
XIII. ročník
4. číslo

 
duben 2014

10,-

5. třída



2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Havlíček	

úvodník

obrazem

obsah

Obrazem	 	 		 	 2

česko	 	 	 	 	 3

vtipy	 	 	 	 	 3

problém?	 	 	 	 4

komiks	 	 	 	 	 5

sport	 	 	 	 	 6

drak	noar	a	ruby	 	 7

obrazem	 	 	 	 7

novinářský	šotek	řádí	 8

výtvarka	 8

jarní	svátky	 9

soutěž	 9

Ahoj čtenáři,

listujete jarním vydáním našeho 
časopisu. Věřím, že sluníčko za 
okny vás příjemně naladilo na nad-
cházející oslavy jara, které jsou plné 
křesťanských i pohanských tradic a 
rituálů.
 Pokud byste chtěli vidět, 
jaké práce vznikaly v naší škole na 
téma Jaro a Velikonoce, navštivte 
Velikonoční výstavu, která se bude ko-
nat od pondělí 14. dubna v Besedě.
 
 Za redakci  Vás tam srdečně zve

Eva Nesibová

e.on energy truck 

foto: Oldřich Sedláček
www.zshavl.cz
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zábava

Česko
 Od zábavných her přikročíme teď k jed-
né, která vás taky může vzdělat. Možná se někdy 
dostanete k deskové hře Česko (na podobném 
principu už existují i další hry: Slovensko, USA, 
Svět…), nemusíte se hned obávat, že když je 
naučná, že není dost zábavná. Naopak!
 V této hře najdete 2.400 otázek, které se 
týkají České republiky. Otázky jsou rozděleny 
do okruhů: historie, kultura, příroda, technika, 

věda, geografie, sport a různé. Okruhy jsou 
barevně rozlišeny. Během hry házíte kost-
kou a pohybujete se po hracím poli s cílem 
získat z každého okruhu kartičku dané barvy, 
jakože máte splněno, a pak se probojovat 
do finále. Někdy vám vědomosti nepostačí, 
takže se na ně nespoléhejte, důležité je mít 
také trošku štěstí.
 Ve hře se střídají lehké i těžké otázky. 
Například já jsem si vždy jistá, že jak na mě 
přijde Sport, jsem totálně vyřízená. Nejenže 
si nepamatuju jména fotbalistů, hokejistů a 
jiných českých sportovců, ale když je navíc 
v otázce, ve kterém roce se kde umístili… 
Zkrátka konec.
 Dobré je, že jsou zde nejen historické 
údaje, ale i údaje naprosto aktuální.
Takže spoustu zábavy!
 Pokud máte tip na nějakou další desk-
ovou hru, dejte mi vědět do schránky na 
nástěnce.

zábava

Jedna malá slepička, má jen 4 vajíčka. 
Vyvedu vás z omylu, brzy skončí na grilu.

Nesmělý mladík prozrazuje své plány 
ohledně jedné mladé slečny: „Před 
Vánocemi ji vezmu na večeři a pak jí 
pošlu Valentýnku.“ Kamarád na to: „Tak 
proč ji radši nejdeš zítra vyšlehat?“

Vzpomínají dva malomocní manželé: 
„Pamatuješ si na loňské Velikonoce, jaks mi tak 
našlehal, že jsi mi zlomil pánevní kost?“
„Samozřejmě. Jak bych mohl zapomenout na ten 
den, kdy mi upadla ruka!”

O Velikonocích u Doležalových: „Rychle, pojď 
se podívat, mámo. Je tu synek toho zazobaného 
podnikatele z vedlejšího vchodu. Má s sebou 
samošlehací pomlázku a venku náklaďák s kontej-

nerem a velkou rukou na nadílku!”

Stará babička se vykloní z okna a křičí na 
hochy před domem: „Hoši, mně už sluch 
moc neslouží. To se tak řehtáte nějakému 
fóru, nebo s sebou máte řehtačky?”

Jaro

zdroj: olasce.webnode.cz, http://www.superanekdoty.cz/ 
obrázek: www.impuls.cz

zpracoval: Dynamic

v
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problém?

Víčka od PET lahví
Všichni jistě znáte sbírání víček pro různé charitativní účely. Pojďme se na tuto problematiku podívat z jiného 
hlediska, z hlediska peněz a ekologie. Vše začíná následující tabulkou:

Zdroj: http://www.hottech.cz/sluzby/vykup-vicek/
Obrázek: www.europark.cz

 Tedy:
•	 1	kg	víček,	která	se	sbírají	(mix	barev,	čistá	víčka)	se	vykupuje	za	6,50	Kč
•	 1	kg	je	asi	500	víček
•	 tedy	1	víčko		=	0,013	Kč
Ještě	jednou:	když	do	školy	přinesete	100	víček	(což	je	hodně,	to	uznáte),	je	to	stejné,	jako	kdybyste	donesli	1,30	Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následujícím článkem chci pouze uvést fakta, názor nechť si udělá čtenář sám.

Ekologický institut Veronica
Zajímavý	je	i	příspěvek	na	stránkách	ekologického	institutu	www.veronica.cz	z	22.	1.	2008:

Otázka:	 	 Na	 některých	 školách	 se	 sbírají	 vršky	 od	 PET	 lahví	 a	 někde	 neví,	 co	 s	 nimi	 (např.	 moje	 švagrová	 z	
Přerovska).	Neznáte	náhodou	podrobnosti	či	adresu	na	nějakou	firmu?	Díky	za	odpověď.

Odpověď	(zkrácená	verze,	celou	si	můžete	přečíst	na	http://www.veronica.cz/?id=12&i=215,	vybrané	pasáže	
jsem	zvýraznil	já):

Pěkný den z Ekologické poradny Veronica,
máte	pravdu	řada	škol,	DDM,	a	dokonce	i	měst	pořádá	soutěže	ve	sběru	víček	z	PET	lahví.	Např.	Městská	kni-
hovna	Štětí:	„...Vyhodnocení:	10	nejlepších	sběratelů-ekologů	bude	začátkem	prosince	2008	odměněno	krásnými	
cenami...“. Opak je pravdou, bohužel největší sběratelé bohužel ekologové/environmentalisté nejsou.
 Všechny tyto soutěže nepřímo podporují nákup a spotřebu nápojů v PET lahvích a zároveň vytváří zdání, 
že	 je	 to	normální	a	správné	(normotvorná	funkce).	Přitom	v	drtivém	procentu	případu	teče	z	kohoutku	voda	
pitná,	dokonce	i	kojenecká.	Je	dobré,	má-li	dítě	na	svačinku	vodu	(domácí	šťávu,	sirup,	mošt)	v	PETce,	ale	ta	vydrží	
několik měsíců! Je dobré dělat soutěže, ale koordinátoři EVVO ve školách by měli vysvětlovat, proč právě tato 
soutěž je nesmyslná. 
	 Jedno	víčko	váží	řádově	gram,	viděl	 jsem	úspěšné	školy,	kde	nasbírali	přes	200	kg	víček,	to	je	v	řádech	
statisíců	kusů,	tedy	nakoupili	(jedna	láhev	nápoje	stojí	v	řádech	10	Kč)	v	řádu	miliónu	korun.	A	za	to	pak	třebas	
jeden vozík pro postižené v řádech desítek tisíc korun. Firmy „vyrábějící“ vodu a další limonády se smějí, za jak 
málo peněz mají obrovskou reklamu, a vyvolávají další poptávku.
	 Když	každé	dítě	místo	100	ks	víček	(tisíce	korun	za	lahve),	vysvětlí	doma,	že	pitná	voda	teče	i	z	kohoutku,	a	
z	ušetřených	tisíců	donese	např.	10	Kč	(deset	korun)	přímo	na	nějakou	charitu,	efekt	bude	stejný	-	vybraná	částka	
pro	někoho,	kdo	potřebuje	naše	peníze.	Navíc	rodičové	ušetří	990	Kč	+	životnímu	prostředí	také	velmi	pomůžeme.	
Sbírat víčka zvlášť je nesmysl, třídící a upravovací linka na PET láhve, která vyrábí malé meziprodukty - malé vločky 
(drť)	pro	finální	další	výrobu,	na	principu	jiné	hustoty	víček	je	odděluje	a	víčka	padají	do	zvláštního	pytle	(!!!).
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problém?

komiks

Víčka samozřejmě pomáhají, ale...
Pozor,	samozřejmě	existuje	 již	mnoho	případů,	kdy	
opravdu víčka pomohla. Narychlo jsem dohledal 
např.  http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/nemoc-
na-lucka-pojede-do-lazni-diky-30-tunam-vicek-z-
pet-lahvi.html. 
	 V	 tomto	případě	se	vysbíralo	30	 tun	víček,	
tedy	30	000	kg,	což	je		30	000	x	6,5	Kč	=	195 000	Kč.	
V	přepočtu	na	PET	láhve:	30	000	kg	x	500	(což	je	
počet	víček	na	1	kg)	=	15	000	000	PET	lahví.	Patnáct	
milionů.
 Na druhou stranu si nemyslím, že by někdo 
kupoval	PET	lahve	kvůli	soutěži	s	víčky.	Nebo...?

Proč	jsem	to	psal?
Tento článek vás nemá přesvědčit, abyste přestali 
sbírat víčka. Přináší prostě jen jiný pohled na věc.
 Popravdě – rozhodl jsem se ho napsat v reak-
ci na situaci, která se nám stala se synem Jiříkem. 
Ten do školky nesl 2 víčka z PET láhve, protože se 
vybírají	na	charitativní	účely.	A	toho	jsem	se	trochu	

zalekl. Představa, že bude vyrůstat s vědomím, že 
stačí někde hodit 2 víčka z PET láhve a lidé budou 
šťastní, mi přijde... zvrácená.
 Bojím se, aby si žáci nevybudovali takový 
ten jednoduchý pohled na svět – támhle hodím 
víčko, tamten se uzdraví/má nový vozík/má lázně. 
A	svědomí	je	čisté.
	 Jestli	by	nestálo	za	to	se	zamyslet,	neexistu-
je-li lepší způsob, jak někomu pomoci. Navštívit jej. 
Popovídat si s ním. Hledat sponzory, někoho, kdo 
má hodně peněz a mohl by např. invalidní vozík 
koupit celý naráz. Přispět třeba i přímo penězi na 
jeho účet. Zorganizovat akci na facebooku...

Ale	to	vyžaduje	práci	a	energii.

Odšroubovat	20	víček	je	jednodušší.

Jirka Grambal
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krajské kolo v basketbalu chlapců kat. IV
třebíč 7. března

  M. Budějovice   -  Havl. Brod  12 : 41
  Jihlava    -  M. Budějovice  37 : 17
  M. Budějovice  -  V. Meziříčí  16 : 27

Pořadí :  1. Gymnázium Havlíčkův Brod                 132:  67  6 b.
  2. ZŠ  Jihlava, Seifertova   88:  84  5
  3. ZŠ Velké Meziříčí, Školní   78:  87  4
  4. ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova    45:105  3

Okresní kolo v košíkové starších žákyň
třebíč 18. března

Skupina A: ZŠ Havlíčkova   -  ZŠ Okříšky  28:6
  ZŠ Horka-Domky  -  ZŠ Havlíčkova  0:27
Finále:  ZŠ Havlíčkova   -  ZŠ Jemnice  7:17
 
Pořadí:  1. ZŠ Jemnice
  2. ZŠ Moravské Budějovice, Havlíčkova
  3. ZŠ Okříšky

okresní přebor AŠSK v košíkové mladších žákyň
26. března

  ZŠ Havlíčkova M.B. - ZŠ Okříšky   13:4
  ZŠ Havlíčkova M.B. - ZŠ Jemnice   26:8
  ZŠ Havlíčkova M.B. - ZŠ Předín   17:4
  ZŠ Havlíčkova M.B. - ZŠ TGM M.B.   17:8

Pořadí:  1. ZŠ Havlíčkova M.B. 73:24   8
  2. ZŠ TGM M.B.   81:39   7
  3. ZŠ Předín   37:58   6

okresní přebor AŠSK v košíkové mladších žáků
26. března

  ZŠ Havlíčkova M.B. - ZŠ Myslibořice   9:11
  ZŠ Havlíčkova M.B. - ZŠ Jemnice   19:21
  ZŠ Jaroměřice n/R. - ZŠ Havlíčkova M.B.  7:10
  
Pořadí:  1. ZŠ Myslibořice   46:25   6
  2. ZŠ Jemnice   47:38   5
  3. ZŠ Havlíčkova M.B. 38:39   4

foto: zshavl.cz

sport
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NOVÉ PŘÍSTŘEŠÍ 
Druhý den ráno se probudili a strašně je bolela 
záda. Řekli si: ,,Tak už dost”. Noar přišel s nápadem, 
že si upraví jeskyni se vším všudy. Dohodli se, že 
nejdřív udělají postele. Ruby souh-
lasil, ale řekl, že udělá celý dřevěný 
základ postele. Noar souhlasil a 
nabídnul se, že se vydá pro listí a 
slámu na změkčení postele. 
 Vyrazili na cestu hledat 
potřebný materiál. Ruby šel do 
lesa na dřevo. Noar šel na pole 
pro slámu. A pak se vydal do lesa 
za Rubym na listí. Vše donesli před 
svoji jeskyni.  A začali. 
 Ruby nařezal dřevo ručně 
vyrobenými nástroji. A slepil to 
dohromady svými lepkavými slinami. Noar svázal 
slámu a šel udělat oběd. Mezi tím měl Ruby post-
ele hotové. Noar do dřevěných konstrukcí dal 
svázanou slámu a zbytek naplnili listím. Noar a 
Ruby si pochválili svou práci. A šli se najíst. 
 Potom se dohodli , že si udělají novou 
kuchyň. Ruby chtěl , aby byla malá a hnědá. Noar 
ale chtěl , aby byla velká a prostorná a barvu aby 
měla bílou. Chvíli se hádali , nakonec udělali kom-
promis bude středně velká a její barva bude černá. 

píšeme	do	šuplíku

Drak Noar a Ruby

GaHa, Krulka
Nakreslila:  Kája

To už měli rozhodnuté, zbývalo jí jen udělat, a  
tak se pustili do práce. Za dva dny měli hotovo.
 Oba byli velice šťastní, ale chybělo ještě 

udělat nové ohniště. Noarovi se staré 
ohniště velice líbilo, Ruby souhlasil, ale 
navrhl, ať aspoň přinesou nové kame-
ny. Noarovi se ten nápad líbil. Ještě ten 
den spolu zašli do kamenného lomu. 
Vybrali tam kamení, které odpovídalo 
velikosti stojanu na DVD. 
 Dali kamení  kam patřilo, a 
protože už bylo pozdě, šli spát. Ráno 
se probudili velice čilí a řekli si, že své 
nové obydlí musí oslavit. Šli se podí-
vat na kouzelný trh, který je přesně ve 
středu Země Magia dragon. 

 Viděli tam spoustu věcí, například věštce 
a čarodějnice, kteří prodávali věštící koule a 
různé lektvary. Až na konci trhu našli to, co 
hledali: kouzelné víno, kterého nikdy neubyde.  
Prodávající za ně chtěl dvě dračí šupiny. Draci 
tedy byli rádi, že nemusí platit penězi, ale mohou 
zaplatit svými starými šupinami. Vrátili se domů 
do jeskyně a tam nové obydlí pořádně oslavili. 
Byli po celém dni velice unaveni a šli si lehnut a 
oba okamžitě usnuli.   

obrazem
Terénní cvičení - Habrová seč
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novinářský	šotek	řádí
Pohřbu se zúčastnili také pozůstalí truhlíci.

Byl upoután na lože herečkou.

Oblíbaná slečna zpívala s ohromným úspěchem.

Umělec byl slavnostně uvrtán.

Hrabě se dověděl, že to byli jeho vlastní pitomci.

Díky starostovi mělo město krásnou kušnu.

Byl pátým volem u vozu.

Byl zvyklý žít na vysoké koze.

Vylil kalich hořkosti až do dna.

V hlavě našeho drahého zesnulého vězel moudrý 
a šlechetný mezek.

Věnovali se tiše poslechu huby.
Zdroj: různé deníky

Při vážné nehodě byla zdaněna jedna osoba.

Zveme Vás na závěrečný les tanečních kurzů.

Policii uvědomil čínorodý důchodce.

Zvýšili prodej zatelených kalhot..

Nezapomenutelné kulturní zářitky nabídl pro-
gram letního kina.

Vaši pozornost upoutá reklamní tabuzzle.

Se šroubovákem a nožem v ruce se včera přistihli 
policisté v trafice v Žižkově ulici.

Pachatele brzy najdeme, řekla ráno mluvčí 
městské polici.

Celá situace byla spíš stařecký rozmaz, uvedla 
vše na pravou míru jeho známá.

výtvarka

Jeřáb
Jeřáb je v Japonsku symbolem dlouhého života a 
patří mezi nejoblíbenější skládanky. Lidé si často de-
sítky nebo i stovky skládaných jeřábů navlékají na 
dlouhé šňůry a zavěšují v bytě pro štěstí. Zhotovování 
šňůr s tisícem navlečených papírových jeřábů je také 
stále oblíbenou zábavou nemocných, kteří věří, že tak 
přispívají ke svému uzdravení. 

origami.cz

V šestých třídách jsme si zkusili, jak zvládneme jeřába 
poskládat. Ačkoli jsme se během práce chvílemi zapo-
tili, spolu s paní učitelkou, ale i s pomocí šikovných 
spolužáků jsme si každý vytvořili svého jeřába pro 
štěstí.
Mnohé z nás origami nadchlo a vybrali jsme si ještě 
další diagramy, podle kterých jsme skládali třeba 
pejska nebo berušku. Vyzkoušeli jsme i tradiční české 
skládačky parníček a lodičku.

Zdroj: origami.cz

Návod



Havlíček	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	9

Školní časopis
ročník XIII/4

cena časopisu: 10,- Kč 

Adresa redakce:
Základní škola Moravské Budějovice

Havlíčkova 933, 
676 02 Moravské Budějovice

e-mail: HavlicekMracek@seznam.cz

Redakce:
Eva Nesibová

Milada Simandlová
Gabriela Hanáková
Denisa Janíčková
Monika Krulová

Michal Číž
Dalimil Průša
Klára Průšová

Korektury, grafika:
Eva Nesibová 

Vydává a tiskne:
ZŠ Moravské Budějovice, 

Havlíčkova 933, okres Třebíč

Časopis je dostupný na:
www.zshavl.cz

co nás čeká?
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Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc 
nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. 
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní 
svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví 
příchod jara. Na některých místech se staví májka.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magick-
ou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, 
jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní 
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc 
se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a tato noc je 
jedním z největších pohanských svátků.Podobný svátek se 
slaví v mnoha jiných evropských zemích (Slovensko, Skot-
sko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, Německo). Různé 
země označují tento svátek různými jmény.

O nejhezčí čarodějnickou masku
(na obličej), která může být vytvořená z čehokoliv. Můžete 
použít jakoukoliv techniku ať už malbu, origami, kašírování, 
nebo vystřihování barevného papíru. Zkrátka fantazii se 
meze nekladou.
Pravidla:

1. Kdo?
Kdokoliv z naší školy.

1. kategorie (1.-5. třída)
2. kategorie (6.-9. třída)

2. Do kdy? 
Odevzdat výtvory do úterý 29.4.2014   do 10:00 

 3.Kam?
kabinet p. uč. Nesibové

4. Co je výhra?
poukaz na nákupy ve školní jídelně v hodnotě 60,-

30. dubna bude vyhlášen vítěz z každé kategorie a může si 
vyzvednout svou výhru.

soutěž

http://www.wpclipart.com/


