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Zážitek ze sportovního kroužku. (Dominik Křesťan
& Štěpán Šorf)

Stalo se
Před pár týdny, přesně 6. 10. 2017 v pátek, to všechno začalo. V Bohdalově se konala tradiční chovatelská Výstava Vysočiny. Přijížděly sem všechny školy z okolí. Větší žáci z naší školy také pomáhali a ti menší se šli kouknout na zvířátka. Byli tam králíci, kačeny, slepice, holubi, ovce, kozy, dokonce
chvilku i asistenční pes. Nejenom zvířátka, ale i návštěvníky potrápilo špatné počasí, ale nakonec jsme
si to užili. Od soboty byla výstava přístupná veřejnosti a trvala až do neděle. Zároveň s výstavou se
konaly farmářské trhy, na kterých se daly koupit sýry, medové výrobky, uzeniny, ale také třeba oblečení, šperky a hračky.
Autor: Tereza Chmelíková (5. třída)

Přinášíme vám uvěřitelné i neuvěřitelné příběhy Natky Šorfové. Zda se jedná o pravdu nebo fikci se
můžete jen domnívat. Objasnění přineseme v dalším čísle.

Jednorožský trapas!

Popelnice!

Jednou jsem šla ze školy, bylo lé-

Znáte to. Domácí povinnosti. Musela

to. Máma mi oblékla sukni a tíl-

jsem jít vysypat odpadky. Zavřela jsem

ko. Trochu foukal vítr, ale já

dveře a zamkla za sebou. Klíče si dá-

to neřešila. Zastavím u vit-

vám na prst a tentokrát se mi to vy-

ríny s oblečením a kou-

mstilo. Když dojdu k popelnici, ote-

kám. Byla plná hezkých

vřu ji a vházím odpadky. Odcházím

věcí a v tom se to stalo.

domů. Ale ne, klíče. Hodila jsem je

Vítr mi nadzvedl sukni.

tam i s odpadky. Klíče zapadli až

Nejhorší je to, že mám

na dno. Nezbývalo mi nic jiného,

na

sobě

kalhotky

než vlézt do popelnice. Hrabala jsem

s jednorožcem. Starý a se-

tam a pak vítězně vylezu i s klíči, jenže

praný. Všichni, co stáli ko-

všude po oblečení jsem měla odpadky.

lem, se otočili a já zrudla. Chytla

Došla bych domů, ale v popelnici zů-

jsem si sukni a utíkala pryč.

stala moje bota. Tak jsem tam zase

V samém spěchu nekoukám kolem

vlezla a hurá, už můžu domu.

sebe, ani dopředu a narazím do
lampy. To byl trapas!

Věděli
jste, že...

Ž

Naši redaktorku Lenku Sedmidubskou
zajímají zvířata. Proto vám přináší zajímavosti o želvě myší!

elva myší (Gopherus polyphemus) má svůj zvláštní název podle toho, že jejím obydlím jsou nory,

které si sama vyhrabává. Tyto nory bývají dokonce delší, než nory, které si vyhrabávají myši. Nory
jsou dlouhé až 12 metrů a hluboké až 3 metry. Vede do nich jediný vchod a chodba je tak prostorná,
aby se v ní želva mohla pohodlně otočit. V těchto norách nachází úkryt i mnoho dalších živočichů.

M

ůžeme je zahlédnout na jihovýchodě Spojených států amerických, od jihovýchodní Jižní Karo-

líny po Floridu, a Mexického zálivu do Mississippi, Alabamy a Georgie. Žijí v suchých půdách, aby se
jim dobře vyhrabávaly nory.

Ž

elva myší je druh želvy, který váží 2,5 až 4 kg. Délka krunýře bývá kolem 25 cm. Želva myší do-

spívá kolem patnáctého roku života. Celkově se dožívá 40 až 60 let. Krunýř bývá většinou tmavě hnědý až šedočerný. Tělo má želva ještě o něco tmavší. Nohy mají tyto želvy silné, protože je potřebují
k vyhrabávání svých nor, a mají na
nich i silné drápy. Samice jsou menší.
Samci mají zase silnější ocas.

Zdroj:
Zvířata – Velká ilustrovaná encyklopedie, David Alderton, Svojtka and Co., 2009
Internet – www.svet-zelv.cz

Zeptali jsme
se...
Redaktor Dominik Křesťan si pro Vás připravil exkluzivní rozhovor
s paní ředitelkou naší školy, Mgr. Dagmar Laštovičkovou.

Bydlíte v Bohdalově?
Ne, bydlím ve Žďáru nad Sázavou. O víkendech jezdím do Daňkovic.
Co děláte ráda, paní ředitelko, ve volném čase?
Volného času mám málo. Ale když mi zbývá, chodím do lesa, na vycházky se psem nebo
s vnoučaty.
Jaké jsou Vaše zájmy?
Zájmy: příroda, četba, luštění křížovek, sudoku a jiné hádanky. Ráda plavu a cestuji.
Jaké předměty, paní ředitelko, učíte nebo jste učila?
Učila jsem řadu předmětů. Nejčastěji, kromě zeměpisu, matematiku, tělocvik, ale i třeba domácnost, výtvarnou výchovu, němčinu a další.
A jaké předměty patří mezi Vaše oblíbené?
Mezi mé oblíbené předměty patří matematika a jazyky.
Slyšeli jsme, že paní ředitelkou jste na této škole 13 let. Učila jste tady i předtím?
Ano, v bohdalovské škole učím už 33 let.
Byla jste někdy třídní paní učitelkou?
Dříve jsem několikrát byla třídní učitelkou.

Rozhovor s...
Denisa Chalupová a Natálie Valová vyzpovídaly
mladého sportovce z Rudolce a zároveň bývalého
žáka bohdalovské školy, Oldu Chalupu.

Jak se jmenuješ a kolik je ti let?
Jmenuji se Oldřich Chlaupa a je mi 24 let.
Proč a kdy jsi začal sportovat?
Sport mě baví, začal jsem už v šesti letech.
Víme, že hraješ fotbal i hokej. Který sport tě baví víc?
Nemůžu říct, co mě baví víc. Obojí mám rád
stejně.
Za jaký tým nebo klub hraješ?

Ve fotbale hraji za FC Bohdalov a
v hokeji za HC Rudolec.
Jaké číslo dresu máš ve fotbale a v hokeji?
Ve fotbale mám číslo 4. V hokeji 24.
Měl jsi ze sportu nějaké zranění?
Poslední zranění jsem si udělal na fotbale a byl jsem na operaci s kolenem, ale od
sportu mě to neodradilo.
Vzpomínáš si na nějakou veselou historku z utkání?
Na fotbalovém utkáním nám jednou běhal pes.
Máš rád i jiné sporty? Jaké?
Ano, mám. Baví mě florbal, volejbal a jiné společenské hry a sporty.
Máš kromě sportu i jiné koníčky?
Mám spoustu koníčků. Např. hasiči, lyžování, cestování, motorky a auta.

Chvilka oddychu
Štěpán Šorf pro Vás připravil čtyřsměrku a další zábavné věci.
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POZOR
Od příštího čísla Školních novin zavádíme novou rubriku PORADNA. Případné otázky na
redaktory můžete vhodit do schránky Školních Novin ve vestibulu pod nástěnkou.
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