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Vánoce, Vánoce přicházejí…
Adventní věnec, kapr, zdobení stromečku, rodina, pohádky, pečení cukroví a dárky… tohle jsou hlavní témata, o kterých bychom se v tomto období mohli bavit.
Vánoce jsou jakýmsi symbolem míru, lásky a především narození Ježíška. Pro některé jsou Vánoce pouhým slovem, pro jedlíky tento pojem znamená: ,,konečně se
najím“ a pro modelky nejspíš pár kilo navíc. Někteří Vánoce neřeší, někdo je možná
ani nemá rád, což si myslím, že takovýto člověk snad ani není. Vánoce jsou pro mě
dnem, kdy se rodina sejde u jednoho stolu, společně povečeří, obdarujeme se dárky
a následně s plnými břichy hezky v teplíčku u rozsvícené lampičky ve tvaru komety
usínám. Na další den někteří obcházejí svou rodinu, známé, nemocnice či domovy
důchodců. Pokud je mezi námi někdo, kdo se o Vánocích
těší na sníh, tak mu to samozřejmě přeju, ale možná
bych trošku zaváhala nad tím, zda nám trochu toho
sněhu příroda nadělí. Pokud ano, děti při této příležitosti určitě váhat nebudou a užijí si skoro každoroční bobování na kopci pod zdejší školkou. Já osobně jsem jako malá zimu oproti
létu ráda neměla, ale dnes už vím, že každé
to roční období má něco do sebe. Každý má
na toto období svůj vlastní názor a věřím, že
když jsou přece jen ty Vánoce, mějte se
všichni rádi, neubližujte si a pořádně vnímejte tu atmosféru kolem nás. Protože takovéto
chvíle v životě se vždy cení. Přeji krásné
Vánoce.
Gaju
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Náš rozhovor s …
s praporčíkem Pavlem Dohnalem

Ahoj, připravil jsem si rozhovor s panem praporčíkem Pavlem Dohnalem. Slouží na Obvodním
oddělení Brušperk.
Jste už 14 let u policie. Měl jste s tím chuť už
někdy praštit?
Ne, ještě nechci skončit. Práce mě stále baví,
někdy více, někdy méně, ale tím, jak je různorodá
a někdy nebezpečná, přináší stále nové momenty,
zážitky a vlastně málokdy zažijete stereotypní
práci. Takže se člověk opravdu nenudí.
Kolik výjezdů uděláte vy za jeden týden?
Asi okolo pěti až desíti. Někdy je to více, někdy
méně. Pochopitelně se nejedná jen o výjezdy ke
krádežím a jiným trestným činům.
Jaké úkony jsou nejtěžší? Použil jste někdy
služební zbraň?
Služební zbraň jsem naštěstí nikdy nepoužil a
doufám, že k tomu nikdy nedojde. To, že policista
někdy za celou dobu své služby u Policie ČR nepoužije zbraň, poukazuje mimo jiné i na to, že v
naší zemi je bezpečněji než v jiných.
Přeci jen se jedná o školní časopis připravovaný
dětem a bylo by pro ně těžké pochopit, které zákroky jsou nejtěžší a proč.
Měl jste někdy strach ve službě?
Určitě se to někdy stalo. Kdo by řekl, že neměl,
ten buďto lže, nebo je nemocný, protože nedokáže
cítit strach.
Zažil jste nějakou veselou příhodu?
Samozřejmě, že veselé příhody se stanou,
nicméně popsat je na tak omezeném prostoru nelze. Potřeboval bych celý váš časopis, abych zde
popsal nějakou úsměvnou příhodu. Celkem rád a
dlouze píšu, takový zvyk z práce :)
Jak se udržujete ve fyzické kondici?
Celkem pravidelně běhám, jezdím na kole, a

když uvidím někde nějaký kus
železa ve tvaru činky, tak ho
zvednu.
Je sport pro vás volnočasovou aktivitou?
Ano, jistě je, již od mala.
A otázka na závěr. Proč
jste chtěl k policii a na jaké
hodnosti jste začínal?
Práce u policie je jistě zajímavá a tak trošku nebezpečná,
což mě přitahovalo. A také
všichni přece chceme nějakým
způsobem pomáhat ostatním,
u policie k tomu máte možnost.
Jen tak mimochodem, začínal jsem na strážmistrovi.
Ptal se redaktor Jakob
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Všeználek
Holub a holubice

Mám pro vás hezkou básničku. Naše
třída 6. A ve čtení probírala nonsensovou poezii a tady máte jednu ukázku.
Byl krásný letní den,
skoro jako sen.
Já holub si seděl na parapetu
a zpíval krásnou milostnou větu.
Jen pomyslel na holubici,
já chtěl bych jí něco říci.
Pak holubice přiletěla
a pěkně na mě pohleděla.
Něco cítím, co to je?
To je láska, holube!
A tak spolu šťastně žili
a moc rádi spolu byli.

Napsala: Klaudie Borůvková

Referát z 8. A

Připravili jsme si pro vás referát
z osmé třídy o významných osobnostech. Vybrali jsme pro vás Jana Wericha, kterého všichni určitě znáte jako
krále z pohádky Byl jeden král. Přečtěte
si jej a posuďte sami, jak se to Káji povedlo…
Jan Werich
Proč jsem si vybrala Jana Wericha? K tomuto nápadu psát zrovna o
něm jsem se dostala při vzpomínce na
pohádku Císařův pekař a pekařův císař.
V podstatě mě fascinuje jeho tvorba
plná jeho smyslu pro humor a odvaha
vystupovat se svými narážkami a názory
na věc.
Jan Werich se narodil 6. února 1905
v Praze na Smíchově a zemřel 31. října
1980 v Praze. Byl jediný syn Vratislava
Wericha a jeho manželky Gabriely rozené Choděrové. V roce 1929 se Jan
Werich oženil se švadlenou a návrhářkou divadelních kostýmů Zdenou roze-

nou Houskovou. Jejich jediná dcera
Jana Werichová byla známá jako herečka a překladatelka.
Werich byl český filmový a divadelní herec, dramatik, spisovatel a filmový scenárista. Fungoval ve trojici
s Jiřím Voskovcem a jejich hudebním
autorem Jaroslavem Ježkem. Proslavil
se funkcí v Osvobozeném divadle mezi
válkami ve 20. a 30. letech 20. století.
První hrou v Osvobozeném divadle
byla jejich Vest pocket revue. Jan
Werich ve svých hrách a především
vyprávěních proslul mnoha převážně
politickými narážkami.
Jan Werich studoval Masarykovo
gymnázium v Praze, kde se také seznámil se svým pozdějším divadelním
partnerem Jiřím Voskovcem. Poslední
ročník víceletého gymnázia absolvoval
na smíchovském gymnáziu, kde také
odmaturoval. Po maturitě studoval
práva na Karlově univerzitě. V roce
1926 vytvořili s Jiřím Voskovcem dvojici. Nejprve spolu pracovali v redakci
časopisu Přerod a brzy na to začala i
jejich divadelní spolupráce v Osvobozeném divadle.
Citáty Jana Wericha:

„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny
má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte
bič a hůl, to není člověk, to je vůl“
„Nebojujte jen proto, abyste vyhrál.
Bojujte především proto, abyste se
nedal.“
Druhou světovou válku Werich strávil v emigraci spolu se svými dvěma
spolupracovníky, kde se živili jako
herci. Proslavili se též svými protina-
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cistickými pořady pro rozhlasovou
stanici Hlas Ameriky vysílanými
česky do Evropy. Po válce se Werich
bez svého hereckého partnera Jiřího
Voskovce vrátil do Československa a
získal titul národního umělce. Mezi
filmy slavné dvojice V+W patří například: Pudr a benzín a Svět patří
nám. A nejznámější Werichovy filmy jsou: Císařův pekař a pekařův
císař, Byl jednou jeden král a Tři
veteráni .
Kája

Neználek
Neslavné výroky našich žáků:
 Slavným husitským vojevůdcem
byl Jan Žižka z Trunclova
 Ve 12. století probíhaly křížovské
výpravy
 Jan Hus byl upálen v Košicích za
kaciřství
 Podle obnoveného zřízení zemského byla čeština zrovnoprávněna s
češtinou.

Nadílka žhavých drbů
 Nikolas z 6. A miluje: Aničku, Klaudii, Karin, Julii, a Kačku.
Dušan komentuje: Nikolasi, tak si konečně vyber!
 Tomáš z 3. B se zamiloval do Lindy také z 3. B.
Dušan komentuje: Ach ty mladé beznadějné lásky…
 Valentýna ze 7. A se zamilovala do Patrika z téže třídy.
Dušan komentuje: Pokud je tato láska opětována, samozřejmě vám do budoucna
přeji to nejlepší!
 Amálka z 8. A má tajného ctitele, stále jí někdo hází do skřínky zamilované dopisy…
Dušan komentuje: Amálka má na výběr: buď půjde po stopách tohoto milostného
příběhu nebo vše pobere s humorem a ke skříňce si pořídí poštovní schránku.
 Jednou v 8. A pan učitel Havránek své žáky v hodině němčiny oslovil: „vy moje flákotky“, poté následoval okamžitý výbuch smíchu.
Dušan komentuje: Pane učiteli, možná, až příště budete zase vyučovat, pořádně se
radši před hodinou najezte.
Barča
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Jsme velice rádi, když ve schránce našeho časopisu najdeme příspěvky vás - žáků.
Jen mějte na paměti, že vše musí být čitelné.
Krásný příspěvek nám poslala Amálka ze 6. A, za což jí moc děkujeme a věříme, že
se vám bude líbit.
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Události a komentáře
Velká cena zoo

Paní učitelka nám oznámila, že se bude konat
Velká cena zoo a kdo chce
jet a je ochotný se něco
naučit, má se jít zapsat ke
kabinetu přírodopisu. Skoro každý den jsme měli
setkání o velké přestávce.
Od paní učitelky jsme
dostali papíry, co tam
zhruba bude. Měli jsme
skupinky po pěti a rozdělili jsme si papíry. A letošní rok téma bylo Lichokopytníci. Co to je? Jsou to např. zebry,
nosorožci, tapíři a hlavně koně … Jela
tam s námi paní učitelka DohnalováŠimečková a paní asistentka Dorotíková. Jeli tam žáci 6. - 9. tříd. Po příjezdu
do zoo jsme měli 1 hodinu rozchod a
prošli jsme si zoo a hlavně lichoko-

pytníky. A pak přišel test. Na test jsme
měli 20 minut. Něco jsme věděli, ale
něco ne, bylo to docela těžké. Po dokončení testu jsme si mohli něco koupit
v obchůdku a potom už jsme jeli do Staré Vsi s napětím, jak to dopadne.
Výsledky jsme se dozvěděli později,
nepodařilo se nám umístit v první desítce, ale i tak to stálo za to.

Ami

Dvacet let diecézního střediska mládeže
Já jsem si pro vás připravil článek o
historii střediska. Původně mělo sídlit
v Beskydech, ale musela by se tam stavět úplně nová budova. Biskupství někam neodkladně středisko muselo umístit, a ve Staré Vsi byla nově opravená
fara, a tak středisko vzniklo ve Staré
Vsi. Na podzim v roce 2002 přivezly
tahače na farní zahradu vagón Anežka.
V roce 2005 postavili novou farní střechu, ale málokdo ví, že týmáci nebydleli vždycky na faře, protože tam pro 5-7
lidí nebylo místo. Bydleli na bývalém
obecním úřadě a v podnájmu v Košatce
a pan farář si udělal svůj apartmán ve
věži kostela. Teď je všechno hotovo,

byla vystavěna i nová
kaple v druhém patře fary.
Jako první farář do Staré Vsi přišel
z Opavy o. Vít Zatloukal. K němu přišel
jako kaplan o. Kamil Strak na roční
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praxi a z něho se po nějaké době stal
farář. Mezi tím se vystřídalo pár kaplanů
a před ne tak dlouhou dobou přišel kaplan o. Jan Slavík, z kterého se stal farář
a je tady dodnes.

Samuko

Anglické divadlo

7. listopadu se celý druhý stupeň rozhodl, že navštíví v Ostravě Anglické divadlo Peter Black. Všichni herci mluvili
anglicky kromě vypravěčky, která vše
říkala česky.
Divadlo bylo o jednom muži, Peterovi
Blackovi, který se živil tím, že prodával
noviny, ale jednoho dne si řekl, že si musí najít novou a lepší práci. Zkoušel
všechno, co mu bylo nabízeno. Jednou
byl kominíkem, ale nepochodil. Mohl za
to jeho strach z výšek. Potom byl umývačem aut, ale tam taky nepochodil. Jeden
pán si na něho stěžoval, protože si pouštěl rádio z jeho auta a špatně myl, takže
ho také vyhodili. Pak zkusil být ochrankou v obchodě, ale zase nepochodil. Jeho
kamarád ukradl jednu věc a nechal ji na
zemi a potom přišla paní šéfová a vyhnala ho, že to prý chtěl ukrást. Pokaždé se
mu nevedlo, ale když pracoval pro důchodce, tak se mu dařilo. Jenže zjistil, že
v té společnosti dlouho nevydrží, tak dal
výpověď. A poslední, co zkusil, byla
firma, co dávala, ale i odnášela různé
věci. A jednou si je zavolala paní, co
chtěla dát pryč svůj klavír. Tak jí ho odnesli a mezitím, co jeden pán byl pryč, si
Peter Black povídal s tou paní a ta ho
přesvědčila, že to není práce pro něho.
Tak se vrátil k tomu, že bude prodávat
noviny, když vtom na něj zavolala paní,
že nemůže spustit svůj počítač, a on jí
poradil.
A tak zjistil, že jeho práce bude programování počítačů a vydělal si tolik, aby
měl i střechu nad hlavou.

Zu_Bo

Pernštejni…

Jak jistě víte, každý rok nás navštěvují herci z pardubické
agentury
Pernštejni. A byli
tady i letos! Tento
rok si pro nás připravili scénku na
téma „Staré pověsti
české“. Bylo to
velice vtipné, jako
každý rok.
Tato scénka byla o tom, jak a kde se
naši králové a vládci usadili, jak dobývali různé země a jaké měli zbraně.
Do jedné části představení si pozvali
i dobrovolníky z obecenstva.
Připravili si i otázky pro nás, pro
děti. Dozvěděla jsem se hodně nových
věcí, které jsem ani nevěděla.
Aďa

Telefony

Jak již víte, tak od nového školního roku je na naší škole zakázáno
používání telefonů a jiných zařízení.
Ve školním řádu je uvedeno, že je
možné si mobilní telefony donášet
do školy, ale další ustanovení nám
prakticky zakazují jakékoli používání ve školní budově.
Nevím, jak se to líbí vám… no mi
moc ne. Někdy jsem si do školy
nosil sluchátka a něco poslouchal,
nebo jsem si něco na chvilku z nudy
zahrál, ale zase je fajn, že na tom
nejsou děti z prvního stupně nalepené, jak to bývalo.

Saski
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Šatní skříňky

Určitě jste si všimli, že u nás ve škole
máme nové šatní skříňky pro druhý stupeň
základní školy. Proto jsem se pár žaků
zeptala, jaký je jejich názor na novinku
v naší škole. Většina žáků reagovala na
tuto otázku kladně. Až na některé výjimky, kterým se nelíbí umístění jejich skříňky, protože by chtěli být vedle svého kamaráda. Myslím si, že to přežijí, přece jen
to jsou pouhé skříňky.
Každý žák dostal klíč s číslem, kupodivu jsem se celkem rychle naučila číslo a řadu své skříňky. Klíč je originální, proto si
myslím, že se snad nedostanu do skříňky někoho jiného, jelikož bych toho byla
schopná…no každý se splete, že.
Myslím, že šatní skříňky v naší škole byl dobrý nápad, jelikož se tak předejde krádežím a namačkanému ovoci v botách a na věšácích.

Bažka

Máme rádi zvířata,
hlavně ta domácí

ZO ČSCH Stará Ves nad Ondřejnicí
ve spolupráci se ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí vyhlásila výtvarnou soutěž
MÁME RÁDI ZVÍŘATA … hlavně ta
domácí. Děti ve výtvarné výchově na
přelomu října a listopadu vytvářely obrázky se zvířecí tématikou. Bylo obtížné
vybrat ty nejzdařilejší. Mezi žáky prvního stupně byli drobnými cenami oceněni: Velímová Anna (1.A), Bujnochová

Sabina (1.B), Kocián Václav (2.A), Piačinová Natálie (3.A), Nyklová Štěpánka
(3.B), Štegnerová Natálie (4.A), Pindurová Hana (5.A). Na druhém stupni
byli oceněni: Golková Amálie (6.A),
Hamalová Kateřina (6.A), Pavliňáková
Adéla (7.A), Palagyi Martin a Kováč
Marcel (8.A), Holaňová Anna (9.A),
Hranická Bára (9.A), Němcová Barbora
(9.A) a Barbora Kneblová (8.A). Všem
žákům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme za krásné výtvarné práce.
J. Boháčová
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Sbíráme starý papír
a koupíme si za něj nový

Na počátku listopadu proběhl ve škole
sběr starého papíru.
Celkem se nasbíralo za ZŠ a MŠ
rekordních 9100 kg.
Mateřská škola nasbírala 975 kg a
základní škola 8125 kg. Na prvním místě se umístila třída 6.A s průměrem 59,3
kg na žáka. Na druhém místě se umístila
třída 3.A s průměrem 46,8 kg na žáka. A
těsně na posledním místě se umístila
třída 4.A s průměrem 46 kg na žáka. Já
jsem přinesla něco přes 100 kg papíru.
Podle mě je to další vydařená akce.
Výtěžek byl rozdělen částečně jednotlivým třídám a zbytek použije škola na
zakoupení nového papíru. Toho spotřebujeme opravdu hodně.
Těžké to měli kluci, kteří museli celý
ten papír naložit do kontejneru.

Zu_Bo

Den naruby

Ahoj, připravil jsem si článek ke „dni
naruby“.
Přemýšleli jste někdy, že bude vše
naruby, že např. místo jedničky dostanete kouli a naopak? Něco podobného,
akorát na oblečení, se pokusila udělat 9.
A. Kluci měli přijít jako holky a holky
jako kluci.
Všechno se to „spáchalo“ 22. 11.
2017 v budově naší školy. Normálně se
učilo a někteří odmítali se převléci. Tři
obrázky za 1. místo ve školní soutěži
získaly třídy 2. A, 3. A, 4. A, 6. A a 8.
A. Druhé místo a 2 obrázky patří třídě
1. A, 1. B, 3. B a 5. A. Na třetím místě
skončila a jeden obrázek získává třída
9. A.
Myslím, že kdyby to bylo s těmi
známkami, tak to někomu zkazí průměr,
ale zase někomu zlepší. Takže, ať to
radši zůstane tak, jak to je normálně.

Jakob

10

Dušanovy zápisky

Mikulášská nadílka

z pohledu organizátora
Ahoj, rozhodl jsem se psát o Mikuláši z pohledu organizátora.
Jak jistě všichni víte, tak Mikuláš proběhl 6. 12. 2017
ve škole a školkách na staré budově a nad zámkem.
Nejprve jsme byli v jídelně, kde jsme vystoupili pro
první stupeň. A někteří se rázem stali poslušnými beránky, když stáli před čertem a Mikulášem.
Po vystoupení a potrestání zlobivých jsme se vydali do
školky na staré budově, kde jsme byli trochu déle, a pak
jsme šli nad zámek, kde byly děti vylekané.
Potom jsme byli na obecním úřadě, kde nám pan starosta utekl a pán na obraze (byl to Miloš Zeman) dostal
ťupku na nos.
Potom jsme chodili do tříd, kde už nám někteří utíkali. Třeba v takové sedmičce
se sebrala skoro celá třída a osmičku jsme sebrali celou.
Myslím, že se nám tato akce podařila. Doufám, že budou naši nástupci na tom tak
jako my.
Jakob

Mikuláš s čerty a anděly přišli i do staroveské školy!!!

Tak je to tady! 6. prosince 2017 po naší škole chodil Mikuláš. A přišel i do mojí
třídy. Když pekelníci „zaklepali“ na naše dveře, pan učitel Havránek musel jít za
nimi a říct jim, že teď ne, protože jsme ve třídě měli problém. Ale když už ve třídě
byl klid, tak jsme zavolali Mikuláše, aby už přišel. Bylo to super! Moc se mi líbilo,
když vešli do naší třídy. Jen dva lidi z naší třídy byli ve Zlaté knize. Terka a Adam.
Jinak všichni šli za dveře. Na obličeje nám natřeli nějakou černou patlaninu. Teda
řeknu Vám, mít deváťáka v rodině je fakt hrozné.
Tento rok se mi to líbilo. Byli super a těším se na další rok.
Aďa
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A

hojda lidičky, a ještě jednou k Mikulášovi, který proběhl ve středu 6. prosince. Ve školní jídelně se seskupily třídy od těch nejmenších do 4.A. Jako každý rok byly potrestány zlobivé děti a hodné děti dostaly sladkou odměnu a všichni
zazpívali krásnou písničku nebo řekli básničku. I malý Bartoloměj vypadal, že se
rozbrečí, ale vydržel to a zazpíval svou písničku. U nás ve třídě nás pomalovali
k nerozeznání. Chudák Zuzka vláčela celý den kytaru, že bude hrát a zpívat, ale hrál
pan ředitel . Tento rok se to zase povedlo, všichni byli zmalovaní a bylo to super.

Alex

Přípravy na vánoční
jarmark aneb krev,
pot a slzy…
jinak skvělý zážitek

Každým rokem se všichni těšíme na
náš vánoční jarmark a rozsvěcování
vánočního
stromečku.
Tohoto
velmi oblíbeného
aktu se jako vždy
účastnila celá škola
od dětí ze školních
družin a učitelů až po
žáky vyššího
stupně. Osobně si myslím, že vše, co se točí
okolo Vánoc, stojí za to a je třeba
si na tom dát pořádně záležet.
Jako vždy vystupoval náš staroveský sbor, který se prezentoval
svou úžasnou schopností zazpívat
pod vedením paní učitelky Klimešové. Co se týče příprav, musím
říct, že se nám to letos opravdu
podařilo. Naše třída dostala za
úkol pečení perníčků. Pečení cukroví už tak dost zahrnuje spoustu
námahy a s tím si myslím, že se
naše třída vypořádala naprosto
skvěle. K prodeji tak bylo spoustu
různých předmětů a přiznávám, že

i my jsme si pár drobností odtamtud
odnesli. Kromě našeho sboru na místě
vystupovala také Ondřejnica. Úvodní
proslov měli na starosti náš pan starosta a zdejší farářv - otec Jan. Celý
program v průběhu doprovázel náš
talentovaný a nenahraditelný Marek
Viteker. Následovalo samotné zvonění zvonečků a pak už jen stromeček
zářil v celé své kráse. Večerní program pak Marek Viteker zakončil
svou krásnou písničkou, při které se
doprovázel na kytaru. Jednalo se
o krásný zážitek a teď už se těšme na
chvíle strávené ve vánoční pohodě.
Gaju
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Vánoce

Vánoce. Každý se na ně těšíme trochu jinak, ale všichni známe tu
krásnou vánoční atmosféru. Všichni určitě znáte ty neznámější
vánoční pohádky, ale i když už je známe, díváme se na ně zas a
znova. Zdobení stromečku a vyrábění adventních věnců jsou
dvě asi nejvíce vánoční věci.
Z mého pohledu jsou Vánoce o tom být s rodinou a hlavně si
to užít. Kouzlo Vánoc je i v cukroví, všichni totiž rádi mlsáme
a cukroví je tak moc dobré. Někteří máme kapra ve vaně a
někteří ne. Možná jste jedni z těch, co chtějí vidět zlaté prasátko. „NENE JÁ NEMUSÍM, JÁ UŽ HO VIDÍM“. Snad nejlepší
pocit je sedět u vánočního slavnostně prostřeného stolu a pak netrpělivě vyrazit ke
stromečku, pod kterým jsou hromady dárků. Dárek má být od srdce, tak neběhejte
do obchoďáku a nehledejte ten nejdražší a nejhezčí dárek. Hledejte něco, co by
zrovna tomu člověku padlo do oka. Vlastně celý ten vánoční den je takový kouzelný. Už se těším
Zu_Bo

Milý Ježíšku…
Vánoce za malou chvíli,
na papír napíšu: ,,Ježíšku milý“.
,,Hodně přání pro tebe mám,
a prosím, přijď i k nám“.
Zítra stromeček nazdobíme,
ale cukroví všechno nesníme.
Zapálíme první svíčku
adventního věnečku.
A na Štědrý den
na procházku půjdem ven.
První hvězda na obloze svítí!
Za chvíli kapra v břiše budu
míti.
Po večeři na dárečky
dívám se na ně
s vykulenými očky.
Mám vše, co jsem si
přál,
děkuji Ježíšku a
vím,
že jsi nezklamal.
Aďa

Vánoční lívance

Blíží se Vánoce a každý by si chtěl
udělat doma takovou tu správnou
vánoční atmosféru. Takže jestli si
chceš udělat výborné lívanečky,
které zachutnají úplně všem, nachystej si tyto suroviny:
1 balíček kypřícího prášku do
pečiva
3 malé lžičky skořice
3 lžíce oleje, 200 ml mléka
150 g hladké mouky
2 lžíce cukru krupice
špetku soli, 1 vejce
Postup:
Do misky si dám mouku, kypřicí prášek, skořici, sůl a cukr a zamíchám. Do
směsi přidávám olej, vejce a pomalu
přidávám mléko. Když vše mám hotové
a pořádně zamíchané, rozehřeji si plotnu a dám na ni pánvičku s kousíčkem
másla. Když se máslo roztopí, dám na
pánev 2 lžíce těsta a smažím. Ale pozor!
Hlavně aby se vám lívance nespálily!
Byla by to škoda, protože kdo si udělá
tyto lívance, zachutnají mu tak, že si je
bude dělat velmi často.
Dobrou chuť! Aďa
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Okénko do historie
Celní správa a Vězeňská služba

Ahoj, připravil jsem si článek o Celní správě a Vězeňské službě. Původně jsem
chtěl psát jen o Celní správě, ale moc jsem nenašel, takže přidávám ještě Vězeňskou
službu.
Celní správa
Celní správa je sbor,
který řeší cla. Také vyšetřuje zločiny v ekonomice.
Kdysi se nazývali finanční
stráží. Ta byla rozdělena
na dva útvary: Důchodkovou a pohraniční. Důchodkoví neřešili jen důchody, ale i jiné finanční
zločiny, které nedokázali
četníci a později Veřejná
bezpečnost řešit. Pohraniční byla samozřejmě na
hranicích. Samotná celní
správa vznikla 1. ledna
1993 zánikem Finanční
stráže.
Vězeňská služba
Vězeňská služba je
sbor, který hlídá věznice,
vazební věznice a soudní
budovy. Dělí se na vězeňskou a justiční (soudní)
stráž. Vězeňská stráž hlídá ve věznicích, její příslušníci (členové) nosí
tmavě modrou uniformu.
Justiční stráž nosí modrošedé jako policie, o níž
budu psát v dalších číslech. Samotná vězeňská
služba vznikla 1. ledna
1993 přeměnou ze Sboru
nápravné výchovy.

Hodnosti Vězeňské služby

Uniformy Vězeňské služby

A na co se můžete těšit příště? Na hasiče.
A jelikož jsou na každé povolání vtipy, tak
dneska mám na bachaře. Počtěte si.
Co dělají vězni za mřížemi, když jim svítí do cely
slunce? Hrají piškvorky.

Jakob
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Zu_BoDadi...ina stránka k počtení
Mops

Mops je staré psí plemeno malého
vzrůstu původem z Dálného východu.

s vyrovnanou povahou a bez obvyklých zlozvyků. Z mojí zkušenosti
s mopsem na mne nikdy neštěkal a
nikdy nebyl mrzutý. Byl milý a hravý.
Moc bych si ho přála, protože mojí
kočku moc povelů nenadělám.
Zu_Bo

Pomeranian

Mops je původem z Tibetu. Ačkoliv je
to cílevědomý a silný psík, jen zřídka
bývá agresivní. Jeho přítulnost k lidské
rodině z něj činí ceněného a příjemného
společníka. Je to hodný pes, je i velice
klidný. Mops je přátelský pes, vstřícný
ke všem lidem, bez stínu nedůvěřivosti
či dokonce agresivity. Je roztomile hravý, čilý a veselý. Je to povahou šťastný a
veselý pejsek. Možná vám mops povahou přijde jiný, ale nenechte se odradit
jeho obličejem. Možná je splácnutý, ale
to neznamená, abyste ho hned odsuzovali. Mops má průměrně 6,3 – 8,1 kg a
jeho barva není jen hnědo–medová.
Mops může být černý a stříbrný. Chovat
mopse může každý, kdo hledá nenáročného a bezproblémového psa, ať už o
pořízení mopse uvažuje osamělý důchodce nebo rodina s dětmi. Důležité je,
aby pes nezůstával doma dlouho sám, a
aby se mu vždy dostalo dost lásky a porozumění. Citová závislost na člověku je
pro toto plemeno charakteristická. Výchova mopse není složitá, je potřeba jen
hlídat, abyste ho samou láskou příliš
nerozmazlili. Jinak je to klidné plemeno

Ahoj, dneska vám povím o něčem malém chundelatém a velice roztomilém: ano,
je to pomeranian, já jim
říkám pomeranči, ale je
na vás, jak
jim budete
říkat. Řadí se
mezi trpasličí plemena a jeho výška je
asi kolem 22 cm. Jeho váha je asi kolem 1,8 - 3 kg. Pokud se bojíte, že byste
měli za chvílí dům plný chlupů, tak ani
náhodou. I přesto, jak je pomeranian
chlupatý, nelíná. Má kulatou hlavu,
kulaté malé uši, posazené dále od sebe.
Barvy jsou různé: může být od bílé,
oranžové, přes krémovou, modrou, hnědou až po černou.
DaDi
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Svět sportu očima Saskiho
Famfrpál

Ano, famfrpál je sport z filmu
Harry Potter, ale víte, že se hraje
i doopravdy?
Sportoviště:
pravidelně se hraje v Bezručových sadech v Olomouci.
Vybavení: násada od koštěte,
gymnastické obruče, volejbalové
míče.
Už 13. listopadu se v New Yorku konalo mistrovství světa ve
famfrpálu. Populární sport, který ve
filmu mistrně ovládá mladý čaroděj
Harry Potter, se tak stává stejně skutečným jako tenis či hokej. Létání ve
vzduchu na kouzelných košťatech
pochopitelně odpadá, ale bez košťat
samotných to nejde.
Ty mají běžící hráči stále mezi nohama a snaží se dostat míč do soupeřovy obruče, jako to dělal Harry a
jeho kamarádi. První famfrpálové
družstvo založili v roce 2005 na vysoké škole v americkém Middlebury a
dnes už je dokonce 226 týmů. Nevím
jak vy, ale já uvažuju, že bych začal
hrát!
Neﬁlmový famfrpál čeká boj o světový titul.

Fotbal

9. 11. se v naší sokolovně odehrál
fotbalový turnaj. Zúčastnily se ho 4
okolní školy: Brušperk, Hukvaldy,
Fryčovice a my, Stará Ves nad Ondřejnicí.
Dohromady jsme hráli 6 zápasů,
což je 2× proti každému. První zápasy
s Hukvaldy a Brušperkem nám moc
nevyšly, nebyli jsme sehraní, a tak

jsme je prohráli. Druhé kolo jsme se nějak
rozehráli a šlo to, s Hukvaldy nebyl problém a taktéž s Brušperkem a nakonec
jsme hráli zápas s Fryčovicemi, který rozhodnul, jestli budeme třetí nebo první. Ze
začátku to vypadalo nadějně, dokonce
jsme měli penaltu, kterou opravdovým
neštěstím (kde se míč odrazil od obou
tyček) neproměnil Antonín Pelíšek a 2
minuty před koncem jsme dostali branku,
a tak jsme prohráli 1:0. Byla to škoda,
nakonec jsme místo prvního místa skončili za Brušperkem třetí. No i tak jsem si
aspoň já svůj poslední fotbalový turnaj
užil a věřím, že nadcházející ročníky budou hrát dobře aspoň jako my a neudělají
ostudu.

Házená v Polance

Dne 21. 11. 2017 se výběr našich žáků
zúčastnil turnaje v házené. Přijeli po několika výhrách s nadšením a odhodláním
vyhrát.
Zúčastnilo se 5 týmů, a i když se naši
hráči určitě snažili, tak měli lepší protivníky a skončili na poslední pozici. Když
přijeli zpátky tak, byli naprosto jiní. Ale
nezoufejte, není hlavní vyhrát, ale zúčastnit se, jak mi vždycky říkají.
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Florbal v Brušperku

Dne 7. 12. výběr našich žáků
z osmého a devátého ročníku
odehrál
florbalový
turnaj
v Brušperku.
Proti nám soupeřily školy
z Brušperku, Hukvald, Fryčovic a Paskova.
Po tom, co jsme viděli první
zápas a Paskov (který stejně
nebyl první), jsme si připadali
jako outsideři, ale i tak jsme se
opravdu snažili a podle mě
jsme hráli docela dost pěkně a
nakonec jsme po velmi vyrovnaných zápasech skončili na
třetím místě. Jen v jedné chvíli, když měly Fryčovice volnou
bránu a rozhodčí zblokoval naši
střelu a ještě se nám smál (za
stavu 3:3), jsme bylo všichni
docela dost naštvaní.

Saski

Sbal se ...
Adršpašské
skály

Adršpašské skály
se nacházejí na
Broumovsku. A kde to je? Je to v kraji Královehradeckém. Je to sice daleko, ale stojí za to se
tam vypravit. Tady od nás to trvá asi 3 hodiny.
Můžete se tam podívat na nejznámější skály
Starosta a Starostová, Sloní rodina, Psí hlava,
Vlčí zub, jezero a nádherný výhled. A kolem
Adršpachů jsou i Broumovské a Teplické skály.
Teplické skály mají větší okruh a je tam loďka,
na kterou se vleze asi 50 lidí a jedete 20 minut a
při tom máte srandovní povídání. Točily se tam
různé pohádky, např. Z pekla štěstí, Třetí princ,
Princ a Večernice atd. Moc se mi tam líbilo a
můžete si tam zajet taky.

Ami

Křížovka
1
2
3
4
5
6
7
8

Tajenka: nejčastější vánoční cukroví (najdete ji ve žlutých políčkách)
1. činnost, když chceme vidět zlaté
prasátko
2. vánoční velká ozdoba
3. vánoční pokrm
4. americká vánoční postava
5. ozdoba na adventním věnci
6. nosí nám to Mikuláš
7. zahřívala Ježíška
8. z nebe padají...
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