
Tereza Lesnerová, IV. třída
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Ámosův list                                                   Naše úspěchy

Úspěch školního časopisu v krajském kole

Ekoolympiáda

V úterý 15. 5. se časně ráno vydala 4 družstva
našich žáků na cestu do Újezda u Brna. Poprvé
jsme  se  jeli  zúčastnit  oblastního  kola  Ekoo-
lympiády.  V letošním roce  se  na  místní  škole
konal  již 11.  ročník této ekologicky zaměřené
soutěže. Po příjezdu nás čekalo velmi milé při-
vítání, a dokonce potlesk pro nováčky na přiví-
tanou od ostatních účastníků soutěže. První část
soutěže  jsme  plnili  v jídelně  a  pěkně  jsme  se
u  ní zapotili. Skládala se totiž z vědomostního
testu.  Po této části  následovala část  praktická.
Počasí účastníkům příliš nepřálo, a tak se tato
část přesunula do školní tělocvičny a přilehlých
prostor. Na jednotlivých stanovištích nás čekali
místní deváťáci, kteří nám zadávali různé úkoly.
Poznávali  jsme  bylinky,  házeli  na  cíl,
ochutnávali  se  zavázanýma  očima  zeleninu
nebo  přiřazovali  stopy k jejich  původcům.  Po
splnění všech úkolů už jenom zbývalo počkat si,
až se sečtou všechny body a budou vyhlášeny
výsledky.  Ve  velké  konkurenci  20  družstev
v každé  kategorii  jsme  dosáhli  výborných vý-
sledků. V kategorii Peťáci jsme dokonce získali
skvělé 2. místo!
Všem účastníkům děkuji  za  výbornou  repre-

zentaci školy a věřím, že příští rok na tyto vý-
sledky navážeme.

Výsledky:                                                          
Papíráčci (2. a 3. třída)
Ivan Kácal, Jiří Šejnoha, Tereza Lovecká – 10.

místo
Laura  Hasilík,  Tomáš  Rosenbach,  Miroslav

Nechmač – 15. místo
Peťáci (4. a 5. třída)
Anna Hroudná, Šimon Cacek, Dominik Mlčák

– 10. místo
Valerie  Minářová,  Taťána  Hofmanová,  Jakub

Peška – 2. místo 

text a foto: Michal Špirit

Po čtyřech letech vydávání školního časopisu jsme se rozhodli
přihlásit  do  celorepublikové  soutěže  školních  časopisů.  V roce
2018 probíhá již dvanáctý ročník soutěže.  Zúčastnit se jí můžou
všichni,  kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elek-
tronické podobě pro své spolužáky, kamarády. Jedná se o soutěž
postupovou,  což  znamená,  že  pro  účast  v celorepublikové  části
soutěže  je  potřeba  úspěšně  projít krajským kolem,  které  je  or-
ganizováno pro každý kraj.  
Ámosův list soutěžil v kategorii žáci I. a II. stupně  a v regio-

nálním  kole  soutěže  pro  Jihomoravský  kraj  obsadil  krásné  2.
místo, a postoupil tak do celostátního finále,  které se uskuteční
v listopadu v Brně.
Ráda bych poděkovala celé redakční radě i občasným přispěvate-

lům za jejich práci. Doufám, že tento úspěch pro nás bude velkou
motivací do dalších ročníků.

Iveta Schimmerová
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McDonald’s Cup

V úterý 24. 4. 2018 se konalo okrskové kolo McDonald’s Cupu
kategorie A, tedy nejmenších žáků, v Žabčicích. V této kategorii
reprezentovali naši školu žáci druhé a třetí třídy. Na postu bran-
káře se vystřídali Jan Vilda a Mirek Nechmač z třetí třídy. Tým
naší  školy dále  tvořili  Denis  Mlčák,  Jáchym Hofman,  Dominik
Sýkora,  Tomáš  Rosenbach,  Jiří  Bezděk,  Ivan  Kácal,  Marek
Novotný a v neposlední řadě Štěpán Mička, který byl největším
přínosem pro tým a za svoji snahu si odnesl ocenění pro nejlepší-
ho střelce. Okrskového kola se zúčastnilo 6 týmů. Týmy byly roz-
losovány do dvou skupin, každý tým hrál dva zápasy. V prvním
zápase se základní školou Vranovice se nám nevedlo dobře. Na-
štěstí byl náš první prohraný zápas současně i naším posledním
neúspěchem. Ve skupině naše družstvo skončilo na druhém místě
a následně jsme hráli o třetí místo. I tento zápas jsme vyhráli a
hráči si domů odvezli mimo drobných cen i diplom a pohár za
třetí místo. 

O dva dny později tedy ve čtvrtek, se konalo kolo pro kategorii
B, žáky třetí až páté třídy. Tentokrát byly pořadatelem Modřice.
Počasí  nám nepřálo  tak  jako v úterý  a  zastihla  nás  krátká  pře-
háňka.  Tentokrát  nás  reprezentovala  sestava  ve  složení  Zdeněk
Mička,  Dominik  Mlčák,  Vojtěch  Rendl,  Šimon  Cacek,  Daniel

Traub, Ondřej Bezděk, Domi-
nik Látal, Jakub Komínek, Ja-
kub Čejka a jako brankář Ma-
rek  Nečas.  V této  kategorii
jsme měli pouze dva soupeře,
kterými byl Rajhrad a Modři-
ce.  Díky  malému  počtu  při-
hlášených  týmů  byl  dostatek
prostoru  pro  odehrání  dvou
zápasů  s každým  soupeřem.
Výběr  z  rajhradské  základní
školy exceloval a s přehledem
vyhrál jak nad naším týmem,
tak nad výběrem Modřic. Žáci
ze Želešic a Modřic si turnaj
užili a na závěr se sami roz-
hodli pokračovat ve hře i bez
rozhodčího.  Vše  probíhalo
v duchu fair play a dobré zá-
bavy.

Kateřina Nováková
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Letiště Brno - Tuřany
Chcete nahlédnout do zákulisí brněnského le-

tiště? Zjistit, co jste nevěděli o práci lidí v le-
tecké  dopravě,  prohlédnout  si  zblízka  letadla
nebo  profesionální  hasičskou  techniku  vyba-
venou přímo pro potřeby letiště? Pak můžete zá-
vidět  páťákům,  kteří  absolvovali  exkurzi  na
brněnském letišti.  Dostali  se na místa, kam se
cestující  běžně  nedostanou.  Viděli  startovat  i
přistávat různé druhy letounů a mohli se tiskové
mluvčí letiště zeptat na to, co jim vždy vrtalo
hlavou  ohledně  provozu  letiště.  Dozvěděli  se
také spoustu zajímavostí  a kuriozit z prostředí
letiště. Prohlídková trasa vedla přes odletovou i
příletovou  část  terminálu,  zastavili  se  u  bez-
pečnostní kontroly.  Prošli  kolem stanoviště le-
tecké  záchranné  služby,  navštívili  hasičskou
stanici,  u  odbavovací  plochy  ze  vzdálenosti

pouhých pár metrů mohli sledovat přistání, od-
bavení  a  poté  odlet  Boeingu  737  MAX  8,
nejnovějšího letadla společnosti Travel Service.

text a foto: Michal Špirit

Spamalot

Dne 26. 4. 2018 jsme já a naše třída jeli do
divadla na představení Spamalot. Ráno jsme do
školy dorazili v klasický čas, protože se první
hodinu konalo Plackohraní, při němž nám pán
"Žužu"  vyrobil  zrcátka,  placky,  klíčenky  a
mnoho dalších drobností pro radost.
Po Plackohraní jsme vyrazili na zastávku a au-

tobusem číslo 510 odjeli do Modřic. V Modři-
cích jsme přesedli  do tramvaje a jeli jsme do
Brna.

Jelikož jsme měli po příjezdu do Brna hodně
času,  zastavili  jsme  se  na  zmrzlinu.  Po
ochlazující zmrzlině jsme se vydali do městské-
ho divadla, kde nás už čekali a zavedli nás do
sálu. Představení bylo moc pěkné, i když v ně-
kterých částech  se na chvíli  pozastavilo,  pro-
tože se jednalo o generální zkoušku.
Po divadle jsme běželi rychle na tramvaj a tou

zpátky do Modřic, kde jsme pár minut počkali
a jeli zpátky do školy. Představení se nám moc
líbilo a moc děkujeme za pozvání!

Josef Holfeuer, VI. třída

Zpravodajské okénko 3. třídy - výlet 

Tentokrát bychom se s Vámi rádi podělili o zá-
žitky z pěšího výletu, který jsme podnikli dne 7.
května. Naše třída šla společně s první a druhou
třídou  do  okolí  Želešic.  Počasí  bylo  parádní,
mírně pofukoval  větřík  a  sluníčko nám svítilo
na cestu. Cestou nás zaujala dlouhá vlákna visí-
cí ze stromů a keřů až na zem, která byla pokry-
ta snad tisíci housenkami obaleče. Museli jsme
se místy velmi opatrně vyhýbat, abychom si ne-
vzali housenky nechtěně s sebou.   
  Jak sluníčko stoupalo po obloze vzhůru, oceni-
li jsme, že jsme měli chvílemi možnost ukrýt se
ve stínu lesa, po jehož pěšinách jsme došli až ke
kapli sv. Peregrina nacházející se asi v polovině
naší plánované trasy. Tady jsme posvačili, udě-

lali společné fotografie a poté jsme se rozloučili
s naší paní ředitelkou, která nám dělala v první
polovině cesty společnost. 

 pokračování na straně 5
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pokračování ze strany 4 A pak vypuklo soutěžení…. Všechny děti ob-
držely malý notýsek na razítka (Razítkovníček),
která získávaly za splněné úkoly. Jejich úkolem
bylo například poskládat z přírodních materiálů
slovo  MÁJ  nebo  hrály  štafetu  s létajícím  ta-
lířem, luštily hádanky a snažily se zapamatovat
co  nejvíce  pohádkových  jmen.  Zaujati  hrou
jsme  ani  nevnímali,  jak  čas  rychle  utíká.
Notýsky byly za chvíli plné razítek a my jsme
mohli  pokračovat  v cestě,  cíl   Ořechov.  Odtud
jsme jeli autobusem zpět do Želešic. 
Celkem jsme ušli asi 5 km, ale ani nám to ne-

přišlo.  Během  výletu  jsme  si  zazpívali  řadu
písniček,  pozorovali  přírodu a užívali  si  krásu
našeho okolí. Počasí nám přálo a výlet se v dob-
ré náladě vydařil.

Pavlína Jouklová

Z hodin čtení a slohu                            

Před prázdninami je důležité si zopakovat tele-
fonní čísla, na kterých najdete pomoc v případě
nouze!

Laura Hasilík, III. třída

Sabina Skorusová, III. třída
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Plackohraní
Na konci dubna jsme se konečně dočkali! Přijel pán s plackostrojem. Že nevíte, co to je? Jedná se

o stroj na výrobu magnetek, klíčenek, zrcátek. Prvňáčci, třeťáci i čtvrťáci si práci se strojem ve
školní družině vyzkoušeli na vlastní kůži. Předem nakreslené obrázky si zalisovali do drobných
předmětů, které zůstanou dětem nebo jejich rodičům na památku. Navíc si děti užily s panem „Plac-
kovačem“ spoustu legrace. 

Iveta Schimmerová

 

Turnaj ve Šprtecu

Ke Dni Země patří ve školní družině dětmi ob-
líbená hra s víčky od PET lahví, kterou jsme po-
jmenovali Šprtec. Letos se naučili pravidla hry
i  ti  nejmenší.  Turnaj  ve  šprtecu  probíhal  za
velkého fandění. Každý hráč měl své fanoušky.
Nakonec  si  v  turnaji  nejlépe  vedla  Adrianka
Piknová. 
Pokud si chcete zahrát hru i doma, připravte si

20 víček dvou barev, od každé barvy 10 kusů.
Každý hráč umístí  svá víčka na kraj  jídelního
stolu ve schématu 4-3-2-1. Poté se střídáme ve
šprtech a snažíme se dostat soupeřova víčka ze
stolu dříve, než on vyšprtá  ta naše.  

Iveta Schimmerová

Fotokoutek

Čarodějnická diskotéka,
cvičíme let na koštěti, 

eleganci, vyrábíme elixír

Vijeme věnečky
 z pampelišek

Turnaj ve Šprtecu
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Díl čtvrtý – Space Shuttle
Space  Shuttle  byl  americký  program  provo-

zovaný vládní organizací NASA, v rámci kte-
rého  byly  uskutečňovány  pilotované  lety  do
vesmíru  za  pomoci  kosmických  raketoplánů.
Celkem bylo zkonstruováno pět plně funkčních
exemplářů raketoplánu, jejichž lety byly řízeny
z  řídicího  střediska  v  Johnsonově  kosmickém
středisku v texaském Houstonu. Poslední let se
uskutečnil 8. července 2011.
Program raketoplánů byl  oficiálně zahájen 5.

ledna 1972, kdy prezident Richard Nixon ozná-
mil, že byla NASA pověřena vyvinout mnoho-
násobně použitelný dopravní prostředek pro lety
ze Země na oběžnou dráhu a zpět. 
Kromě několika funkčních ověřovacích mode-

lů  byl  konečně  postaven  první  letuschopný
exemplář,  který  však  nebyl  vybaven  ani
tepelnou  ochranou,  ani  kyslíkovodíkovými
hlavními  motory  a  byl  určen  výhradně  k  le-
tovým zkouškám v zemské atmosféře. Měl být
původně pojmenován Constitution (Ústava), ale
na základě celonárodní  dopisové kampaně byl
na nátlak fanoušků televizního seriálu Star Trek
nakonec pojmenován Enterprise. Jeho slavnost-
ní předání se uskutečnilo 17. září 1976 a v prů-
běhu  roku  1977  uskutečnilo  pět  zkušebních
klouzavých letů v atmosféře.
Prvním  exemplářem,  určeným  pro  lety  do

vesmíru, byl raketoplán Columbia. Ten byl pře-
dán NASA 8. března 1979 a 23. března téhož
roku byl letecky na hřbetě letounu Boeing 747-
SCA přepraven na kosmodrom do Kennedyho

vesmírného  střediska.  První  let  do  vesmíru
(STS-1) absolvoval ve dnech 12. až 14. dubna
1981 s dvoučlennou posádkou. Poslední let do
vesmíru (STS-107) absolvoval ve dnech 16. led-
na až 1. února 2003 se sedmičlennou posádkou;
let  však  skončil  havárií,  při  které  všichni
členové posádky zahynuli.
Další  exemplář,  Challenger,  byl  předělán

z exempláře původně určeného k zatěžkávacím
zkouškám a byl předán NASA 30. června 1982.
K prvnímu letu odstartoval 4. dubna 1983. Zni-
čen byl při havárii během startu 28. ledna 1986,
při které zahynula celá sedmičlenná posádka.
Třetím  exemplářem  byl  Discovery  předaný

NASA 16. října 1983. Stejně jako čtvrtý rake-
toplán, Atlantis, dokončený 6. dubna 1985, byl
ve službě až do ukončení mise.
Pátý  raketoplán  pojmenovaný  Endeavour  byl

postaven  jako  náhrada  za  zničený  Challenger.
Do služby byl předán 25. dubna 1991.
Z rozhodnutí vlády USA měly být raketoplány

Space  Shuttle  vyřazeny  z  provozu  po  dobu-
dování ISS v roce 2010, avšak toto datum bylo
posunuto  o  rok.  Někdy  později  mají  být  na-
hrazeny  novým  kosmickým  dopravním
prostředkem.
Všechny čtyři vyřazené exempláře byly ulože-

ny do muzeí, Enterprise v New Yorku, Discove-
ry ve Washingtonu, Endeavour v Los Angeles a
Atlantis na Floridě, na Kennedyho letišti.

Michal Špirit

Koktejl

Elen Španělová, I. třída
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Knihovnička našich žáků
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Luštíme s prvňáky

Hana Frišová a žáci I. třídy
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Spočítej příklady v tabulce a výsledek ti určí pořadí písmene ve sluníčkové řadě. Písmeno doplň
do tabulky a vyluštíš tajenku.

Iveta Schimmerová

35 : 5 10 – 4 18 : 6 12 – 7 1+ 5 8 – 6 3 x 3 0 + 4

  E   L
  Š

  A
  T

  O   P
  M   K

  U

Početní luštěnka

Luštíme se Sofčou

1.

2. T

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. 4. slovní druh
2. anglicky „město“
3. ohebný slovní druh, který se časuje
4. protiklad slova „malý“
5. táta tvého táty je tvůj _________
6. vypočítej a napiš slovem: 3+4+2

7. vypočítej a napiš slovem: 4+5-5+4-4
8. píšeme ho ve škole na známky
9. anglicky „nic“
10. každý stát mám své ________ město

Sofie Urbánková, VI. třída

Ámosův list – vychází čtvrtletně, vydává ZŠ Želešice 
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Kontakt: schimmerova@skolazelesice.cz


