
 
 
 
 
Máme tady listopadové číslo našeho ,,Pírka“, 
které si pro Vás p řipravila. Pro za čátek 
několik básni ček s tématem podzimu. 
  
 
 Nikola Tesařová 
 LISTOPAD   
Listopade, kamaráde, už jsi tady zas.  
Já rok jsem čekal na tvůj čas.  Listí žloutne, 
opadává,  
znamení mi tímto dává, 
že je tady zas. 
 Tisíc barev, tisíc stínů 
 a já mám zas hlavu v klínu, pláču, líto je mi, 
 že až za rok zas, nastane tvůj čas. 
   
  
 PODZIM 
 Padá listí ze stromu, 
 myšky běží do domu. 
 Zima bude veliká, 
 postrašíme Olíka. 
  Olík sedí u kamen, 
 fouká mouku z mísy ven. 
 Maminka se čílí: 
 "Budeš celý bílý! 
  
 V LISTOPADU 
 Silný vítr v listopadu 
 hlavně dětem přijde vhod. 
 To jim draci po obloze 
 létají jak o závod.  
  
 CHLADNÝ PODZIM  
 Vítr studí širá pole, 
 stromy mají větve holé. 
 Dny se krátí a noc vládne, 
 podzim totiž pěkně zábne. 
 
  Nyní Vám p řiblížíme ,co se který den 
v měsíci listopadu významného d ěje: 
 Světové dny 
* 3. 11. Den bez pesticidů 
 * 6. 11. Den pro prevenci ničení životního 
prostředí ve válkách a ozbrojených konfliktech 
 * 10. 11. Světový den vědy pro mír a rozvoj 
 * 11. 11. Den válečných veteránů 
 * 11. 11. Den proti drogám 
 * 13. 11. Mezinárodní den nevidomých 
 * 14. 11. Světový den diabetu 
 * 15. 11. Den vězněných spisovatelů 
 * 16. 11. Mezinárodní den tolerance 
 * 16. 11. Den poezie 
 * 16. 11. Mezinárodní nekuřácký den 
 * 16. 11. Mezinárodní den tolerance 
* 17. 11. Mezinárodní den studentů 
 * 19. 11. Světový den prevence týrání a     
zneužívání dětí 
 
  

* 20. 11. Den industrializace Afriky 
* 20. 11. Světový den dětí 
 
 * 20. 11. Světový den chronické obstrukční plicní 
nemoci 
 * 21. 11. Den filosofie 
 * 21. 11. Světový den televize 
 * 21. 11. Světový den pozdravů 
 * 25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na   
ženách 
 * 25. 11. Den bez nákupů 
 * 28. 11. Mezinárodní den nekupování ničeho 
 * 29. 11. Mezinárodní den solidarity s Palestinci 
  
 10 webových stránek, které změnily svět 
 V každém čísle se vám budeme snažit 
přiblížit jednu z deseti nejvyhledávanějších 
 webových stránek, které vám pomohou při 
hledání informací nebo zábavy. 
  
 Google 
 Založeno:1998 
 Zaměření: vyhledávač, e-mailová služba 
 Denní počet návštěvníků: 1 000 000 000 
 Hledáte něco na internetu? Tak je 
pravděpodobné, že si to ,,vygůglujete". 
Vyhledávač Google je opravdovým fenoménem, 
pomalu se stává téměř synonymem pro 
pojem internet. Na počátku byl BackRub. Tento 
vyhledávací systém, předchůdce 
 Google,  vznikl zhruba rok poté, co se v březnu 
1995 dva mladí Američané Larry 
 Page a Sergey Brin potkali na Stanfordově 
univerzitě.V roce 1998 spatřil světlo 
světa už pravý nefalšovaný Google. Ten přišel s 
revoluční myšlenkou: vyhledávat 
 stránky podle počtu vyhledaných odkazů na ně. 
Později bylo možné skrz Google 
 najít obrázky, založit si e-mailovou adresu a 
využít řadu dalších služeb. Velmi 
 populární je např. Google Earth, což je program, 
který z ptačí perspektivy 
 umožňuje prohlížet si kterékoliv místo na zemi. 
Horkou novinkou je i Google Sky, 
 který nabízí možnost dokonalého studia ,dosud 
neznámého vesmíru. Ani Google se 
 však nevyhýbá problémům-jedním z 
nejkřiklavějších byla cenzura některých stránek 
 v komunistické Číně. 
 Čím je výjimečný: Jednodušší vyhledávání na 
internetu si už snad nelze 
 představit.  
  
 
  
  
 
 
 



 
 
 Žáci čtvrté t řídy tvo řili p říběhy 
s vyjmenovanými slovy. 
 
 

O Zbyškovi a Zby ňce 
Jakub Linzmajer 
 
 Bylo nebylo, za devatero horami bydlela babička 
bylinářka. Vedle jejího obydlí 
 rostla babyka. Se zahrádkou, kde bylo hodně 
býlí,  jí pomáhal syn Zbyšek. 
 Někde,  kdesi v tramtárii bylo království, a v tom 
království byla krásná princezna. 
 Ta měla hodně nábytku a 159 kusů dobytka, 
zejména býky a bystré kobyly. 
 Zbyšek se vydal do světa a našel tu princeznu. 
Jmenovala se Zbyňka. 
 Zamilovali se do sebe, a pak měli svatbu. Žili 
spolu v blahobytu až do smrti. 
 

Nemocná princezna  
Jana Koldová  
 
 Bylo nebylo za devatero horami malé království, 
kde vládl král Přibyslav. 
 Chudí obyvatelé se živili chovem dobytku, a to 
býky a kobylami.  
 Jiní zase výrobou nábytku a bystrý Honza 
pěstoval byliny. Když princezna 
 onemocněla, rozneslo se po příbytcích, že kdo ji 
uzdraví, dostane ji za ženu. 
 Honza to dokázal se svými bylinkami. A jak to 
obyčejně bývá, byla veliká svatba. 
 Pak společně bydleli na zámku až do smrti. 
  
  

 Co je to domov? 
Ivana Horáková 
 
 
 Místo,  kde jsme se narodili, místo,  kam se rádi 
vracíme. Máme tam rodinu, přátele, svůj pokoj, 
kam zalezu,  když mě mamka štve. Když budu 
mít nějaký problém,  domu se mohu vždy vrátit a 
vím, že mi tam pomohou. Doma to vždy voní, a 
jakmile přičichnu, tak se mi vybaví pěkné chvíle, 
které jsem tam prožila. Připomíná mi to, když 
jsem byla malá, honili jsme se s taťkou okolo 
staré ztrouchnivělé skříňky po prababičce. Teď 
už jsem velká, s taťkou už se nehoním, ale 
skříňku po prababičce tu pořád máme, ale už jen 
na okrasu. Vždy, když se na ni podívám, vybaví 
se mi ty chvíle… Doma je prostě doma! 
  
V každém dalším čísle Vám p řipravíme 
několik hádanek. Dnes jsou o lidském t ěle : 
 
Dva chlívky pod jednou střechou. 
V domečku jsou dvě okna a jedny dveře. 
Červený beránek po ovčíně skáče. 
Co roste kořenem vzhůru? 
Na kopečku roste tráva, zubatec se do ní dává. 
Víš ,kdo vyleze na patro bez žebříku? 
 
 Ztracená kobyla  
(Jindra Ledrerová-9.třída) 
  
 

 Bylo nebylo,  za devatero horami leželo malé 
město Přibyslav. Žil tam sedlák, který měl dva  
 
 
býky a jednu kobylu. Jednoho dne při krmení 
dobytka, zapomněl sedlák zavřít vrata od stáje a 
kobyla mu utekla. Sedlák z toho byl velmi 
smutný. Hledal ji, ale nenašel. Ráno,  
 když se probudil , vykoukl z okna ,a co nevidí. 
Kobyla čekala před svým příbytkem. 
Sedlák vyběhl a pustil kobylu do stáje. 
  

Návštěva hvězdárny  
  
 
Dne 1.11 navštívili žáci deváté třídy husineckou 
hvězdárnu. V šest hodin se sešli na 
autobusovém nádraží a odtud pokračovali 
s pánem učitelem Jungvirtem  ke hvězdárně. Zde 
museli malou chvíli počkat na pana 
Friedbergera.To se jim ovšem vyplatilo. Pan 
majitel všem rád ukázal, jaká 
souhvězdí můžeme vidět.Poté se mohli 
přesunout k dalekohledu a prohlížet si 
 hvězdy. Tato návštěva jistě stála zato, protože 
pozorovat hvězdy bylo opravdu zajímavé. 
 

Koncert saxofonového 
kvarteta 
 
Dne 29.11. se v tělocvičně školy uskutečnil 
koncert smyčcového kvarteta. Zúčastnili se ho 
žáci  5. až 9. tříd. Měli možnost poslechnout si 
několik skladeb z různých období.Nejvíce se 
všem líbili jazzové skladby, hrané ke konci 
vystoupení. 
 
 

 
Petr Kosmata 
 

 
Iva Horáková 



 
 
 
 
 
 
A několik p říkladů z matematiky od pana 
učitele Jaroše jako p říprava na p řijímací 
zkoušky. 
Vypočítej: 
 
(2x-4).(x+5) + 4x + 20 – 2x2 
 
 
Vstupenka do kina pro dítě stojí 50 Kč. 
Vstupenka pro dospělého je o 60% dražší. Kolik 
zaplatí za vstupenku jeden dospělý člověk? Kolik 
zaplatí za vstupenku čtyřčlenná rodina, tj. otec, 
matka a dvě děti?  
 
 
 
Pár otázek pro bystré hlavy: 
Proč se říká žížalám deš ťovky? 
 
Žížaly dýchají celým povrchem těla, a proto musí 
v případě nedostatku potřebného vzduchu vylézt 
na povrch půdy, což je hlavně po deštích, kdy 
voda ucpe póry v půdě.Odtud tedy lidový název 
dešťovky. 
 
Co je sacharin? 
Umělé sladidlo, které se vyrábí z toluenu a je až 
500 krát sladší než cukr. 
 
 
Proč se podb ěl jmenuje podb ěl? 
Toto rodové jméno nevzniklo podle květů/jako u 
většiny jiných rostlin/,nýbrž podle tuhých velkých 
listů,které jsou naspodu bělavé. 
 
Někteří z Vás se mohli zú častnit tvo řivých 
dílen, po řádaných obecním ú řadem m ěsta 
Husinec. Bu ď jste si vyrobili kašírované 
zvonky a sysalové hv ězdičky nebo jste 
tvo řili z vizovického t ěsta. Výsledky obou 
dílen byly p ěkné. 
 
 

 
 
 
Upečte si dobrotu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kolektiv žáků 6.třídy 
 
 
 

Řešení úloh z matematiky: 
1. (2x-4) . (x+5) + 4x + 20 – 2x2 = 
     2x -10x -4x -20-2x ´=  10x 
 

2. 50kč…………..100% 
0,5kč………….1% 
0,5 x 60 =30 kč……60% 

Dospělý zaplatí za vstupenku 50 + 30 = 80 Kč 
Rodina zaplatí / 2x80+2x50/ k č tj.260Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


