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                ZZZZdravídravídravídravímemememe    vásvásvásvás 

    vvvv    čase čase čase čase zimy a sněhových radovánekzimy a sněhových radovánekzimy a sněhových radovánekzimy a sněhových radovánek    !!!!!!!!!!!!    

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

Co se dozvíte ze třetího čísla? 

1. Jaká máte předsevzetí pro rok 2011 – anketa pro žáky  a učitele,  str.2 

2. Něco málo o zimních sportech, str. 3  

         3. Duchovní okénko otce Jiřího Ramíka, str. 4 

4. Pyrotechnika očima Michala, str. 5 
 

5. Vtipy a perličky ze školních lavic, str. 6 
 

6. Naše družina – vtipy o Hurvínkovi a jeho přátelích , 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 7. třídy  

nebo 

- dávejte členům REDAKČNÍ RADY ŠKOLNÍHO ČASOPISU: 

šéfredaktorka – p. uč.  Irena Skalická 

reportéři a redaktoři tohoto čísla – 7.  tř. -  Michal Novotný, Luky Fajmon,  Marek Kyselý 

              6. tř. Luky Nacházel, Kristýna  Bergerová 

Kopřivnice, únor 2011 

 

Smajlík 

3. číslo 



2 
 

 

…dali jsme tuto otázku na naší školy některým z vás,  a jak to dopadlo?? Čtěte… 

 

1.tř  Katka Baďurová -  chci se zlepšit v hudebce a pomáhat svojí sestře 

Denisa Gumanová -  každý den si budu hrát se svou kočkou 

 

2.tř  Adélka Novotná - budu pomáhat svojí mamce 

Adélka Žižlavská - budu každý den zametat schody 

 

3.tř  Martin Macko  - budu každý den číst a běhat 

Doubravka Horáková - budu každý den cvičit na piano 

4.tř  Patrik Štěpán - budu se snažit zhubnout!!! 

Eliška Vémolová - nebudu zlobit 

 

5.tř  Tereza Tillová – nebudu jíst sladké 

Učitelé: 
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2. Turnaj ledního hokeje v Novém Jičíně 
Dne 22. 12. 2010 se uskutečnil turnaj družstev ledního hokeje rok narození 2002 a níže o pohár 

memorialu „Haryho Tomana“ v Novém Jičíně. 

Z 8 týmů z Moravy a Slovenska se umístil tým HC Kopřivnice na krásném  1. místě, 2 hráči tohoto 

klubu, jsou žáky naší školy Darek Bartošák z 1. třídy a Radim Nacházel ze 2. třídy.                                                                                           

Hoši děkujeme za skvělou reprezentaci našeho města. 

 

Líbí se vám tento bílý adrenalinový sport? Víte, co všechno je na něj potřeba a hlavně jaké jsou ceny, 
pokud to vezmete hodně vážně a nechcete chodit do půjčovny? Zde jsou orientační ceny: 

prkno 5 500 – 11 000          komplety /prkno + vázání/ 3 000 - 12 000 kalhoty 2 000 – 3 500 

vázání 1 400 – 5 000  vak /obal/ 1 000 – 2 000   bunda 2 000 – 3 500 

boty 1 500 – 4000  přilba 1 000 – 3 000   rukavice 1 000 – 1 500 

brýle 500 – 2 000  páteční chránič 1 500 – 2 000  celkem od 17 000 - 32  000 Kč 

cena v půjčovně na den v Kč:  

Snowboard komplet (snowboard + boty) 150 Kč na den 20 pojištění 1500 záloha 

                                         



4 
 

3. naše malé duchovní okénko 

Radost nebo sranda? 
  
Dva blázni si koupí vánočního kapra. Přinesou jej domů a tam se jeden ptá 
druhého: "A jak ho vlastně zabijeme?"  
Druhý chvílí přemýšlí a pak řekne: "Společně ho utopíme ve vaně." 
 
  
Pousmáli jste se aspoň trochu? Pokud ano, jsem rád. Existují vtipy, které dokáží rozesmát 
téměř každého člověka. Některé vtipy dokáží probudit úplný výbuch smíchu a jiné zase jen 
tak pohladí. Ale většinou to nemá moc dlouhého trvání. Za pár minut už o vtipu nevíme a 
s  ním se vytratí i ten smích. 
 
Naštěstí kromě legrace a srandy existuje ještě něco podobného a to je RADOST. Radost je 
trochu jiná, než sranda. Není spojená  se smíchem, kdy se člověk za břicho popadá, ale zato 
má jinou vlastnost. Radost trvá mnohem déle, než sranda a smích po dobrém vtipu. A kdo má 
radost, ten o sobě také může říci, že je šťastný. 
 
A jak takové radosti dosáhnout? Radost nám může přinést hodně věcí. Zmíním ale jenom dvě. 
Tou první věcí, která nám přináší radost je čisté srdce. Kdo nemá čisté srdce anebo čisté 
svědomí, ten radost nezažívá. A tou druhou věcí je, že uděláme něco dobrého pro druhé. 
A tak vám tedy všem přeji: Hodně radosti! 
  

o. Jiří Ramík 
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I když už jsou vánoce a oslavy Nového roku pryč, Michal pro nás připravil článek na téma: 

Pyrotechnika	a	jejı́	dělenı́	

1. kulové pumy 

třída bezpečnosti - 2.  

Popis: balení obsahuje 12 ks kulových pum o průměru 45mm a hmoždíř /odpalovací  trubici/. Pumy 
nabíjíme do hmoždíře a postupně odpalujeme. Kulové pumy vyletí do výšky cca 30m, kde explodují a 

vytvářejí barevné efekty. cena asi 250,-- 

 

2. kompakty 

třída bezpečnosti – 2. cena asi 250,-- 

Popis: stříbrný praskající krouživý chvost do barevných kytic s praskáním. Počet ran: 25 ran 

Postavíme na zem a kocháme se profesionálním ohňostrojem. 

 

3. dětská pyrotechnika, volně prodejná, bouchací kuličky 

třída bezpečnosti – 1. 

Při nárazu na zem, vydá zvukový efekt balení 50 ks, 1 ks stojí asi 6,-- 

 

4. Konfety 

třída bezpečnosti – 1.  

Konfety vystřelují do výšky barevné papírky nebo metalické proužky. cena 150,-- 

Nezapomeňte, že na prvním místě je vaše bezpečnost a pak zábava a zážitek. 
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Když odjížděl na hory, přál si, aby padal sníh. Přání se mu vyplnilo - zasypala ho tam lavina. 
 

Majitel vleku si stěžuje lyžařskému instruktorovi:  
 „Sjezdovka je teď tak přeplněná, že se skoro nedá sjet.” 

Instruktor se pousměje: „Tak to bych ti mohl na hodinku půjčit své žáčky. Jestli je dostaneš nahoru, 
tak ti to tady zaručeně vylidní!” 

 
Přiběhne do horského chaty vyděšený turista a křičí: „Utečte! Všichni utečte! Valí se sem obrovská 

sněhová koule!”  
Recepční ho mírní: „Z toho si nic nedělejte, to jen Yetti metá kotrmelce. 

 
 

Víte, co se stane, když prase potká zásuvku?? 
 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

9. tř. chemie - vyjmenuj vzácné kovy ……..vodík, odpovídá žák…………..:)      /vodík je plyn/ 

6. tř. hudebka – Rondo je cyklistická skladba, vysvětluje žák                          /cyklická/ 

7. tř. zeměpis – vysvětli pojem Afroameri čan………. Žák: POLOčernoch 
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„Dnes jsem byl jediný, kdo se ve třídě hlásil.“ 

„To je hezké, Hurvínku,“ potěší se pan Spejbl. 
„A co se pan učitel ptal?“ 

„Kdo nemá domácí úkol,“ odpoví Hurvínek. 
 

„Hurvínku, v levé kapse máš dvacet korun a v pravé šedesát. Co máš?“ 
„Cizí kalhoty, pane učiteli.“ 

 
„Paní učitelko, proč se mým zubům říká mléčné?“ 

„Protože piješ hodně mléka, Hurvínku.“ 
„Takže můj taťulda má pivní zuby,“ zaraduje se Hurvínek. 

 
„Doufám, Hurvínku, že už tě nikdy neuvidím opisovat!“ 

„To já taky, pane učiteli.“ 
 

„Pane učiteli, já nemohu přečíst, co jste mi napsal pod můj úkol.“ 
„Že máš psát krasopisně, Hurvínku!“ 

 
„Tak co, Hurvínku, jaký je váš nový učitel?“ 

„Hodný a zbožný, taťuldo.“ 
„Zbožný???“ 

„Ano. Při každé mé odpovědi jenom říkal: Pane bože, pane bože.“ 
 

„Tak co, Hurvínku, byl jsi dnes ve škole hodný?“ 
„Co bych tak asi, taťuldo, mohl vyvádět, když jsem stál celé vyučování v koutě.“ 

 
Mánička o školní přestávce netrpělivě přeskakuje z nohy na nohu. 

„Co to vyvádíš?“ diví se Hurvínek. 
„Chce se mi na záchod.“ 

„A proč nejdeš?“ 
„Blázníš? Teď, když je přestávka?“ 

 
Mánička se vrací s Hurvínkem ze školy. Protože Hurvínkovi se nechce táhnout domů s aktovkou, 

napíše na ni cedulku: Máni, vezmi tu tašku s sebou domů. Já na ni zapomněl. 
Mánička pod to připíše: Vezmi si ji sám, já tu cedulku neviděla. 

 
„Hurvínku, kdo je ve vaší třídě nejchytřejší žák?“ 

„Nikdo, taťuldo. Pan učitel říká, že jsme jeden hloupější než druhý.“ 
 

Hurvínek přibíhá pozdě do školy. Na chodbě se srazí s ředitelem. 
„Deset minut zpoždění,“ oznámí přísně ředitel. 

„Já taky,“ rozzáří se Hurvínek. 
 

Před Hurvínkovou školou je cedule, varující řidiče. Je na ni napsáno: 
POZOR, NEPŘEJEĎTE DĚTI. 

Hurvínek pod to připsal: 
POČKEJTE SI NA UČITELE. 

 
Učitel je rozzloben: „Hurvínku, už zase jdeš pozdě do školy!“ 

„Ano, pane učiteli, ale vy vždycky říkáte, že na učení není nikdy pozdě.“
 


