ji spustil dolů: „Ne, 

Dominiku. Na tebe nehodím! Vždyť tys mi nic neudělal.“ A ten druhý koktal: „To nemůžu, 

vždyť jsi můj kamarád.“ Ale Dominik stál pevně uprostřed mezi nimi. 

Po chvíli jeden z kluků pustil kámen dolů. Pochopil, že Dominik šel až do krajnosti, 

aby je smířil. Kameny na zemi odkopl a šel nabídnout tomu druhému ruku ke smíření. 

 

 

Přeji vám podobné kamarády!  

o. Jiří Ramík 
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4. Družina…… 
……tam se pořád pilně pracuje a tvoří. Letošní školní rok si v družince povídáme      

o Kopřivnici. Už jsme stihli prozkoumat její historii, kulturu a školství, spoustu 

zajímavých věcí víme o slavných rodácích města a významných stavbách. 

 Každý měsíc dostáváme do deníčků několik úkolů. Zkuste provětrat i vy ostatní 

mozkové závity a úkoly vlastní silou nebo s pomocí internetu splnit ☺. 

 

 

 

 

 

Kočár z muzea 
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Letošní lyžák 2012... 

….byl zase nabitý zajímavými zážitky jako každý rok. Ti, kteří 

stáli na lyžích poprvé v životě, se naučili lyžovat díky paní 

učitelce Kopecké a Poláčkové a ostatní se zdokonalili ve svém 

stylu a umění s paní učitelkou Skalickou. 

Velkou senzací bylo, když jednomu žákovi zůstala lyže 

zapíchnutá ve sněhu už na lanovce, jinému zase spadla hůlka 

uprostřed jízdy na sedačkové lanovce.  

 

Asi většina ze všech sedmáků ale vyzkoušela poprvé jízdu 

na běžkách, což bylo pro některé velice obtížné, na druhou 

stranu zábavné a hodně odlišné od klasických lyží. Na běžkách 

jsme zažili jízdu mezi smrčky i slalom mezi srnčími bobky, když 

jsme omylem zajeli do lesíka. Další družstvo zase zažilo 

sněhovou bouři, při které nebylo vidět ani na krok, natož na běh. 

Všichni jsme se nakonec vrátili v pořádku 

s památečním tričkem a fotkami, které jsou k nahlédnutí na 

disku O. A zde je pár postřehů, které možná pochopí jen ti, kteří 

se účastnili, možná to bude na debatu pro příští sedmáky…. 

 

Co vás nejvíce bavilo? se zeptal reportér Lukáš Nacházel… 

- Scénky a večerníčky 

- Sranda na pokoji, zamrzlé okno 

- Jízda na běžkách 

- Super párty a diskotéka s církevní školou z jižní Moravy 

- Nejlepší večerníček s názvem Drahomíra v podání Gold, Klečka, 

Štrbavý a Imrich byla hřebem lyžáku☺     


