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Všem poklidný adven
t



ŠKOLNÍ NOVINKY

Pokračuje testování každé pondělí,
mnozí žáci nebo celé třídy už opět
zažili karanténu, školou se line
dezinfekce, při sebekratším opuštění
třídy nasazujeme roušky. Přesto není
situace dobrá, vláda obnovila
nouzový stav, takže jsme museli
zrušit adventní setkání, na které
mnozí poctivě nacvičovali. Možná
vánoční prázdniny začnou dřív, což
by nejeden uvítal, ale znamenalo by
to, že se odloží celoškolní návštěva
kina a třídní vánoční programy. Jako
by byl covid zlý Grinch a opět se nám
pokoušel ukrást Vánoce. Ale my se
nedáme! Třídy vyzdobíme, stromek
na nádvoří rozsvítíme - letos
s krásnými ozdobami od žáků, co to
jen půjde, budeme na sebe
v adventní době milí a usměvaví.
Podporujme co nejčastěji své
kamarády v karanténě, těm ve škole
pomáhejme a nedávejme covidu -
Grinchovi šanci - často si myjme ruce
a ty roušky, sic otravné, nosme
nasazané i přes nos. Že se na sebe
smějeme, je poznat i na očích ;-)  
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COVID-19
A "UKRADENÉ" VÁNOCE

Emma Kavalcová a Iva Ratajová si spolu povídaly o svých
domácích mazlíčcích. Protože věděly, že i ostatní ve třídě mají
doma své zvířecí kamarády, napadlo je, že by mohly udělat
video, ve kterém by se mazlíčci představili. Plán oznámily
spolužákům i paní učitelce Marii Tučkové, všichni byli
nápadem nadšení. Karolína Kubcová založila na WhatsAppu
skupinu, kam po tři dny všichni posílali svoje příspěvky.
Největší problém nastal, když došlo na vybírání klipů
do výsledného videa. Nakonec si s tím ale Emma a Iva poradily
a na výsledné dílo se můžete podívat na školních stránkách
naší třídy 5.B. Nám všem se video moc líbí a doufáme, že se
bude líbit i vám.

PROJEKT ŠKOLNÍ MAZLÍČCI

Natálie Kašparová, 5.B

Než si video přes QR
kód pustíš,

dovol se učitele
na použití mobilu!

Naší redakci se tento projekt 5.B tak líbí
(a video nás baví), že vyzýváme, aby takové sestřihy připravily

i další třídní kolektivy. Videa zde nejen přes QR kódy
nasdílíme, ale také o nich pak necháme hlasovat (čtenáře)

a vítězné třídě dodáme pamlsky pro hlavní aktéry.
Uzávěrka soutěže 15. ledna 2022!



OBRÁZKY NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ

Magdaléna Fráňová, 1.A
Martin na bílém koni

Apolena Fráňová, 1.A
Ve škole

Když už Magdalénka namalovala tak pěkný
obrázek, pojďme si říci něco více o tom, proč 11.
listopadu na svátek Martina vyhlížíme první sníh,
pijeme (dospělí) první víno a cpeme se husou...

Martin z Tours se narodil už kolem roku 316
na území dnešního Maďarska. Tehdy šlo
o římskou kolonii, Martinův tatínek byl voják,
přestěhoval rodinu do Itálie a přál si, aby také
jeho syn byl vojákem. V 15 letech ho skutečně
zapsal do armády, Martin sice moc nechtěl, ale
své úkoly, zejména na území Francie, si plnil
výborně a dotáhl to na důstojníka.

Snažil se chovat ke všem lidem spravedlivě
a pomáhat jim. Jedné mrazivé noci potkal
žebráka, ale neměl, co by mu dal. Tak aspoň
mečem rozpáral svůj plášť a polovinu mu
věnoval. Když později ukončil vojenskou službu,
rozhodl se působit v církvi.

A teď přichází ke slovu husy. Jedna legenda tvrdí,
že Martin byl skvělý kazatel, a tak měl být
jmenován biskupem, což si ale nepřál,
a tak se pokusil schovat mezi husami. Podle
druhé legendy jednou husy rušily jeho kázání tak,
že vydal pokyn všechny je upéct. Tak či onak,
biskupem se stal, ale nadále žil velice skromně
a pomáhal lidem.

A jak je to s bílým koněm? Lidé si později všimli,
že vždy kolem svátku Martina poprvé sněží.
Letos ale sněžilo, když měl svátek René :-D A to
s tím vínem vymysleli moravští vinaři docela
nedávno, to není legenda, ale marketing.

LEGENDA O SV. MARTINOVI
NA BÍLÉM KONI
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Z PERA NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ
Žák Adam Hajs z 2.B napsal

Pohádku o medvědovi a jeho kamarádech. 
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PROJEKTOVÝ DEN... DOKONČENÍ

Dne 23. září jsme byli na výletě.
Každá třída v rámci projektového
dne někam jela. Naše 8.B se
vypravila na Bílou horu. Dojeli jsme
tam tramvají číslo 22. Hned jsme
se vydali na bojiště, kde se bitva
odehrávala. Tam jsme se
porozhlédli, nasvačili a šli jsme
směrem k oboře Hvězda. Dostali
jsme se tam lesem a museli jsme
i přelézat stromy. Oborou Hvězda
jsme prošli a vydali se na výklad
o Bílé hoře do Národního muzea.
Paní nás tam provedla a seznámila
s bitvou. Měli jsme možnost si to
tam prohlédnout a potom jsme
ve tříčlenných skupinách hledali
odpovědi na otázky. Odpovědi
jsme hledali na popsaných
stěnách, v knihách nebo také
ve vitrínách s exponáty. Bylo
několik témat a každá skupina
měla jiné. Po přibližně dvaceti
minutách hledání odpovědí jsme si
je s paní, která nás tam provázela,
prošli a řekli si správné odpovědi.
A tam naše cesta v Národním
muzeu skončila. Ještě jsme dostali
možnost se občerstvit. Po krásně
a zajímavě prožitém dni
s tématikou Bílá hora jsme
společně všichni jeli zase ke škole.
Všem spolužákům se netradičně
prožitý den líbil.

(redakčně kráceno)

Naše a některé další třídy byly ve čtvrtek 23. září na
výletě v Hrusicích, kde navštívily Ladovo muzeum. Jeli
jsme vlakem a pak jsme šli pěšky k muzeu. Tam na nás
čekala paní průvodkyně. Paní průvodkyně nám povídala
o životě Josefa Lady. Dozvěděli jsme se, jak bydlel, ale
také jsme viděli jeho obrázky. Také jsme viděli obrázky
jeho dcery. Koupili jsme si nějaké suvenýry s obrázky
Josefa Lady. Pak jsme šli k jeho pomníku. Potom jsme
jeli zase zpátky. Některým se výlet moc nelíbil, ale bylo
to zajímavé.

6. C V HRUSICÍCH8. B NA BÍLÉ HOŘE

Eva Maredová, 8.B

Barbora Riegerová, 6.C

V projektový den 23. 9. 2021 jsme se těšili na očekávaný
výlet do Chrustenic nedaleko Prahy. Navštívili jsme
rodinnou manufakturu, kde jsme se seznámili s ruční
výrobou glycerinových mýdel a kosmetiky. Nejvíce nás
bavilo, když jsme si mohli samy vyzkoušet výrobní
postupy a vyrobili jsme si každý svoje mýdlo. Výlet se
nám moc líbil a nakonec jsme dostali ještě dárek.

2. A V MÝDLÁRNĚ CHRUSTENICE

kolektiv 2.A
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David Penc
Silnici přecházím vždy po přechodu! Než na přechod vstoupím, tak se dvakrát rozhlédnu doprava
a jednou doleva. Když nic nejede, tak mohu přecházet. Jednou jsem viděl kluka, kterého
na přechodu pustilo auto jen z jedné strany, ale auto z druhé strany ho malém porazilo. Z toho plyne
ponaučení, že si dávám pozor na nebezpečné situace. Pokud nestojí auta v obou směrech, nesmím
vstoupit do silnice.

Václav Huněk
Kdybych potřeboval přejít přes přechod, tak se rozhlídnu doleva, doprava a doleva. Když přecházím
ulici a náhle proti mně jede auto, tak rychle přeběhnu na konec přechodu. Nikdy se nezastavíme
na místě!

Natálka Halašková
Aby se nikomu nic nestalo, musíme dodržovat důležitá pravidla, jak bezpečně přecházet přes ulici.
Chodím tam, kde je přechod. Přijdu k přechodu, podívám se doleva, doprava a zase doleva. Jestli je
na přechodu semafor, přecházím přes zelenou. Pokaždé chodím po pravé části zebry.

Petr Zoula
Když je na přechodu semafor, čekám na zelenou. Pokud tam není, tak se musím raději dvakrát
rozhlédnout na obě strany. Když jdu s mladším bráškou nebo na přechodu potkám slepce s bílou holí
nebo seniora, tak ho vezmu za ruku. Společně bezpečně jdeme přes silnici.

Klárka Matějková
Včera odpoledne jsme s nejlepší kamarádkou Kiki byly sbírat kaštany. Cestou ke stromům byl přechod
pro chodce bez semaforu. Před přechodem stál pán se slepeckou holí. Já a Kristýnka jsme mu chtěly
pomoc, ale nevěděly jsme jak. Za chvíli nás obě napadlo, že se pána zkusíme zeptat, jestli nechce
pomoc bezpečně přejít přes ulici. Byl velmi rád, společně jsme ho převedly na druhou stranu. Pán
nám moc poděkoval a my jsme měly velkou radost.

Kristýna Kadlecová
Bezpečně přecházet přes ulici je důležité. Ráda bych poprosila, aby každý dodržoval pravidla:
1. Podíváme se doleva a doprava a zpátky doleva.
2. Přes přechod jdeme rychle.
3. Celou dobu dáváme pozor, co se děje kolem nás (nikdy nekoukáme do mobilu).
4. Na přechodu pomáhám starším, nevidomým a neslyšícím lidem.
5. Na přechodu by nikdo neměl jezdit na kole a koloběžkách, aby nespadl a nesrazil ještě další chodce.
6. Pokaždé dodržujte všechna pravidla.
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BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ SE 4.A



KALENDÁRIUM DLE DEVÁŤÁKŮ
Žáci 9. ročníků teď v informatice tvořili instagramové posty, vždy série několika naráz,
které připomínají a vysvětlují významná výročí a svátky. Třeba jednou naše škola bude

mít Facebook a Instagram, zatím aspoň vybíráme zkrácené ukázky pro časopis. 
Kalendárium není jen název pořadu České televize, ale jde právě o výběr důležitých
výročí. Schválně si zkus o těch zde uvedených z listopadu a prosince více dohledat.
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...POKRAČOVÁNÍ KALENDÁRIA
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