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Co se děje na naší škole? 

Dobrý den, čtenáři Podlavičníku. 

Je tady první číslo časopisu v novém školním roce, tentokrát s názvem 
deprese, ale nebojte se, o své oblíbené rubriky nepřijdete. 

A jaké dosud byly úspěchy naší školy?  

Dne 30.9.2016 se uskutečnil za krásného počasí závod na horských ko-
lech MTBCROSS na Stříbrném jezeře. 

V obrovské konkurenci získali ve svých kategoriích Filip Pietroň a Kris-
týna Mařincová 2.místo a štafeta ve složení Filip Pietroň, Kristýna Ma-
řincová a Štěpán Pavelek získala skvělé 1.místo. 

22. 9. se jako každý rok několik vybraných žáků zúčastnilo soutěže 
Kreslím, kreslíš, kreslíme na Střední škole průmyslové a umělecké. V 
nemalé konkurenci 117 mladých výtvarníků uspěl Maxim Halfar, žák 6. A 
třídy naší školy. Získal krásné čestné uznání. 

V úterý 20. září 2016 se tři týmy naší školy zúčastnily soutěže „Najdi 
si svou kešku“. Soutěž již potřetí přichystala Střední průmyslová škola 
stavební v Opavě. Za naší školu soutěžily tými z osmých a devátých tříd 
a tým „Solničky“ – Viktor Wolf, Adam Groda, Martin Vyhnálek, David 
Borunský, Lukáš Cuc – získal 2. místo! 

Soutěže:Velká cena malých zoologů 2016 v Ostravské zoologické zahra-
dě se zúčastnili žáci pátých a šestých tříd. Žáci V.B si vybojovali 1. mís-
to a postupují dále ve složení:– Petr Arendarčík, Mariana Hermann, Ma-
tyáš Laryš, Anežka Mařádková,Amálie Podrazká, Josef Sýkora, Petr 
Žídek 

Z úspěchů je to pro dnešek vše, všem reprezentantům moc gratulujeme 
a hlavně děkujeme za skvělá umístění!  

My doufáme, že se vám dnešní číslo bude líbit, a pokud máte nějaké 
nápady, připomínky, nebo se chcete pochlubit svým výtvorem, vše posí-
lejte na email:podlavicnik.zsbn@seznam.cz !  

Těšíme se u dalšího vydání. 
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Jak na špatnou náladu? 

INGREDIENCE: 

> 4 šálky studené vody 

> 2 lžíce kurkumy v prášku 

> 100% javorový sirup, med, stévie nebo cukr ( množství podle chuti ) 

> šťáva z jednoho citrónu nebo limetky 

> šťáva z jednoho červeného pomeranče 

> čajový prášek           

POSTUP:               

Smíchejte veškeré přísady v jedné misce. Vše důkladně promíchejte a 
podávejte s plátky citronu.     

                                                                   

KURKOVÁ LIMONÁDA 

OVOCNO-OŘECHOVÉ TYČINKY 

INGREDIENCE: 

> 1 šálek syrových nebo pražených ořechů (mandle, kešu oříšky a ara-
šídy nebo kombinace) 

> 2 lžíce sezamových semínek 

> 1 šálek sušeného ovoce (brusinky, třešně, rozinky) 

> 2 lžíce medu 
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Podzimní vyrábění 

POSTUP: 

Ořechy, ovoce a semínka dejte do kuchyňského 
robotu. Směs rozmixujte, ale ne úplně dohladka. Přidejte med a 
vtlačte ho do směsi, aby zapadl. Pevně zatlačte směs do nádoby s 
víkem a dejte do chladu na hodinu nebo více. 

Jak na špatnou náladu? 

Co mám ráda na podzim je příroda. A taky procházky v ní. A je 
taky plná listů, šišek a jiných plodů. Tímto bych dnešní vyrá-
bění začala. Zajděte si do lesa a nasbírejte nějaké přírodniny. 
A můžeme začít. 

Co s listy ? 

LISTOVÁ MISKA 

Budeme potřebovat: listí,  nafukovací balonek,  lepidlo,  
štětce a popřípadě i skleničku 

Nafoukneme balonek, zavážeme ho a připevníme lepící páskou 
na skleničku, aby držel na místě. 

Vezmeme lepidlo a začneme ho nanášet na  balonek. Na lepidlo 
poklademe listy a znovu je přetřeme lepidlem. Počkáme až le-
pidlo zaschne (nejlépe přes noc), Balonek praskneme a máme 
krásnou dekoraci. 
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Podzimní vyrábění 

Co s šiškami a žaludy? 

KRÁSNÝ SVÍCEN 

Budeme potřebovat:Šišky nebo žaludy,  sklenici,  svíčku 

Vezmeme sklenici, naplníme ji šiškami,žaludy, nebo jakoukoliv 
jinou přírodninou, a položíme do ní svíčku. Jak jednoduchý a 
krásný výrobek. Sklenici také můžete polepit listy jako balo-
nek a máte další svícen. 

 

Když vám i po tomhle ještě něco zbude, vezměte talířek nebo 
misku, dejte na něj svíčku, a prostor doplňte přírodninami. 
Hezké to taky bude s zelenými větvičkami z jehličnanů. 
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17. listopad 

DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 

Na den 17. listopadu připadá státní svátek - Den boje za svobodu a 

demokracii. K tomuto datu se váží hned dvě události, první z roku 

1939, kdy byly české vysoké školy uzavřené nacisty. Stalo se tak po 

pohřbu Jana Opletala, jehož čin byl projev odporu proti německé oku-

paci. Hitler následně nařídil, aby všechny demonstrace byly potlačeny 

silou. Následně byly uzavřeny vysoké školy a 9 vedoucích představite-

lů vysokoškoláků bylo popraveno. Druhý, který si většina z nás pama-

tuje, se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní tří-

dě, které byly rukou Veřejné bezpečnosti násilně potlačeny a tím 

spustily sametovou revoluci. Tyto listopadové události vedly k pádu 

komunistického režimu. Označení sametová revoluce vymysleli noviná-

ři, a jedná se o označení naší revoluce, která byla provedena v podsta-

tě bez násilí a na základě vzájemného dialogu. Nejvýraznější osobnos-

tí celé revoluce se stal v té době budoucí prezident Václav Havel.  

Vtipy 

Přijde zloděj do bytu a začne krást. Zaslechl hlas 
papouška:  
"Ježíš tě vidí, Ježíš tě vidí". A to se dvakrát opa-
kuje.  
Napotřetí: "Ježíš tě vidí, Ježíš je buldog.  

Sedí dvě blechy na patníku a jde okolo pes. Jedna blecha říká té druhé; 
"Dělej, už nám to jede."  
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Podzimní trendy  
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Marley a já 

Novomanželé John a Jenny Groganovi (Owen Wilson a Jennifer Aniston) 

se rozhodnou, že opustí drsné zimy Michiganu a začnou nový život na 

slunné Floridě. A aby těch změn nebylo málo, pořídí si roztomilého, šes-

tikilového labradora Marleyho, který se během pár týdnů změní v pade-

sátikilový parní stroj, plný nezkrotitelné energie. Takto začíná film reži-

séra Davida Frankela (Ďábel nosí Pradu), který popisuje 13 let života se 

psem, života, který někdy – a to dost často – připomíná soužití s nevypo-

čitatelným uragánem. A tak John a Jenny Groganovi sledují, jak Marley 

slintá po nově natřených zdech, cupuje všechno na kousky, žere polštáře 

a kytky, pije vodu ze záchodu a honí pošťáka. Marley na oplátku zase 

sleduje život svých páníčků, jejich úspěchy i prohry, změnu práce a po-

máhá jim svým živelným způsobem překonávat všechny nástrahy spojené 

s rozrůstající se rodinou. Ze všeho nejvíc jim však připomíná, že život 

nejsou jen starosti, ale hlavně velká zábava. 

Recenze na filmy 

Ladíme 2 

Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání 

a capella, takže ve svých vystoupeních nepoužívají hudební nástroje. Celá 

Amerika jim leží u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly prezidentu 

Obamovi k narozeninám. Jenže stačí drobná technická komplikace, v níž 

figuruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou Tlustá Amy, bezmocně visící 

na lanech před Barrackovými zraky částečně tak, jak ji Bůh stvořil.  

Z Barden Bellas, dosavadních miláčků země, je najednou ten nejvděčněj-

ší terč. 
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• Mořská hvězdice má 8 očí. Na konci každé končetiny jedno. 
 
• Krokodýlové neumějí couvat. 
 
• Plameňáci umí jíst pouze s hlavou dolů. 
 
• Tygři nemají pruhovanou jen srst, ale i kůži. 
 
• Texaští ropušníci umí z očních koutků vystřikovat krev. 
 
• Běžný zahradní červ má 5 párů srdcí. 
 
• Indiáni nikdy nejedli krocany, protože zabíjení tak neohra-
baných ptáků bylo považováno za znak lenosti. 
 
• Krávy mají 4 žaludky. 
 
• Každou minutu je do nemocnice odvezeno 40 lidí pokousa-
ných psem. 
 
• Kočky mají přes 100 typů hlasů, psi jen 10. 
 
• Komáři mají zuby.  

• 44 % hotelů povoluje zvířata na pokojích. 
 
• Běžná domácí moucha žije až 1 měsíc. 

Zajímavosti 
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Loučí se s Vámi Podlavičník 

Podzimní vydání se s vámi loučí. Celá školní redakce se 
bude těšit příště! 

Vaše redakce: 

Kateřina Michalisková -  šéfredaktorka   

Barbora Adamová - redaktorka 

Věra Matýsková - redaktorka 

Daniela Green - redaktorka 

Kateřina Michlíková - redaktorka 

Hana Jirků - redaktorka 

Anna Shehata - redaktorka 

Se vším nám pomáhala paní učitelka Sokolová. 

Cena :   5,- 

Zdroje:  google , stat-
nisvatky.cz, google obrázky 


