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Učení v mládí je moudrost ve stáří
Ahoj! Vítám vás u dalšího dílu tohoto
velmi oblíbeného školního časopisu.
Tímto úvodníkem bych vás hlavně chtěla
přivítat v novém roce. Po všem tom povánočním a silvestrovském odpočinku
bylo třeba se zase vzpamatovat a začít se
zase soustředit na školu a na učení.
S rokem 2018 také přišlo hodně nových
zkušeností z roku minulého. Vždycky si
říkám, jak vlastně může ten čas tak
rychle letět. Ve skutečnosti jde jen o
to, trávit svůj čas s přáteli nebo
s rodinou. A tak, jak jsme se nedávno učili v hodině občanky:
není dobré zabývat se zbytečným stresem a opravdu se
soustředit jen na to, na čem
opravdu záleží. Třeba se
zamyslet nad svým prospěchem. Obzvlášť na
vysvědčení
záleží
nám osmákům a
letošním deváťákům, které je třeba
k přijímačkám na
střední
školy.
Tímto bych vás
úvodem
chtěla
přivítat a užijte si
čtení.
Gaju
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Náš rozhovor s …
Ahoj, jestli jste si všimli, tak 6. A má
od nového kalendářního roku nového
žáka jménem Max. Bydlí v Krmelíně,
dříve navštěvoval školu v Brušperku.
My jsme si na něj počkali a udělali s ním
malý rozhovor.
Jak se ti tady líbí?
Je to tu lepší než v Brušperku.
Našel sis lehce kamarády?
Jo.
Jak se ti zdají naši učitelé sympatičtí
nebo nesympatičtí?
Jsou mi sympatičtí.
Proč ses rozhodl přijít na naši školu?
Protože v Brušperku to bylo moc těžké
a každý den jsme psali test.

Vyhovuje ti zde školní řád nebo jsi
byl zvyklý na jiný?
Tenhle mi vyhovuje.
Jak si myslíš, že na tebe učitelé reagují?
Že jsem takový vtipný.
Jak reaguješ ty na ně?
Jsou rozhodně normálnější
v Brušperku.

než

Je to pro tebe velká změna prostředí?
Ani ne.
Jaké jsou tvoje záliby? Rád kreslím.
Děkujeme ti za rozhovor a přejeme ti,
aby se ti u nás ve škole moc líbilo.
Dadi

Všeználek
Barča z 8. A si vybrala pro svůj referát osobu spisovatele Exupéryho, kterého možná někteří znáte ve spojení s
úžasnou knížkou Malý princ. Tato knížka by neměla chybět v žádné knihovničce. Pokud jste ji ještě nečetli, určitě si
přečtěte článek Domči, která o vánočních prázdninách viděla animovaný film
Malý princ. Byl moc pěkný

Antoine de Saint Exupéry
[29. 6. 1890-31. 7. 1944]
Celým jménem Antoine-Jean-Babtiste
-Marie-Roger de Saint-Exupéry, narodil
se v Lyonu a tragicky zahynul v létě

1944, sestřelen německým letadlem
(asi na území Korsiky anebo nad Alpami).
Jeho život i tvorba na sebe navzájem
navazují, obojí určuje Saint-Exupéryho
povolání letce, ale i psychické založení
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hluboce citlivého a ušlechtilého člověka. Po studiu na námořní škole, které
ho moc nebavilo, sloužil jako voják u
letectva, kde začala jeho vášeň pro
létání. Pokusil se i o rekordní lety a
několikrát havaroval. Po začátku 2.
světové války si doslova vynutil vstup
do řad válečných pilotů, který mu byl
pro jeho věk odpírán. Jeho dvacetiletou
leteckou dráhu završila tragická smrt.
.Saint-Exupéryho literární dílo je
předlohou mravních hodnot člověka.
Jeho díla jsou vášnivá a myšlenkově
hluboká. Po novele Letec vydal romány Kurýr na jih, Noční let, Země lidí
(ve které psal o ztroskotání nad pouští,
které zažil na vlastní kůži). Velmi známá je jeho básnická pohádka Malý
princ. Některá díla vyšla až po autorově smrti.

Malý princ

Jak víte, Malý princ má dlouhou
minulost a na náměty této knihy vzniklo hodně filmů pro děti. Příběh, o kterém mluvím, je o devítileté dívce, které

matka už předem připravila její život.
Jenže se jí nepovedlo dostat na školu,
kterou matka chtěla, a tak se přestěhovala vedle milého starého pána a její
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život se navždy změnil. Dozvěděla se
totiž o malém princi. A tak se s tím
mužem seznámila a o malém princi se
dozvídala víc a víc. Jenže její matka to
zjistila a nechtěla, aby se s ním stýkala,
a tak se na dost dlouho nevídali. Jenže
se rozhodla, že s tím mužem odletí, ale
muž ji odmítl a příběh jí dopověděl a
řekl, že tu už dlouho nebude, ale že
pokud na něj bude myslet celým srdcem, tak tu pro ni bude navždy. Ale
dívka nechtěla pochopit pravdu. A tak
se rozzlobila a utekla domů. Ale poslední den prázdnin musel starý muž do
nemocnice. A tak se rozhodla, že najde
malého prince. Našla ho, jenomže dospěl a na všechno zapomněl. Nakonec
ho přivezla na jeho asteroid a k jeho
růži, ale ta byla suchá a mrtvá. Nakonec však všechno dobře dopadlo a malý
princ se zase stal malým klukem. Od té
doby už nechtěla být moc rychle dospělá. A její matka to pochopila také.
Dadi
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Popis předmětu v 6.A

Ahoj lidi, dnes budu psát o popisu.
Popis předmětu je jeden ze slohových
útvarů. A žáci 6. A měli za úkol popsat
trochu neobvyklý předmět. Malý státní
znak České republiky. A tady pro vás
mám pár ukázek:
Dominik píše: Malý státní znak je
v podstatě čtverec se spodní zaoblenou
stranou. Vnitřek je červený a je na něm
zobrazen lev s dvěma ocasy. Lev má na
hlavě korunu a čtyři podivně sestavené
drápy na končetinách. Lev má dva ocasy, které vypadají jako pochodeň.
Zuzka píše: Toto je náš malý státní
znak. Vypadá jako štít. Uvnitř vidíme
našeho bílého dvouocasého lva, který je
na červeném podkladu. Když se na něj
podíváme shora dolů, vidíme, že má

korunu, důstojný pohled, roztažené
přední tlapy a štíhlé tělo. Dole zase
vidíme dvě dolní tlapy s ostrými drápy
a potom přichází jeho dva ocasy. Lev
působí, že je zastrašující a věrný své
vlasti.
(Já) Saša píše: Je to malý státní znak
tvaru zaobleného obdélníku s červeným
pozadím. Uprostřed je lev se zlatou
korunou a zlatými drápy. Lev je dvouocasý, proto se mu také říká dvouocasý
nebo český lev.
Kuba K. píše: Státní znak má tvar
štítu je na něm lev, má zlatou korunu a
zdvojený ocas. Lev není na všech čtyřech nohách, ale na jedné, druhá je
zvedla a přední tlapy jsou zvednuté
také.
Alex

Dominik
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Komiks „Staré lepidlo“
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A máme tady opět příspěvek Amálky ze 6. A, za což jí moc děkujeme a věříme, že se
vám bude líbit. Vzkaz pro Amálku. „Nechceš se stát redaktorkou našeho časopisu_“
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Zplašený kůň
– marná snaha

Zjistili jsme, že žáci z naší školy
mají nadání na psaní básniček. Paní
učitelka Dlouhá mi dodala pár básniček, abych alespoň jednu vybrala. Tady je, je od žákyně Báry ze 4. A.
Koník cválá o sto šest,
nespadni, hochu, držím ti pěst.
Splašený kůň – marná snaha,
nic na něho nepomáhá.

Přes potůčky, přes louže
třmeny chytit nemůže.
Už si šlape do otěží,
ale kluk se pořád drží.
Když se blíží k potoku,
hoch se chystá ke skoku.
Síly už však postrádá,
těžce na zem dopadá.
Otřel si pot ledový,
s koněm od teď nemluví.
Aďa

Události a komentáře
Řemeslo má zlaté dno

Ahoj, chtěl bych vám popsat, jak to
vypadalo na akci s názvem „Řemeslo
má zlaté dno.“
Akce se udála 17. 1. 2018 v Kulturním domě K-TRIO, byli jsme tam celá
9. třída. Začali jsme v 8 hodin, kdy jsme
přišli do hlavního sálu, potom jsme se
rozdělili do družstev (já nesoutěžil),
soutěžící měli osmnáct číslovaných
stanovišť, nesoutěžící jako já jsme nejprve obcházeli volně dostupná stanoviště (bez čísel). Takže jsem dostal například píšťalku vyrobenou na 3D tiskárně,
ke které budu mít slovo na konci článku. Jinak jsem byl i v hasičské uniformě, ale neměl jsem u sebe foťák ani
telefon, takže nemohu ukázat. Jinak
třeba od devíti hodin byl doprovodný
program v hlavním sále pro nesoutěžící,
kde třeba byly studentky střední školy
společného stravování, které byly barmankami, nebo stánek střední školy

elektrotechnické, která ukázala třeba
model robotického pejska (my starovjáci
jsme neviděli poprvé, tato škola u nás již
byla). Myslím si, že si to zbytek třídy
užil, ačkoli ne všichni měli stejný názor.
A ještě se vrátím k té tiskárně. Paní zástupkyně si přeje, aby bylo podobné zařízení zakoupeno do konce školního roku i
k nám do školy, takže si potom budete
moci, například v informatice, vytisknout 3D figurku. Doufám, že se jí to
podaří.
Jakob

Mažoretky…

Jak jistě víte, jsou v naší škole různé
kroužky. Jeden z nich vede paní učitelka Jana Staňková. Je to moje mamka.
Jsou to mažoretky. Já tam chodím od
začátku fungování kroužku a musím
říct, že je to fakt super. Tento rok máme
nové, krásné šaty. Dneska, tedy 19. 1.,
budeme mít první vystoupení. Budeme
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vystupovat na obecním plese. Je nás
malý počet. Potřebovalo by to nové
holky! Ale to nevadí. Myslím, že je tato
sestava dobře promyšlená a že si na ní
mamka dala hodně záležet. Doufám, že
to bude i pěkně vypadat. Vystupujeme v
úplně v nových kostýmech, které jsme
dostali darem od AP klubu v Brušperku.
Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat.
Aďa
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Školka v akci!

Jednou
nás
paní
učitelka
v přírodopise požádala, aby se nás

HODINA RELAXACE
V 8. A

Začalo to tím, že jsme v občanské
výchově probírali stres… Paní učitelka
Němcová si pro nás připravila relaxační
cvičení. Měli jsme si přinést podložku
či deku a polštář, abychom si vytvořili
pohodlné místo pro odpočívání. Když
jsme se konečně uvelebili, paní učitelka
spustila imaginační video. Ze začátku se
někteří žáci chichotali, jelikož k nám
začal mluvit sympatický mužský hlas.
Pomalu jsme uvolňovali jednotlivé části
těla a poslouchali šumění potůčků a
tichou relaxační hudbu. Poté jsme si
představili, že scházíme po pěšince dolů
do zahrady, kde na nás čekalo „vnitřní
dítě“. Společně jsme si prohlíželi krásnou zahradu s nejrůznějšími květinami.
Byl to skvělý pocit na chvíli vypnout a
jen tak odpočívat… Po probuzení jsme
si vykládali naše pocity, byla to prostě
krása! Po hodině relaxace někteří sdělovali svůj zážitek s deváťáky a ti chtějí
taky relaxační hodinu v občanské výchově… to jsme to paní učitelce ale
zavařili! Tak aspoň se v osmé třídě
máte na co těšit!!
BAŽKA

pár žáků účastnilo takového menšího
projektu. Tento projekt se odehrál ve
zdejší učebně přírodopisu ve čtvrtek
druhou hodinu. Každý z nás dostal
přiděleno nějaké zvíře žijící v lese.
Na všem se podílelo asi pět žáků. Já
osobně jsem měla zjistit něco o fretce. Dále se zde školkáčci mohli
dozvědět něco ze života sov, veverky
obecné, lasiček a křečka polního.
Byli jsme rozděleni do čtyř stanovišť, já jsem měla stanoviště společné s mojí spolužačkou, která měla na
starosti křečka. Probíhalo to tak, že
jednotlivé skupinky školkáčků roz-
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dělené po třech nebo čtyřech přišly
k jednotlivým stanovištím a my jsme jim
vždycky povykládali o daném zvířeti. Už při
povídání se nám podařilo posoudit rozdíly
mezi holkami a kluky, které nás s Terkou
dokázaly rozesmát. Kluci se nám v mnoha
případech zdáli takoví akčnější, zatímco holky dokázaly i trochu něco vnímat. S dětmi
jsme si i pokecaly a dokonce jsme se dozvěděly, že jelen papá dort a že řepa je ovoce.
Tímto jsme se s Terkou mohly seznámit
s naší školkou a dozvědět se něco o jejich
schopnostech dětí, kterých již brzy jistě dobře využijí při nástupu do prvních tříd. Následovala taková menší jednička za aktivitu a
sladká odměna na závěr našich vystoupení.
A pokud se bude něco podobného někdy
opakovat, určitě se s Terkou rády přihlásíme
znovu.
Gaju

Okénko do ...
Hasičský záchranný sbor ČR

Ahoj, připravil jsem si slibovaný článek o
hasičském záchranném sboru.
Jak už jsem sliboval, tak vám chci napsat o
hasičích. Jsou tři druhy hasičů, a to: profesionálové (HZS), podnikoví hasiči (v podstatě
dobrovolní) a nakonec ti „dobráci.“
Já budu popisovat profesionály. Takže, co
takový hasič dělá? Krom toho, že hasí, tak vytahuje lidi z aut a provádí kontroly kotlů (na
vyžádání). Jinak dělají i odvoz lidí do nemocnic (pokud mají senioři blízko stanici, jinak
jedou sanitkou). Potom jsou i hasiči
z operačního střediska, kterým zavoláte v tísni
na číslo 150 a 112. Rychlejší je „stopadesátka“,
na kterou se dovoláte rychleji. Potom vyjedou
„mokří“ hasiči (hasiči sloužící v terénu) a pokusí se vyřešit váš problém (úmyslně píši, že se
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pokusí, ne vždy to jde vyřešit). Pokud to je
oheň (způsobený např. elektrikou) nebo plyn,
přijedou po zákroku hasičští vyšetřovatelé,
kteří se snaží najít příčiny.
Požádal jsem pana Richarda Košťála, aby
nám ukázal, jaké vybavení mají naši staroveští hasiči. Udělal jsem pár fotografií a doufám, že všechno vybavení budete moci vidět
na vlastní oči ještě tento školní rok. Hasiči
nám nabídli besedu a ukázku své techniky.
Moc se na to těším.

No, a na závěr ještě
pár „hasičských“ vtipů.
Hasiči jedou kolem hořícího domu a lidé
na ně volají a křičí o pomoc…
Hasiči odpovídají: „My teď nemůžeme,
máme cvičení.“
„To nechápu,” poznamenala manželka
požárníka, „můj muž se stal náčelníkem
hasičského sboru a přitom nikdy v životě
nezpíval!“
Hasiči založili kapelu a na první zkoušce
se kapelník táže: „Jak se liší housle od klavíru?“ „Klavír déle hoří,“ odpoví hasič.
Jacob
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Zu_BoDadi...ina stránka k počtení
Želva zelenavá

Želvy zelenavé dorůstají okolo 20 cm.
Mají žluto-hnědý až hnědo-černý
krunýř, jehož barva se může měnit po
dlouhodobém pobytu ve venkovním
prostřecí. Na pŕedních končetinách má
pět prstů s tupými drápky, na zadních
končetinách čtyři prsty. Tato želva se od
své příbuzné, želvy žlutohnědé, liší žlutozelenými tóny ve zbarvení krunýře.
Želva zelenavá je oblíbená kvůli své
aktivitě.

Dadi

Kočka domácí

Když potřebujete společníka domů a
máte rádi kočky, tak kočka domácí je ten
pravý společník. Jako každá kočka, i
kočka domácí potřebuje základní péči.
Pít, jíst a drbat. Každá kočka je jiná.
Někdy až moc mazlivá, ale někdy agresivní. Kočky vypadají mile, ale z mého
pohledu jsou hodně vychytralé. Kočky
jsou i dobré na myši. Pokud máte doma
myši, kočka je skvělý lovec. Kočky jsou

zvyklé na venek. I když to vypadá, že
se vkočky o vás otírají jenom proto, že
vás mají rády, tak to vůbec není. Kočky se otírají o věci, aby zachytily svůj
pach a pak trefily zpátky. Pokud jim
tam vejde cizí kočka, pach se ztratí a
kočka ho musí znovu obnovit. Říká se,
že kočky vždy padají na všechny čtyři.
Je to pravda nebo mýtus? Ano, je to
pravda: kočka má zvláštně stavěné
tělo, že vždy, když padá, dostane se do
té pózy, kdy padá na všechny čtyři
tlapky. Také se říká, že mají 9 životů, a
ano, to je také pravda. Příběh o kočce
jménem Sugar tomu nasvědčuje. Stalo
se, že její majitelka jednoho dne odešla
a nechala otevřené okno. Sugar vylezla
a nejspíš uklouzla a spadla z neuvěřitelného 19. patra. Poté, co to majitelka
zjistila, okamžitě přijela a zavezla ji na
veterinu. Bylo to neuvěřitelné, ale
Sugar neměla ani škrábnutí. Říká se,
že v té chvíli přišla o jeden ze svých
devíti životů. Kočku mám a musím
říct, že to není procházka růžovým
sadem.
Zu_Bo
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Svět sportu očima Saskiho
Zimní olympijské hry
2018

Zimní olympijské hry 2018, oficiálně XXIII. zimní olympijské hry,
se konají v jihokorejském
Pchjongčchangu. Slavnostní zahájení proběhlo 9. února 2018,
ukončení se pak uskuteční 25.
února 2018.
V Jižní Koreji se uskuteční olympiáda již podruhé. První olympijské hry v této zemi proběhly v roce 1988 v hlavním městě Soulu.
Město Pchjongčchang tak bude čtvrté asijské město, které hostilo zimní olympijské hry.
Soutěže
Na XXIII. zimních olympijských hrách se bude soutěžit v celkem 15 sportovních
odvětvích.
Sportovní odvětví

Alpské lyžování

Krasobruslení

Short track

Biatlon

Akrobatické lyžování

Skeleton

Boby

Lední hokej

Skoky na lyžích

Běh na lyžích

Saně

Snowboarding

Curling

Severská kombinace

Rychlobruslení

Na ZOH 2018 v Koreji obhajovaly české zlato ze Soči rychlobruslařka Martina
Sáblíková a snowboardistka Eva Samková.
Medailovými nadějemi v Pchjongčchangu 2018 budou i čeští biatlonisté Ondřej
Moravec, Veronika Vítková, Michal Krčmář či smíšená a ženská štafeta (Gabriela
Koukalová se naneštěstí kvůli zdravotním důvodům nezúčastní), Ester Ledecká
v paralelním slalomu snowboardistek nebo česká hokejová reprezentace.
Držme palce!
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Drby
 Karin z 6.A + David z téže třídy =
(srdíčko). S láskou anonym.
Dušan komentuje:
Jsme rádi, že jsou mezi spolužáky
takové hezké vztahy. No, je to mnohem lepší, než šikana.
 Mezi 6.A a 7.A vznikají vztahy!
Nikol z 6.A a Honza ze 7.A jsou
pořád spolu. Dokonce už jí Honza
koupil čokoládu!
Dušan komentuje:
Je super, že se vždy najdou takové
lásky. Ale to není nic strašného! My
jim to přece přejeme, takže ať Vám to
dlouho vydrží! Prosíme Honzu, aby
nám do redakce donesl taky nějakou
čokošku.
 Tereza z 8.A si oblíbila bičování
svých spolužáků. Ti si stěžují na
ukrutné bolesti ramen.
Dušan komentuje:
Terezko! Věnuj se o přestávkách více
učení než šikanování svých spolužáků.
 Adam z 8.A přichází ráno do hodin pozdě, stěžuje si na ranní nevolnosti.
Dušan komentuje:
Adame. Dej si radši budíka o půl hodiny dříve a choď do školy na čas.
 V akci je zase tajný ctitel od
Amálky z 8.A. I přes varování
neposlechl a opětovně vhazuje
vzkazy do skříňky. Už máme základní informaci: podepsal se Marek!

Dušan komentuje:
Amálko! Měla by sis ke skříňce pořídit i
kamerový systém, abys zjistila, který Marek tě má rád.
 Maxovi z 6.A se líbí Nikol také z 6.A!
Dušan komentuje: Jak se zdá, Nikol z 6.A
je asi velmi oblíbená.
 Ondrovi ze 7.A neustále lezou trenky
z kalhot! Někdy to i vypadá, jakoby
měl plenku.
Dušan komentuje:
Ondro! Pořiď si pásek nebo si vezmi jiné
kalhoty. Nebo ti to snad nevadí?

Křížovka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Narozeninová …
Svatební …
Přípitek
Veselí
Poslední den v roce
Sestra tvé matky
Před zámkem byl vánoční …
Zkratka pro sportovní událost
Všem známá hláška: Ukliď si ...
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