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Úvodní slovo
Ahoj!

Chtěli

bychom

Vás

uvítat

v našem školním časopise, který vytvořila
třída 9.B. Pojmenovali jsme ho Jeskyňka.
Najdete

zde

různé

rubriky.

Například

rozhovory s učiteli a žáky, anketu, informace
o různých akcích, sportu, hry a mnoho
dalšího. Doufáme, že se Vám náš časopis
bude líbit i dobře číst.

Vaši redaktoři z Jeskyňky

Prvňáčci pod patronátem devátých tříd
Jako každý rok, 1. září, usedli do lavic žáci ZŠ Sloup . Jen naši nejmladší, nastupující
do 1. třídy, se sešli v Kulturním domě Sloup, kde je pan ředitel Dočekal, p.uč Látalová,
Honzírková a Bufková přivítali a oznámili rodičům, že tento školní rok se škola rozhodla
uskutečnit projekt. Každý malý žáček dostane svého patrona. Těmito patrony se stali žáci
devátého ročníku, kteří se na malé spolužáky velice těšili.
A jak to celé probíhalo? Paní učitelky si vyvolali svého prvňáčka, p.uč. Látalová poté
vyvolala jednoho ze stojící řady deváťáků. Pan ředitel předal pamětní list, paní učitelky
přidali dárkové tašky a každý deváťák dal svému prvňáčkovi sladkou tečku v podobě
čokolády. Poté si šli spolu sednout do prvních dvou řad v sále. Po proslovu pana ředitele se
děti rozeběhly s rodiči do tříd, kde už ovšem naši deváťáci nebyli.Ti se už museli věnovat
svým záležitostem, jelikož 9.ročník není žádný med .
Některý žák měl prvňáčka
jednoho, jiný dva.Důležité ovšem
bylo,že prvňáčků bylo hodně, ale ani
jeden nezůstal bez ,,velkého“
kamaráda.Tímto projektem chtěla
škola docílit toho, aby měl každý
žáček kamaráda, kterého se může na
cokoliv zeptat a může se na něho
obrátit s jakýmkoliv problémem.
Po skončení akce jsme se zajímali,
jak se dětem vede ve škole a co si o tomto projektu myslí. Skoro všichni, až na pár výjimek,
potvrdili, že se jim ve škole líbí, s
deváťákem byli spokojeni a že kdyby tato
akce byla i příští rok, tak by svého
kamaráda chtěli zase. Bohužel pro nás,
desáté třídy v naší škole nejsou.
S našimi prvňáčky jsme si udělali
výlet i do místních jeskyní.Tento výlet se
dětem velice líbil. Prvňáčci měli takové
štěstí, že zahlédli velké množství netopýrů,
vrápenců malých, kteří poletovali dětem
nad hlavou.

Elka a Edita
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Medový jarmark 2010
Dne 18.9. se prostor před sloupským kulturním domem proměnil v místo provoněné
medem a včelím voskem. Je to už podruhé, co se městys Sloup společně se základní školou
rozhodli uskutečnit Medový jarmark. A stejně jako vloni i letos bylo návštěvníků tolik, jako
včel v úlu . Mohli jste se projet na koních, zhlédnout kouzelnické představení, soubor
mažoretek nebo orientálních tanců žákyň ZŠ Sloup, poslechnout si dechovou skupinu v čele
s naším panem ředitelem a školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Hlouškové.
Nakonec si prohlédnout výstavu obrázků VII.B na téma pohyb.
Na památku bylo možné zakoupit si ručně vyráběné voskové svíce, které vyráběli žáci
ZŠ Sloup. A nebo jste mohli ochutnat různé dobroty z medu, a tím se navnadit k jejich nákupu.
Samozřejmě nechyběl ani nejstarší alkoholický nápoj, a to medovina.
Co nás ovšem zaujalo nejvíce, byly krásné perníkové chaloupky, jež vyráběla paní
Krátká z Němčic. Jedna z nich po krátký čas zkrášlovala naši jídelnu. Bohužel však nakonec
podlehla mlsným jazýčkům žáků.
Elka a Terka

Polonéza deváťáků
Jako každoročně pořádá Základní škola Sloup ples, který se uskuteční 21.1. 2011. Na
tomto plese je již zvykem ,že hlavními hvězdami jsou nejen kapela , ale i odvážní žáci
devátých tříd tančící polonézu. Letos tomu není jinak. Minulý rok polonézu připravila p.uč.
Míšenská. Letos polonézu nacvičuje Katka Janáková. Ovšem při prvním nácviku nastal
problém. Holek bylo viditelně více než kluků, což jak všichni pochopili, nebylo dobré. Holky
se ale s Katkou domluvili a přesvědčili některé kluky z osmých tříd. Problém byl tedy
vyřešen. Mohlo se začít nacvičovat. Nejlepší na tom celé je, že o každé přestávce IX. B
zkouší a tancuje to, co se ráno naučili nebo to, co zopakovali. O dalším průběhu Vás budeme
informovat v některých z dalších čísel našeho časopisu.
Edita a Elka

Budoucí akce
16.11. – Den Policie – preventivní akce 1. stupeň
17.11. – Státní svátek – Den boje za svobodu
3. 12. – Mikulášská nadílka; Mikulášská besídka (akce ŠD)
6.12. – Preventivní akce – Čertovská škola
19.12. – 14:30 Vánoční akademie; 17:30 koncert Drahanu sboru v Dřevěném kostelíku

Fotoreportáž – Jak válčili husité
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Začátek představení .Všichni netrpělivě čekají, co se bude dít.

Nejdříve přivítání…

…. a pak se jde do tuhého
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Tohle už začíná být
opravdu zajímavé…..

Herci do svého programu
zapojili i naše spolužáky…..

….ale ti pro jistotu utekli….

….. no……co teď ??
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Myslím, že je na čase, ukázat si další
způsob obrany.

Jeden z herců nám dokonce i
zazpíval…

Představení stálo
opravdu za to.

Představení „Jak válčili husité“se uskutečnilo 21.10. v tělocvičně ZŠ Sloup. Diváky
byli žáci i učitelé 1. a 2.stupně. Herci jsou členy SHŠ Renegáti agentury Pernštejni, která sídlí
v Pardubicích.
Katka a Aneta
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Sborový zpěv na naší škole
Mnoho žáků ZŠ Sloup navštěvuje pěvecký sbor. Rádi bychom vám ho představily
rozhovorem s paní učitelkou Hlouškovou.
Rep.: Paní učitelko, jak přesně dlouho už funguje pěvecký sbor ?
Pí.uč.: Tak to vám neodpovím úplně přesně, protože pěvecký sbor tu fungoval už za pana
učitele Tůmy a já jsem tady na této škole už dvanáctým rokem a dvanáct let pracuji
s pěveckým sborem. Ale jak dlouho funguje, to opravdu nevím.
Rep.: Co Vás vedlo k tomu, abyste právě Vy vedla kroužek pěveckého sboru?
Pí.uč.: Vedla mě k tomu celoživotní láska k hudbě a touha vést k hudbě i děti.
Rep.: Kolik je ve sboru momentálně dětí ?
Pí.uč.: Momentálně je ve sboru 28 dětí.
Rep.: Jste se sborem spokojená ?
Pí.uč.: Ano, jelikož zastávám názor, že každý, kdo zpívá rád, zpívá dobře.
Rep.: Na jakých největších akcích jste vystupovali ?
Pí.uč.: Z těch větších akcí pro širokou veřejnost jsou to už tradiční vánoční koncerty
v dřevěném kostelíku v Blansku s kapelou Drahan, se kterou často spolupracujeme i na
besídkách a potom je to přehlídka sborů ,,Sloupský slavík“.Vystupovali jsme také na
přehlídce sborů jihomoravských škol v Brně v obchodním centru, ale to už je pár let.
Rep.: Chystáte pro letošní rok něco nového ?
Pí.uč.: Jelikož mám letos hlasovou indispozici, tak se nám sbor trošičku zkomplikoval. Pár
zkoušek nám odpadlo, takže budeme rádi, když přichystáme vánoční program. Chtěli bychom
pěvecký sbor trochu oživit novým ,,krojem“, o kterém jsme se už s dětmi bavili a celý sbor by
měl vystupovat pod novým jménem ,,Krápníček“.
Rep: Děkujeme !!
Aneta a Katka

Rubikon
Naše škola se každoročně účastní akce ,,Překročení Rubikonu“.
Letos se žáci 6.tříd sjeli v Ostrově u Macochy. Na to, jak celý projekt probíhal, jsme se
byly zeptat p.uč. Hrazdíry a žáků Zuzky Sehnalové, Dominiky Skoupé a Míši Skoupé.
NEJDŘÍVE PÁR OTÁZEK PRO PANA UČITELE:
Rep.: Podle čeho, nebo jakým způsobem jste vybíral děti, které se akce zúčastní? (z každé
školy se účastní 5 žáků)
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P.uč.: Žáky jsem vybíral podle jejich prospěchu, podle aktivity v hodinách a podle toho, co se
po nich na Rubikonu chce.
Rep.: Účastnil jste se akce i vy sám, nebo jel se žáky někdo jiný ?
P.uč.: Účastnil jsem se já a společně se mnou jela i paní učitelka Kulíšková.
Rep.: Jak jste byl s akcí spokojen? Líbila se Vám?
P.uč.: Určitě, byla to taková příjemná změna, protože jsme se s děckama dostali zase někam
jinam, akorát mě potom trochu zamrzely jejich výsledky, nicméně není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.

A TEĎ UŽ NĚCO PRO SAMOSTNÉ SOUTĚŽÍCÍ:
Rep.: Jak to všechno probíhalo?
Holky: Přijeli jsme a šli jsme se podívat do jeskyní…do Balcarky. Potom jsme přišli a šli
jsme si udělat svačinu.
Rep.: Co jste dělali
ostatní dny?
Holky: Pracovali
jsme na projektu.
Rep: A o čem byl?
Holky: Jmenoval
se výprava do
pravěku.
Rep.: Měli jste
nějaké soutěže ?
Holky: Měli jsme
tam různé hry.
Třeba v lese jsme
si měli ušít oblek,
který nosili ,,pračlověci“ =o). A taky jsme hráli takovou hru na lov.
Rep.: V čem jste měli největší problémy ?
Holky: Asi ve vyhledávání.
Rep.: Co jste měli vyhledávat?
Holky: Třeba čím se živí, nástroje, obydlí a tak.
Rep.: Bylo nakonec nějaké vyhodnocení ?
Holky: Jo, projekty se nakonec vyhodnotili.
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Rep.: Jak to dopadlo? Kdo byl vítěz a jak jste dopadli vy ?
Holky: Vyhrálo Podomí a my jsme byli poslední.
Rep.: Jaké pocity máte z akce?
Holky: Dobrý, klidně bychom tam ještě byli.
Rep.: Co se vám líbilo a nelíbilo?
Holky: Nelíbilo se nám jídlo, ale moc se nám líbily hry a večery.
Rep.: Co jste dělali večer ???
Holky: Měli jsme rozdělené pokoje na holky a kluky, tak jsme tam vždycky něco dělali, třeba
si něco pouštěli a tak………..
Rep.: Děkujeme za rozhovor !!!!!!!!
Aneta a Katka

Anketa
V dnešní anketě se budeme ptát padesáti žáků a
učitelů na otázku týkající se školních obědů.
„Jste rádi, že je ve škole výběr ze dvou
jídel?“

o Ano

44/50

o Ne

6/50

A jaké byly jejich odpovědi?
Anonym: „Nejsem ráda, protože když si zapomenu načipovat jídlo, tak potom můžu mít
něco, co mi nechutná.“
pí. uč. Fojtíková: „Jsem ráda, že jsou na výběr dva obědy, ale někdy nevím, co si mám
vybrat, protože jsou dva dobré obědy ve stejný den.“
pí. uč. Paděrová: „Já na obědy nechodím, ale slyšela jsem od kolegů, že obědy jsou moc
dobré. A uvažuji, že také začnu chodit.“
Míša Čejková: „Jsem ráda, že jsou na výběr dvě jídla, ale už nejsou tak dobré jako minulý
rok.“
Libor Kučera: „Jo, moc se mi to líbí a obědy mi moc chutnají.“

Hanka a Nikča
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Sport  Školní florbalová liga
Školní florbalové ligy se letos účastní 6 týmů.


Ropuchy = 9.A a 9.B

Očistec = 8.B

Olds Stars = 8.A

Playboys = 7.A

Sindicate = 6.A

Normální chlapi = 6.B
Třída 7.B.byla z ligy vyřazena,protože se loni nedostavili k zápasu.

1.Kolo
Olds Stars – Normální chlapi 10:2 (4:2)
První zápas začal velmi zostra. Asi v 15.vteřině našel Vymazal Šindelku, který dal první gól.
Normální chlapi se nevzdali a vzápětí vyrovnal Vylášek. Olds Stars to ale nevyvedlo
z rovnováhy a třemi góly se brzy dostali do vedení 4:1. Když Gregor snížil na 4:2, vypadalo
to na drama, ale na začátku druhé půle Vymazal dvěma krásnými góly rozhodl. Normální
chlapi se snažili, ale zkušenější soupeř byl nad jejich síly.Zápas nakonec skončil výsledkem
10:2.

Statistiky zápasu: 1:0 Šindelka (Vymazal), 1:1 Vylášek (Gregor)
2:1 Zmeko, 3:1 Zmeko, 4:1 Tůma, 4:2 Gregor, 5:2 Vymazal (Zmeko), 6:2 Vymazal
(Šindelka), 7:2 Žák (Šindelka), 8:2 Žák, 9:2 Vymazal, 10:2 Zmeko
Sindicate – Ropuchy

0:7 (0:3)

Druhý zápas přinesl souboj nováčka s favoritem. Sindicate vsadili na totální defenzivu, takže
se hrálo převážně na jejich půlce. První dva góly vstřelil Filip Furch. Ropuchy soupeře
přehrávali a hrálo se jen o to, kolik zápas skončí. Nakonec tedy 0:7. Brankář Ropuch Václav
Pokorný moc práce neměl, ale i tak je vychytaná nula cenná. Pro zajímavost na 0:5 zvyšovala
jediná dívka, která v prvním kole nastoupila, a to Kristýna Poláková.

Statistiky zápasu:

0:1 Furch (Poláková), 0:2 Furch,
0:3 Šindelka (Broušek), 0:4 Furch, 0:5 Poláková (Furch),
0:6 Broušek (Furch), 0:7 Furch (Poláková)

Playboys – Očistec 1:7 (1:3)
Třetí a poslední zápas také žádné velké drama nepřinesl. Hráči týmu Očistec naprosto ovládali
hru. Přesto musíme uznat, že silnou stránkou v brance Playboys byl Jan Novák, který chytil
několik dobrých šancí. Hlavně díky němu byl poločas jen 1:3.V druhé polovině ale už hráči
Očistce definitivě utekli na rozdíl čtyř branek a nakonec zvítězili 1:7.

Statistiky zápasu:

0:1 Polák (Přibyl), 0:2 Keprt, 0:3 Keprt (Přibyl),
1:3 Andrlík, 1:4 Keprt (Polák), 1:5 Přibyl (Keprt), 1:6 Polák, 1:7 Keprt
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Tabulka po 1.kole:
1. Olds Stars 1
2. Ropuchy
1
3. Očistec
1
4. Playboys
1
5. Sindicate
1
6. Norm.chlapi 1

1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1

10:2
7:0
7:1
1:7
0:7
2:10

2
2
2
2
2
2

Kanadské bodovaní ligy visí u kabinetu p.u. Nečase.

Rozhovor
Dnešní rozhovor bude s kapitánem týmu Ropuch, s Filipem Furchem. Sešli jsme o volné
hodině v třídě 9.B.
Filipe, máme za sebou 1. kolo florbalové ligy. Jak je hodnotíš?
Zatím naše výkony odpovídají druhému místu. I když jenom o jeden gól. Předpokládám naše
zlepšení.
Vaším soupeřem v 1. kole byl tým Sindicate, se kterým jste se ještě nikdy předtím
neutkali. Překvapili tě něčím?
Překvapil mě hráč Mirek Slouka, který i přes malou výšku hrál velice dravě. A taky že hráli
převážně na obranu.
Loni jste hráli jako Simpsonovi, letos jako Ropuchy. Je ve vašem týmu ještě nějaká
změna?
Přišla nová posila Kristýna Poláková, která se v prvním zápase blýskla třemi body.
V příštím kole se utkáte s týmem Normální chlapi. Co od tohoto zápasu očekáváš?
Očekávám od nás lepší výkon než v prvním zápase. Normální chlapi by neměli být velkou
překážkou v cestě za vítězstvím, ale nesmíme je podcenit.
Jaké jsou cíle vašeho týmu v letošním ročníku florbalové ligy?
Chceme ligu vyhrát, ale spokojíme se i s účastí ve finále.
A teď jaké jsou tvoje osobní cíle ve florbalové lize?
Chtěl bych vyhrát kanadské bodovaní ligy.
Přeji hodně štěstí do dalších zápasů a díky za tvůj čas.
Není zač a také děkuji.
Standa

Zábava
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Vtipy:
Paní učitelka rozdává písemky: ,,Paní učitelko, jak jste poznala, že jsem opisoval od
Vojty???“ diví se Filip. ,,Vojta u třetího úkolu napsal NEVÍM a ty jsi odpověděl Já TAKY
NE.“
Babička povídá Pepíčkovi: „Kloučku můj, ty jsi mi tak podobný!“ Ten se rozeběhne za
maminkou a křičí: „Mamííí, babička mě straší.“
Jde takhle slepý a jednooký lesem k babičce a slepý nese jednookého na ramenou, aby mu
říkal kam má jít. No a asi v půli cesty jedna větvička vypíchne oko jednookému a ten říká:
„Tak jsme došli.“ A slepý: „Ahoj babi.“
Volá policajt na letiště : ,,Jak dlouho letí letadlo do New Yorku?“ ,,Okamžik…“

,,Děkuji.“

,,Maminko mě bolí bříško.“ ,,To je z toho, že si celý den nic nepapala, máš prázdné bříško a
tak tě bolí.“ ,,Aha, maminko, už chápu, proč tě tak často bolí hlava.“

Hry:

Hádanky:

1) Víte, kdo vymyslel první mobilní telefon?
2) Víte, jaký má kapr oči?
3) Má to sto zubů a jeden ocas. Co je to?
4) Co dělat, když v ledničce vidíte opičí hlavu?
5) Je to za stromem a lítají z toho piliny. Co je to?

(1.

Mach a Šebestová, 2. vodotěsný, 3. krokodýl, 4. odeberte z ní zrcadlo, 5. Pinoccio si holí nohy)

Kristýna a Martina
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Těšíte se na další číslo Jeskyňky?
Těšte se! Je na co!
Vtáhneme vás do kouzelného světa Vánoc a
silvestrovských oslav.
Čekají vás zajímavé reportáže, rozhovory, fotky,
zábava, recepty a spousta dalšího výborného čtení.
To vše vás čeká příště!

Vaši redaktoři z Jeskyňky
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