MAYBE: časopis tvořený žáky
5. číslo, červen 2021

Tak jsme se dočkali… Neuvěřitelný školní rok 2020/2021 už je pomalu
za námi… Budeme vzpomínat? Budeme! A na co? To záleží na tom,
jestli jsme optimisti, nebo pesimisti…
Krásné počtení a krásné prázdniny! V novém školním roce
„napřečtenou!“
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Pár tipů na nadcházející prázdniny – možná ta místa znáte, možná ne…
připravili cestovatelé Peťa Kh. a Adam Kol.
1.ZOO Lešná: uvidíte nedávno narozené slůňátko, můžete se projet vláčkem, dát si
špagety v novém stánku, podívat se, kde se co nového buduje… Lešná nikdy
nezklame, ne nadarmo je to jedno z nejnavštěvovatnějších míst na Moravě!
2.ZOO Brno: rozlehlá ZOO, kde se nejen poučíte, ale utužíte i svou tělesnou kondici.
Můžete vidět i lední medvědy či si zařádit na pískovišti s velkým bagrem
.
3. Naučná stezka Kašava: nejen pro turisty, ale i pro fotografy: rozprostřou se před
vámi nádherná panoramata Hostýnských vrchů. Rozhodně nemůžete minout ani
proslulou cukrárnu U Šarmanů!
4.Kovozoo Staré Město: už jste někdy viděli 250 zvířat vyrobených z kovového šrotu
v životní velikosti? Příznivci kovu si přijdou na své – kromě jiného můžete obdivovat
maják Šrotík, loď Naděje, vláček Stellinku, bloudit v bludišti z penumatik, vyfotit se
v muzeu veteránů, poučit se o recyklaci na vyhlídkových lávkách… Nebo se něco
přiučit v kovářské dílně.
5.Radhošť: známé výletní místo, doporučujeme vyhlídkovou věž dřevěné stezky na
Pustevnách, která má úplně nahoře vyhlídkovou plošinu se skleněnou podlahou… Nic
pro ty, kteří mají závratě! Na věž se dostanete po 150 metrů dlouhé lanové stezce,
nebo po dřevěném chodníku mezi stromy…
6.zámek Lenice a jeho okolí: pro rodiny s dětmi je v zámeckém parku přichystána
hra s názvem Skryté příběhy a další atrakce pro ty, kteří rádi luští. Samotný zámek je
přímo pohádkový, maminky a babičky můžete postat do téměř 100 metrů dlouhého
skleníku, mladší sourozence určitě zaujmou dětské pokoje princů a princezen
doplněné muzeem loutek no a tatínek vždycky může počkat někde v chládku
v Lednici
. Nebo ve sklípku, vždyť navštívíte kraj vinohradů!

A tenhle znáte?
Pepíček doma strašně brečí. Maminka se ho ptá, co se stalo. „Ale, děti se mi smějí, že
mám coronu!“ svěřuje se Pepíček.
Maminka na to: „Ale, vykašli se na ně…“
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Kája a Bětuška „přepadly“ své vystresované učitele
a zeptaly se jich, co je jako
první napadne, když se řekne… Obrázek o jejich (tj. učitelském) duševním stavu si
udělejte sami… Dodatečně děkujeme učitelům, že naše reportérky neposlali k šípku!
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Z povedených domácích úkolů – trochu „rouškové poezie“ od Jolany, obrázek Anet.
MOJE JARO

Je tu duben, měsíc pylu,
od rána slyším sousedovu pilu.
Všechno kolem už se budí,
já bych spala, proč mě prudí?!
Potom květen měsíc lásky,
všude kolem sladké hlásky.
Ptáčci na okapu sedí,
zamilovaně na sebe hledí.
Já tu sedím v teplákovce,
odpovídám obrazovce.
Odpoledne po výuce,
protáhnu si nohy, ruce.
A protože apríl zlobí,
vytáhnu si z kůlny boby.
Vítej jaro! už jsi tady,
letos to má vážně grády.
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Distanční slovník
Protože jazyk není mrtvý organizmus, ale mění se podle nových situací, vynálezů atd.,
díky coronadobě se rozrostl o nová slova – Martin vám pro jistotu pár takových slov
vysvětlí.
Tento školní rok nebyl pro nikoho nic lehkého… Ale abychom se netrápili nad
bolestmi hlavy a nedodělanými úkoly, museli jsme si výuku nějak zpříjemnit, a jak to
tak u Čechů bývá, chmury jsme „přebili“ humorem! Tak jsem tedy vymyslel či
definoval nějaké věci, události a jiné škatulky ohledně distanční výuky… Tady jsou!
Fejkování = třídní vykuk napíše v hodině fyziky do chatu, že mu nejede mikrofon.
Spamování = zaplavování chatu gify, zprávami či emoji.
Šťouchání = objevuje se převážně u děvčat, je to na první pohled nevinná zpráva.
typu „mrkni na ig“ či ,,koukni na mess“, tyto zprávy způsobují nepozornost u
příjemce.
„Paní učitelka se odpojila“: po této větě většinou ve virtuální třídě vypukne rej a
chaos a nezřízené veselí.
„Seká se mi to“: po této frázi obvykle následuje: „Tak se odpoj a připoj.“ Toho však
někteří zlobivci zneužívají… Je to pro ně signál, že už se s nimi tak nějak nepočítá…
Blbý signál = zvláštní stav, který často vede k výpadku.
Výpadek = způsobuje stav nechápavce, nikdo ho nemá rád.
Nechápavec = vyvrhel třídy, který se neustále ptá učitele na podrobnosti a
vysvětlení…
Pařil = člověk, co během hodiny hraje počítačové nebo mobilní hry.
Vandalové = ztlumují mikrofony, vyhazují ostatní ze schůzky anebo se připojují na
schůzky, kde být nemají.
„IT úča“ =učitelka, která vidí počítač poprvé v životě. Připojuje ji pravděpodobně
někdo z rodiny…
Zapomnětlivec = zapomíná si zapnout/vypnout kameru či mikrofon. Náhoda?
Mrtvý = připojí se na výuku, ale nereaguje.
Drbna = pokládá otázky: „Co jste dělali o víkendu?“, „Jak to doma jde?“ nebo „Už je
u vás někdo naočkovaný?“
Prázdninář = má prázdniny… na výuku kašle a řídí se motem: „Žlutá vesta, taky
cesta.“
Seriálový maniak = během výuky sjíždí na netflixu jednu epizodu za druhou…
Znuděnec = čte si v hodině. Všechny díly Harryho Pottera zvládne tak třikrát…
Návštěvník půlnoční párty = spí během hodiny.
BFF = dva lidé, kteří si během výuky píšou obvykle přes „mess“.
Optimista = říká: „Snad už se příští týden uvidíme naživo, ve škole.“
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Pes – nejlepší přítel člověka. Luky a jeho psí kamarád jsou toho živým
důkazem. Mají vás tipy na to, jak si společně užít volných dnů.
Tipy co dělat o prázdninách se psem
o můžete jít na prochazku do lesa – společně můžeme
sledovat různé stopy a zjišťovat, kdo v lese žije…
o pokud má váš pes rád vodu, zajdětě k nejbližšímu
rybníku – nebo ke Dřevnici, tam se osvěží pejsek i jeho
páníček
o také si s pejskem hrajte, můžete pro něj vyrobit hračku
(viz návody Ládi Hrušky), piřpravit mu „opičí“ dráhu,
bludiště s pamlskem na konci…
o kdo má bazen, může psa naučit plavat :D (většina psů
to asi nepotřebuje)
Tipy na výlety se psem
o přehrada Bystřička (15 km prochazka)
o Radhošť a procházka od Radegasta až ke kapličce…
o Pulčín a Čertovy skály (tady pozor, ať pejskovi
neuklouzne tlapka!)
o Vždy si ověřte, zda na dané místo váš pejsek může
(nepustí ho třeba do ZOO) a vezměte mu s sebou
vodu!
Móda pro psy
o obojek z přírodních či ekologicky vyrobených
materiálů
o pelíšek ze 100% přírodních materiálu, který se dá
snadno prát
o Psí motýlek, šátek, přívěšek na obojek (pozor na
bezpečnost)
o samozřejmostí při pohybu v přírodě je přípravek
proti parazitům (nejjednodušší je obojek, existuje i
„olejíček“ proti klíšťatům)
Luky doporučuje:
Se svým pejskem nejraději chodím na Juré, protože je to velmi pěkná procházka,
pokud máte vycvičeného pejska, muže jít i na volno. Na Jurém se pes muže i napít.
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A kdyby bylo přece jen škaredě, můžete zkusit novou hru – otestoval ji
pro nás Tom:
ARK Survival Evolution
Je to dobrá hra pro milovníky dinosaurů, protože chodíte po různých mapách,
ochočujete dinosaury a stavíte základny. Hra je určená jak na počítač, tam je placená
verze, na mobil je free, je určena pro víc hráčů. Protože tam vystupuje přes 80
dinosaurů, určitě je hra i poučná. Hra mě moc baví, dal bych jí 9 bodů z 10 (kvůli ne
úplně povedené grafice).

Letní pohoštění
Léto je nejen grilování, ale také doba lehkých vychlazených moučníků. Zkusíte jeden
podle našeho receptu?
Suroviny: piškoty, jogurt/zakysaná smetana/tvaroh/lučina, moučkový či vanilkový
cukr, ovoce, pudink, popř. karob/kakao – vše v množství „co kdo snese“ a podle
počtu porcí. Dále nádobu (plastová krabička, pekáček), potravinovou folii.
A pak už je to jednoduché…
✓ Smícháme jogurt, zakysanou smetanu/ lučinu s cukrem, část můžeme dát
bokem a obarvit karobem či kakaem.
✓ Do vhodné nádoby vystlané potravinářskou folií dáme vrstvu piškotů, vrstvu
krému, zase piškoty… Dokud nedojdou suroviny.
✓ Ovoce dáme čerstvé, pokud budeme hned podávat, nebo můžeme lehce
povařit s cukrem, vmíchat lžíci pudinkového prášku rozmíchaného v troše vody
a uvařit tak „ovocnou polevu“, která nám tak neoschne.
TIP: Nebojte se, že krém je příliš tekutý – většina tekutiny vsákne do piškotů a
moučník dobře drží tvar!
TIP: Můžeme vyrobit jeden větší moučník, nebo připravit již jednotlivé porce do
menších nádobek, které jednoduše vezmeme např. na piknik do přírody.
1.suroviny – stačí málo!
2.takhle to vypadá s tou
polevou z pudinku a ovoce

1.

2.

3.
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3.vrstva obarvená karobem
– velký efekt, geniální chuť

Něco pro holky – móda z chodeb naší školy. Role módní policistky se
ujala Bára (a trošku pomohla paní asistentka Urban). Vyberete si?

Žhavý letní model
Sexy a přitom pohodlný. Dobře volte
příjemný materiál i svěží letní barvy!

Romantika nejen do města
Vzdušné šaty zakryjí
drobné nedostatky a
zdůrazní přednosti. Slaďte
s nimi i svůj účes!

Želechovické školačky mají skvěle našlápnuto k tomu, aby strčily do kapsy přední světové modelky!
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Něco pro pány
Kdo by se v létě
pařil v obleku?
Není nad pohodlí
a výrazné barvy!

Úsměv – nejlepší model
Hlavně že jsme v pohodě,
nezáleží na tom, co
máme na sobě, ale jaká
nálada z nás vyzařuje!

Povídka od Báry – pozor na to, co děláte jízdě na kole – může to pěkně
bolet… Nevěříte? Čtěte příběh podle skutečné události…
Konečně je tu jaro! Po dlouhé zimě, kdy jsme kvůli koronaviru byli všichni
izolovaní, svitla spolu se slunečními paprsky naděje, že snad už uvidím kamarádky.
Hned jsem žhavila telefon a volám: „Čau, hele, zítra odpoledne po škole vyrazím na
projížďku na kole, nechceš jet taky?“ „No jasně, v kolik a kde se sejdeme?“ říká Daška.
Taky se už nudí.
Nakonec jsme vyjely ve třech. Byla jsem fakt šťastná, jako malá holka, že je
vidím. Vydaly jsme se na cyklostezku, směr Kostelec. Samozřejmě, že jsme mluvily a
mluvily a mluvily, takže jsem skoro nestíhala vnímat tu rozkvetlou krásu kolem sebe.
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Šeříky ale voněly tak intenzivně, že jsem je cítila i přes to vzrušení z radosti, že jsem
zase venku s holkama.
Když jsme dojely na místo výletu, což byla babička jedné z kamarádek, už jsme
o sobě věděly všechny novinky. Babička nás pohostila nanukem a šťávou a zase jsme
si povídaly. Čas rychle utíkal a my se musely chystat na zpáteční cestu domů.
Rozloučily jsme se a vyjely.
Blížily jsme se k přechodu pro chodce a vtom mi zvoní telefon. No jasně, už je
plno hodin, to určitě volá mamka, kde jsem tak dlouho. Protože jsem děvče poslušné,
neváhám a hned vytahuji mobil z kapsy. Kde se vzala nevím, ale najednou mi pod kolo
vběhla černá kočka. Přesně ta, co nosí smůlu. Co teď? Snažím se jí vyhnout a zároveň
telefonovat. Co myslíte? No, nejde to. Letím vzduchem přes řídítka a tvrdě dopadám
přímo na chodník. Kolem sebe slyším jekot, holky se lekly víc než já. Kočka žije, potvora
si to peláší pryč, ani se neohlédne. Telefon taky žije, protože jsem holka šikovná, celou
dobu ho držím v ruce. Hůř dopadla ruka, noha a břicho. Z ruky mi teče krev, na břichu
se mi barví modřina a na noze už mám modřinu velikosti jídelního talíře. Po celou dobu
letu vzduchem v klidu telefonuji s mamkou.
Domů jsme dojely v rekordním čase. Mamka byla šťastná, že jsem celá i když
pestrobarevná. Samozřejmě jsem dostala lehce vyhubováno, proč telefonuji za jízdy…..
Jaké z mého příběhu plyne ponaučení? I když se rodiče musí poslouchat, v
žádném případě netelefonujte za jízdy na kole…..
Vánoce, Vánoce přicházejí…
Kdysi dávno jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí perníček – zde fota těch nej!

Bezva holka a parlamenťačka Tánička Kollerová + ukázka nádhery, kterou se co nevidět naučí
od maminky.
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Tuto kolekci
v romantické modrobílé kombinaci
vyrobila a zaslala
Lucinka Škvorová.

Uvidíme se?
29. 6. 2021 školní akademie v režii letošních deváťáků – program zajišťují třídy 2.
stupně. Možná bude i překvapení
.
30. 6. shromáždění v atriu, ocenění žáků, společné odstartování prázdnin.
Červenec a srpen: příměstské tábory pro velké i malé, vybere si opravdu úplně
každý… O zážitcích účastníků Cesty kolem světa si přečtete v příštím čísle.
Možná se uvidíme při práci na školní zahradě – přijďte nám pomoct! Info od třídních
učitelů.

No a pak… Ve středu 1. září zase ČAU!

Autoři jednotlivých článků jsou uvedeni v jejich titulcích. Byly použity výtvarné a
literární práce žáků 6. a 7. ročníku ze tříd Jany Hrubé – tímto děkujeme za možnost
jejich použití!
Hledáme další spolupracovníky na příští školní rok: rekatory, grafiky, fotografy. Co
nabízíme? Zkušenosti, možná výjezd za reportáží mimo školu, schopnost uplatnit své
nadání a zájmy - hlavně jsme všichni strašně fajn!
maybezelechovice@seznam.cz
10

