Úvodník
Milí čtenáři našeho školního časopisu,
je tady další měsíc. A čekají nás, jak jistě všichni víte, Vánoce! Určitě se
na ně všichni těšíte. Hlavní událostí tohoto měsíce byl Den otevřených
dveří. Účast byla opravdu velká a myslím, že se vydařil. Naše nejmenší
spolužáky navštívily Barborky a Lucie. Dále nebudou chybět ani
sportovní události. Doufáme, že si užijete Vánoce a v lednu se tu zase
všichni sejdeme.
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Lucie a Barborky
Akci pořádala paní učitelka Houšková a pan učitel Sýkora.
Šel i pan zástupce a paní zástupkyně. Převlečené byly deváťačky. Měly
na sobě bílé šaty nebo spíš pláště. Některé měly namalovaný obličej
nabílo a jiné zase bílé masky. Do kostýmů se převlékaly ve sborovně.
Nesly s sebou košík, ve kterém byly adventní kalendáře, lízátka a
pomocný papír, kdyby někdo zapomněl text. Začalo se až několik minut
po osmé, protože pan učitel Sýkora ještě fotil, a aby byly děti natěšené a
napjaté. Barborky a Lucie vešly do třídy společně s učiteli. Paní učitelka
se ptala, zda děti vědí, kdo to přišel. Většinou se děti přihlásily hned.
Svatá Barbora se ptala dětí, jestli zlobí. Nikdo se ale nepřihlásil, takže
vytáhla seznam dětí, které zlobí, a málo jich opravdu nebylo :DD . Potom
holky řekly dětem o Barborce a Lucii. Ty pozorně poslouchaly. Dostaly
do třídy větvičku Svaté Barborky. Poté všechny děti dostaly adventní
kalendář. Na rozlučku děti zazpívaly písničku a zamávaly jak Luciím, tak
Barborkám.
Bruník, Aďka ._.

Ctíme tradice, školu navštívily
svaté Lucie a Barbory
Lucky, zahalené celé do bílého, chodívaly večer 13. prosince do
vesnických chalup. Děti, které se uměly modlit, se jich bát nemusely, a
dokonce od nich dostaly dárek. Těm ostatním připomněly poslušnost
metlou.
Známá pranostika „Lucie noci upije a dne nepřidá“ platila za dob
juliánského kalendáře.
V předvečer svátku 3. prosince podle staré české tradice chodívaly po
vsi bíle oděné Barborky. Bílá barva symbolizovala čistotu a nevinnost.
V košíku měly sladkosti nebo ovoce. Hodné děti obdarovaly, na ty
zlobivé měly připravenu metličku. Ve stavení se ohlašovaly zvoněním
nebo metlou šlehající na okno do světnice. Pro štěstí si lidé dodnes
dávají ve stejný den do vázy třešňovou či višňovou větvičku, která by
měla do Štědrého dne v teple vykvést.
Říká se: „O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.“ A to se dnes opravdu
povedlo.
Ráno 5. prosince bylo téměř pohádkové. Venku ležel sněhový poprašek,
který přímo nabádal k zimním radovánkám. Děti si po cestě do školy
dělaly sněhové koule a kreslily po zasněžených autech. Když v osm
hodin utichl školní zvonek, bylo slyšet jiné cinkání, které bylo mnohem,
mnohem jemnější. Školu navštívily svaté Barbory a Lucie. Tak, jak praví
tradice, byly bíle oděny. Barborky nesly třešňové větvičky a košíky se
sladkostmi. Lucky nejdříve zjišťovaly, jestli jsou děti hodné a pořádné.
Drobné prohřešky se daly vykoupit básničkou, a tak se ve třídách hodně
recitovalo . Nakonec byly obdarované všechny děti z prvních a druhých
tříd.
Velké poděkování patří žákům Gutovské rady, paní učitelce Houškové a
panu učiteli Sýkorovi, kteří celou akci pro malé žáčky připravili.
Mgr. Jana Zvěřinová

Školní hlasatel
Dne 4. 11. se konal 1. konkurz na školního
hlasatele. Celkem se účastnilo okolo dvaceti
žáků. Všichni účastníci předváděli své
hlasatelské schopnosti před tříčlennou porotou
(žák, učitel, učitelka českého jazyka). Ta
vybrala žáky, kteří postoupili do druhého kola.
Dne 7. 12. se konalo finálové kolo konkurzu a
čtyři finalisté hlásili obtížný text do rozhlasu.
Poté byl všem žákům školy rozdán hlasovací
lístek. Byl to velmi napínavý souboj. Vy všichni jste vybrali toho
nejlepšího!
Výsledky jsou následující:
1.
2.
3.
4.

Ester Stibůrková – získala 241 hlasů
Natálie Steblová – získala 169 hlasů
Aleš Vorlíček – získal 87 hlasů
Nina Vysušilová – získala 53 hlasů

Novými hlasatelkami se tedy stali Ester Stibůrková a Natálie Steblová.
Vítězkám moc gratulujeme.
Rozhovor:
T: Pro koho jsi hlasovala a proč?
Žákyně: pro číslo 2, protože dobře mluvila a bylo jí rozumět
T: Chtěla bys být hlasatelkou?
Žákyně: Ne, nemám čas a nebavilo by mě to.
T: Co si myslíte o konkurzu na školního hlasatele?
P. uč.: Výborná věc, výborný nápad.
T: Kdo se vám nejvíce líbil?
P. uč.: Hlasatel číslo 3.
Niki, Natálie Steblová

Škola v přírodě
Ahoj všichni, dnes bych vám ráda vyprávěla o škole v přírodě, která se
konala na Černé hoře. Byly tam třídy 4.C, 3.B, 5.A, 6.B,. Na škole
v přírodě byla veliká zábava. Téma celého týdne bylo HUNGER
GAMES. Chodili jsme do přírody, ale největší zábava byla, když jsme šli
do Jánských Lázní. Nejvíce se mi líbila hra, kde jsme měli nejdříve
rozluštit morseovku a pak nám z toho vyšlo, že musíme v 1. patře hledat
schované lístky, skončili jsme na 3. místě.
Barbora Václavová
Milí spolužáci. Také bych vám rád něco napsal o škole v přírodě. Druhý
den napadl sníh, ale bylo ho málo na bobování i na koulování. To bylo
možné až třetí den. O hře již napsala Bára, tak napíši o výletě, který byl
do Jánských Lázní a kde jsme si mohli nakoupit různé předměty.
Nevětším zážitkem byl silný vítr poslední noc před odjezdem. V celé Peci
pod Sněžkou a okolí nešel elektrický proud, a tak jsme nemohli odjet,
protože nefungovala lanovka. Proto jsme do Prahy přijeli až večer.
Sebastien Lepier
Ahoj, také já se přidávám a chci zavzpomínat na školu v přírodě. K tomu,
co už vám napsali mí spolužáci, přidám další informace. Čtvrtý den
přijely Bosorky a s dětmi vyráběly hrníčky, lapače snů a deníčky. Pátý
den jsme dostávali diplomy a večer byla diskotéka. Ta se samozřejmě
všem líbila!!!
Tereza Švecová

DOD – návštěvy v hodinách
Každoročně naše škola pořádá Den otevřených dveří. Letos to bylo dne
14.12.2016. Rodičů bylo opravdu hodně, takže děti měly obrovskou
radost.
1.hodina - 4. B
Loupežnická pohádka
Milovníci loupežníků a Lotranda si tu opravdu přišli na své. Děti měly
krásné kostýmy a vše uměly nazpaměť a to i bez pomoci paní učitelky.
Hrály už i minulý rok, takže zlepšení bylo opravdu vidět.
Rozhovor s paní učitelkou:
Tornádo: Jste s výkonem dětí spokojená?
Paní učitelka: Spokojená jsem určitě. Sice
pozapomněly, ale jinak se jim práce moc povedla.

děti

někdy

něco

Tornádo: Jak se vám s nimi pracovalo?
Paní učitelka: O něco lépe než minulý rok. Byly klidnější a toho si cením.
2.hodina - 4. C
Sněhová královna
Tuto pohádku znám velmi dobře. Je o Gerdě a Kájovi. Ty ztvárnili dva
žáci z třídy 4. c. Hrála dokonce i paní učitelka a role jí opravdu sedla.
Hra byla i s hudebním doprovodem.
Rozhovor s rodiči:
Tornádo: Jak se vám představení líbilo?
Rodič: Moc. Dětem bylo krásně rozumět a měly nádherné kostýmy.
Tornádo: Nacvičovali jste s dětmi i doma?
Rodič: Nebylo potřeba.
Tornádo: Chodíte každoročně na Den otevřených dveří?
Rodič: Ano, pravidelně se této akce účastním.

3. hodina - španělština
První byl na programu rozhovor. Žákyně představovaly sebe a svou
rodinu. Dále jsme se dívali na video, kde byly barvy v množném a
jednotném čísle. A nakonec jsme si pustili písničku jménem Colores.
Velké díky patří panu Najaresovi, protože výkon, který podaly žákyně,
byl opravdu vynikalící.
Toto byl náš Den otevřených dveří. Doufám, že jste si ho užili tak jako
my.
Štika

Druhá vyučovací hodina – třída 4. C (relaxační místnost)
Divadelní představení – Ledová královna na motivy Hanse Christiana
Andersena
V hlavních rolích: Gerda – Andrea Dlouhá
Káj – David Lukáš
Sněhová královna – Elen Domasová
Sněhová královna je pohádka dánského spisovatele Hanse Christiana
Andersena. Příběh popisuje boj mezi dobrem a zlem, jak ho prožívají
malý chlapec Káj a dívka Gerda poté, co Sněhová královna uvalí zlou
kletbu na Káje a ten se stane zlým. Gerda ho začne hledat se svými
přáteli, které potká na cestě do zámku královny. A jak už to tak
v pohádkách bývá, dobro zvítězí nad zlem.
Děti ze 4. C si vyrobily k tomuto představení překrásné kulisy. Jejich
divadelní vystoupení bylo opravdu velice hezké.
Třetí vyučovací hodina – 1. B (malá tělocvična)
Hodina tělesné výchovy
Na začátku hodiny měli žáci nástup do dvou řad. V první řadě stála
děvčata, ve druhé řadě chlapci. Následovala hra na sochy. Děti běhaly
kolem tělocvičny, a když uslyšely píšťalku, musely zastavit a stát jako

sochy. Když se dostatečně proběhly, rozestavěly se kolem obvodu
tělocvičny k rozcvičce. Paní učitelka předcvičovala jednotlivé cviky a
společně si všichni zazpívali a zatancovali mazurku. V samém závěru
hodiny se žáci vyřádili na opičí dráze.
Rozhovor s paní učitelkou Petrou Hrubcovou
Tornádo: Jak hodnotíte dnešní hodinu Tv?
Paní učitelka: Hodina byla zdařilá a žáci cvičili s chutí.
Tornádo: Jak se vám s prvňáčky pracuje v hodinách Tv?
Paní učitelka: Moc dobře, Tv patří k oblíbeným předmětům a děti baví.
Děkuji za rozhovor

Nicole Niki
První hodinu jsme byly v 1.C, kde bylo pro rodiče připraveno vystoupení
žáků. Říkali básničky, zpívali anglické písničky z Happy House a poté
písničku s názvem Beruška. Potom se děti posadily na svá místa a
začaly pracovat s pracovním sešitem. Měly za úkol říct správná spojení,
tudíž poskládat větu. Výběr byl ze tří slov u každé věty. Správné
odpovědi byly: Tele má sílu., Sele si to mete. Tyto věty potom měly
napsat do řádku pod cvičením. Všem se to tam vešlo. Druhou hodinu
jsme navštívili 2.B, kde probíhala tělesná výchova. Součástí bylo běhání
koleček, rozcvička, dále i cvičení na žebřinách, chůze na chůdách a
nakonec soutěžili s míčem. Družstva byla rozdělená na kluky a holky.
Holky vždy vyhrály. Asi protože jsme lepší  pardon hoši :DD. Třetí
hodinu jsme šli na vystoupení mladších žáků, kteří zpívali koledy, hráli
divadlo a nechyběla ani sóla jednotlivců. Celková atmosféra byla moc
pěkná a navodilo to vánoční náladu.
Aďka, Bruník

Vzhledem k tomu, že jsem si tentokrát
vybral téma POKUSY, tak první
hodinu jsem navštívil učebnu fyziky a

mohl jsem vidět spoustu zajímavých věcí. Jako je například parní stroj a
kladka. Druhou hodinu jsem se šel podívat za mojí paní učitelkou na
anglický jazyk a na chemické pokusy. Za sebe mohu říct, že jsem se
ztrácel v názvech různých látek, ale to je přece jenom kvůli tomu, že
jsem zatím chemii neměl. Takže na pozorování tam byly například
změna barvy ohně a „prskající“ :) oheň.
Všem, co se přišli za námi podívat, moc děkuji a doufám, že jste si DOD
užili.

Štroby

DOD – rozhovory
Vánoční jarmark
Hlavní aktivitou Dne otevřených dveří byl jarmark, který se konal
v přízemí. Prodávaly se zde výrobky žáků naší školy. Výtěžek z prodeje
putuje na vzdělání Johna z Indie a na podporu zvířat z pražské ZOO
adoptovaných naší školou. Mezi prodávanými výrobky na jarmarku byly
například svíčky, stromečky z novin a korálků nebo zdobené perníčky.
Na konci jarmarku jsme dělaly malý rozhovor s paní učitelkou Horovou.
Tornádo: „Jaké výrobky se nejvíce prodávaly?“
P.uč. Horová: „Prodávaly se všechny výrobky.“
Tornádo: „Kolik peněz se celkem vybralo?“
P.uč. Horová: „Celkem se vybralo 36 000 Kč.“
Tornádo: „Byla návštěvnost vyšší než minulé roky?“
P.uč. Horová: „Účast byla stejná jako vždy, moc bychom chtěli
poděkovat všem rodičům i dětem, kteří přišli a koupili si výrobky.“
Burza knih
Na burze knih se za
symbolické částky 1-20 Kč
prodávaly knihy, časopisy a
CD. Burza se konala na 2.
patře. Prodávaných knih a
časopisů bylo opravdu
hodně, okolo tří plných
stolů. Výtěžek z prodeje
putuje na rozvoj fondu
školní knihovny, která se
stále rozrůstá.

Síň slávy
Ve
4.
patře
žáci
komentovali
výstavu
fotografií naší školy. Mezi
úspěchy patří například
sportovní poháry, které
v soutěžích
vybojovali
žáci naší školy nebo
postupná změna areálu
školy v letech 1998-2016,
ale i mnoho dalších,
například diplomy k opakovanému vítězství školního časopisu
v krajském kole soutěže. Rodiče budoucích prvňáčků se mohli podívat
na videopořad, který je seznámil s naší školou.
Nakonec jsme udělaly rozhovor s paní učitelkou Drážnou a Bláhovou.
Tornádo: „Co považujete za největší úspěch školy?“
P. uč. Drážná: „Za největší úspěch považuji to, když se žáci dostávají na
kvalitní školy a daří se jim tam.“
Tornádo: „Jakým způsobem se vybírali žáci do videopořadu?“
P. uč. Bláhová: „Třídní učitel navrhl vždy jednoho až tři žáky.“
Žákovská kuchyňka
V prvním patře před kuchyňkou se podával jablečný závin a ovocný čaj.
Vše vařili žáci a pomáhali jim učitelé. Jídlo bylo zdarma a děti i rodiče
vše s chutí snědli. Také s paní učitelkou Paškovou jsme udělali rozhovor.
Tornádo: „Jak dlouho vám trvala příprava?“
P.uč. Pašková: „S prvními jsme se sešli již před dvěma týdny a udělali
jsme těsto.“
Tornádo: „Jak si děti vedly ve funkci kuchařů?“¨
P.uč. Pašková: „Všichni si vedli skvěle, byli moc šikovní.“
Tornádo:“ Kolik se toho napeklo?“
P. uč. Pašková: „Napekli jsme celkem 30 štrúdlů.“

Tornádo:“ A měli jste nějaké odezvy?“
P.uč. Pašková: „Ano, všem moc chutnalo.“
Niki, Simča

Rozhovory s rodiči:
Tornádo: „Co se vám na jarmarku líbí nejvíce?“
Rodič: „Myslím, že se nedá říct co, všechny výrobky jsou moc krásné.“
Tornádo: „Koupil jste si něco?“
Rodič: „Ano, koupil jsem si mýdlo a svíčku.“
Tornádo: „Máte tady své dítě?“
Rodič: „Ne, nemám, přemýšlím, jestli ho sem příští rok zapíši.“
Tornádo: „Takže se vám tu líbí?“
Rodič: „Ano, moc.“
Tornádo: „Byl jste se podívat na chemických pokusech?“
Rodič: „Ano, byl. Nejvíce mě asi zaujali faraónovi hadi.“
Tornádo: „A štrúdl jste si už dal?“
Rodič: „Ne, ještě ne, ale určitě si tam zajdu.“
Rodičům se tedy jarmark moc líbil. Většina z nich si alespoň něco
malého koupila. Byli se podívat na ukázkové hodiny svých dětí, nebo
když děti neměli, šli se podívat na školu. Čaj i štrúdl moc chutnaly.
Ukázkové hodiny, třeba jako chemické pokusy, se líbily naprosto všem.
Všichni byli spokojení a už se těší na další Den otevřených dveří.
Lucka, te

Sportovní události
Nejdříve tu pro vás mám velmi dobrý výsledek ve florbale žáků naší
školy. Děti ze 4.-5. tříd byly na turnaji ve florbale a podařilo se jim získat
skvělý výsledek, a to je 3. místo. Za což jim moc gratuluji.
Dále se vrhneme na další skvělou událost.
Češi bojovali na MS ve florbale o 3. místo se Švýcary. Celý zápas jsem
sledoval v živém přenosu a ihned v úvodu musím říct, že nasazení
našich hráčů bylo velké. Ovšem do branky nám padaly občas velmi
smolné góly. Na začátku utkání jsme se ihned prosadili, ale při buly
švýcarský hráč velmi dobře zpracoval balonek a hned střílel, což
brankáři uteklo. A takto se v podobném stylu pokračovalo celý zápas.
Konečný výsledek byl 8:5 pro Švýcarsko. Vůbec to ale nevadí, protože
pokud se nepletu, tak v roce 2018 by mělo být MS ve florbale u nás v ČR
a tam jim to všem nandáme :).
Štroby

Vánoce
Určitě všichni víte, co jsou to Vánoce. Jsou za dveřmi a každý má trochu
jiné zvyky. Každý si je ale užívá. V tomto článku vám přiblížíme, co jsou
vlastně Vánoce zač.
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Souvisí s nimi
doba adventní, která jim předchází a slouží jako příprava na narození
Ježíše Krista.
Vánoce patří (spolu s Velikonocemi a Letnicemi) k nejvýznamnějším
křesťanským svátkům. Slavnost
Narození Páně připadá tradičně na
25. prosince a Vánoce se v
římskokatolické tradici slaví od jejího
předvečera (večer 24. prosince) do
svátku Křtu Páně (první neděle po 6.
lednu, resp. 13. leden).
V Česku a dalších zemích s
převládající římskokatolickou tradicí
začíná oslava Vánoc na Štědrý den,
24. prosince, kdy je předvečer
vánoční slavnosti. Samotné Vánoce
podle křesťanské tradice začínají,
když vyjde první večerní hvězda 24.
prosince. K svátkům se pojí
množství lidových tradic, k nimž se
řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle české
tradice nosí Ježíšek, vánoční cukroví, k večeři se jí kapr a bramborový
salát.
Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně jako
svátky pokoje, rodiny a lásky, které lidé slaví společně bez ohledu na své
náboženské přesvědčení.

Odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce

Co si děti přejí k Vánocům
Máme tu opět anketu. Tentokrát jsme se žáků z prvního stupně naší
školy ptali, co by si nejvíce přáli k Vánocům. Nejvíce, jak ukazuje i graf,
si děti přály hračku. Dále hodně velké přání je zvířátko. I to si naši žáci
přejí. Jedna holčička si přeje pro svého koně potřebné vybavení, jako
například sedlo.

Film
27%

ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ
Hračku
46%

Hračku
Zvířátko
Knížku
9%

Knížku
Film

Zvířátko
18%

Všem žákům držím palce, aby dostali to, co si přejí.
A další anketa pro vás je od žáků z druhého stupně. Jelikož tady máme
věk od 11–15/16 let, jsou zde často i jiná přání. Například nějaké knížky,
ale i moderní technika jako jsou telefony, počítače, tablety a všelijaké
možné přístroje. Proto jsme si pro vás připravili druhý graf.
Make-Up
11%

ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ Elektronika
29%
Elektronika
Zvířátko
Knížku
Oblečení

Oblečení
39%

Make-Up

Kniha
15%

Zvířátko
6%

Verča a Štroby

