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Nová podoba Školního špióna
Milí žáci či rodiče, právě jste si stáhli první letošní číslo školního časopisu.
V několika věcech se liší od předchozího ročníku. Tak předně již časopis
netiskneme, tudíž je zdarma pro všechny k dostání na webových stránkách školy.
Více než v předchozím ročníku je obsah tvořen jen žáky. Žáky, kteří se přihlásili
na kroužek tvorby školního časopisu, který se schází každý týden v pondělí od
14.15 hodin.
Mgr. Jana Elbelová

6. B odhalila tajemnou osobu na střeše
2. října měla 6.B jako každou středu dějepis.
Vtom jsem zahlédla tajemnou osobu na
střeše. Všichni jsme se podívali z okna a
čekali, jestli tajemnou osobu zahlédneme.
Paní učitelka nám řekla, že se budeme fotit,
uvědomili jsme si tedy, že by to mohl být
pan učitel Kučera. Když jsme se šli fotit,
uviděli jsme pana učitele Kučeru na střeše.
A my už jsme věděli, proč tam pan učitel
byl.
Sandra Suková, 6.B

Náš školní parlament opět zahájil svou činnost
Dne 9. 10. 2013 proběhlo první zasedání našeho
školního parlamentu (ŠP). ŠP je složen ze žáků
čtvrtých až devátých tříd. Tito žáci tam přednášejí své
návrhy, připomínky atd.. Žáci, kteří byli vybráni do
ŠP, jsou pouze zástupci své třídy a musejí
vyslechnout a přednést požadavky svých spolužáků.
Mohou také vyslechnout a přednést návrhy žáků z
prvního stupně. Za každou třídu jsou tam maximálně
čtyři žáci. Scházíme se jednou za měsíc, vždy ve
středu v učebně angličtiny. V ŠP máme daná pravidla a práva. Například jedno z
práv je, že každý člen ŠP může svolat schůzi a poradit se s ostatními.
Karolína Řeháková, 7.B
kresba: Ondřej Havlíček, 6.B
Fotila se celá škola!
Ve středu 2. 10. se měla celá škola společně vyfotit. Všichni, počínaje druhým
stupněm, se „evakuovali“ ven na trávník a najednou se zčista jasna objevila na
střeše pergoly záhadná postava. Zjistilo se, že je to pan učitel Kučera. V ruce
třímal megafon, se kterým pokřikoval na ostatní učitele i žáky, aby foto vypadalo
„nějak k světu.“ Když se škola i s mateřskou školkou pod přísným dohledem
pana Kučery seskupila, sám nás vyfotil a fotku pověsil v hale u automatu. Velice
vtipné bylo, když pan Kučera nakonec prohlásil: „A teď si zazpíváme!“ a celá
škola spustila sborem píseň Tři citrónky. Všichni jsme se velice pobavili a když
nyní vidíme v hale fotografii celé školy, vzpomeneme si na osmáky, kteří při
zpěvu hlasitě halekali a dělali „opičky.“
Jana Trubačová, 6.A
Ohlédnutí za soutěží v cyklistice
V loňském školním roce bylo pár žáků z naší školy vybráno na soutěž cyklistiky.
Sešli jsme se na novém dopravním hřišti. Nejprve jsme při jízdě na kole museli
vzít do ruky kelímek s vodou ze stolečku a položit ho na druhou stranu. Ale tak,
aby z toho neukápla ani jedna kapka. Pak jsme museli projet mezi puky. Mezi
sebou měli mezeru velikou jenom 10 cm. Na zemi byly rozmístěny 4 kužely za
sebou, které jsme museli projet slalomem. Následovala jízda mezi dřívky. Pak
jsme jezdili podle pravidel. Naší přípravou na soutěž byly různé testy včetně
testu zdravotního.
Eliška Hádeková, 6.B

Sedmákům přibyl nový předmět - fyzika
Chodím do 7. třídy a na začátku roku nám přibyl nový předmět - FYZIKA. Na
tento předmět máme paní učitelku Růžkovou. První pololetí probíráme látku z
učebnic pro 6. ročník. Zrovna v tomto období probíráme měření síly. Abychom si
upevnili základy, píšeme každou hodinu písemku, ne zrovna lehkou. Na konci
každé hodiny dostaneme snad kilometr dlouhý domácí úkol. Všechny nejvíc baví
pokusy. Podle mého názoru je fyzika spíš pro kluky. Mám pocit, že na
vysvědčení budu mít špatnou známku.
Helena Šrámková, 7.A

V tělocvičně se střílelo
V pátek 11.10. se v tělocvičně konal
turnaj ve střílení ze vzduchovky. Na
zemi ležela dlouhá žíněnka, na kterou
si jedna skupina lehla, aby se jí lépe
střílelo. Pak k nim přišli tři kluci Petr Bláha, Martin Svoboda a Tomáš
Jarý a nabyli jim vzduchovky. Žáci
střelili první cvičnou střelu. Kluci jim
zase nabili vzduchovku a takhle ještě
dvakrát. Potom se šli podívat na terč,
jak dopadli. Když se podívali, stříleli
„naostro“ 10 ran a poté ještě jednou
10 ran. Všichni žáci byli úspěšní.
Hanna Mosiychuk, 6.B
kresba: Ondřej Havlíček, 6.B
Sedmáci už vědí, jak se ryje
Dne 7. října jsme šestou vyučovací hodinu měli praktické činnosti. Byli jsme
rozděleni na 3 skupiny. 1. skupina hrabala listí, 2. skupina vytrhávala plevel a 3.
skupina ryla rýčem. První skupina si práci vyměnila s druhou, ta si práci
vyměnila se třetí a ta s první skupinou. Na konci hodiny nám paní učitelka práci
oznámkovala. Tuhle práci jsme dělali i minulý rok. Tím, že tu práci už jsme
dělali, tak nás docela dost vědělo, co má dělat a jak.
Karolína Řeháková, 7.B

Na škole bude působit pěvecký sbor
Jednoho dne jsme šli na hudební
výchovu. Když jsme přišli do
hudebny, byl tam pan Petržilka a
pan ředitel. Jakmile začala
hodina, pan Petržilka nám
vyprávěl o tom, jak před lety
založil pěvecký sbor Kvítek.
Ukazoval nám i fotky Kvítku.
Taky jsme si zazpívali a pobavili
jsme se. Na konci hodiny jsme si
zazpívali písničku Pátá. Když
jsme skončili, domluvili jsme se,
že kdo chce chodit do Kvítku,
sejde se druhý den o velkou
přestávku v učebně Hv. Když jsme tam přišli, zazpívali jsme si a šli domů s
přihláškou.
Sandra Suková, 6.B
kresba: Jana Janečková, 6.B

Kvíz o naší České republice
1. Jaký stát sousedí na východě s naší republikou?
a) Slovensko b) Maďarsko
c) Rusko
2. Kdo byl první prezident Československé republiky?
a) Václav Klaus b) Václav Havel c) Tomáš Garrigue Masaryk
3. V jakém roce skončila 2. světová válka?
a)1889
b) 1945
c) 1954
4. Jaký stát sousedí na západě s naší republikou?
a) Polsko
b) Rakousko
c) Německo
Připravil Jan Javůrek, 7.A

Doplň známou dvojici
1. Mach a
a) Špagetka

b) Šebestová

c) Rumcajs

2. Pat a
a) Křemílek

b) Krteček

c) Mat

3. Dlouhý,Široký a
a) Mochomůrka

b) Bystrozraký

c) Mája

4. Tip a
a) Ťap

b) Tip

c) Bořek

5. Oggy a
a) Šváby

b) Brouci

c) Škodíci

6. Bob a
a) Bořek

b) Bobek

c) Bob

7. Pejsek a
a) Skot

b) Bobík

c) Kočička

8. Spejbl a
a) Hurvínek

b) Jehláček

c) Bořek

9. Kubula a
a) Bubula

b) Kuba

c) Fík

10. Fík
a) Ája

b) Tičinka

c) Kája
Připravil David Janoušek, 6.B

