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ŠKOLNÍ NOVINY ZŠ MIROSLAV

TÉMA MĚSÍCE
Kam vyrazit?
Venku začíná být krásně, po zimě se zase otevírají hrady a zámky… Tak kam pojedete?

V Česku je tolik krásných míst, které stojí za návštěvu. Na dovolenou můžete jet třeba k vodě na Slapy,
vyřádit se v zábavném parku Permonium Oslavany nebo obdivovat zvířátka v ZOO Brno. Co vám
doporučujeme navštívit?

KAMÝK NAD VLTAVOU
Kamýk nad Vltavou je velice krásná vesnice, ve které žije jen
Ilustrace: Kája
951 obyvatel. Byla jsem tam zhruba před třemi lety a můžu
toto místo doporučit především všem výletníkům, kteří rádi
jezdí na hausboatu, protože je to asi jeden z nejkrásnějších
přístavů na přehradě Slapy.
Kamýk nad Vltavou se nachází ve Středočeském kraji, okrese
Příbram. Za obcí je zřícenina královského hradu Kamýk
a nedaleká vyhlídková věž, která nese jméno Vrškamýk. Je
příjemné vyměnit vodu za zem a obdivovat krásy staveb našich
předků. Od přístaviště je zřícenina vzdálena 1,2 km a jde se k ní
převážně po rovině. Ideální pro výlet s dětmi.
Kamýk byl postaven v gotickém slohu. Stavba vznikla
v 1. polovině 13. století a zanikla v 1. polovině 14. století. Zakladatelem hradu byl Václav I., ale stavbu
dokončil až Přemysl Otakar II. Kamýk vlastnili také Lucemburkové.
zdroj: https://www.obeckamyk.cz/obec/zajimavosti/vrskamyk/

Kája

PERMONIUM OSLAVANY
Zábavní park je určený nejen pro děti, ale i pro dospělé, pro všechny jsou zde připraveny dovednostní
i vědomostní úkoly. Naleznete zde různé atrakce – největší
nadzemní bludiště v ČR imitující na povrchu systém důlních
chodeb, důlní jezero, sopku propojenou s dvouúrovňovým
lanovým centrem, prales, důlní štoly a další.
V jednotlivých atrakcích se odehrává interaktivní hra "Magic
Permon", řízená pomocí moderních informačních technologií.
Na své trase můžete zažít příběh jednoho z šesti oslavanských
permonů. Každá trasa skrývá přes 30 atrakcí ve třech různých
úrovních náročnosti. Indicie k různým úkolům vám řeknou
přímo permoníci.
Čekají vás zde čtyři typy zadání – adrenalinové v lanovém
Ilustrace: Kája centru, fyzické, vědomostní o historii hornictví a dovednostní.
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Jeden z úkolů je přitom pro všechny společný. Pokud zvládnete splnit všechny aktivity, vyhráváte
i jedinečný dárek.
Základní vstupné Permonium
Základní vstupné + Duhový svět
Rodinné vstupné + Duhový svět
Děti do 3 let

dospělí, děti
dospělí, děti
2 dospělí + 2 děti do 15 let

190Kč/osobu
290Kč/osobu
950Kč/rodinu
Zdarma
zdroj: https://www.permonium.cz

Lucka

ZOO BRNO
Velké i malé návštěvníky láká zejména zmodernizovaná a nově
otevřená expozice Tropické království. Tato expozice
představuje živočišné obyvatele tropů Afriky, Asie a Ameriky.
Dalším tahákem ZOO je expozice Tygří skály, které jsou
domovem tygrů sumaterských a levhartů evropských. ZOO
Brno se nachází v blízkosti Brněnské přehrady na Mniší hoře,
zaujímá plochu 65 ha. Návštěvníci zde mohou vidět téměř
800 zvířat v 210 druzích. Zaměřuje se především na kopytníky,
ale chovají i další zvířata, jako jsou například lední medvědi,
tygři, opice.
Vstupné: senioři 110 Kč, dospělí 150 Kč, rodinné vstupné
Ilustrace: Kája
450 Kč, děti do 3 let zadarmo. Dokonce si s sebou můžete vzít
pejska, ten má vstupné 50 Kč.
Po návštěvě ZOO doporučuji projít si pobřeží zmíněné Brněnské přehrady (říká se jí Prýgl) a půjčit si
šlapadla, lodě nebo paddleboardy. Pro sportovce a milovníky hradů a zámků také doporučuji zajet si
po cyklostezce na hrad Veveří. Trasa je dlouhá 10 km.
zdroj: https://www.zoobrno.cz

Míša

LEDNICE
Zámek patří mezi nejkrásnější a
nejnavštěvovanější v České republice.
První zpráva o tvrzi je z roku 1222,
kterou český král Václav I. propůjčil
rakouskému
šlechtici
Sigfriedu
Sirotkovi. Renesanční zámek byl
postaven až za knížete Hartmana z
Lichtenštejna.
Kníže Karel z
Lichtenštejna zahájil roku 1632
zásadní přestavbu, z té se však
zachoval jen areál jízdárny a stájí
Ilustrace: Eliška
postavený podle návrhu J.B. Fischera
z Erlachu. Francouzská zahrada byla koncem 18. století přetvořena na anglický park se zahradními
stavbami. Z let 1798–1802 pochází minaret a římský akvadukt.
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Minaret je postaven podle plánů architekta Josefa Hardtmutha (slavný vynálezce tužky a zakladatel firmy
Koh-i-noor). Je to rozhledna asi 62 metrů vysoká. Spodní část má 8 místností, které jsou bohatě zdobeny
na stropech, stěnách i podlaze orientálními ornamenty. Věž má tři ochozy a k nejvyšší se dostaneme po
spirálovitém
kamenném
schodišti
(302 schodů). Dnešní vzhled zámku je z let 1846–1858 a je inspirován Anglií a Skotskem. Přestavbu provedl
kníže Alois II. z Lichtenštejna podle projektu architekta Jiřího Wingelműllera. Zasloužil se i o výstavbu
zámeckého skleníku, který měří 92 metrů na délku, 13 metrů na šířku a je vysoký 7,5 metru. V rozhlehlém
Lednicko-valtickém areálu můžeme dále navštívit Janův hrad, Rybniční zámeček, Apollónův chrám,
Hraniční zámek, chrám Tři grácie. Prohlídku si můžeme zpestřit jízdou v kočáře taženém koňmi, nebo
jízdou na lodičkách.
zdroj: Wikipedia, kniha 100 hradů a zámků do kapsy

Linda

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Zámek Hluboká nad Vltavou je jedna z nejkrásnějších a
nejatraktivnějších památek v České republice. Mohl by soupeřit i
s Karlštejnem! Proto není divu, že se na Hluboké natáčelo i hodně
zajímavých českých pohádek (např. Pyšná Princezna). Mají tam také
nádherné zahrady s jezírkem a „klášterem pro koně“. Je tam zajímavý
skleník s exponáty ze zahraničí. Velký areál má několik okruhů.
Nebudu vám je tady všechny představovat, protože by to byla nuda,
za zmínku snad jen stojí informace, že zámek Hluboká je jeden z mála
památek, který je otevřený i v zimě (tzv. zimní okruh). Doporučuji
vám tento zámek, protože se mi nejvíc líbily všechny ty detaily v
interiéru, které jsou velmi propracované.
Přeji vám hezký zbytek dne. ;-)

Ilustrace: Eliška

Týna

PÁLAVA
Celou Pálavu nestihnete projít celou za jeden
den, doporučuji si naplánovat více výletů.
Samozřejmě Pálava je rájem pro milovníky vína.
Turisty láká zřícenina hradu Dívčí hrady, též
Děvičky. Sem se dostanete nejkratší cestou
z Pavlova, nebo Dolních Věstonic. Ale pozor! Je to
kopec! Výhled však za to stojí. Krásný výhled na
novomlýnské nádrže a vinařské oblasti si však
více
užijete
z
vyhlídky
Děvín
Ilustrace: Eliška
(pod televizním vysílačem). Naučné stezky vás
zavedou například ke skalním útvarům, zřícenině kaple sv. Antonína, nebo k další zřícenině Sirotčí hrádek.
A pokud si vyšlápnete i na Stolovou horu, uvidíte Svatý kopeček v Mikulově.
Než se sem vydáte, nezapomeňte, že Pálava je chráněná krajinná oblast, proto je zde zakázáno chodit
mimo vyznačené trasy. Pokud vás neláká moc turistika, hned pod pálavskými vrchy si užijete vody nebo
rybaření v autokempu Merkur Pasohlávky, či vodní atrakce v Aqualandu Moravia.
Adámková
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CO BYLO, CO BUDE …
Den matek
Maminky jsou tu vždy pro nás, tak jim můžeme vzdát čest alespoň drobným dárkem.

Je to svátek, který je rozšířen po celém
světě. Tento den dávají děti svým
matkám květiny, přáníčka nebo jiné
vlastnoručně vyrobené dárečky. Ať už
dáte mamince jakoukoliv drobnost,
určitě vykouzlíte úsměv na její tváři.
Den matek je svátkem s proměnlivým
datem, vždy připadá na druhou
květnovou neděli. Letos ho oslavíme
8. května 2022.
Podobné svátky existovaly už v dávné
historii, např. ve starověkém Řecku se
slavil svátek plodnosti a matek spojený
s uctíváním pohanské bohyně Rhey –
Kybelé (matky bohů).
V Anglii se v 16. století oslavoval svátek
matek pod názvem Mateřská neděle
a připadal na postní dobu před
Velikonocemi. Chudí lidé sloužili
v bohatých domácnostech, byli daleko od svých domovů a nemohli trávit čas se svými matkami. Sloužící
tak dostávali v tento den volno, aby se mohli vrátit k rodině a navštívit kostel ve svém rodném městě.
V USA se Den matek začal slavit na začátku 20. století. Tradice vznikla v roce 1907 jako vzpomínka na Annu
Marii Reeves Jarvisovou. Ta bojovala za práva žen a matek během americké občanské války.
V Československu den matek prosazovala Alice Masaryková. Ta byla dcerou našeho prvního
československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Poprvé se Den matek slavil za první republiky
v roce 1923.
Kdy se slaví Den matek ve světě:
13. února 2022 (druhou únorovou neděli) – Norsko,
8. března (jako MDŽ) – Rusko, Bulharsko a Rumunsko,
27. března 2022 (čtvrtou postní neděli) – Velká Británie a Irsko,
21. března (den jarní rovnodennosti) – arabské státy v severní Africe a na Blízkém východě,
1. května 2022 (první květnová neděle) – Maďarsko, Portugalsko, Španělsko a další,
8. května 2022 (druhá květnová neděle) – většina států světa, včetně USA, Česka a Slovenska,
29. května 2022 (jako pátou květnovou nebo první červnovou neděli) – Švédsko, Francie
Kdy bude Den matek (u nás) v příštích letech? 14. května 2023, 12. května 2024, 11. května 2025,
10. května 2026, 9. května 2027, 14. května 2028, 13. května 2029, 12. května 2030.
Linda
zdroj obrázku: https://cz.pinterest.com/pin/553239135480070789/
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CO BYLO, CO BUDE …
Oslavy 1. máje i na naší škole
Co všechno chystáme, aby byl den otevřených dveří ve vší
parádě?

K oslavám 1. máje v Miroslavi se připojí i naše škola, protože slaví
hned dvě jubilea! Poprvé se dveře naší školy otevřely před 90 lety
a 60 let už u nás funguje speciální školství. Pro návštěvníky budeme
mít nachystané výstavy prací žáků (ve všech budovách školy,
vč. družiny). Některé výtvory žáků však nenajdeš jen na nástěnce, ale
i na zemi. Žáci tvořili interaktivní díla na chodbách, takže se nikdo
nebude nudit (ani na výstavě a ani o přestávce, protože hry tu
zůstanou pro všechny žáky do konce školního roku). Pokud přijdeš,
čeká tě u vstupu placka a jiný upomínkový předmět, drobné
občerstvení a zábava.
Určitě se přijď podívat. Budeme se těšit!
Text + foto: Adámková

Velikonoční interaktivní nástěnka
Podobně jako u valentýnské nástěnky i tady si žáci nástěnku užili.

Žákyně šestého ročníku si vzaly na starost novou interaktivní nástěnku. Kolemjdoucí žáci si mohli pak vzít
malou antistresovou omalovánku nebo bludiště. Také mohli hádat podle napsaného úryvku písně a jejich
interprety, pomocí QR kódu si mohli danou písničku pustit. Na nástěnce nechyběly ani přesmyčky, puzzle
a jarní challenge.

Text + foto: Adámková
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MINI ROZHOVORY
Tipy na výlety od vás
Blíží se konec školního roku a někteří už plánují dovolenou. Kam?

Ptaly jsme se paní učitelky Maiové a z řad žáků nám odpovídal prvňáček ze školní družiny.

Paní učitelka Maiová
Kam se chystáte na dovolenou?
Do Luhačovic.
Proč zrovna tam?
Protože tam mám vnoučata a ráda tam jezdím.
Co byste doporučila žákům na výlety?
Vzít si batoh na záda a vydat se po České republice, třeba jenom vlakem, nebo pěšky, na kole.
Jaký je váš nejoblíbenější výlet, který jste zažila?
Jako myslíš se školou? Když si ho děti trošku připravovaly samy a když byly akční. Když jsme jeli spolu třeba
někam na výlet, kde se něco dělo. Dokázali si říct, nebo domluvit se na tom, co budou dělat, nějaké hry,
něco poznávacího. My jsme třeba lezli v lanovém centru, nebo si sami vařili… Vlakem jsme přestupovali a
žáci byli opravdu šikovní. Byly to dobré výlety na dva nebo i na tři dny.
Kája, Míša, Lucka

Pepík z 1. ročníku
Kam se chystáš na dovolenou?
Na pláž.
Proč zrovna tam?
Nevím.
Byl jsi tam někdy?
Jo jednou když jsem byl malý.
Co ti nesmí chybět v batůžku na školním výletě?
Svačina.
Bez koho bys tam nešel?
Bez batohu.
Kája, Míša, Lucka

Z REDAKCE
Některé doplňující informace
Co by vás mohlo zajímat, co vám můžeme nabídnout.

Noviny vychází každý měsíc (poslední čtvrtek). Poslední číslo vyjde 26. 5. 2022.
Své poznatky můžete posílat na e-mail „paní redaktorce“; e-mail adamkovav@zsmiroslav.cz. Budeme rády
za jakoukoliv odezvu. Také u nás můžete využít místo pro svou inzerci, veřejné vyjádření (někomu)
či prosbu.
Kolektiv
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ZÁBAVA
Kris kros

Týna

Obrázkové rébusy
Jaká slova se skrývají v obrázkových rébusech?
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Adámková

Řešení velikonočního sudoku z minulého čísla:

Týna
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ZÁBAVA
Vtipy
Povídá pan učitel Pepíčkovi: „Doufám, že tě už nikdy neuvidím opisovat.“ Pepíček na to: „Já taky doufám.“
Zlobí se Pepíček na dědečka: „Ty nejsi tatínek mého tatínka – paní učitelka říkala, že náš praotec se
jmenuje Čech!“
Malý Pepíček jede se svojí babičkou vlakem na matematickou olympiádu. Cestou se dívá z okna a najednou
prohlásí: „Babi, koukej, jaká je tam venku nádherná množina kraviček.“ Babička pohlédne z okna a praví:
„Ale Pepíčku, vždyť na té louce nic není.“ A Pepíček říká: „Když ona je to prázdná množina.“
Sedí takhle vyhladovělí studenti na koleji a fantazírují: „Co takhle začít chovat prase?“ „Ti hrabe, ne? Co
ta špína? A ten smrad?“ „Si zvykne…“
„Pane učiteli, jaký je váš názor na studentky, které si malují oči?“ Ale vcelku kladný. Ty děvuchy vůbec
nebrečí, když dostanou špatnou známku.“
Poznámky v žákovských knížkách:
- Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Pište pět, svačím!“
- Při sexuální výchově osahává spolužačky a tvrdí, že se vzdělává.
- Spal při hodině tak tvrdě, že ho neprobudil ani příchod pana ředitele, který dupe a funí.
- Když jsem odstartoval přespolní běh, utekl domů.
- Olizuje temperové barvy a pak se diví, že zvrací.
- Močí do výše očí.
- Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej.
- Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.
zdroj: https://czechtheworld.com/vtipy-o-skole, https://blog.hubatacernoska.cz/vtipne-skolni-poznamky-ze-zakovskychknizek

Adámková
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Tajenka:
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BEZ
BLATOUCH
HEŘMÁNEK
JETEL
KOPRETINA
KOSATEC
KROKUS
LILIE
MÁK
MÁTA
NARCIS
PETRKLÍČ

POMNĚNKA
RŮŽE
SASANKA
SEDMIKRÁSKA
SMETANKA
SVÍZEL
ŠAFRÁN
TIS
TULIPÁN
VIKEV
VIOLKA

Tajenkou je odborný název květiny z nabídky hledaných slov.
Které květiny patří do dvojice?
Adámková
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Čemu se
směješ?

S jakým
sobem?!

(Vezmeš si kávu
s sebou?)

Hoćeš li ponijeti
kavu sa sobom?

*Cestou na dovolenou.

To totiž
znamená:
Dáš si kávu
s sebou?

Dobře.

Dáme si na
benzínce
kafe?

Eee… Ne.

Da ili ne?

(Ano nebo ne?)

To bylo divný.
Ptala se mě,
jestli si dám
kávu se sobem.

Fakt jo?
Ha ha!

Lungo,
prosím.

(překlad:
Ahoj, co si dáš?)

Bok, što ćes
imati?

KOMIKS
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