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Vážení čtenáři,
chtěli bychom vás seznámit s novými
které jsme nazvali Korunovinky.

školním novinami,

Přáli bychom si, aby se vám líbily. Máme pro vás připravené
jak zajímavé, tak zábavné stránky, např. zajímavosti o
celebritách ve škole, především exkluzivní rozhovor
s Růženkou, přehled krimi událostí a ekonomiky, dosud
neznámou pověst o založení školy a nebudou chybět ani
vtipy, osmisměrky a horoskopy.
Doufáme, že se budete královsky bavit.
S pozdravem

6. A

Co se děje ve škole

Dodyňák, Anísek

Jak se na Korunce sportuje
Na tělocviku předškoláků
Chtěli bychom vám přiblížit, jak vypadá tělocvik předškoláků. Proto jsme 7. 3. navštívili
jejich hodinu.
Hráli zábavnou hru jménem padák. Pravidla jsou následující: barevnou plachtou s dírou
uprostřed se dělají vlny jako na moři. Asi je to bavilo, protože se u toho neustále smáli. Potom
hráli fotbal. Zezačátku byl zápas velmi vyrovnaný. Nakonec ale vyhrál klučičí tým 3:0. Nás
nejvíce zaujaly góly Matyáše Javůrka, který dal dvě branky přes polovinu hřiště.
Tento tělocvik byl velmi hezký a děti se bavily.

Udělali jsme rozhovor s
Markem Pěkným. Ptali jsme se ho na různé otázky ohledně
sportu.
„Jak dlouho děláte sport?“ zněla první otázka.
Na chvíli se zamyslí a řekne: „Už od šesti let, takže vlastně osmnáct let.“.
„Jaký sport děláte v této době?“
„Atletiku, cyklistiku, plavání, tenis, volejbal,“ vyjmenoval několik sportů.
„Chtěl jste být učitelem tělocviku?“
Pan učitel zakýval hlavou a řekl: „Ano.“.
„Jaké medaile jsou pro vás nejcennější?“
Učitel se zamyslí: „Druhé a třetí místo z mistrovství ČR.“.
„Jaký je váš oblíbený sportovec?“
„Ashoon Eaton a Jiří Ježek.“
„Jaká třída je pro vás nejlepší v tělocviku?“
„Chlapci z 6. ročníku.“

Mišpulka, Fůfa, Anísek

Nová závislost dnešní generace
Houpání na židli je běžná činnost dnešních žáků. Učitelé ho sice zakazují a tvrdí, že je
nebezpečné, ale vědci vyzkoumali, že v malé míře není škodlivé, ba naopak je velmi
prospěšné. Děti si tak vybíjí energii, podporuje to správné proudění krve v mozku, čímž se
zvyšuje u žáků jejich produktivita, a dosahují tak lepších výsledků, dokonce tím děti spalují
tuky a nejsou pak obézní, což je jeden z problémů dnešního lidstva.
A doktoři proto starším lidem doporučují každý den minimálně 10 minut houpat se na židli,
nebolí je pak klouby, jsou svěží a mají větší chuť k pohybu. Byl dokonce i případ v Irsku, kdy
se 73letá paní Vlasta Gertrůda Kunhutová kvůli svým zdravotním problémům začala 20 minut
denně houpat na židli, do měsíce se jí zlepšil tep, měla lepší náladu a klouby měla tak
elastické, že udělala provaz.
Naopak zas druhá skupina vědců tvrdí, že je houpání na židli velmi riskantní a dětinské.
Riskantní sice být může, ale upřímně jaký sport riskantní není? No dobře, golf třeba riskantní
není, pokud tedy nepřiletí ocelové ufo, které letící míček neobrátí proti vám, ten míček pak
narazí do imaginární žirafy, té sjede míček po krku a vy na to všechno budete zírat s
otevřenou pusou a míček vám vletí přímo do ní.
Každopádně z tohoto článku jasně plyne, že by učitelé naopak měli své studenty podporovat v
houpání se na židli a ne jim ho zakazovat, jako to dělá většina.

Koza Láďa

Ekonomika
Jaká je cena koláče
Před nedávnem se mě máma zeptala, zda vůbec vím,
z čeho se skládá cena výrobku. Vůbec jsem nevěděl,
na co se mě ptá.
Začala mně vysvětlovat, že například v ceně
upečeného koláče není jen mouka a tvaroh. V ceně
musí být zahrnuta například práce pekaře, řidiče,
který koláč převeze do prodejny, prodavačky, která
mi koláč prodá, i reklama, abych věděl, kam si koláč
mám jít koupit.
Myslím si, že by bylo dobré, pokud by se na naší
škole začala vyučovat finanční gramotnost. Našel
jsem například zábavnou interaktivní učebnici pro
první stupeň Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ –
O penězích a hospodaření od Evy Skořepové.
Učebnice je především pro 1.–3. třídu ZŠ a seznamuje žáky se světem peněz. Jak vznikly, kde
se berou, jak je správně používat a jak s nimi zodpovědně hospodařit.

Theo

Kriminálka Korunka
…aneb nebojíme se odkrývat zločiny!

Šaman, Elík

Z historie školy
Dosud nepublikovaná pověst o založení Korunky
V roce 1908 byl jeden řezník jménem Václav Novák a ten měl zlého a chamtivého bratra
Mílu. Jeho zlý bratr věděl, že sen Václava je vybudovat školu. A tak když se Václavovi školu
podařilo vybudovat, Míla zabil v řeznictví svého bratra prase Krtinu a odnesl ho k sobě domů.
Následující ráno Václav prase postrádal, a nemohl se tím pádem starat o budování školy a to
se Mílovi hodilo. Ještě ten večer rozlil po škole krev z prasete a nasimuloval svoji smrt. Když
se Václav večer vracel domů, napadlo ho, že se koukne do školy, když se jí celý den nemohl
věnovat, že se tam takhle večer staví… Nejdřív uviděl krev a pak stín oběšeného člověka a
ihned šel na policii. Když policie přišla, viděla akorát oběšené prase s korunami v očích.
Václav tušil zradu, a tak řekl policii o tom, že ráno postrádal právě toto prase, a policie
usoudila, že Václav asi není v pořádku, a zavřela ho do blázince.
Škola tak připadla Mílovi a ten ji pojmenoval podle korun v prasečích očích. Míla toho činu
nikdy nelitoval a Václav později v blázinci přišel na tuto bratrovu lest a ze žalu se oběsil.
Kačka

Kultura
Fantastická zvířata a kde je najít
Co se děje ve filmu
Mlok Scamander přichází do
New Yorku se svým kufříkem,
ve kterém je obrovská sbírka
kouzelných tvorů z jeho cest
kolem světa. Co se stane, když
se mladý britský kouzelník
vydá do Ameriky a jeho zvířata
(některá i dost nebezpečná) z
kufru utečou?
Mlokova zvířata
Mlok má v kufru má spoustu zvířat, třeba jedno
vypadá jako krteček, který má v bříšku velkou kapsu a
když uvidí nějaký třpytící se drahokam, náramek,
prsten a podobné věci, tak si všechno ukradne a strčí
do kapsy. Jiné zvíře vypadá jako had, je modrý a když
má mnoho místa, tak se zvětšuje, ale když je třeba v
hrnečku, tak se mnohokrát zmenšuje.
Je to fantastický dobrodružný rodinný film.
REŽISÉR: David Yates a taky vytvořil film Harry
Potter
HRAJÍ: Eddie Redmayne, Colin Farrell a Ezra Miller
Mr. Cactus

Ze života školy
Pozdravili jsme několik žáků a učitelů a čekali, kolik % nám odpoví na pozdrav.
Kolik % dětí odpovědělo na
pozdrav?
Odpověděli
15%

Neodpověděli
85%

Kolik % učitelů odpovědělo na
pozdrav?
Neodpověděli
25%

Odpověděli
75%

Mates, Eidam

Rozhovor

Vyzpovídali jsme Mgr. Růženku – asistentku 9. A, vychovatelku v družině 4. A a C a
učitelku matematiky v 6. B a fyziky v 6. A. Ptali jsme se na její plány do budoucna i na
svatbu.
Růženko, slyšela jsem, že máš přítele! Je to pravda?
Ano, bydlíme spolu v jedna plus jedna a jmenuje se Filip.
Jak Filip pracuje, dělá velkou kariéru?
Filip prodává mobily.
Plánuješ svatbu či založení rodiny?
S Filipem se chceme vzít v zahraničí. A děti plánuji co nejdřív.
Když už jsme u těch dětí, bojíš se porodu?
Nebojím! Proč bych se ho měla bát?!

Koza Láďa

Horoskop
Co vás tento měsíc čeká?
Lev: V tomto měsíci vás čeká mnoho úspěchů.
Býk: Budete příliš zabraní do studií a nevšimnete si malých, ale podstatných věcí.
Beran: Vaše tajná láska si vás konečně všimne.
Kozoroh: Splní se vám vaše tajná přání.
Blíženci: Ve škole vás čeká hodně problémů.
Rak: Tento měsíc bude váš vztah s partnerem vratký.
Panna: Čekají vás velká rozhodnutí.
Váhy: Tento měsíc si užijete spoustu zábavy.
Štír: Tento měsíc strávíte v oblacích.
Střelec: Tento měsíc učiníte samá správná rozhodnutí.
Kozoroh: Zamilujete se do někoho, kdo vám bude lásku opětovat.
Vodnář: Vymyslíte věci, které budou všem prospěšné.
Ryby: Vyplavete ze všech problémů.
Dodyňák

Anketa
Zajímá vás, jaký předmět má naše třída nejradši a co naopak považujeme za nejhorší
předmět? Předem je nutno upozornit, že to není nějakým způsobem mířeno na učitele,
ale spíš jde o to, že nám ten předmět, který nemáme rádi, většinou nejde.
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Dále jsme se ptali mezi dětmi na 1. stupni na několik otázek.
Máš rád/a
češtinu?

Máš rád/a
kreslení?
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ne

ano

Máš rád/a
matematiku?
ano
ne

Máš holku
nebo kluka?
ano
ne

ne

Kačka, Mates, Eidam

Zábava
OSMISMĚRKA
Po vyškrtání slov všemi osmi směry vypiš písmenka, která zbyla. Poskládáš-li je k sobě,
dozvíš se jméno komiksového a filmového hrdiny majícího nadpřirozené schopnosti a
bojujícího na straně spravedlnosti a
dobra.
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Slova k vyškrtnutí:
koza, panda, Ota, tápe, antilopa, auto,
kuna, krása, kalina, atrapa, kapr, klasik,
karta, plát, luk, pára

VÍTE/ NEVÍTE?
1. Mrkev je dobrým zdrojem vitaminu A, který pomáhá regenerovat zrak, ale ve
skutečnosti vidění nezlepšuje.
2. Pro mozek je snazší učit se v noci, než ráno.
3. Gepard je jediná kočkovitá šelma, která nemůže zatáhnout drápy.
NĚCO PRO ZASMÁNÍ:
„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“
„Bohužel, Pepíčku, už nemám,“ posteskne si děda.
„To je dobře, tak mi tady na chvíli prosím tě podrž čokoládu.“
„Pepíčku, řekni nám, co je to nespravedlnost.“
Vybídne učitelka žáka.
„Nespravedlnost je, když táta napíše špatně domácí úkol a já za to slíznu pětku.“

Siminka

Počasí
Aktuální rekordy počasí ve světě:
Maximální teplota:
43°C (109.4°F): Kayes,Mali
Minimální teplota:
-45°C (-49.0°F): Shepherd Bay, NT,Canada
Vítr:
36m/s: Berthoud Pass, CO,United States

A jak bude u nás?
Březen - za kamna vlezem.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.

Medojed

