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duben 2018

Okénko parlamentu

Slovo šéfredaktora

Ve Čtvrtek 8. března se jako
každý měsíc konala schůzka
parlamentu. Žáci se sešli v
pavilonu G v 7:25. Na schůzce
se
mluvilo
především
o
vymalování
podchodu
za
Brumlovkou. Nakonec se všichni
shodli, že se podchod vymaluje
na téma mořský svět. Zástupci
všech tříd budou mít za úkol
sehnat od svých spolužáků
návrhy a nápady jak by mohl
podchod vypadat. Jako další
účastníci parlamentu schválili
návrh na teplákový den, který se
konal v pátek 13.4.

Dobrý den,
jmenuji se Vladimír Hradecký,
jsem
zástupce
šéfredaktora
Vojtěcha Zavadila a i za něj bych
vám chtěl sdělit informace o naší
činnosti a funkci ve školním
časopise. Leč nás má bohužel
hodně lidí mají za ty, kteří nic
nedělají. Je to omyl. V tomto
čísle
se
odehrálo
hodně
neočekávaných
chyb,
byly
vymazány některé strany našeho
časopisu které musely být ihned
znovu
zpracovány,
tudíž
děkujeme celému týmu ŠČ za
velmi namáhavou práci.

Výstava 100 let republiky
Výstavu
organizuje
Národní
muzeum. Pořádá ji při příležitosti
stoletého výročí od založení.
Československa. Děti ale i
učitelé mohli přinést předměty z
tohoto období. Tyto předměty
můžete vidět ve vitrínách u
školní jídelny. Mezi předměty
naleznete staré knížky, domácí
spotřebiče, deskové hry, jídlo,
hračky, osobní doklady ale i
třeba kabelku z krokodýlí kůže.
O výstavu se staraly paní
učitelky Barbora Holanová a
Lucie Řezníčková.
Adam Šváb

Zachyceno objektivem
Fotografie: Všichni za ukol

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Lyžařský výcvik
Jak možná víte, tak v době od neděle 25.2. do neděle 4.3. byly obě
sedmé třídy na lyžařském výcviku v hotelu Semerink v Jizerských
horách. Počasí bylo pro lyžování dobré, protože byla zima, svítilo
slunce a na obloze nebylo ani moc mraků. Sníh byl tvrdý a nový za
celou dobu pobytu nenapadl, a proto se stalo několik úrazů. I přes
všechny úrazy si jistě všichni výcvik užili.
Lukáš Jarolímek

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Sportovní události
Tělesná výchova je nezbytná část výuky.Bez ní by děti seděly šest
vyučovacích hodin na židli a neměly by žádný pohyb. Mnoho dětí
možná nemá ani žádný pohybový kroužek, a tak pro svá těla mohou
udělat něco aspoň na tělesné výchově. Při tělesné výchově máme
možnost vyzkoušet mnoho sportů. V tělocviku neděláme jen sporty, ale
i hry nebo gymnastiku. Je to jedna z mála hodin, kde si můžeme
pročistit hlavu.
Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Fotografie: ?

Výměna generací
Co nám řekli šesťáci (6.A)
Líbí se vám víc první nebo druhý
stupeň a proč?
Kateřina: Mě asi druhý, protože si
tady vyzkoušíme i jiný učitele.
Marie: Mě asi taky ten druhý,
protože poznám spoustu nových
učitelů
a lépe mě to připraví na zkoušky na
gympl nebo na střední školu.
Máte rády svojí novou třídní
učitelku?
Kateřina: ehm…jo.
Marie: Jo!
Jaký z nových předmětů máte
nejraději?
Marie: Zeměpis a přírodopis.
Kateřina: Já asi přírodopis
Co by jste změnily na druhém
stupni, kdyby to bylo možné?
Marie: Hmm… já bych asi nejradši
zkrátila vyučování, protože některé
dny končíme až v 15:30.
Kateřina: Já bych asi také zkrátila
vyučování a nebo bych prodloužila
přestávky. (úsměv)
Děkujeme!
Marie a Kateřina: Nemáte zač!
Rády jsme pomohly, už se těšíme
až si to přečteme a zase někdy
přijďte!
:D

text: ?

text: ?

Fotografie: ?

Výměna generací
Co nám řekli šesťáci (6.B)
Redaktor: Jakse jmenujete a
do jaké třídy chodíte?
Šimon: Jmenuju se Šimon a
chodím do 6.B
Ondra: Já se jmenuju Ondra a
taky chodím do 6.B
Redaktor: V čem vám to přijde
na 2.stupni těžší?
Šimon: Docela jo.
Ondra: Jo.
Redaktor: A v čem?
Šimon: Hlavně v učení.
Ondra: Taky v tom učení ale i v
testech že třeba ty otázky někdy
nechápu.
Redaktor: Jaký máte názor na
vaší paní učitelku?
Šimon: Je velice hodná
Ondra: Je dobrá.
Redaktor: A nezlobíte ji?
Ondra: Já ne, ale Žufňa jo.
Šimon: Nene.
Redaktor: Tak já vám moc
děkuju za rozhovor.
Ondra: Jasný.
Šimon: Není zač.

text: ?

Fotografie: ?

Výměna generací
Co nám řekli šesťáci (6.C)
Jak se jmenujete?
K: Kačka
N: Niky
Co vám přijde jiného na
druhém stupni?
K: Máme mnohem více učitelů.
N: Že musíme přecházet z
pavilonu do pavilonu.
Na co jste se těšily do šesté
třídy?
N: Na paní učitelku Zděnkovou.
K: Na češtinu s paní učitelkou
Zděnkovou.
Jaký předmět máte nejradši?
K: Češtinu.
N: Zeměpis.
Jaký předmět máte rádi
nejméně?
N: Fyziku a matiku.
K: Matiku.
Jaký máte názor na vaší třídní
učitelku?
K: Je fajn a máme ji rády.
N: Máme ji na málo hodin a
předmětů, a proto nám všechno
říká pozdě.
Patricie Kalenská, Aneta Balíčková

text: ?

text: ?

Fotografie: ?

Třídní život
prvňáci
text nebo foto:Kiki a Terka

třeťáci

druháci
text nebo foto:Andy a Klara

čtvrťáci

text nebo foto:Jirka a David

páťáci

šesťáci

Od 9. do 11. dubna se 5.B
zúčastnila ŠvP. Ubytováni byli v
penzionu Pustiny v Jizerských
horách. Hráli společenské a
teambuildingové hry. Fotografii
ze ŠvP bohužel nemáme.

text nebo foto:Aneta Ba a Patti K

Třídní život
sedmáci
text nebo foto:Verca a Kiki

text nebo foto:Verca a kiki

osmáci
text nebo foto:?Honza a Adelka

text nebo foto:Honza a Adelka

deváťáci
text nebo foto:Kiki a Verca

text nebo foto:Kiki a Verca

Jaro… JARO!!??
Ach jo pořád je to
tady stejné… to je
strašná nuda!

kámen,
sedmikráska,
lampa...

pořád tenhle dům,
strom, plot...

Počkat. Cože??!
sedmikráska?! To
znamená...

...že je tu JARO!
Tak si ho užijte!

Užívejte si teplo a
sluníčko!
Marie Hnátová 8.A

Vlastní tvorba
Abychom vám ukázali, jak šikovné
děti máme na prvním stupni,
požádali jsme třídu 3.A, aby děti
nakreslily co se jim líbí na prvním
stupni nejvíce. A tohle je výsledek:

Tereza Černá 3.A - prolézačky u
lanovky
Nakreslila jsem prolézačky u
lanovky, na které chodím s
kamarádkami po vyučování ve
školní družině.

Lukáš Kalenský 3.A - Fotbal na
velkém hřišti

Nakreslil jsem velké hřiště, protože
jsem rád, když můžeme ve školní
družině hrát s mými kamarády fotbal
na školním fotbalovém hřišti.
Užijeme si při tom spoustu zábavy,
protože nás fotbal baví úplně nejvíc
ze všeho.

Co nás čeká v příštím čísle
- rozhovor s deváťáky.
- projektový den Ohrožené zvíře
- povídky třeťáků
- fotokuchařka
- rébusy a hádanky
- fotky ze školního prostředí
- a spousta dalších aktualit

Ilustrační fotografie: skupina
Matěj, Karolina

Popisky k fotografii s bublinou
zasílejte do konce dubna.

Foto s bublinou
Foto s bublinou: Lukáš Valachovič

