Úvodník

Zdravím!
Za chvíli tu máme Velikonoce a to znamená, že k vám přichází i nové číslo našeho školního časopisu Plátek. Věřím, že i tentokrát je nabitý zajímavými informacemi, které se vám naši redaktoři pokusí vylíčit, jak nejlépe umí.
V předvelikonočním období nastal čas, kdy se příroda převlékla ze svého zimního kabátu a nás při
cestě ze školy obejmou paprsky mnohdy ještě rozespalého slunce. Některé z nás jistě omámí vůně kvetoucích rostlin (zdravím všechny alergiky!), kterých vidíme v okolí školy veliké množství. Pozorovat můžeme
i zvířátka, která vylézají ze svých zimních úkrytů. Nejnápadnější je zpěv ptáků a skotačení roztomilých veverek. V okolí školy se nám podařilo vyfotit jedno zajímavé zvíře, o kterém se v současnosti hodně mluví.
Napadá vás nějaké? Nezapomeňte si o něm přečíst v Plátku.
Ano, i tak by se dalo jaro vyložit. Žákům devátého ročníku ale právě v tuto dobu odbíjí hodina
pravdy. Přijímací zkoušky klepou na dveře a my konečně zjistíme, jestli naše zdlouhavá pouť, při které
jsme měli absolvovat základní školu a absorbovat co nejvíc informací, k něčemu byla. Myslím si, že nezbývá nic jiného než tiše závidět dvěma spolužačkám, které jsou na školu již přijaty, a popřát mnoho štěstí
nám ostatním, které „osudová zkouška“ teprve čeká. Když budete držet v rukách Plátek, my se budeme potit u celorepublikových testů.
V uplynulých třech měsících se toho na naší škole událo opravdu hodně. Věřím tomu, že menší shrnutí akcí, kterého se naši redaktoři s radostí ujali, bude jen prospěšné. Vraťte se s námi zpět v čase a znovu
zažijte jisté školní akce, ke kterým se vážou skvělé zážitky.
Sabina Stloukalová 9. B, šéfredaktorka

Všude se něco děje, a tak i my v parlamentu jsme si pro vás
Z parlamentu
připravili nějaké akce pro odreagování se od každodenního učení.
Tentokrát to byly „Valentýnský“ a „Fantasy“ den a velikonoční soutěž o nejdelší pomlázku a nejkrásnější
velikonoční vajíčko. První akce se konala 13. února, den před sv. Valentýnem. Museli jsme vyřešit, jak
budeme valentýnky od žáků vybírat a kdy je doručíme, protože jsme nesměli narušit výuku. Z tohoto důvodu se dostaly k adresátům den před sv. Valentýnem a roznášely se v třídnické hodině.
Fantasy den se uskutečnil 6. března na chodbách naší školy. Šlo o to, aby se člověk přestrojil za nějakou sci-fi nebo fantasy postavu, vzal si s sebou knížku, ze které si postavu vypůjčil, a šel s průvodem po škole. V čele průvodu kráčeli Lukáš
Koch, předseda parlamentu, a Radek Mikula, místopředseda, kteří nesli
vlastnoručně vyrobený transparent. V parlamentu jsme řešili odměny pro
tři žáky s nejkrásnějším kostýmem. Nakonec jsme ale, podle našeho názoru, vybrali opravdu krásné ceny. Vítěz obdržel dárkový poukaz v hodnotě
100,- Kč, žákyně na druhém místě dostala čokoládu a přívěšek, a jelikož
třetí místo obsadila dvojice žákyň, rozhodli jsme, že dostanou opět dárkový poukaz v ceně 100,-Kč a společně si za něj něco vyberou.
Dále jsme pro vás připravili soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko a nejdelší pomlázku. Výrobky jste si mohli prohlédnout před velikonočními prázdninami a načerpat inspiraci k vlastní tvorbě.
V parlamentu nepřipravujeme pouze akce určené k zábavě. Do konce školního roku musíme zajistit
peníze k úhradě adopce afrického dítěte. Žáci z některých tříd již peníze získali nejrůznějšími způsoby, o
jedné akci vás budeme informovat v Plátku. Dostali jsme dopis od adoptovaného chlapce. Jeho překlad měla na starosti Mája Zouharová ze 7. B, která z něj pro čtenáře Plátku vybrala následující část:
„ … Také moc děkuji za podporu, kterou mi dáváte. Dělali jsme hodně zkoušek a já jsem postoupil
do dalšího ročníku. Vím, že zkoušky nejsou levné, ale mně se podařilo dosáhnout nejlepších výsledků.
Z poslední zkoušky, kterou jsem dělal, jsem dostal známku C+, což není špatné. Slibuji, že se budu snažit
mít dobré známky…“
Kopie celého dopisu od Al-Amina je vystavena na nástěnce žákovského parlamentu.
Pěkné Velikonoce vám všem za parlament přejí
Kamča Vyskočilová, 9. A a Magdaléna Zouharová, 7. B
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Valentýn

Z parlamentu

Dne 7. až 9. února jsem vybírala společně s Nikolou Řezníčkovou, Justýnou Solarovou a Michaelou
Keslovou valentýnky. Byly jsme každou druhou a třetí přestávku u sochy Jana Amose Komenského. Zpočátku jsme měly obavy z toho, jestli nám vůbec někdo nějaké svěří. Situace se zlepšila ve čtvrtek. To nám
psaníčka přineslo hodně děcek. V pátek po vyučování jsme musely valentýnky roztřídit podle tříd.
Rozdávaly jsme je den před Valentýnem, a to v pondělí 13. února. Když jsme vcházely do tříd, viděly jsme, jak někteří žáci netrpělivě čekají, jestli jim taky něco předáme a nebo jestli jejich poslaná valentýnka najde správného adresáta. Tento rok dostala jedna dívka i růži, tak moc šťastnou jsem ji ještě neviděla. Valentýnky dostávali i učitelé, většinou od svých tříd. Našli se ale i žáci, kteří svému oblíbenému učiteli
poslali valentýnku sami za sebe. Na prvním stupni se valentýnky moc nedávaly, ale pár šťastlivců se tam
našlo. Na závěr bych řekla, že se akce vydařila. Zapojilo se hodně žáků, ale nejvíc valentýnek obdrželi žáci
z 9. B. My jsme byly rády, že jsme všechny valentýnky doručily v naprostém pořádku.
Zuzana Magerová, 7. C

Valentýnská srdíčka
srdíčka
Valentýnská

K Valentýnu, jak jistě všichni víme, neodmyslitelně patří valentýnky a všeobecně dárky pro vašeho/vaši milého/milou. Každý, kdo chtěl, mohl napsat a poslat valentýnku. Na začátku roku si naše třída 6.C
vylosovala rozhlasovou relaci na Valentýna a k tomu paní učitelku napadlo upéct linecké cukroví ve tvaru
srdíček. Nápad se nám zalíbil.
Týden před Valentýnem jsme se dali do pečení. Byli jsme zařazeni do čtyř skupin a začali jsme dělat jednu várku těsta. Aleš se ochotně ujal jeho zpracování a zdálo se, že jej to baví. Druhou hodinu bohužel
kluci odešli do dílen a holky začaly péct. Některé z nás upečená srdíčka slepovaly a jiné holky ještě několik
plechů teprve dopékaly. Z výtvorů jsme měly radost. Valentýnská srdíčka holky nabídly žákům a učitelům.
Nakonec všechna dobrá srdíčka rychle zmizela a zbyl jen prázdný talíř a pár drobků. Výtěžek z cukroví
bude použit na zaplacení adopce afrického dítěte za naši třídu.

Denisa Horáková, 6. C
Plátek
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Z akcí

V pondělí 6. března se uskutečnil ve škole den určený pro milovníky sci-fi a fantasy. Žáci
z prvního i druhého stupně se mohli převléct za svou oblíbenou postavu z knížky nebo filmu a později se
při průvodu pochlubit vyrobeným kostýmem. Všichni se sešli u učitelské šatny před třídnickou hodinou. V
čele průvodu kráčeli předseda a místopředseda parlamentu a za nimi postavy v nádherných kostýmech.
Průvod prošel celou školou.
Hodnocení se uskutečnilo v učebně zeměpisu. Každá postava se představila a řekla o sobě několik
slov a ukázala svoji předlohu v knize nebo na fotce. Porota složená ze členů parlamentu hodnotila nejen
kostým, ale i charakteristické chování postav. Někteří žáci měli kostýmy velmi propracované. Všechny
kostýmy však byly velmi hezké, a proto to porotci neměli vůbec jednoduché. Každý člen parlamentu vybral tři postavy, které se mu nejvíc líbily, a přidělil jim body. Žák na prvním místě dostal tři body, na druhém dva a na třetím jeden. Body na tabuli zapisoval Lukáš Koch a Radek Mikula. Po sečtení bodů bylo o
vítězích rozhodnuto. Tato čtveřice vystihla svou postavu nejlépe. Na prvním místě byl Jiří Švancara z 9. A,
na druhém Vendula Lepková z 8. B a na třetím dvojice Jana Setničková a Nikola Bartušková z 5. B. Akce
byla úspěšná a zapojilo se mnoho žáků. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další akce. Škoda bylo, že
pochod masek nebyl doprovázen hudbou.
Petra Růžková, 7. A

Vítězové
Hermiona,
Vendula Lepková

Vodník s žabkou,
Jana Setničková a Nikola Bartušková

Asasín, Jirka Švancara

Nedávno
proběhl
v naší škole tzv. Fantasy
Cosplay ve škole
den, kdy mohli žáci přijít
v kostýmu svého oblíbeného knižního, seriálového či
filmového hrdiny – zkrátka vytvořit cosplay.
Cosplay je zkratka anglických slov costume play, což v překladu znamená kostýmová hra. Cosplay
je tedy nejen kostým, ale i herecký výkon.
V tento den jste mohli na chodbách spatřit Hermionu z Harryho Pottera, kočky a jiná zvířátka či
skřítky – ti byli obzvláště povedení, děti z prvního stupně je totiž umí ztvárnit naprosto bravurně.
Nejvíce mě ovšem zaujal ozbrojený asasín, na kterého si zahrál Jirka Švancara z 9. A. Ten se rozhodl podělit se s námi o postup a detaily výroby kostýmu a prozradil nám, jak tráví svůj volný čas.
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Jirka si vybral hrdinu Jacoba Frye ze hry Assassin’s Creed: Syndicate. A vy si můžete přečíst,
co mně všechno o svém koníčku Jirka prozradil.
„Nejraději kostýmy začínám vyrábět od zbraní, protože pokud nemám zbraně, je mi pouze oblečení
celkem k ničemu, zvlášť když se jedná o asasína.
Nejvíc práce mi dal asi hidden blade (skrytá čepel). Vymyslet, jak zařídit, aby výsuvná čepel měla
co nejmenší tření, bylo obtížné a navíc vysunutí čepele není až tak jednoduché. Nejlépe se na to hodí plnovýsuv do nábytku, který se ale musí od základů předělat a upravit, aby vypadal tak, jak má. Dále jsem musel vyrobit rukavici z kůže a koženky, na kterou se hidden blade připevní.
Jako druhou zbraň jsem vyráběl cane sword, což je meč ukrytý v holi, kterou jsem vyrobil
z kovových a plastových trubek. Na rukojeť s hlavou supa jsem použil umělou hmotu. Čepel meče je ze
železa dlouhého cca 55cm a silného 3mm. Po vytažení meče můžu vyklopit z druhé části i malý nůž pro
efekt dvou zbraní.
Další zbraní byl revolver. Udělal jsem jej ze zakoupeného kapslového revolveru, z něhož jsem si
ponechal jen tu část, ve které byl mechanismus – hlaveň a rukojeť tedy musely pryč. Dále jsem zbraň vylepšil tak, aby vypadala jako ta Jacobova.
Poslední zbraní byla dýka kukri, která je výrazná zahnutou čepelí. Vyrobil jsem ji ze dřeva a kovu.
S oblečením mi pomohla mamka, protože je na to expert.
K Fantasy dnu bych chtěl ještě podotknout, že se mně velmi líbil kostým Evie Frye, Jacobovy sestry, který byl moc pěkný a Emě Štusákové se, podle mého názoru, povedl lépe než mně. Divil jsem se, že se
nedostal na stupně vítězů.
Můj další kostým: Iron Man – mark 42
Na začátek vám povím, jak jsem se vlastně k Iron Manovi dostal. Moje mánie začala, když vyšel
první díl, ale vyrábět jeho kostým jsem začal až po vydání třetího dílu. Hodně se mi zalíbil typ mark 42. Po
delší době jsem našel stránky jednoho cosplayera, který na
nich měl přesné díly na výrobu onoho obleku. Na obleku
může být asi 300-700 dílů, což je vzhledem k množství
materiálu opravdu nákladné.
Svůj kostým jsem vyrobil z papíru, ale některé části
jsem polepil speciální plastovou fólií, aby byl oblek pevnější a tvrdší. Důležitou věcí bylo také zabudování elektroniky do osvětlených částí.
Výroba mi celkem zabrala asi tři měsíce, pokud
bych měl sečíst hodiny strávené nad tímto projektem.
Mým cílem do budoucna je sestrojit tentýž oblek z kovu a
s vymazlenější elektronikou.
Tento kostým jsme využili v hodině fyziky
v soudním procesu o jaderné energii, protože reaktor železného muže je tak trochu jaderný.
Brnění a zbraně jsou teď mým koníčkem. Od papíru jsem se dostal až ke kovu, s kterým mě baví pracovat,
protože když z něj něco vyrobím, vydrží to. Z tohoto důvodu jsem si vybral obor Obráběč kovů, abych si jednou
mohl vyrobit kvalitní, odolné a 100% pohyblivé brnění
s mechanickými fantasy zbraněmi.“
Jirkovi moc děkuji za poskytnuté informace a přeji
hodně štěstí a hlavně pevných nervů s výrobou dalších
kostýmů.
Gabriela Vlachová, 9. B

Plátek
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Recitační soutěže

Recitační soutěž žáků prvního stupně proběhla 6. března 2017 v malé tělocvičně druhou až čtvrtou
vyučovací hodinu. Soutěžilo se ve třech kategoriích. První kategorii tvořili žáci z 1. třídy, 2. kategorii žáci
z 2. - 3. tříd a 3. kategorii žáci ze 4.- 5. tříd. Z každé třídy byli vybráni dva recitátoři. Jako porota byly paní
učitelky z prvního stupně. Celou akci vedla paní učitelka Olga Tejkalová. Pan ředitel nakonec přišel předat
diplomy a ceny. Žáci měli krásné básničky a prózy. Celý den byl moc fajn. Žáci, kteří postoupili, se zúčastnili soutěže O lysické sluníčko, která se konala 9. března 2017.

Školní kolo recitační soutěže 2. stupně

Eliška Kyrczová, 5. B

V úterý 7. března se v učebně „Výchovy k občanství“ uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník. V první kategorii vystoupilo se svými texty
12 soutěžících a pořadí svého výstupu si každý vylosoval
z klobouku paní učitelky Kyánkové. V této kategorii jsme
mohli slyšet prózu i poezii. Když skončila první kategorie,
učitelé českého jazyka, kteří tvořili porotu, odešli na poradu
a soutěžící měli krátkou přestávku. Potom už mohla začít
druhá kategorie, ve které bylo 9 odvážlivců. V této kategorii
se objevila poezie pouze jednou. Následovala znovu porada
poroty a po ní vyhlášení výsledků:

2. kategorie:

1. kategorie:

1. Monika Olahová
2. Veronika Španělová
3. Ondřej Jízdný

1. Vendula Lepková
2. Natálie Chytrá
3. Nicol Sedláčková
Vladislav Randula
Výherci na 1. a 2. místě ve svých kategoriích postoupili do oblastního kola recitační soutěže.
Magdaléna Zouharová, 7. B

O lysické sluníčko
Ve čtvrtek 9. března 2017 se na naší škole uskutečnila recitační soutěž „O lysické sluníčko“. Tohoto
klání se přijelo zúčastnit 76 soutěžících z 11 různých škol. Všechny příchozí vítaly hned u vchodu hostesky, Ema Štusáková, Jolča Janíčková, Adéla Hanzlová a já, Saša Vavrisová, a odvedly soutěžící do učebny
„Hudebny“, kde celá akce probíhala.
Na úvod promluvil ředitel školy Zdeněk Burýšek a všechny u nás ve škole přivítal. S organizačními
záležitostmi soutěžící seznámily pí uč. Kyánková a pí uč. Tejkalová, které recitační soutěž pořádaly. Po
zahájení přišla na řadu nultá kategorie, žáci prvních tříd. Po každé kategorii se porotci odebrali k poradě,
aby rozhodli o umístění soutěžících na prvních třech místech, a všichni soutěžící měli přestávku. Po skončení nulté a první kategorie si paní družinářka Pavla Baláčová odvedla do družiny prvňáčky a druháčky,
kteří se tam jistě dobře bavili. Než porotci rozhodli o vítězi v poslední kategorii, dostal každý soutěžící sluníčko, aby je nalepil ke jménu recitátora, který se mu líbil. Nejvíce sluníček získala Sára Eva Neničková a
stala se vítězkou hlavní ceny, to je Lysického sluníčka. Následovalo vyhlašování.
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Hostesky, členky dramatického kroužku, rozdávaly každému soutěžícímu keramická sluníčka, která
vyráběli členové keramického kroužku. Diplomy rozdal
pan ředitel a každý výherce dostal i knížku. Jistě vás
zajímá, jak dopadli naši soutěžící. Pouze v nulté kategorii jsme se neumístili na 1. až 3. místě. V první kategorii
nám udělal radost Jaroslav Theodor Koukal, který obsadil 2. místo. Ve druhé kategorii vybojoval 3. místo Štěpán Zouhar. Ve třetí kategorii získala 2. místo Veronika
Španělová a ve čtvrté kategorii skončila na 3. místě
Vendula Lepková.
Po příjemně stráveném dni, plném úžasných
básniček, zajímavých úryvků z různých knih a fascinujících výkonů všech zúčastněných, všichni spokojeně
odjeli domů.
Saša Vavrisová, 9. A

1. místo. Držíme pěsti!

Foto: Vendula Lepková obsadila v regionální recitační
soutěži O lysické sluníčko 3. místo. V Adamově skončila na krásném 2. místě a postupuje do krajského kola
v Brně. Přejeme jí hodně úspěchů. Venďo, ještě ti chybí

Majka fialová

Zvířata kolem nás

Každý si řekne, co to na tom obrázku ale je? Je to obyčejný hmyz, přesněji brouk. A proč je o něm
zmínka v Plátku? Protože jsme tohoto brouka vyfotili v okolí naší školy. No, ale co je na tom tak zvláštního, vždyť je tu hodně brouků. Majka sice není příliš vzácný exemplář, ale z kloubů noh tito brouci vylučují jedovatou obrannou látku,
která je pro člověka smrtelná
v dávce 30 mg. Kůže zasažená
tímto jedem se velice špatně
hojí. Majce se také říká včelí
veš, protože larvy se přichytí
na včelu a v úle nejprve zničí
vajíčka a později se živí jejich
obsahem.
Za pomoc chci poděkovat panu Arnoštu Šmétkovi,
vedoucímu
mysliveckého
kroužku, za zapůjčení podkladů a materiálů k článku. Vás
ostatní varovat před tímto uličníkem!
Míša Homolková, 8. B
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Zúčastnila jsem se s paní učitelkou Máslovou a mými dvěma spolužáky, Emou a Honzou, vyhlášení
výsledků literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery v Kunštátě. Naše výprava začala kolem jedné odpoledne. Paní učitelka nás omluvila z hodiny tělocviku a poslala nás na oběd. Poté jsme šli k ní do kabinetu, kde
jsme hovořili o našich pracích. Čas utíkal jako voda. Za chvíli jsme se šli oblékat a vyrazili jsme na autobusovou zastávku. Čekali jsme asi deset minut, než autobus přijel.
Vystoupili jsme na náměstí, protože tam někde byla kunštátská knihovna. Měli jsme ještě hodně času,
a tak nás paní učitelka pozvala do cukrárny. Přišla za námi paní prodavačka a všichni tři jsme si vybrali
veliké lízátko. V lízátku bylo několik lentilek. Obešli jsme náměstí, a protože byla docela zima, zašli jsme
do infocentra. Vešli jsme do chodby, kde na pravé straně bylo infocentrum a naproti jsme objevili vstup do
knihovny. Ze zvědavosti jsme se šli do infocentra podívat. Nikdo tam nebyl a to nás překvapilo, ale ve vedlejší místnosti infocentra byla výstava výrobků z keramiky, protože, jak jistě víte, Kunštát je proslulý keramikou. Po prohlídce jsme vstoupili do kunštátské knihovny, kde nás uvítala paní knihovnice. Všimla
jsem si, že tam už sedí dva chlapci, ale čekali jsme ještě na další děti. Rychle to uběhlo a vyhlašování začalo. Já a Ema jsme seděly na židlích vpředu a Honza s paní učitelkou Máslovou vzadu.
Úderem druhé hodiny začalo slavnostní vyhlašování. Pečlivě jsme poslouchali práce ostatních soutěžících, které četly paní knihovnice a paní učitelka z kunštátské školy. Po chvíli přišla na řadu Honzova práce.
Byla to legrační básnička, které se všichni zasmáli. Na kluka velmi pěkná. Četlo se dál a už slyším známé
věty. Moje práce! Když paní knihovnice četla nějaké pasáže z mého vypravování, nemohly jsme se s Emou
udržet a začaly jsme se smát. Naštěstí si nás nikdo nevšímal. Až skončilo čtení mé práce, oddychla jsem si,
že už to mám za sebou. Na řadu přišlo vyhlašování. Kategorii mladších žáků jsem moc nevnímala, protože
jsem nikoho z oceněných neznala. Ale při vyhlašování naší kategorie jsem byla napnutá jako struna. Po
chvíli se ozvalo mé jméno a já získala třetí místo. Posadila jsem se a poslouchala, kdo vyhraje druhé místo.
A v tom se ozvalo jméno Emy Rozprýmové. Za výhru jsme dostaly knihy, Honza se sice neumístil, ale také
neodešel s prázdnou. Po předání diplomu, jsem zjistila, že mi popletli příjmení. Paní učitelka Máslová mi
řekla, že je poprosí, aby mi vystavili nový diplom. Paní knihovnice se mi hned omluvila a řekla, že to nějak
opraví. Hned po tom jsme se oblékli a odešli na autobusovou zastávku.
Akce se nám líbila. Při četbě prací jsme načerpali inspiraci k dalšímu psaní. No a jaké bylo téma?
Jak je těžké/lehké být dospělým. Všechny přítomné jistě zaujalo zpracování tohoto tématu vítězkou naší
kategorie Alžbětou Lepkovou z Gymnázia Boskovice, která své myšlenky sdělovala formou deníku. A nyní úryvek z mojí práce nazvané Zlý sen.
Pája Hloušová, 7. C
… Připadalo mně to jako chvíli, co jsem zavřela oči, když se ozvalo to podivné: „Crrr!“ V tom šok!
„Proboha, kdo to vedle mě leží?“ zařvala jsem.
„Mami, mami, my máme hlad, kdy nám uděláš snídani?“ Vyskočila jsem z postele a šla se podívat, co se to
vlastně děje. V kuchyni byl hrozný nepořádek, všude se povalovalo rozházené jídlo a vylité pití, protože si
děti chtěly asi udělat snídani samy.
„Maminko, co ta snídaně? Ať nepřijdeme pozdě do školy.“ Proboha! Oni tou maminkou myslí snad mě?
„Dobré ránko zlato, už musím jít, nebo přijdu pozdě do práce. Uvidíme se večer, tak pa.“ Co je to za
chlápka? No, vypadá ale docela dobře. Někoho mně připomíná. Jen je asi tak o patnáct dvacet let starší.
Připadala jsem si jako v jiném světě. Rychle jsem udělala dětem snídani a potom uklidila celou kuchyň.
Samozřejmě jsme nestíhali, a tak jsem přišla pozdě do práce. Tam už na mě čekal vedoucí, který mi
vynadal a řekl: „Doufám, že už se to nebude víckrát opakovat,…“ ...Do postele jsem se dostala až pozdě
večer. Byla jsem tak unavená, že jsem hned usnula, a spala jsem jako zabitá.
Ráno, když zazvonil mobil, jsem s hrůzou vyskočila, rozhlédla se a s úlevou zjistila, že se mi to
všechno jenom zdálo. Blbý sen! I když mě dospěláci občas štvou, jsem ráda puberťákem, protože nemusím
řešit jejich každodenní starosti a problémy.
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Členové týmu
Vedoucí týmu: Jan Škrabal
Zástupce: Lubomír Stejskal
Konstruktér: David Škrabal, bratr vedoucího
Konstruktér: Jiří Kotolan (já)
Konstruktér: Vojtěch Chromý
Nováček týmu: Štěpán Zouhar
Konstruktér: Matouš Parfus

Název týmu: HOLLY MOLLY

Úvod
V pátek 10. února 2017 jsme se všichni kromě obou
Škrabalů a Matouše Parfuse dostavili v sedm deset ke kabinetu pí uč. Tesařové, abychom si vyzvedli vše, co budeme
potřebovat. Klidně jsme všechny roboty nabalili do krabic,
ve kterých je převážíme každý rok. Pí uč. Tesařová si dala
notebook do tašky a my ostatní jsme mezitím nabalili Kostky s programem a obyčejné stavební kostky. Poté jsme šli na
autobusovou zastávku, kde pí uč. Tesařová dostala SMS a
řekla nám, že Matouš nejede, protože na Robotiádu zapo- Foto zleva: Štěpán Zouhar, Lubomír Stejmněl a teď teprve vstává. Vtom přijel autobus a my jsme s
skal, Jan Škrabal, David Škrabal,
úlevou zjistili, že Škrabalovi sedí úplně vzadu a že nám drží
Vojtěch Chromý
místa. Cesta do VIDA science centra v Brně uběhla nezáživně. Nejdříve jsme jeli asi půl hodiny autobusem a já jsem se
snažil usnout. Bohužel se mi to nepovedlo. Poté jsme jeli
„šalinou“, jak se v Brně říká tramvajím. V poslední části našeho putování jsme šli pěšky. Celkem nám cestování zabralo asi hodinku. Organizátoři nám po vstupu do VIDA centra řekli, kde máme svůj stůl, a šli se
starat o další nově příchozí týmy. V následujících článcích vám představím soutěžní kategorie, kterých
jsme se zúčastnili.

Čára
Hrací plochu vedoucí rozdělili na dvě poloviny, aby čároví roboti nemohli nabourat jeden do druhého. V každé polovině vyznačili černou lepicí páskou dráhu. Postupně všechny
týmy, které se přihlásily na tuto disciplínu, vkládaly své roboty
do speciálních boxů, připomínajících tunel krychle. Speciálních
proto, že byly vybaveny laserem, který po porušení měřil čas až
do doby, než byl opět přerušen. Napjatě jsem sledoval, jak se
řada týmů před námi krátí. Jakmile jsme byli na řadě, Jan Škrabal do onoho boxu položil našeho robota. Jel rychleji, než jsem
viděl u předchozích týmů. A pak se to stalo. Náš robot vyjel z
předznačené čáry. Nebylo to nic ojedinělého, robot vyjel hned
třiceti týmům ze sedmdesáti, ale stejně nás to překvapilo. Měl za sebou přece tolik zkoušek a všechny bez
problémů zvládl. Náš tým se uchýlil na prohlédnutí robota k našemu stolu. Hned, jak jsme ho začali prohledávat, Honza překvapeně prohlásil: ,,Vždyť nemá zapojený prostřední senzor!" Rychle ho zastrčil do
správné dírky v Kostce. Senzor se rozsvítil, podle čehož jsme poznali, že je vše v pořádku. Poté jsme se
dostavili na zahájení druhého kola. Opět jsme nervózně čekali na okamžik, kdy přijdeme na řadu. Tentokrát už robot z trasy nevyjel a ve třetím kole zrovna tak. Měli jsme štěstí, protože jsme skončili osmí ze 70
týmů.
Plátek
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Další disciplínou byl Dálkový
medvěd, zkráceně jen Medvěd. Jedná se o
disciplínu, při které se speciálně upravený
robot dálkovým ovladačem vede tak, aby
se na své polovině vyhnul dvěma dřevěným deskám opřeným o sebe do tvaru písmene L. Jakmile toto zvládne, má za úkol
dvěma robotickými klepety uchopit malého plyšového medvídka a odtáhnout ho
do boxu, který měřil čas. V prvním kole
se nám sice podařilo medvěda uchopit, ale
pořád nám vypadával z klepet. Nakonec
nám vypršel čas a Honza, který robota
ovládal, to musel vzdát. Bohužel jsem u
druhého kola nebyl, a tak průběh disciplíny nemohu popsat. Ale dozvěděl jsem se,
že nakonec se to Honzovi podařilo a

skončili jsme devátí.

Sprint
Tato disciplína se konala jinde
než ostatní. To proto, že tito roboti byli
naprogramováni na to, aby jeli rychle,
rovně a dlouho, na což by omezená
plocha předváděcího stolu nestačila.
Dráha byla zhruba dvanáct metrů od
branky s laserem po druhou. Data
z branek se přenášela do počítače, který časy automaticky zapisoval do určených políček. Jako u všech disciplín
jsem byl napnutý jako špagát. Sledoval
jsem, jak většině týmů vyjel robot
z dráhy. Zajímavé bylo, že nevyjel
žádný robot, který byl stavěný jako
motorka (měl dvě kola za sebou). Nám
robot napoprvé vyjel z dráhy, protože
byl postavený našikmo. Řada druhého
kola se pomalu krátila. Z nervozity a
také proto, že jsem si ověřoval, kdy otevřou letecký simulátor (jedna z atrakcí Vidy) jsem běhal nahoru a
dolů po eskalátoru. Bohužel náš robot i opakovaně z dráhy vyjel.

Freestyle
Disciplína Freestyle spočívala v tom, že každý tým vytvořil robota dle libosti a předvedl ho. Pro
příklad zde uvedu tank, ruské kolo, kreslící stroj a R2-D2. O vítězi rozhodli členové ostatních týmů podle
toho, kteří roboti se jim líbili. Týmy naštěstí nemohly hlasovat pro sebe. O této disciplíně mohu napsat více, protože našeho robota jsem na „Freestyle“ postavil já. Jako první se představil tank Tiger II. Musím
říct, že byl strašný. Počínaje čtyřmi pásy a konče tím, že věž byla krychle a podvozek byl kvádr stejně
Stránka 10
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vysoký jako věž. Následoval další tank (tanky byly dva). Tento byl už lepší. Měl dva pásy, otočnou věž,
která bohužel nebyla dostavěná, byl dostatečně plochý, takže i podvozek připomínal
tank, a co bylo nejlepší, dokonce i střílel.
Málem sestřelil pořadatele. Poté následoval R2-D2. Měl vše dokonalé. Mluvil,
zatáčel a otáčel věží.
Konečně jsme přišli na řadu my.
Honza postavil robota na stůl a začal ho
předvádět. Byl to automat na bonbony.
Měl velký zásobník, a tak se jich tam vešlo hodně. Byly to malé kulaté a ploché
bonbony o průměru jeden centimetr. Měl
také velice dobře vypracované čidlo na
peníze. Oboje jsem opatřil zámkem na
klíč. A samozřejmě byl každý zámek jiný.
Po uvolnění západky motorkem se bonbony automaticky díky tvaru zásobníku nasypaly na pás, který je vyhodil z automatu. V této soutěži náš
tým obsadil čtvrté místo. Musím ale podotknout, že před námi na prvním až třetím místě skončily týmy
ze středních škol.

Závěr
Dost jsem si Robotiádu užil. Trvala od 8:00 do 18:00 hod., tj. celý den. Tím pádem jsem se neučil a strávil jsem deset hodin ve VIDA centru se spoustou LEGO robotů. Nakonec jsem se s tím vším
musel rozloučit. Jen co jsme předvedli robota, museli jsme se rychle obléct a běžet na zastávku na
„šalinu“, která bohužel měla zpoždění, a tak jsme na té promrzlé zastávce čekali dalších pět minut. Poté
jsme zhruba stejnou dobu čekali v Králově Poli na autobus. Když jsme nastoupili do zadní části autobusu, pí uč. Tesařová rozhodla, že je moc pozdě na to, abychom vraceli roboty do školy, a že si je máme
rozebrat a vzít domů. Shodou okolností jsem dostal na hlídání automat. Po chvíli jízdy jsme dorazili na
lysické náměstí, kde jsme se rozdělili. Oba Škrabalové jeli autobusem dál, Štěpán se vydal směrem na
Štěchovskou ulici a na mě a Luboše zbyla cesta na Horky. Domů jsem se vrátil už celkem unavený, a tak
jsem usnul a té noci spal, jako když mě do vody hodí.
Jiří Kotolan, 7. C

Lyžování
Jmenuji se Lenka Knorová a bydlím v Bedřichově u Lysic. V zimním období ráda jezdím na lyžích a moc mě to baví. Jezdíme závodně, já a moji bráškové. Aleš je nejstarší, bude mu 13 let a jezdí v
kategorii mladší žáci. Vašíkovi a mně je 9 let a jezdíme v kategorii přípravka. Náš trenér je čtrnáctinásobným mistrem světa v travním lyžování a také se stal akademickým mistrem České republiky v alpském lyžování. Trénuje nás i na sněhu. Letošní zimní sezónu už jsme ukončili. Účastnili jsme se několika závodů po celé republice. Získali jsme několik medailí, pohárů a diplomů. Poličky na ně se nám postupně plní. Další zimní sezónu zahájíme v říjnu v Rakousku na ledovci.
Nyní nám začíná sezóna travního lyžování. V loňském roce jsme se zúčastnili i mezinárodního
poháru, kde jsem já vyhrála, Vašík byl druhý a Aleš již po několikáté také vyhrál. Český pohár se nám
podařilo vyhrát všem třem. Trenér je na nás sice přísný, ale díky tomu máme dobré výsledky. Je to nejlepší trenér a máme ho rádi.
Poznámka redakce: Ve škole jsme mohli vidět jejich diplomy a medaile z lyžařských závodů jihomoravských škol.
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Jistě víte, že se na naší škole neustále něco děje. Ať už je to návštěva slavné osobnosti, jako je Lukáš Hejlík, nebo spousta soutěží, exkurzí a výletů, které zařizují naši učitelé. Akce, která je méně známá a o
které jsme v Plátku ještě nepsali, se týká nás, žáků devítek. Připravila ji pro nás pí uč. Tesařová.
Naším úkolem bylo rozdělit se ve třídě na dva týmy. Jedni zastupovali obžalobu, která prosazovala
myšlenku, že náš svět dokáže existovat i za předpokladu, že budou využívány pouze přírodní zdroje, jako
jsou vodní a větrné elektrárny, a druzí obhajobu, která vnucovala myšlenku, že svět se v dnešní době už
neobejde bez jaderné energie.
A jak jsme se na tento proces připravovali? Několik hodin fyziky, volných hodin a čas před vyučováním jsme věnovali informacím o energii. Vypadalo to tak, že jsme si připravovali podklady a vhodné argumenty pro vítězství a pečlivě plánovali všemožné strategie. Na monitorech počítačů se hemžily informace, které jsme si zpracovali do prezentací.
Na soudní proces jsme se vybavili nejen vědomostmi, ale většina z nás přišla i
vhodně oblečena, kluci v oblecích, holky v
šatech. Konečný souboj proběhl v učebně fyziky, kde si každá strana zvolila pět žáků, kteří
zastupovali porotu. Předsedkyní soudu byla
paní učitelka Všianská. A po tomto zvolení
poroty bylo na nás, abychom její členy přesvědčili o tom, že zrovna na naší straně je
pravda. No, to by nebyl žádný problém…
Kdyby na celou argumentaci nebylo pouhých
sedm minut! Museli jsme tedy neustále myslet
na časovou tíseň, která nás tlačila. Další částí
bylo doplnění, při němž jsme reagovali na sdělení protistrany, na které jsme měli tři minuty.
V této části se naše skupina snažila najít co
nejvíc negativních dopadů jaderných
elektráren na přírodu a lidi a upozornit na nebezpečí, které přináší.
Vhodné oblečení - součást úspěchu?
Soudní proces v obou třídách vyhrála obhajoba –
tedy strana zastupující jaderné
elektrárny – čímž gratulujeme
k vítězství! Zástupce poroty sdělil
následující rozsudek: „Jaderné
elektrárny tvoří drtivé procento
naší energie, proto jsme pro jejich
existenci.“ (Upřímně? V tento
moment jsem si říkala, jestli nás
vůbec poslouchali, neboť jsme
jasně říkali, jak se dá jaderná
energie nahradit.) No, nezbývá
dodat nic jiného: Sláva vítězům,
čest poraženým!
Sabina Stloukalová, 9. B
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V pátek 17. února 2017 se 26 žáků z naší školy zúčastnilo soutěže Postav most, která se konala
v Masarykově střední škole Letovice. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. V I. kategorii soutěžili
žáci s mosty postavenými doma či ve škole. Do této kategorie bylo z naší školy přihlášeno 12 družstev po
třech členech. Nejlépe dopadlo družstvo Jašita, které skončilo na 2. místě. A dále tým MSM na 3. místě.
Většina našich družstev se umístila v první desítce.
Žáci přihlášeni do druhé soutěžní kategorie museli postavit mosty na místě, tj. ve škole v Letovicích. Družstva na stavbu měla 2,5 hodiny. Této kategorie se z naší školy zúčastnilo pouze jedno družstvo.
A představte si, že skončilo na úžasném 1. místě. O velkém úspěchu reprezentantů naší školy v obou kategoriích se nedá pochybovat. I když se jednalo o soutěž, atmosféra byla klidná a přátelská, bylo na první
pohled vidět, že všichni tam byli proto, že je baví něco tvořit, a ne kvůli výhře.
Anička Nekoušová, 9. A

Výsledný počet bodů se skládal
z poměru kolik most vážil a kolik unesl, dále vzhled mostů bodovala odborná komise, ve které byl Ing. Jaroslav
Chloupek ze stavební firmy Letovice a
Ing. Jan Pořízek z Masarykovy školy.
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Kunštátská laťka

Sport

Je ráno - středa 22. března. Rychle se obléknout, obout boty a vyrazit na autobus do Kunštátu. Asi si říkáte proč? Zasoutěžit si s ostatními
žáky z okresu ve skoku do výšky. U autobusu panovala poměrně dobrá nálada, která nám vydržela
až do sportovní haly. Překvapilo mě, že tam bylo
vcelku hodně lidí. Přezuli jsme se a pokračovali
do šatny převléct se. Následovala individuální
rozcvička a několik koleček běhu. Ještě nám zbyla
chvilka na vyzkoušení si rozběhu a na několik
skoků. A už to začalo. Nejprve šli soutěžit mladší
žáci a žákyně. Všichni jsme byli nervózní, ale nervozita pomalu opadávala. Už jsou na řadě starší
žáci a žákyně. Vzájemně se podporujeme a fandíme si. Atmosféra je skvělá. Následuje vyhlášení
výsledků. Je potřeba říct, že jsme se snažili. Nejlepším našim závodníkem byl Tomáš Homolka,
který skončil na 2. místě. Gratulujeme mu.
Martina Štěpánková, 8. B

Basketbalový turnaj
Začalo to ve čtvrtek 6. března v 9 hodin ráno, kdy jsme odehráli svůj první zápas, bohužel se ale
nevydařil. I přesto jsme měli z toho dobrý pocit, protože jsme se řídili heslem: Není důležité vyhrát, ale
zahrát si. S tímto heslem jsme taky na turnaj jeli.
Ve škole se tomuto sportu věnuje málo lidí, a pokud si chceme opravdu zahrát, musíme si obstarat
kvalitní soupeře jinde. Hráli jsme ve skupině B s basketbalisty ze ZŠ Velké Opatovice a ZŠ Jedovnice. V
první pětce nastoupili Lukáš Koch, Lukáš Žáček, Tomáš Beran, Marek Sedláček a já. Dělal nám problém
útok, protože tělocvična byla tak malá, že i polovička naší tělocvičny by byla větší. Avšak v obraně jsme
se „blejskli“. Obvykle jsme soupeři vzali míč, ale díky hloupým chybám a tomu, že jsme byli málo sehraní, nám ho při snaze o útok vzali. Byli jsme opravdu v nevýhodě, protože když jsem se tak ptal, ve všech
školách, které se turnaje zúčastnili, žáci pravidelně trénovali v kroužku. Poslední zápas jsme naštěstí zvítězili a soupeř se nám zdál lehký. Možné je, že jsme se víc sehráli. Každý z týmu si hodil alespoň jeden koš,
a když nehodil, měl alespoň asistenci. Nejdůležitější je, že jsme nebyli poslední, a myslím si, že jsme paní
učitelce Nedomové neudělali ostudu. Chtěl bych jí tímto článkem za všechny hráče poděkovat za to, že s
námi do toho šla. Nakonec jsme skončili na pro
nás pěkném 6. místě a skvěle si zahráli.
Heslo: ,,Není důležité zvítězit, ale zahrát si!"
Adam Křelina, 9. A
Team ve složení: (foto zleva) Tomáš Dufek, Lukáš
Koch, Tomáš Beran, Adam Křelina, Lukáš Žáček,
Marek Sedláček.

Stránka 14

Plátek

Zábava

Křížovka o ceny

A je tu další křížovka!
Tentokrát jsem vám křížovku připravila trochu těžší - zeměpisnou. Vánoční křížovka měla řešení
STROMEČEK, ale bohužel mi nikdo znění tajenky neodevzdal, i když jsem měla připravené bezva ceny.
Ve velikonoční křížovce je ukrytý lidový název jedné jarní květiny. Řešení odevzdejte na lístku se jménem
a třídou v den vydání časopisu Petře Růžkové a Katce Trojanové ze 7. A. Kdo k řešení připíše ještě botanický název této rostliny, dostane další odměnu, i když nebude vylosovaný. Co dodat, hodně štěstí! Odměnu si můžete prohlédnout vedle křížovky a výherce ji dostane v den vydání Plátku.

6.

2.

1.

7.

4.

3.

5.

8.

1.. Název státu, který sousedí s naší republikou na severu a jeho hlavní město začíná
písmenem V.
2. Hlavní město státu, který je označován zemí tisíce jezer.
3. Stát, jehož část leží v Evropě a část v Asii a hlavním městem je Ankara.
4. Název státu, jehož hlavním městem je Dublin.
5. Hlavní město východoevropského státu, kterého první písmeno začíná na U.
6. Hlavní město země, na jejíž vlajce nalezneme tři barvy: černou, červenou a zlatou.
7. Hlavní město ležící v zemi galského kohouta.
8. Název státu, o jehož hlavním městě se říká, že je stověžaté.
Míša Homolková, 8. B

Plátek

Stránka 15

Velikonoční soutěž

Zábava

Členové parlamentu připravili
pro žáky soutěž. Do pátku 8. dubna měli
kluci uplést co nejdelší pomlázku a holky nazdobit vajíčko. Pomlázky byly
odevzdány pouze dvě, i když víme, že
někteří měli také upletenou pomlázku,
ale neodevzdali ji proto, že to prý nemělo význam, protože byly krátké. Obří
pomlázky jste si mohli prohlédnout ve
výklenku v přízemí s ostatními výrobky
žáků 1. stupně. Bylo velmi těžké určit
vítěze, a proto odměnu obdrželi Martin
Sedláček z 1. B (na fotce vlevo) a Jan
Křenovský ze 2. A. Dáreček za kraslici dostala Eliška Vyskočilová ze 2. A. Mrzí nás, že se do akce zapojilo málo lidí.

Velikonoce, jak je neznáte
Pod pojmem Velikonoce se nám určitě každému vybaví pomlázka, malovaná vajíčka a některým i
beránek. Ale co byste řekli na to, že v některých zemích lidé vidí Velikonoce spíše jako mokrá těla dívek a
vůni jehněčího masa? V tomhle článku se podíváme do několika zemí, věřte mi, že budete překvapeni, jaké
se tam dodržují zvyky.
U našich sousedů na Slovensku je tradicí hodování, polévání vodou a korbáč. V pondělí chodí muži
a chlapci po domácnostech a zalévají či korbáčují ženy a dívky ručně vyrobeným korbáčem (vzhledem se
podobá naší pomlázce, jen jinak upletené). Stejně jako u nás dostanou za svou snahu vejce. Polévání se používá převážně na východě Slovenska.
V Polsku si většina lidí nechává své sváteční pokrmy posvětit. Kromě klobásy a šunky se jí také
chléb, sůl, ale hlavně křen – jako symbol zdraví, ale také utrpení. Pečou se bábovky z kynutého těsta. Tradiční pochoutkou je i mazurek, plochý moučník s různými náplněmi. Potraviny se posvětí na Bílou sobotu.
Tradiční sladkostí jsou beránci vyrobení z cukru. Na Velikonoční pondělí se lidé polévají vodou, což jim
podle všech tradic a pověstí zajistí zdraví a dlouhý život.
V Maďarsku se ženy a dívky polévají vodou, aby byly plodné. Muži následně dívku postříkají parfémem a dostanou vajíčko, koláč nebo alkohol. Ani v Maďarsku nechybí pečená masa a sladké kynuté
buchty.
V Itálii se z kynutého těsta pečou velikonoční holoubci zdobení mandlemi, k snídani se v pondělí
podává torta rustiva, slaný koláč s vaječnou náplní.
V Chorvatsku mají zvyk přiťuknout si vajíčkem. Ten, komu zůstane skořápka celá, vyhrává.
Ve Španělsku prochází na Velikonoce procesí se sochami Ježíše Krista. Lidé na hlavě mají špičaté
kapuce a někteří na důkaz pokání nesou kovové předměty.
Tak co myslíte, vyměnili byste ty naše velikonoční zvyky za jiné?
Nicol Sedláčková, 9. B
Veselé Velikonoce, pěkné prázdniny, hezké počasí a bohatou pomlázku
přejí redaktoři Plátku.

Školní časopis žáků ZŠ Edvarda Beneše v Lysicích vychází 12.4.2017 nákladem 60 kusů.
Šéfredaktorka: Sabina Stloukalová, korektorka: Gabriela Vlachová, grafická úprava: Sabina Stloukalová.
Redaktoři jsou podepsáni pod svými články.
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