Okénko do školy
Nahlédněte prostřednictvím
Okénka do obsahu školního časopisu, který tvoří
a vydávají žáci školy více jak 20 let. Vydáváním školního časopisu
a Okénka podporujeme u žáků čtenářskou, informační a počítačovou gramotnost.

www.zshradec.cz

Žák 3. B třídy Dominik Horný
napsal pro svou maminku krásnou,
cituplnou básničku. Text básně není
gramaticky a stylisticky upraven.

Okresní kolo biologické olympiády
proběhlo 29.3. (kategorie C)
a 10.4. (kategorie D). Pro obě dvě
skupiny byl vybrán určitý okruh
studijních materiálů: vztahy v přírodě.
V okresním kole kategorie C bylo celkem
33 žáků. Dva žáci reprezentující naši školu
se dokonce umístili. Na 3. místě Lukáš
Mazur a na 5. místě Zdeněk Vyležich.
V okresním kole kategorie D bylo 40 žáků.
Opět reprezentovali dva lidé. Tentokráte
ovšem dvě žačky, i ty slavily nemalé úspěchy. Obsadily tato místa: 1. místo Jana
Očadlíková a 4. místo Luba Cingelová .
Na programu bylo poznávání rostlin a živočichů, laboratorní úkol a testy. Žáci byli rozděleni do 3 skupin, podle kterých šli na určitá stanoviště. Po vyhlášení výsledků zbývalo ještě trochu času a tak alespoň kat. D
dostala od paní učitelky sladkou odměnu.
Co říká k této soutěži paní učitelka Odehnalová? Tuto soutěž má ráda díky jejím jasně
vypsaným pravidlům a studijnímu okruhu.
A je hlavně velmi ráda, že měla zatím vždy
to štěstí najít na tuto práci ty správné lidi.
Jana Očadlíková, 7. A

Pernštejn - 2. největší hrad v ČR.
Tak tam jsme se měli my žáci
7. A a žáci z opavské Základní
školy Ilji Hurníka, možnost podívat. Na hrad Pernštejn nás čekala čtyř a půl hodinová cesta vlakem a poté ještě 2 kilometry
pěšky. Když jsme konečně dorazili na místo, čekala nás asi hodinová prohlídka hradu.
V dobách, kdy Pernštejn vznikal,
byli Pernštejnové jedním z nejbohatších rodů v českých ze-

mích. Historický původ rodu
Pernštejnů i jejich hradu je neznámý. Jisté je, že hrad začal
vznikat na skalnatém ostrohu
někdy ve 13. století.
Největší slávy hrad dosáhnul na
přelomu 15. a 16. století. Rod
Pernštejnů se rozrostl, a tak bylo
třeba malý hrádek přebudovat
na velké sídlo. Byl rozšířen hradní palác a zřízeno nové nádvoří.
Hrad začal ztrácet obranný charakter a proměňoval se v obytné

m í s t o ,
z opevnění
zůstalo jen
to nejnutnější. V 16. století navštívila hrad renesance. Byly
zútulňovány obytné místnosti
a postaven byl také nový trakt.
A kde vlastně Pernštejn leží?
Hrad Pernštejn leží nedaleko
Žďáru nad Sázavou, asi 2 kilometry od obce Nedvědice.
Šárka Škrobánková, 7.A
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Milý pejsku Míšo,
moc Tě pozdravuji. Jakpak se máš, můj psí kamaráde? Právě dnes
jsem si na Tebe vzpomněla při odchodu do školy.
V duchu Ti tak trochu závidím. Asi si říkáš, co bych Ti tak mohla
závidět? Tak třeba dneska, když mě ráno vzbudil vřískot budíku, tys
jen zvedl hlavu, otevřel napůl oči a poté zase usnul.
Nemusíš den co den ráno vstávat a za každého počasí jít do školy. Já
vím, ono trávit každý den sám u našeho domu, běhat po zahradě
a každou zahrabanou kost mít minimálně třikrát přehrabanou na
jiném místě už musí být otrava i pro vytrvalého psa jako jsi ty.
Ovšem nevím, jestli bys měnil se mnou. Já každý den ráno odcházím
do školy, kde několik hodin sedím ve třídě, poslouchám paní učitelku, jak nám vykládá vyučovací látku. Po vyučování jdu na oběd

a potom domů. Říkáš, že se mám líp? Tím to nekončí! Když přijdu
domů, musím si vše zopakovat, udělat úkoly a seřadit učebnice na
další den. Když si splním všechny povinnosti, pak teprve mohu ven
nebo k počítači. Věř mi, že tyto povinnosti mi zaberou celé odpoledne.
Je však dobře, že všechno má svůj řád. My děti chodíme do školy,
naši rodiče do práce a vy pejsci hlídáte naše obydlí, když nikdo není
doma.
Jsem ráda, že mám takového psího kamaráda jako jsi Ty, Míšo.
Každý den na mě čekáš u branky a vyhlížíš, kdy se vrátím ze
školy.
Měj se moc hezky a buď vždy tak ostražitý jako dnes.
Ahojky Tvá kamarádka Daniela

Vítězné práce žáků z výstavy
s názvem „Neznámý portrét
Boženy Němcové
aneb 10 dnů s B. Němcovou“

Dne 11.5.2012 šli žáci 4. třídy do Nové Belarie malovat
portréty babiček. Každý žák si vybral jednu babičku, kterou
chtěl kreslit. Já jsem si vybrala paní Růženku. Měla bílé
kudrnaté vlasy, hnědé oči a byla střední postavy. Mezitím,
co žáci malovali, jiní hráli na hudební nástroje a přednášeli.
Zazněla tam příčná flétna, zobcová flétna i kytara. Babičkám pomáhaly hodné pečovatelky, které pro nás připravily
džus a bonbony. Portréty jsme malovali pastely. Kdo byl
s portrétem hotov dřív, mohl malovat i dědečky. Babičkám
se portréty moc líbily. Ke konci jsme jim rozdali růže i
s portrétem. Moc se mi celá akce líbila.
Ellen Byrtusová
Do Nové Belarie jsme šli 11.5. kolem 9:00
h. Vzali jsem si s sebou všechno potřebné složky, výkresy, pastely. Pak jsme šli
k seniorům a měli si vybrat každý
svou babičku, kterou budeme portrétovat.
Vybral jsem si hodnou paní Aničku. Měla bílé vlasy a modré oči. Nakreslil jsem jí její portrét, moc ji
potěšil. Nakonec jsme jim k portrétům dali kytičku
růží. Tento den byl moc hezký, nikdy na něj nezapomenu,
ani
na
tu
babičku.
Matěj Švaniga

Natálie Klaslová, 7. B

Celkem 37 žáků se zúčastnilo literární soutěže, jejímž letošním tématem byla BABIČKA.
Některým bylo vzorem stejnojmenné dílo Boženy Němcové, u jiných jsme mohli obdivovat
vitalitu, radost a pohodu, kterou rozdávají jejich babičky. Starší žáci se více zamýšleli nad
obdobím stáří a jeho prožíváním s možnostmi dnešní doby.
Lenka Víchová, 6. B
Když přijede babička k nám nebo když přijedu
já k ní, jsem moc ráda a těším se na vyprávění
o jejím dětství. Hodně věcí si neumím představit
- život bez počítače byl asi lepší, ale těžší. Docela často přemýšlím, v čem by se můj život změnil, kdybych počítač neměla. Babička mi vypráví spoustu příběhů a zážitků ze svého dětství, ale
také z dospělosti a stáří. Příběhy mě velice zajímají a mám její vyprávění moc ráda.
Hodně často povídá a porovnává své dětství
s dnešním. Říká, že tehdy dětství znamenalo vzít
míč, dojít pro kamarády a jít si zahrát na hřiště
vybíjenou, fotbal a podobné hry. Teď dětství
znamená mít Facebook, Lidé.cz a podobné internetové sítě. Také školní život se hodně změnil.
Když babička chodila do školy, bylo více než
jasné, že pokud někdo vyrušoval, byl přesazen
do takzvané "oslovské" lavice a dostal výprask
rákoskou. Po návratu ze školy si musela udělat
domácí úkoly, naučit se a až poté mohla jít ven.
Někdy ani ven nešla, protože nestíhala věci do
školy. Přitom dnes skoro každé dítě práskne
svým školním batohem o zem a všimne si ho až
další školní den ráno. Domácí úkoly spousta dětí
píše pozdě večer nebo až ráno ve škole. Některé
děti se ani neučí a je jim školní vzdělání jedno.
Babička mi říkala, že co se naučím v 6. třídě,
budu potřebovat i nadále, a o tom jsem se už
přesvědčila.

Patrik Bartoš, 5. A

Michaela Dušková, 7. A
Kristýna Hyklová, 9. A

Markéta Blatecká, 8. B
Já jsem toho názoru, že babičky jsou individuální
osoby jako každé jiné. Každá je v jiném věku,
každá má jinou povahu, každá jiný životní styl.
Najdeme některé, co rády sledují seriály a telenovely a u toho pletou svým vnoučatům svetry.
Jiné zase chodí nakupovat do značkových obchodů a potom si zajdou na oběd do restaurace. Další jsou kulturně založené, a tak nedělají nic jiného, než pořád navštěvují divadla, kina, koncerty.
A některé prostě touží užívat si života, vydají se
na cestu kolem světa a domů přijedou opálené,
ověšené dárky, které přivezly z exotických zemí,
a foťákem plným povedených i nepovedených
fotek.

Daniel Horný, 6. B
Babička mojí maminky byla už
ve věku padesáti šesti let ve
starobním důchodu, na nohou
nosila důchodky, na hlavě drdůlek ze svých šedivých vlasů,
přes něj pletený šátek a byla
považována za starou ženu.
Moje babička je ve stejném
věku ještě zaměstnaná, bez
vážnějších zdravotních problémů, v žádném případě se nepovažuje za starou ženu a do starobního důchodu má ještě hodně daleko. Hlídá si váhu, chodí
s námi ven (už hrála i basketbal), nosí džíny, hraje hry na
notebooku, chodí ke kadeřníkovi, aby zakryla mírné šediny,
na manikúru a pedikúru, aby
byla stále In.

