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Tipy na jarní
prázdniny

S novým školní rokem vznikla i nová redakční rada. Letos mají školní časopis pod
palcem pouze 6. ročníky.
I když nám rada oproti loňským školním rokům zřídla,
naši šesťáci se rozhodně
nenechávají zahanbit a pilně
pracují.
Neváhejte se na nás proto
obrátit, když budete mít
zajímavý tip, o kterém bychom měli napsat. Naši šesťáci se nebojí žádného tématu a do všeho se vrhají s
obrovským nadšením.
To ostatně uvidíte i v tomto

prvním čísle, které je laděno do zimní tematiky.
To však neznamená, že se
nevrátíme na začátek školního roku či dokonce ještě
dál. Zavzpomínáme i na ten
předchozí, protože po loňské redakci nám zůstal materiál, který by neměl zůstat pouze ve složkách počítačů. Doufáme, že vás
pobaví stejně jako nás.
Ale samozřejmě nejvíce
prostoru má v tomto prvním
čísle naše nová čtrnáctičlenná redakce. Myslím, že
jste již určitě zaregistro-

vali, často je totiž vídáte
po chodbách či sportovních
akcí školy s blokem a tužkou, jak někoho zpovídají.
Možná se tedy časopis rozroste o mnoho postřehů od
vás a za to jsme moc rádi.
Doufáme, že jste si stejně
jako my o vánočních prázdninách pořádně odpočinuli a
nabrali jste sílu do závěru
pololetí, které se přiblížilo.
Přejeme vám, ať zvládnete
všechny pololetní testy a
zkoušení na jedničku a jste
s vysvědčením spokojení.
Alice Pazderová

Na co se můžete těšit v tomto čísle
Na stránkách prvního vydání v tomto školním roce se
dozvíte, jaký byl adaptační
kurz šestých ročníků. Na
něm našla třída 6. A zajímavý prsten. Nedalo jim to a
přemýšleli. Která ruka ho
nosila? Co prožil? Některé
jejich zajímavé tipy jsme se
rozhodli zařadit do našeho
čísla.
Krátce si připomeneme také
tradiční Týden jazyků a
šesťáci se aktivně účastní i
animačních dílen, o kterých

vám chtějí říct pár slov.
Podzim byl však bohatý nejen na projektové dny či
hodiny, ale také na mnoho
sportovních klání. Tak jsme
se chopili příležitosti a vyrazili do terénu. Tím byla
naše tělocvična a florbalová
soutěž žákyň 8. a 9. ročníků.
Zavzpomínáme
také
na
předvánoční čas, adventní
dílny, Mikuláše a určitě vás
zajímá, jak jsme se měli o
Vánoce.

A protože jsme si prázdniny
užili a kvapem se blíží ty
jarní, máme pro vás několik
tipů na to, jak si je užít.
Poslední stránky budou již
tradičně patřit zábavě!
Redaktoři si pro vás připravili několik křížovek a na
závěr jsme zařadili obrázkovou část. Víte, jak vypadá
žralok drtihlav? Nebo trnitka? A co taková mamba
arktická?
Přejeme vám příjemné počtení.
redakce
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Adaptační kurz
I v letošním roce se konal adaptační kurz šestých ročníků. Tentokrát však proběhly kurzy dva a každá
třída si užila několik dní na Račím hradě o samotě. Redakce si pro vás tedy připravila dva pohledy, jeden od Aničky z 6. B a druhý od Terky z 6. A.
Adaptační kurz 6. B

Adaptační kurz 6. A

Nejlepší zážitek z adaptačního kurzu je, že jsme se
dokázali poznat během dvou dnů. Hráli jsme spoustu
her jako třeba schovávanou, karty atd…

Se svojí nejlepší kamarádkou Sofii a ještě s pár kamarády jsem stála před vlakovým nádražím a čekali jsme,
až nám přijede autobus. V osm hodin přijel autobus a
všichni se do něj okamžitě nastoupili.

Když jsme dorazili do areálu Račího hradu, tak jsme
čekali asi půl hodiny než nám řeknou, kam se máme
jít ubytovat, ale nakonec jsme byli rozděleni na tři
skupiny. Jedna skupina kluků měla jednu chatku a
holky musely mít dvě chatky, protože bychom se do
jedné chatky všechny holky nevešly. Já sem byla
s Terkou, Viki, Petrou, Kristýnkou, Bára, Lindou a
s Kačkou.
Jídlo jsme měli hrozně dobré. Já sem byla taková
popelnice, protože jsem všechno snědla. A když někdo nemohl, tak mi dal zbytek svého jídla. K poslední
večeři jsme měli palačinky a byly hrozně dobré, byly
s brusinkovou marmeládou se šlehačkou a s kakaem.

V autobusu se nic zvláštního nedělo, jenom jsme seděli a
povídali jsme si. Když jsme vystoupili, museli jsme jít
kousek pěšky, abychom se k těm chatkám vůbec dostali.
Všichni říkali, jak nechtějí, ale já sem byla docela spokojená, protože mam ráda takový delší procházky. Představovala jsem si staré oprýskané chatky, ale byly náhodou docela hezké.
Na pokoji jsme si rozdělily postele, já spala nad Simonou na poschoďovce. Měli jsme chvilku čas na to, abychom si vybalili a potom jsme měli přijít na takovou
menší louku, co tam byla.

Nejlepší ale asi byla bojovka a pád důvěry. Bojovka
byla dobrá, protože jsme museli sfouknout pět svíček. Když jsme sfoukli druhou, tak pan učitel se ptal
„Kdo mi sfouknul druhou svíčku!“ a zezadu zaznělo
„Pepá,“tak jsme se chtěli začít smát.

Hráli jsme nějakou hru, ale už nevím jak se jmenovala.
Podstata té hry byla, že si ve dvojici řekneme svoje koníčky, oblíbenou barvu, zvíře, jídlo, film atd. a ten druhý
si toho musí co nejvíc zapamatovat a potom to říkat
před ostatními. Já sem byla ve dvojici s Kájou Mačejovou.

Pád důvěry byl super, protože jsme chytali ostatní,
kteří chtěli pád důvěry zkusit. Postavíte se výše,
než jsou ostatní a pozadu spadnete do náručí ostatních. Bylo to jediné, do čeho se mi nechtělo, protože
jsem šla jako poslední, takže tam nebylo moc lidí a
bála jsem se. Ale většina z těch, kteří mě chytali,
říkali, že jsem lehká, ale prostě jsem se bála, že mě
pustí.

Potom jsme hráli ještě spoustu her. Už si nepomatuju,
co bylo na oběd, ale skoro nikomu to nechutnalo. Potom
jsme měli hodinu klid a pak jsme zase šli hrát hry. Odpoledne nás napadlo, že si zahrajeme slendermana.
Slenderman sem byla já, protože nikdo jiný nechtěl. Bylo tam i pár stromů takže super, ale neměli jsme papírky, které by někdo sbíral, tak jsme místo papírků použili
lidi. Takže to bylo něco jako schovávaná ale s bonusem.

Když jsme odjížděli, tak jsme museli všechno uklidit
pro 6.A, která nás střídala. Úklid nás ale vůbec nebavil. Po úklidu jsme odcházeli na vlak, ale jelikož byla
výluka, tak jsme jeli autobusem.

Večer jsme hráli bojovku. Úkol byl sfouknout v lese
všech pět svíček ale co nejtišeji. V lese totiž někdo
chodil, a když si nás všimnul, museli jsme zpátky dolů.
Celkem jsme s naším týmem sfoukli devět svíček
z deseti.

Když jsme přijeli, tak jsme si všechny holky říkaly,
že ve třídě nejsou žádný všímaví kluci kromě Honzy,
protože nikdo jiný nám nepomáhal vzít spacáky.
Anna Pondělíčková 6.B

Potom už jsme si jenom vyčistili zuby a šli jsme do chatek spát, ale vlastně jsme si skoro celou noc vykládali
vtipy a povídali jsme si.
Ráno sem se vzbudila jako první. Asi deset minut potom,
se vzbudili postupně i ostatní tak jsme se převlíkli a potom přišel učitel, že se za půl hodinu máme přijít nasnídat. Po snídani jsme vyrazili domů.
Tereza Nováková, 6. A

6. B s třídní učitelkou M. Skučkovou
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Nález cestou z adaptačního kurzu 6. A
Při odjezdu z adaptačního kurzu, 22.9 2016 ,
jsme po cestě na vlakové nádraží našli zlatý
starší prsten s zelenožlutým kamenem.
Ležel nedaleko kolejí.
Nejspíš někomu spadl nebo ho někdo odhodil.
Kontaktovali jsme obecní úřad v Jesenicích a
moc doufáme, že našel svého majitele.
Sofie Pařízková, 6. A
V redakci nám to nedalo a přemýšleli jsme,
komu prsten mohl patřit, jaká je jeho historie a která ruka ho nosila. Co myslíte vy?

Ztracený prsten
Starší paní sedí na lavičce a čeká na vlak. V kabelce má krásný prsten, který jí darovala její babička. „Vlak má nějaké zpoždění, kouknu se na mobil, kolik je.“ Když se koukne, vypadne jí prsten a
ona si toho nevšimne.
,,Áá, vlak už přijel.“ Nastoupí do vlaku a prsten tam nechá. Když přijede domů, prsten všude hledá. A nenajde ho, je z toho velmi smutná.
O pár hodin později jdeme kolem té lavičky my, Niky si toho prstýnku všimne, vezme ho do školy a
my napíšeme článek, že se ztratil. Paní si přečte náš článek a hned nás kontaktuje. My se s ní sejdeme a ona nám pak vypráví, že pro ni moc znamená, protože to byl prababičky zásnubní prsten.
Nakonec nám poděkuje, a odejde s prstenem na své ruce.
Linda Starová, 6. A
Skřítek
Byl jednou jeden Skřítek. A měl paní moc a moc rád svou paní, a tak chtěl svatbu. Šel do lesa
uspořádat svatbu, pozval všechny děti a skřítky.
Když měli vše připraveno, tak Skřítek běžel za svou paní jí říct, ať jde do lesa. Jak byl tak natěšený a měl v ruce prsten, upadl mu dolu na zem. Lekl se a
běžel pro prsten. Ale už ho nenašel. Skřitek byl smutny sel
do baráčku jeho paní: „Co si tak smutný?“ Skřítek odpověděl: ,,Měl jsem pro tebe psten, ale spadl mi a nenašel jsem
ho. Děti a skřítci pro nás připravili svatbu“.
Ťuk, ťuk! Někdo ťukal na dveře. Paní šla otevřít a tam děti:
„Máme pro tebe snubní prsten, viděli jsme, jak ti spadnul.“
Skřítek skákal radostí a řekl: ,,Tak, obléknout, jdeme na
svatbu! Rychle všichni nahoru!“
A jestli neumřeli, žiji tam spolu ještě dodnes.
Linda Dlouhá, 6. B
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Podzim na jedničce
Podzim se opět nesl ve znamení tradičních akcí pořádaných školou. Nechyběl již tradiční týden jazyků, kde jsme během týdne zvládli několik projektů a seznámili se tak s jazyky a kulturou ostatních
zemí. Naplno se také rozjely animační dílny a vše začalo výletem do pražské Aeroškoly, který jsme si
moc užili. Na konci listopadu už jsme museli myslet na Vánoce a zúčastnili se adventních dílen. Ve
stejný den však probíhal také florbalový zápas, a tak jsme ve volných chvilkách podporovali naše spolužačky, které se praly o co nejlepší umístění.
redakce
ANIMAČNÍ DÍLNY
Co tam vlastně děláme?
Na animačních dílnách se pokoušíme vymyslet animace na téma cestování. Jsme tři skupiny. My pracujeme s loutkou a potom se snažíme namalovat,
vystřihnout, fotit a z fotek dohromady uděláme
krátkou animaci.
Zdá se to být lehké, ale lehké to opravdu není.
Když jsme poprvé dělali velice krátkou animaci,
dělali jsme to asi dvě a půl hodiny a natrápili jsme
se na tom opravdu hodně, ale každým kurzem je to
lepší a lepší, i když zároveň taky o hodně těžší.

Adventní dílny
O andventní dílny jsme vytvářeli ozdoby z roliček.
Nejdřív jsme si připravili tři roličky a natřeli je bílou barvou, poté jsme čekali až zaschnou. Mezitím jsme natírali
další, některé jsme natírali i červenou barvou.
Pak jsme si vzali šišku a natírali ji bílou barvou a až zaschla, tak jsme na ni dali zlaté třpytky a také čekali až
zaschnou. Když už nám uschly ty roličky s šiškami, dávali
jsme je k paní učitelce, která přivazovala šišku k roličce.
Sára Hlaváčová, 6. B
FLORBAL MÍSTO ADVENTNÍCH DÍLEN

Ve stejný den se konal také florbalový turnaj mladších
žákyň. Hrály holky ze 6. A i B a 7. B. Moc nám to nešlo.
Všechny zápasy jsme prohrály kromě jednoho. Byla to
škoda, ale snažily jsme se.
Sice jsme skončily na šestém místě, ale bylo nám to jedno, protože hlavní bylo, že jsme si zahrály. O přestávkách
Martin Linhart, 6. B
se na nás chodili koukat spolužáci a fandili nám. Hrálo se
docela dobře, když nás povzbuzovali. Když jsme zrovna
nehrály, tak jsme si chodily povídat se spolužáky. Byla to
zábava.
Viktorie Hnídková, 6. B

Pečení vánočních cukroví
Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, jedna skupina
dělala perníky a druhá skupina pracny. V první skupině jsme byli rozděleni ještě do tří skupin, protože byly tři druhy těsta.
Těsto bylo už hotové, jen bylo potřeba ho uválet, a potom už jen vykrajovat panáčky, domečky, srdíčka a jiné
tvary. Kromě toho vykrajování někdo potají kousek perníku uždíbl, ale ne tolik že by toho těsta moc chybělo.
Ve druhé skupině se jen válela kolečka, takže u toho mohli sedět, zatímco v první skupině museli všichni stát.
Dobře vykrajované perníky se pak daly do trouby a pak se muselo čekat a čekat a čekat. Pár nepovedených
perníků se potom snědlo, ale stejně jich bylo pořád moc.
Perníky jsme ozdobili, což trvalo taky delší dobu, a pak jsme je museli zabalit do sáčků a ozdobit mašličkou,
což myslím nikoho nebavilo. Raději jsme je jedli. Ale stejně jsme si všichni ty vánoční dílny moc užili.
Tereza Nováková, 6. A
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Florbalový zápas — rozhovor
Ve čtvrtek 10. listopadu se konal florbalový zápas. Dostali jsme za úkol chodit po tělocvičně a
ptát se hráčů a nějaké otázky. Moje otázky zněly.

1.JAKÝ BY BYL TVŮJ POCIT, KDYBYSTE
PROHRÁLI
Karolína Čechová - Bylo by mi to moc líto,
dlouho jsme se na to připravovali.



Jak dlouho hraješ?

2.S KÝM SE TI NEJLÉPE HRÁLO?



Chodíš někam na kroužek florbalu ?



Pokolikáté jsi na turnaji?

Zuzka Hřídelová - Nejlépe se mi hrálo s Kiki
Holečkovou.



V jaké jsi pozici?

Markéta Švecová-Nejlépe se mi hrálo s Kájou
Šmídovou.

První, koho jsem se ptala byla Lenka z 2. základní
školy, ta hraje sedm let. Na kroužek nechodí,
prý chtěla, ale nemá na to čas. Na turnaji je podruhé a je v útoku.
Pak jsem se ptala Nikoly z naší školy, ta neví, jak
dlouho hraje, protože nechodí na kroužek, tak to
neodhadne. Na turnaji je poprvé a hraje v obraně.

3.JAK PROBÍHAL TVŮJ TRÉNINK?
Markéta Švecová- Dost jsme se snažily.
4.OD KOLIKA HRAJEŠ FLORBAL A JAK
TĚ BAVÍ?
Karolína Čechová - Florbal hraji od 6.tř. a baví mě.

Nikol Hnidzíková, 6. A

Ema Kunová, 6. A

Jsme na florbalovém zápase a jdeme s někým o
tom zápase promluvit:

Zuzku Hřídelovou zpovídala i Sára Hlaváčová:

Můžu se zeptat jestli jsme vyhráli nebo prohráli?

Zuzka: Moc dobře ne.

Naty Švarcová: Prohráli jsme 2:0, ale šlo nám to
docela dobře.

Já: Zuzko jak se ti hraje?
Já: A baví tě to?
Zuzka: Jo

Vraťme se k průběhu zápasu: Nyní jsou tréninky,
ale brzy začne zápas.

Já: Co byste dělali, kdybyste prohráli?

Můžu se zeptat jaký máš ze zápasu pocit?

Já: Vzal tě tam někdo nebo si tam šla sama?

Josef Žižka: Ze zápasu moc dobrý pocit nemám,
ale snad to vyhrajeme.
Lukáš Vondruška: Ze zápasu mám dobrý pocit,
snad to vyhrajeme.
Martin Linhart, 6.B

Zuzka: Nevím stejnak asi prohrajeme.

Zuzka: Já jsem tam chtěla jít, ale ony mě vybraly samy.
Já: A dřív tě taky bavil florbal?
Zuzka: Ano
Sára Hlaváčová, 6. B
23. listopadu 2016 si vybojoval tým kluků a
holek z 4.-5.ročníku posílený o Matěje Kejlu z
3. B postup tak do krajského finále soutěže.
V soutěži se utkal se ZŠ Lubná, ZŠ Šanov, ZŠ
Křivoklát a ZŠ Mutějovice. Celý turnaj odehrál náš tým bez jediné prohry.
(Foto)
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Nová jídelna funguje již rok
Čas utíká jako voda a naše nová
školní jídelna už funguje rok.
Ptali jsme se strávníků, jak se
jim v jídelně líbí, jak si zvykli
na nový systém objednávání
jídla a samozřejmě, jestli jim
chutná.
Pro žáky naší školy je ideální
především poloha budovy, protože i při špatném počasí stačí
jen rychle přeběhnout. Navíc
se nemusíme bát žádných aut.
Od minulé jídelny se systém
hodně změnil např. – místo kar-

tiček jsou čipy, ale lze ještě
používat i kartičky z předchozí
jídelny.
Jako nevýhody vidíme, že jídlo
se musí objednávat dopředu,
jednotlivé pokrmy byly v minulé
jídelně vystaveny a je tam málo
místa na odkládání věcí.
Výhodou zase je, že se zde lépe
vaří, je tu lepší prostředí a jsou
tu terminály na objednávání a
zjišťování čísla pokrmu.
Linda Starová, Viktorie Hnídková

Na budově jídelny můžeme vidět plaketu věnovanou Alici
Garrigue Masarykové. Byla veřejná činitelka, bojovala za
zlepšení sociální situace a vzdělávaní žen. V roce 1919 založila Československý
červený kříž a 20 let byla jeho
předsedkyní. Za jejího působení
vyvíjela tato organizace rozsáhlou zdravotnickou, charitativní a sociální činnost.

ANKETA
Učitelé:


Barbora Polcarová

Líbí se vám jídelna více teď
nebo předtím?
Teď se mi líbí víc.
Jak často chodíte do jídelny?
Tento školní rok už vůbec nechodím.
Co vám chutnalo nejvíc?
Jak kdy, někdy mi víc chutnala
polévka, jindy za hlavní jídlo.
Co říkáte na tento nový systém objednávání jídlo?
Tenhle je logičtější.


Martin Donát

Líbí se vám jídelna více teď
nebo předtím?
Předtím. Nejsem totiž moc
spokojený s vedením jídelny.
Jak často chodíte do jídelny?
Na podzim jsem chodil každý
den. Teď chodím nepravidelně.
Co vám chutná nejvíc?
Polévky.
Co říkáte na tento nový systém objednávání jídlo?
No, příliš mi nevyhovuje.


Kristýna Fléglová

Líbí se vám jídelna více teď
nebo předtím?
Určitě ta nová.

Jak často chodíte do jídelny?

mám jídlo.

Každý den, protože tam chodím
s družinou. Jídlo si ale objednávám občas, když mám na něco
z nabídky chuť.



Co vám chutná nejvíc?
Ryba.
Žáci:


Ondra Holý, 9. A

Líbí se ti jídelna více teď nebo předtím?
Předtím to bylo podle mě lepší,
protože tam nebyly takové
fronty a jídlo mi přišlo chutnější.
Jak často chodíš do jídelny?
Čtyřikrát týdně.
Co ti nejvíc chutná?
Polévku si už neberu. Na mě je
nedochucená. Ale moc mi chutnají špagety.
Co říkáš na tento systém objednávání
jídla?

Matěj Sladkovský 9. A

Líbí se ti jídelna více teď nebo
předtím?
Předchozí jídelna se mi líbila víc,
protože tam byly kompoty, sladkosti a hlavně přidávali pořádné
porce, když jsme chtěli.
Jak často chodíš do jídelny?
Každý den.
Co ti nejvíc chutná?
Sladký čaj, ale ten ovocný. Oni
mají dva druhy – buď sladký čaj,
nebo ovocný. Ten ovocný mi
chutná.
Co říkáš na tento systém objednávání jídla?
Štve mi, že třeba v pátek po
druhé hodině už si nemůžu objednat na pondělí.
Kateřina Hatalová, Linda Starová

To je na nic,
musím na to
pořád myslet, že si musím jídlo objednat včas.
Když si zapomenu objednat, tak
prostě ne6

Tipy na jarní prázdniny
Jarní prázdniny se přiblížily jako voda. Někteří jedou na hory či jinam na výlet, ale mnoho z nás si
prázdniny bude užívat doma. Pokud máte strach, že byste se mohli nudit. Připravili jsme pro vás v redakci několik tipů, díky kterým se o prázdninách rozhodně nudit nebudete.
Když bude přát počasí...
Pokud nám pořád počasí bude přát a vydrží sněhová nadílka a případný mráz,
byl by hřích toho nevyužít.


Bobování, sáňkování



Hokej



Bruslení



Běžky (ale třeba i lyže, pokud máte
někde kolem sebe kopec).

Kdyby sníh nebyl…
Neseďte doma ani tak. Vyrazte na čertví vzduch:


Jít vyvenčit zvířátko



Jít s kamarádkou na procházku



Udělat šipkovanou či jinou hru pro kamarády

Když jste doma…
Nekoukejte pořád jen do počítače.


Připravte si všechno do školy když to uděláte hned na začátku
týdne, budete mít v neděli před
koncem prázdnin pohodu.



Zkuste s rodiči něco uvařit.



Hrajte si se sourozenci.



Ukliďte si.



Roztřiďte věci ve stole. Určitě tu máte spoustu věcí, které se vám tu za pololetí nashromáždily
a už je nepotřebujete.
Filmové tipy


Cesta na tajuplný ostrov



Řachanda



Bojovník



Poslední templáři

Pusťte si nějaký film. A třeba pozvěte zase kamarády.
Máme pár tipů od bývalé redakce.


redakce
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To nejlepší z loňské redakce

Perličky z písemek
Občas se každému z nás povede napsat do testu nějaký překlep. Naši učitelé si tyto překlepy na
jaře sbírali a dali redakci za úkol je zkusit ztvárnit. Myslíme si, že tento materiál by neměl zůstat
neotištěn.

Mamba arktická

Míša Holečková, 9. B

Markéta Švecová, 9. A

Adéla Macáková, 9. B

Trnitka

Eliška Šedivá, 9. A
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Křížovky
1
2
3
4

1.

2.

3.

4.

Viktorie Hnídková, 6. B

1. Co padá v zimě.
2. V zimě je dlouhá.

1

3. Mládě od psa.

2

4. Do louže se nosí…

3

5. Velké sněžení je…

4

6. Na hory si s sebou vezmu.

5
6
7

R

8

7. V zimě si na sebe vezmu.
8. V zimě házíme po druhých sněhové…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V zimě padá a staví se z něj sněhuláci
Máte Tatínka a
Maso z krávy
Hranice se začátečním písmenem o
Topí se s tím v kotli
Vodní tvor, který je masožravý
Na stránce papíru jsou linky, ale jinak řečené
Píše se s tím na počítači
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