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Přečtěme si na úvod…

Už je to opravdu po dlouhé době. Takže vás tímto úvodníkem opět ráda vítám!
Vzpomínáte si na minulé časy, kdy jsme ještě v redakci iv malém počtu? Dnes už je
to úplně jinak, trochu nás přibylo, a tak se v tomto díle o nových redaktorech něco
dozvíte. Už se mi po tom psaní celkem přes ty prázdniny zastesklo, tak mám tedy
teď možnost to dohnat.
Po prázdninách k nám na naši školu nastoupili noví žáci. V tomto vydání se také
dočteme o nové pozici naší bývalé zástupkyně paní Yvetty Kunzové, tedy paní ředitelky. Pro příště chystáme i rozhovor s paní učitelkou Zuzanou Stejskalovou, která
nyní povýšila na pozici zástupkyně ředitele školy. Připomeneme si také vítání podzimu, chovatelskou výstavu a přírodovědného
Klokana. Jako letošní deváťák vám taky můžu
zaručit, že nás toho ještě dost čeká a máte se na
co těšit. Blíží se nám Vánoce a tím pádem mikulášská nadílka. Mimo jiné, dne 28. října, se
tedy - jak už všichni dávno jako správní Češi
víme - oslavovalo sté výročí České
republiky. No… na čtení toho
máte opravdu hodně, takže
se v klidu posaďte, nenápadně časopis schovejte pod lavici a tzv.
„na tajňačku“ si vše
při hodině literatury
přečtěte. Vždyť je
literatura přece o
čtení, ne? … 
Gaju
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Náš rozhovor s …
… novou paní ředitelkou
Yvettou Kunzovou


Byl to ze začátku nezvyk, když
Vás někdo oslovil „paní ředitelko“?

No, zcela určitě. Ještě dnes se otočím,
když na mne někdo zavolá paní zástupkyně.


Jak se cítíte v této vaší nové pozici?

Šla jsem do toho dobrovolně. Tušila
jsem již dopředu, co tato práce obnáší.
Vždyť jsem devět let dělala zástupkyni
pana ředitele. Ale na druhou stranu musím říct, že se vždy objeví něco nebo
někdo, co vás překvapí.


Stýská se Vám po bývalém panu
řediteli Plečkovi?

Bohužel, musím konstatovat, že na
stýskání v naší práci není čas. Celý den
uteče velmi rychle, na papírku mám napsané, co všechno musím provést, a už
je tu zase pozdní odpoledne. A tak rychle uběhne celý týden. Vždyť již teď máme 3 měsíce školního roku za sebou.
Přes to všechno vám musím říct, že mi
chybí všichni kolegové, se kterými jsem
se v naší škole setkala a učila. Někteří
odešli do důchodu, někteří tady byli jen
na zástup. Všichni měli jedno společné –
byli výbornými učiteli a kolegy a vždy

jsem ráda, když přijmou naše pozvání
na vánoční koncert.


Pociťujete nějaké výrazné změny, co se týče třeba povinností?

Velká zodpovědnost za vše. Nejen za
vás žáky, vaše vzdělávání, ale za celou
organizaci jako celek, za celou budovu.


Čekají naši školu nějaké drastické změny nebo úpravy?

Drastické změny? Co tím máš na
mysli? Zatím za mého působení tady
na škole jsem žádnou drastickou změnu nezažila. Vždy se všichni snažíme,
aby všechny změny byly pro dobro
věci, pro vaše pohodlí, pro výuku atd.
Jen připomenu, co už jsme od začátku
školního roku stihli: zavedli jsme místo stravenek čipový systém, v 7. třídě
je nainstalována skoro nová interaktivní tabule, která podpoří výuku, přetváříme hudebnu – její konečná podoba
bude snad na konci ledna, jsme zapojeni v celé řadě projektů – vzpomenu
např. doučování žáků 1. a 9. třídy, šablony I – tam dokončujeme klub logických her, doučování a čtenářský klub.
No, ale přece bych dvě „drastické
změny“ zavedla: chtěla bych, aby žáci
automaticky zdravili dospělého člověka a aby naši žáci chodili do školy
včas. Školní řád jasně říká, že 7:25
máte sedět v lavicích, čili být ve třídě.
Zkus se Baruš někdy projít v tuto dobu
po vestibulu. Uvidíš stále stejné tváře.
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Musela jste odložit i nějaké jiné
funkce, nebo vyučování kvůli nové pozici ředitelky školy (např.
Dušanovy zápisky)?.

Ano, část ICT koordinátora jsem předala p. uč. Havránkovi a Dušanovy zápisky? Stále se cítím jejich členem a
kdykoliv vám se vším pomohu. Myslím
si, že p. uč. Mikolajková je velice šikovná a že to s panem učitelem zvládne.

3
(bude to) dobré, jsou dny, kdy jsem
z vás zcela zoufalá. Těžká domluva,
spící mrtvolky, řeší těžké rovnice a
naopak neví, kolik je 3×18. A o přestávkách dobrá parta, která již ukázala,
že zvládne i jiné věci. Každopádně vám
všem budu držet palce a přát si, abyste
se dostali na vámi vysněné školy. Vybrat si musíte sami, ale my všichni dospělí máme zájem na tom, abychom
vám s tím ze všech sil pomohli. Věřím,
že vše dobře dopadne, a po letech budeme všichni vzpomínat jen v dobrém.




Jaký máte názor na letošní deváťáky?

Ach, to je snad nejhorší otázka. Mám
z vás smíšené pocity. Známe se již dlouho, od šesté třídy jsme spolu každý den.
Všem učitelům na vás moc záleží. Snaží
se vám předat všechny vědomosti, připravit vás do praktického života, ale…
Jsou dny, kdy si říkám, super – je to

Máte nějaký vzkaz pro čtenáře
Dušanoých zápisků?

Dušanovy zápisky jsou mým dítětem.
Přesněji mým a pana učitele Chvostka.
Spolu jsme strávili v redakci mnoho
hodin, dnů a přesně 19 let. Dušan dospěl a já ho předala do dalších rukou.
Budu ráda sledovat, jak to moje dítě
prospívá a doufám, že tomu všemu
pomůžete vy, redaktoři. Máte před sebou velkou výzvu – devatenáct generací redaktorů to vždy zvládlo velmi dobře – nemám pochyb o tom, že byste
zůstali pozadu. Přeji vám mnoho krásných článků, slov a obrázků, kterými
ozdobíte stránky našeho časopisu. Věřím, že Dušanovy zápisky budou vždy
patřit k naší základní škole a ráda vás
zase někdy navštívím už jen proto,
abych slyšela: Křečkomilové zdraví
Dušana! Dušan zdraví křečkomily!
Děkujeme za rozhovor.
Bažka a Gaju
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Noví redaktoři
Čau, já se jmenuju Adam Jančák a vystupuju pod jménem
Adm. Mám 11 let a budu v Dušanových zápiscích psát články o akcích ve škole. Hraju stolní tenis (ping - pong) závodně
a jako nováček chodím do souboru Ondřejnica. Přihlásil jsem
se do Dušanových zápisků, protože mě baví psát na počítači.
Rád běhám a jezdím na koloběžce.
Ahoj, já jsem Adam Pšurný, je mi 12 let a chodím do 6.A.
Mám sestru Vendulu Pšurnou, která je na střední škole kadeřnictví, bratrance Petra Pšurného, který je v 8.A a sestřenici
Simonu Pšurnou. Moje oblíbené seriály jsou Krejzovi, Modrý
kód a Česko Slovensko má talent. Moje oblíbená barva je
zelená. Bydlím v ulici Ke Kasárnám, s bratrancem bydlíme
vedle sebe. Mám kočku jménem Garfield, rybičky a hada.
Ahoj, já jsem Johana Zahrádková a chodím do 4.B. Moje
oblíbené barvy jsou modrá, oranžová a červená. A miluji
zvířata. Moje oblíbené předměty jsou všechny. Svoje články
budu psát s přezdívkou Pigy.
Ahoj, já jsem Honza Bohoněk a jsem nový redaktor Dušanových zápisků. Představovat se vám
budu pod přezdívkou HoBo. Je mi 11
let a chodím do 6.A. Moje koníčky
jsou vlaky a cestování. Cestování mě zajímá tak hodně, že
budu pokračovat v rubrice Sbal se. V prvním čísle se dozvíte
něco o hornickém muzeu Landek a v dalších číslech o muzeích, hradech, zámcích a o dalších
zajímavých místech z celé České republiky a sousedních států. Ve škole
mě baví hlavně matematika a fyzika.
Ahoj
Jmenuji se Jakub Volný a je mi 10 let. Jsem nový redaktor
Dušanových zápisků. Chodím do 5.A, mám tři sestry, rád
jezdím na kole a na bruslích. Do Dušana budu psát pod přezdívkou Abuk. Do časopisu jsem se přihlásil, protože chci
být redaktorem.
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Ahoj, jmenuju se Matěj Bartoš a chci psát do Dušana.
Moje zájmy jsou jízda na kole a střílet z pistolí zvaných
Nerf, jsou to pistole, které střílejí pěnové šipky. A taky mám
rád počítačové hry. Moje přednost je rychlý běh. Moje zvíře
je kočka Mňauk, to jméno jsem mu dal jako malý kluk (ne
nejsem holka). Do Dušana jsem se přihlásil, protože mám
rád novinařinu, mám také rád počítač. No to je asi vše a
jsem blázen. Čus.
Ahoj, já se jmenuju Natálie Mertová, jsem nový redaktor Dušanových zápisků, články najdete pod jménem NaMe.
Chodím do 6.A. Moje koníčky jsou kreslení, jízda na koni, jízda na kole a tanec. Ve škole mě baví zeměpis, přírodopis a občanská výchova. Moje oblíbené čísla jsou základní: 7, 14, 21. Moje oblíbená zvířata jsou vlci, psi, kočky, rybky, želvy, delfíni. Moje nejlepší kniha je Nejlepší
Cyrilův den. Moje oblíbená
barva je světlounce modrá, černá, fialová, tyrkysová.
Já jsem Natálie Štegnerová a jsem v 5.A. Mám přezdívku Summer. Ráda kreslím a dělám ráda křížovky.
Mám ráda zvířata, například psy, kočky a prasátka. Mám
ráda modrou a červenou barvu.
Ahoj! Já jsem Viktorie Petrošová. Chodím do 4. B, moje
předměty jsou angličtina a přírodověda. Moje koníčky jsou
ježdění na koni, kreslení a ježdění na kolečkových bruslích. Moje barvy jsou modrá, vyřvaně růžová a fialová. Do
Dušanových zápisků jsem se přihlásila, protože mě zaujaly. Články do tohoto časopisu budu psát
pod jménem Lady Wifi.
Ahoj! Jmenuji se Oli Otáhal, ale můžete mi říkat Olík. Je
mi 10 let a jsme komediant, mám rád historii, zmrzku, kámoše a klid. Nemám rád šikanu, sushi, lidi, co mě berou jako
5leté dítě, a matiku. To je něco o mně, doufám, že vás budu
bavit a informovat. To je vše, Olík se loučí!
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Ahoj všichni, jsem Veronika Slaná a letos jsem součástí
školní redakce časopisu Dušan. Moje obrázky a texty najdete pod jménem Black Wolf. Chodím do 6.A, jsem tu
nová. Zatím jsem chodila do školy ve Vratimově.
Moje koníčky: Rozhodně kreslení, fotbal, bruslení
a jízda na koni
Ve škole mě baví: Zeměpis, přírodopis
Oblíbené číslo: Základní - 4, 24, 29, 59
Oblíbené zvíře: Vlci, draci, fénixové, hadi…
Nej kniha: Stoprocentně série knih Zákon smečky
Oblíbená barva: Bouřková modrá
Ahoj, jmenuji se Klaudie Borůvková. Je mi 12 let a žiju
ve Staré Vsi n. O. Bydlím v rodinném domě s mými rodiči
a mladší sestrou Eliškou. Mé oblíbené zvíře je pes a moje
koníčky jsou zpěv, plavání a trávení času s přáteli. Ve školním časopise budu vystupovat pod jménem Klaudi .

Aby bylo představení úplné….

Našimi dalšími, už zkušenými redaktory jsou:
Amálie Golková (Ami), Najzarová Dominika (Dadi),
Pavlíňáková Adéla (Adelajda), Daňová Karolína (Gaju) a Kneblová Barbora (Bažka)

Události a komentáře
První školní den

Tento rok byl první školní den pro naše
nově příchozí prvňáčky. Paní učitelky
na nás mávaly kytičkami, na kterých
byla čísla tříd, aby žáci věděli, za kterou
paní učitelkou měli jít. Paní učitelky
byly hezky oblečené a taky byly moc
hodné. Ale docela nám vadilo, že jsme
skoro nic neslyšeli, protože tam ostatní
dělali hluk a mikrofon byl dost potichu.
Paní ředitelka představovala novou paní
zástupkyni - Zuzanu Stejskalovou. Paní
ředitelka požádala 9. třídu, aby zavedli
nové prvňáčky do školní jídelny. Tam je
čekalo představení jejich první třídní,
paní učitelky Haasové. Paní učitelka
nové prvňáčky zavedla do nové třídy.

Paní učitelka byla moc nadšená
z nových prvňáčků a říkala nám, že se jí
první školní den moc líbil hlavně proto,
že byl venku před školou.
NaMe a Black Wolf

Číslo 1/ XX. ročník
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Adaptační kurz

Letos jel 6. ročník opět na adaptační
kurz. Jak jsme dorazili na místo, tak
jsme si šli odložit kufry na pokoje a
pomalu jsme se zabydlovali. Posléze
jsme šli všichni ven před chatu si udělat
hromadnou fotku. Pak jsme měli asi 2030 minut volno. Já jsem nehrála žádnou
hru, ale našla jsem kočku, kterou jsem
pojmenovala Ocelot. První den jsme šli
odpoledne na lanové centrum a samozřejmě se na to všichni vrhli rychlostí
blesku. Míša, naše instruktorka, nám
vysvětlovala, jak si na sebe máme nasadit postroj. Z nás asi největšího úspěchu
dosáhl Richard Jančák, prolezl celou
lanovou dráhu. Na konci lanové dráhy
byla taková horolezecká stěna, z níž
jsme skákali bungee jumping. Poslední

překážka byly barely, u kterých se
z výšky zdálo, že nepůjdou překonat.
K večeru jsme se vrátili na chatu, dali
jsme si večeři – byly švédské stoly. Pak
jsme šli do lesa stavět domečky
z lesního materiálu. My jsme měli hotel,
který se jmenoval Modrá hvězda. Bylo
vyhodnocení domečků, pak jsme si
pouštěli film.
Druhý den jsme šli do bazénu a málem jsme se tam nedostali, protože strašně lilo. Ale nakonec jsme se dovnitř
dostali, ale byli jsme strašně mokří.
Dobře jsme si zaplavali, byli jsme rozděleni do dvou skupin po 11. Vrátili
jsme se na chatu a já jsem byla smutná,
protože jsme nehráli paintball. Potom
jsme si sbalili kufry a připravili jsme se
na cestu zpět ke škole.
NaMe a Black Wolf

Den v přírodě

Každý rok se konal Den v přírodě a
my jsme byli u toho. Konal se v úterý
13. 9. 2018. Byli jsme tam s čtvrtou třídou a šli jsme do Košatky na hřiště. Hráli jsme fotbal, houpali jsme se na houpačkách a dělali jsme různé kraviny, které nikoho nezajímají. Dali jsme si hranolky a kofolu a holky nám říkaly, že ty
velké hranolky snědly jen v pěti.

No, prostě holky, mají malé žaludky☺. Pak jsme šli za hřiště a sbírali
jsme tam kaštany. Nasbírali jsme hodně
kaštanů. Pak už nás volala paní učitelka
a pak se od nás odpojil Max, protože ho
prý bolelo břicho (asi z těch hranolek)
☺. Šli jsme pak dlouhou dobu do školy
a při tom jsme si povídali vtipy.
Adm & Mtj
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Dny NATO

My, žáci 7.A, jsme tento rok měli možnost
jako jediní za školy navštívit Dny NATO
v Mošnově. Jeli jsme tam autobusem. Stíhačky
sice nelítaly, ale viděli jsme spoustu tanků, do
kterých jsme mohli i jít. Bylo i cvičení únosu, v
kterém si zahrála naše spolužačka Kiki.
Počasí nám ale nepřálo, a tak jsme se museli
schovat do stanů nebo velkých vyhřívaných aut.
Nakonec jsme si to všichni užili a ani nám nevadilo počasí.
Ami

Přírodovědný klokan

Tento rok se konala vědomostní soutěž z různých předmětů, jako jsou třeba
zeměpis, přírodopis, matematika, chemie i fyzika. A ano, i když si říkáte, co
můžou mít tyto předměty společného,
tak je toho hodně!
Tento rok jsem měla tu čest si napsat
tuto soutěž zvanou Přírodovědný klokan, v které se ověřují vaše znalosti.
Třeba způsob života nějakých živočichů. A mám z toho nakonec dobrý
pocit, i když jsem si hned po dopsání
začala vyčítat všechny chyby, které
jsem tam napsala.

Ještě s mými čtyřmi spolužáky jsem
se umístila na osmém místě a to je super! Jako asi pokaždé můj spolužák
Adam napsal všechno dobře, takže
„překvapivě“ se umístil na prvním místě.
Celkové umístění dohromady i
s devátou třídou bylo následující. Na
prvním místě se umístil deváťák Vilda
Hýl, na druhém místě se umístil osmák
Adam Kučera a na třetím místě se umístil osmák Richard Chvostek.
Adelajda

Číslo 1/ XX. ročník

Vítání podzimu se
zvířátky

Ahoj všichni, určitě víte, že 9. A si
pro vás připravila akci s názvem Vítání podzimu. Mohli jste dlabat dýně,
vyzkoušet si různé soutěže a hry, pokud jste neměli masku, mohli jste si
zajít za Kájou Daňovou, která by namalovala, na co si vzpomenete. Samozřejmě bylo i vyhlášení těch nejhezčích dýní. Vyhrálo pět dětí, a to
Zuzka Hamalová, Franta Pelíšek, Michal Hranický, Šimon Ilek a Viktor
Jančák.

Nakonec jste si mohli i zatančit.
Ráda bych poděkovala i našim kuchařkám, které nám upekly tak výborné muffiny.
Na premiéru to nebylo zrovna špatné, no ne?
Klaudi
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Školáci na výstavě
Ve dnech 2.-4. října se v bývalém
vojenském areálu konala Okresní výstava drobného zvířectva. Bylo vystaveno 250 králíků, 46 kusů drůbeže a
48 kusů holubů. Průvodkyni jsem vám
dělala já, Klaudi, samozřejmě jsem
nebyla sama, s posuzováním a jakoukoli jinou prací mi pomáhaly Amálka
Golková, Karin Šeděnková, Dominika
Najzarová, Nikol Vávrů a Zuzana
Bogyi. Pod velením paní učitelky
Boháčové jsme zvládli vše. Paní učitelce a pánům posuzovatelům děkujeme za jejich trpělivost a určitě se uvidíme další rok na okresní výstavě.
Klaudi 
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Události a komentáře
VÝROČÍ 100 LET OD
SAMOSTATNÉ REPUBLIKY (ČESKÉ)
Začalo to všechno roku 1918, prezident byl Tomáš Garrigue Masaryk.
Zvláštní mít tři jména, že?
To jsme měli ještě ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKU, do roku
1918 byly jen a jen bitvy a někdy nedávaly ani smysl, bylo to jen měření
moci a síly☺. No a Masaryk si při
válce řekl: Hmmm… Československo
by mělo být samostatné! A taky toho
dosáhl, Masaryk měl Československo!

Když ho získal, tak mu bylo 68 let - to
byl frajer, když vybojoval Česko v šedesáti osmi! Kromě toho měl manželku,
Charlottu Garrigue Masarykovou, a s ní
měl syny: Jana a Herberta Masaryka.
Jeden byl diplomat Jan, druhý malíř Herbert. Jan roku 1948 odmítl odstoupit
s ostatními ministry, no a ty ministry to
naštvalo a byl vyhozen z okna. Není
známo, jestli těmi ministry, co si myslíte
vy?
To dokazuje, že historie není jen procházka růžovou zahradou.
A vtip nakonec: „Co udělal Karel IV.,
Pepíčku, když nastoupil na trůn?”
„Sedl si na něj.”

Všeználek
Prázdniny končí… a to je vždy smutný povzdech žáků (i učitelů) na konci
srpna. Zbývají pak už jenom vzpomínky na dramatické prázdninové zážitky.
A to už je vděčné téma pro slohové
práce žáků, v našem případě páťáků, v
podobě vypravování.

Strašidelná noc

Začínaly prázdniny. Strašně jsem se
na ně těšila, ale bylo mi líto, že svoje
kamarády Káju a Kubu uvidím jen na
táboře.
Nastal srpen a byl tábor, ten utekl
jako nic, ale potom jsem zaslechla, jak
se moji rodiče v telefonu baví s rodiči
od Káji a tak to začalo.
Postavili jsme s mamkou stan a pak

Kája s Kubou přijeli. Do stanu jsme si
dali deku a šli spát, ale chvíli jsme si
hráli na mobilu a povídali. Pak jsme usli
a pak se zase probudili.
Já s Kubou jsme šli na záchod. Hned
vedle byl les a my jsme se báli. Nakonec jsme se vrátili a usli. Po asi 2 hodinách jsme se probudili s tím, že se Káji
chtělo na záchod, ale nikdo s Kájou
nechtěl jít, tak šla sama. Bála se, ale
zvládla to.
Potom jsme už neusli, protože zem
byla tvrdá jako kámen. Najednou jsme
uslyšeli kroky po štěrku. Blížilo se to
k nám. Bylo to u stanu a nakonec to
byla … kočka Micka!!!
No a pak jsme šli na snídani.
Klára (5.A)

Číslo 1/ XX. ročník
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Válka s kohoutem

Jednou jsem šel s babičkou sbírat
ořechy k našim slepicím. Vstoupili
jsme, ale to nevíte, co se stalo. Kohout
Jarda na nás zaútočil rychlostí kohouta.
Mne málem pokloval a babičku také, a
proto jsme radši utekli. Kohout se stará
o své dámy (slepice). S babičkou jsme
vymýšleli plán, jak z kohouta udělat
polívku.
Plán byl jasný :
1. chytit kohouta
2. přepravit kohouta do kuchyně
3. oškubat kohouta
4. uvařit a sníst
„Tak jdeme na věc“, řekl jsem. „
Smrt kohoutovi!“ Vzali jsme koš a
hodili ho přes kohouta. Kohouta jsme
podebrali lopatou a zabili. Pak jsme ho
oškubali. A nakonec uvařili. Na kohoutovi jsme si pochutnali.
A to je konec.

Jak jsem dostala pejska

Můj pejsek se jmenuje Lucky. Já vám
povím, jak jsem ho dostala.
Jednou jsme šli do restaurace a taťka
mi řekl, že se půjdeme podívat na pomeraniana. To je rasa psa, to byl můj
vysněný sen. Když jsme dojeli na místo
a vešli dovnitř, štěkal tam bílý pomeranian a já jsem si říkala - není moc velký? To ale byla jeho matka Sisi. Vešla
jsem do dveří a tam před klikou stál
mini pomeranianek. Já jsem si říkala:
„Óóóó, ten je krásný!“
Paní ho vzala a zeptala se mě, jestli si
ho chci pochovat. Tak jsem ho chovala
a mamka s taťkou něco tam dělali
s papíry a pak mi ho koupili. Nasedli
jsme do auta a odvezli si ho. Ještě jsme
mu museli koupit piškotky na pochvaly.
Pak nás zastavil policajt, ale zjistili
jsme, že to byl muž té paní, co nám pejska prodala. Pak jsme dojeli domů a
máme ho až doteď.
Natálie (5.A)

Michal (5.A)

Sportovní novinky
Miniházená
6. 11. 2018 se konala miniházená
v Polance. Zúčastnilo se 7 hráčů reprezentujících Starou Ves: Kateřina
Dostálová, Matyáš Jarolím, Dominik
Novobilský, Jakub Volný, Michal
Hrabovský, Maxmilián Ďatko, Natálie
Štegnerová. Dostali se na 3. místo a
našim reprezentantům patří velká gratulace.

Připravili jsme mini rozhovor
s hráčem Jakubem Volným:
Jaký máš ze zápasu pocit?
Skvělý, protože jsem mohl reprezentovat naši školu.
Co ti nejvíc šlo?
Nejvíc mi šlo zpracovávat balón nebo
bránit.
Děkuji za rozhovor, Jakube.
Adm
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Anime
Ahoj, vítám vás v dalším školním
roce. Dušan je zpátky a s ním i já se
svými články. Podle názvu už jste asi
poznali, že jde o anime a většina z vás
se chystá tento článek přeskočit. Nedělejte to a ne, anime není jen pro děti, je
to pro různé věkové kategorie. Rozhodla jsem se, že anime budu psát pravidelně, pokud budu
mít šanci a čas,
abych o něm
něco
zjistila.
Doufám, že se
vám to bude líbit, a teď vám o
anime něco řeknu.
Anime je japonské označení pro animované filmy a seriály. Anime vzniklo
v Japonsku, kde je i nejrozšířenější, a
vyznačuje se charakteristickým stylem
kresby postav a pozadí. Anime je spoustu, od akčních přes detektivky až po
psychologická dramata. Tak tohle je
anime a jako první vám představím moje nejoblíbenější. Ale je spíše pro holky,
jmenuje se Diabilik lovels.

Teď vám představím hlavní hrdiny:
Subaru Samaki = zezačátku chladný
a nepřístupný, postupem času se více
otvírá a je milejší. Je nejmladší z šesti
bratrů.
Lajto Samaki = perverzák, je předposlední (nemám o něm zatím co říct, moc
se neprojevuje jeho charakter).
Kanato Samaki = jeho dětství ho hodně poznamenalo. Je velmi výbušný a
neustále s sebou nosí svého medvídka
Teddyho, i když je mu šestnáct.
Ayato Samaki = je to hrozný egoista a
myslí si o sobe, že je pán světa a že Yui
je jen jeho.
Reiji Samaki = je asi nejzodpovědnější ze všech šesti bratrů. Nesnáší svého
staršího bratra Shua.
Shu Samaki = nejstarší z šesti bratrů,
je to povaleč a nic ho nezajímá, kdykoliv je řeč o něm, nikdo ho neoznačí jinak
než povaleč a ignorant.
Yui Komori = postava,
která všechno odnese,
pro Samaki je jen
zdroj krve, ale postupem času se něco změní.
Co? To se dozvíte
v tomto anime.
Vaše Dadi

Číslo 1/ XX. ročník
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Zpěváci
Kdo se zajímá o hudbu, bude určitě rád za novou rubriku Zpěváci.

Shawn Mendes
Celým jménem Shawn Peter Raul Mendes je slavný
kanadský zpěvák. Narodil se 8. 8. 1998. V roce
2016 začal získávat obdiv po nahrání několika
coverzních písníček na svůj účet v aplikaci Vine.
Jeho první nahraný singl Live of the Party získal
velký úspěch. Manažer Andrew Gertler objevil
Shawna na internetu roku 2014 a tím začala jeho
kariéra zpěváka. Účinkuje už 6 let, je mu 20 a
vydal plno různých písniček jako například Stiches, Mercy, In my Blood, Lost in Japan atd.
Dadi a Klaudi 

Sbal se...
… na Landek
Jako první jsem pro Vás připravil
výlet do hornického muzea a sportovního areálu na Landeku.
Landek park můžete najít na okraji
Ostravy, kousek za tramvajovou zastávkou Černý potok. V rámci prohlídky
můžete sfárat do horního patra bývalého
černouhelného dolu ANSELM a podívat se, jak těžkou práce horníci měli a
mají.
Komu se nebude chtít dolů do dolu,
může kouknout na expozici o báňském
záchranářství (báňští záchranáři jsou
takoví horničtí zdravotníci a hasiči
v jednom). Ve cvičné prolézačce si můžete vyzkoušet, zda byste byli dobří
záchranáři, nebo si prohlídnout techni-

ku, kterou se dolovalo černé uhlí.
A taky byste neměli zapomenout na
kopec Landek, kde, jak všichni víme,
byla nalezena slavná Landecká Venuše.
Cestou kolem sídliště lovců mamutů
dojdete na rozhlednu a můžete si prohlédnout celý areál z výšky.
A když po náročné prohlídce dostanete hlad, stavte se v Harendě u Barborky
na něco dobrého (Harenda = hornická
restaurace).
Kdo bude ještě mít dostatek síly, může si vyzkoušet lezeckou stěnu, lanové
centrum a jiná sportovní zařízení.
Více informací o muzeu si můžete
najít na internetu, za sebe Vám můžu
hornické muzeum jen a jen doporučit.
Nudit se určitě nebudete!
HoBo
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Rubrika pro knihomoly
Ahoj, před vámi je můj první článek
školního roku 2018/19. Tento rok jsem
se rozhodla, že budu psát o knížkách,
protože knížky mám hodně ráda.

Princezna v utajení

Rozhodla jsem se pro začátek napsat
o knížce Princezna v utajení. Tuto
knížku napsala mladá youtuberka
Connie Glynnová.

Tato knížka je o dívce Lottie, která
měla ráda princezny a její sen byl dostat se na Rosewoodskou univerzitu.
Druhou hlavní postavou je dívka jménem Ellie, která byla princeznou
v Maradovii a chtěla být obyčejnou
holkou a nechtěla studovat královskou
školu. Tyto dvě dívky se setkaly ve
stejném pokoji a měly spoustu smutných i zábavných zážitků.
Ami

Něco navíc
Košatecké divadélko
Víte, co to je? Jestli ne, tak nevadí,
protože bych Vám chtěla něco o divadélku říct.
Divadélko Košatka už funguje od
roku 2002 a vede je paní Iva Chmelíčková. Kostýmy šije paní Chmelíčková,
kulisy vytvářejí známí a hudbu nám
vybírá a stříhá Ruda Kříž. Konstrukce
divadla byla dříve zapůjčovaná od
SHŠ Keltik, ale po nějaké době si divadlo koupilo svoji.
Já už jsem v divadle osm let a stále
mě to baví. Vyzkoušela jsem si už
hodně rolí, ale nejvíce mě bavila ježibaba v pohádce Jeníček a Mařenka.
Ale nehraji divadlo jen proto, abych
nemusela chodit do školy, ale i proto,
že mě to baví a většinou vidím, že to
bavilo i diváky, kteří nás vždycky odmění velkým potleskem. Hrajeme pro

děti různého věku, taky pro děti
s postižením, kterým vždy po představení rozdáme staré plyšáky, které jim vykouzlí úsměv na tváři. Taky hrajeme pro
důchodce a na obecních slavnostech.
Tento rok jsme hráli pohádku Princezna
Koloběžka.
Na příští rok máme velké plány, ale
nemáme moc herců na to, abychom to
zvládli.

Přidejte se k nám!
Tímto článkem jsem se vás chtěla
zeptat, jestli byste si nechtěli vyzkoušet
hrát divadlo. A jestli si myslíte, že je to
těžké, tak na tom vůbec nic není. Sice
občas je v publiku až moc lidí, ale i to se
dá zvládnout. Takže kdyby měl někdo
zájem, klidně přijďte, začínáme vždy na
začátku ledna.
Adelajda
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Křížovka

Summer a Pigy
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Drby a brebty


Amálka z 9. A je líná jak veš, protože se neučí a fláká sbor, ale nefláká
své kamarády !!! 

Dušan komentuje: No, Amálko, už jsi
velká holka, měla by sis dávat pozor na
své povinnosti, snad paní učitelce Klimešové nechceš způsobit nějaké potíže, ne?


Historický kvíz
Kdo byli podle pověsti zakladatelé
Říma?
a) Rumulus
b) romus a refus
c) Romulus a Romus
d) rumové a remové

Aleš z 7. A se nám zamiloval do
sester Daňových.

Dušan komentuje: Snad tě to nebude
mrzet, když tě ani jedna nebude chtít.
A co když tě budou chtít obě?


Anička ze 7. A má velice zajímavé
vlasy, upoutala i pozornost svých
spolužáků, kteří se na to dílo nemůžou vynadívat.



Klaudie ze 7. A je snad největší drbnou na této škole.

Žáci 7.A

Dušan vyhrál!

Z Třince, kde proběhlo krajské kolo,
si Dušan přivezl 1. místo za titulku a
celkově skončil čtvrtý! Děkujeme
redaktorům za skvělou práci. 

Dušan komentuje: No Klaudie,… že se
nestydíš! Ty drbno jedna.




Štěpánka je pěkná, chytrá, hezky
zpívá a pěkně hraje na hudební nástroje.
Tonda z 9. A. si myslí, že Kočičku a
pejska napsala Božena Němcová,
což není pravda.

Dušan komentuje: Tondo, když nevíš,
strýček Google to jistí.
Pigy, Bažka a Gaju

Naše schránka

Kdo neví nebo zapomněl, ve vestibulu školy je schránka, kam můžete
vkládat různé příspěvky do Dušanových zápisků.
Budeme rádi, když nám tam dáte
nějaký článek nebo zajímavost, co se
vám stalo ve škole. Zajímají nás i vtipné hlášky učitelů nebo vašich kamarádů.
Pigy

Vydává ZŠ Stará Ves nad Ondřejnicí pro vlastní potřebu školy. Všechny fotografie a grafika jsou původní tvorbou redakční rady. Grafika - Karolína Daňová, Amálka Golková, Dominika Najzarová.
Své příspěvky vhazujte do schránky ve vestibulu školy.

