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Skvělý úspěch! Naše žákyně obsadily 4. místo na Mistrovství ČR v přespolním běhu.

Milí čtenáři školního časopisu,
naposledy jsme vám na tomto místě přáli krásné prázdniny a pohodové léto. Bohužel prosluněné dny bez pracovních
povinností jsou už dávno za námi a všichni jsme si už zase museli zvyknout na neúprosný běh a řád dalšího školního
roku.
Doufáme, že se vám v tomto školním roce bude vše dařit podle vašich představ.
Připravili jsme pro vás nové vydání časopisu. Další číslo očekávejte před vánočními prázdninami.
Přejeme příjemné počtení.
Vaše redakce spolu s paní učitelkou V. Konvalinkovou

P. S. Bude-li mít někdo z vás zájem o vlastní výtisk časopisu Bublina, můžeme mu dané číslo dotisknout za poplatek
15 korun.

Redakční rada na výletě v Jihlavě, který jí byl spolu s chutným obědem odměnou za práci v loňském školním roce.

Adaptační výlet třídy 6.A
Dne 9. 10. 2013 jsme ráno vyrazili na adaptační výlet. Vyšli jsme ze školy s paní učitelkou Martinou Pulgretovou a
panem učitelem Zdeňkem Harvánkem.
Na autobusové zastávce jsme si všichni mezi sebou povídali a netrpělivě čekali na autobus na Křižánky. Odtud jsme
se vydali směrem na Fryšavu přes Devět skal. Když jsme procházeli Křižánkami, pozorovali jsme cestou v ohradě
ovce a koně.
Na Devíti skalách jsme objevili člověkem vytvořené kamenné sochy. Výhled nebyl moc dobrý, neboť mu bránily
vysoké stromy.
Pokračovali jsme směrem na Fryšavu. Skoro všichni už měli hlad a těšili se do penzionu a na oběd. V restauraci měli
za sklem velkého ještěra, ale nikdo se ho nebál. Většina si objednala smažený sýr s hranolkami. Po jídle jsme si vzali
věci a šli jsme za penzion. Tam jsme obdivovali sochy dvou hřibů, velkou loď ze dřeva a trampolínu. Poté jsme přešli
na fotbalové hřiště. Kluci hráli fotbal s panem učitelem a děvčata hrála na koťata s paní učitelkou. Po hrách už
jsme se vydali směrem na Medlov.
Pomalu jsme se blížili k domovu. Šli jsme kolem hotelu Medlov a pak lesem. Už jsme byli mezi Medlovem a Novým
Městem, když některé z nás začaly bolet nohy.
Někteří se při zpáteční cestě odpojili dříve, aby měli kratší cestu k domovu. Domů jsme se vrátili v podvečer
unavení, ale plní zážitků a poznání krás našeho kraje - Českomoravské vrchoviny.
(Tadeáš Bukáček, 6.A)
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Bublina informuje o událostech ve školní družině
Vzhůru na palubu!
V říjnu se ve školní družině objevila loď. Koukáte, co? Loď jsme si postavili
společně s dětmi z materiálu, který jsme měli k dispozici – lavice, židle, štafle,
deky…. a spousta, spousta provázků. Vybrat jméno pro loď je někdy velmi složité,
ale my jsme měli jasno hned. Loď dostala jméno Mary Anne, tak jak se zpívá v naší
nejoblíbenější písničce Maracaibo. Vyzdobili jsme si ji vlajkami a nechyběla ani
vlajka s lebkou. Celý měsíc jsme zpívali námořnické písničky a snažili jsme se
vymyslet i nějaká pirátská hesla. To se nám moc nedařilo, a tak uveřejnit můžeme
jen jediné. „Jsme piráti vepřoví a máme rádi vepřový.“ Abychom si námořnický
měsíc užili naplno, vybrali jsme si k předčítání knihu Eoina Colfera Legenda o
zubech kapitána Krákory.
Mary Anne už u nás v družině neuvidíte, vydala se na cestu do věčných vod, ale
příště třeba postavíme vzducholoď. A to vás určitě pozveme k letu.
(Kateřina Horváthová)

Podzimní malování
I letos pro naše děti připravily pracovnice městské knihovny zábavné podzimní odpoledne. Děti si vyzkoušely slalom
s bramborou. Vařečkou poháněly bramboru připravenou tratí. Vyzdobily strom barevnými lístky se svým jménem.
Vzpomínaly na všechno, co s podzimem souvisí. Na závěr nakreslily na chodník krásně barevné obrázky.
(Kateřina Horváthová)
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Žáci 1. stupně při slavnostním křtu novoměstského vlaku
27. září jsme se vypravili na novoměstské vlakové nádraží, abychom
byli při tom, když se křtil náš novoměstský vlak. Bude jezdit po
Vysočině. Vlaková souprava je polepena motivy z našeho města. V 9.30
hodin vyjel vlak po trase do Žďáru nad Sázavou, dále pokračoval do
Havlíčkova Brodu a Jihlavy.
(za 1. stupeň žáci 2.B)

Projekty a vaření v angličtině
Ve středu 18. 9. nám dala paní učitelka Simonová za úkol připravit si na pátek věci na
projekty. Mohli jsme si vybrat projekt
na téma Londýn, Anglie, Skotsko, Wales,
Severní Irsko nebo na celé království.
Projekt jsme mohli dělat buď na
počítači, nebo na papíře. Já a moje
kamarádky, Marta Slonková a Katka
Hronová, jsme si vybraly Londýn. Zpracovaly jsme ho na počítači.
V pátek jsme zrovna byli v jazykové učebně a tam není Wi-Fi, proto
všichni, kteří vytvářeli projekt na počítači, mohli jít na chodbu
před naší třídou, kam Wi-Fi dosahovala. Projekt však nikdo nestihl
dodělat, a tak jsme v něm pokračovali i v pondělí, kdy jsme některé
projekty i prezentovali. Ty, které jsme v pondělí neviděli, jsme si
vždy pustili na závěr každé další vyučovací hodiny angličtiny.
Ve středu 25. 9. jsme si místo klasické výuky připravovali anglický
pokrm – Welsh rarebit. Sešli jsme se ve cvičné kuchyňce, rozdělili jsme se na skupiny a začali pracovat. Nejdříve
jsme toustový chléb naskládali na plech a dali do trouby, aby trochu zhnědl. Mezitím jsme připravovali omáčku.
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Nastrouhali jsme si sýr a česnek a vysypali do misky. Přilili jsme trochu mléka, worchesterovou omáčku a zamíchali.
Paní učitelka nám vařila anglický čaj s mlékem. Chléb se nám mezitím trochu opekl, natřeli jsme na něj omáčku a
vložili opět do trouby, aby se omáčka zapekla. Pak jsme si ještě nakrájeli rajčata. Připravili jsme si talíře a hrníčky,
nalili jsme si čaj a počkali na zapečení. Na každého vyšly 2 chleby. Rychle jsme to všichni snědli. Byly dobré!
(Marta Slonková a Markéta Brodinová, 7.B)

Rozhovor s novým učitelem hudební výchovy - Mgr. Zdeňkem Novotným
1. Dobrý den, hned na začátek bych se chtěl zeptat, jak se Vám tu na škole
líbí?
Ve škole se mi mnohé líbí… a něco méně (ale toho druhého je naštěstí málo).

2. Máte rád svou práci?

Ano, mám rád každou svou práci, vážím si jí, jinak bych ji nedělal.

3. Co Vás na této práci nejvíce baví?

Na práci učitele mne nejvíc baví, že se mohu od dětí (žáků) něčemu užitečnému
naučit a že jim za to mohu něco užitečného předat.

4. Jakou práci jste dělal předtím?

Učil jsem na základní škole. Pak jsem zase studoval a mnoho cestoval.
Svou hlavní profesí jsem režisérem dokumentárních filmů. Právě dokončuji hodinový
dokumentární film ze Sibiře, z povodí řeky Angary. Jmenuje se „RADUGA - slavnost duhy“, je o Naději. Duha je
mnoha národy vnímána jako symbol naděje.

5. Oblíbil jste si nějakou třídu?

Oblíbil jsem si všechny třídy, každou po svém.

6. Kolik máte doma hudebních nástrojů?

Mám více kytar...myslím, že 5. Pak nějaké bubny a bubínky, lyru, domru…a chtěl bych si koupit ukulele.

7. Co děláte ve volném čase?
Snažím se žít v Tichu.

8. Jaký druh hudby posloucháte?
Mám rád minimalistickou hudbu.

9. Koho rád posloucháte?

Snažím se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, také rád doma poslouchám své malé děti, když si ve svém pokojíku jen
tak prozpěvují...Taková hudba je nejpřirozenější.
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10. A jen tak nakonec, co si myslíte o naší třídě (8.B)?

Myslím si, že většina žáků ve vaší třídě (ale i v jiných, které jsem na vaší škole poznal) má hudební - múzické cítění.
To ještě sice není talent, ale dar, který, když člověk rozvíjí, je mu pak v životě, ve světě dospělých, velice
prospěšný…
Děkuji za rozhovor.
(zpracoval Honza Tran z 8.B)

Adaptační výlet podruhé – tentokrát s 6.B
Paní učitelka Baxantová nás vzala na adaptační výlet.
Jeli jsme autobusem na Koníkov.
Ze zastávky jsme si hned dali závod do kopce. První tři dostali bonbon,
bohužel v nich byli mravenci, takže si vítězové moc nepochutnali. Pokračovali jsme
směrem k památníku, ale strašně jsme se po cestě lekli srnky. Alespoň já! Šli jsme
přes Odranec, kde jsme uviděli krásné ovečky a kde jsme si zahráli super hry. Také
jsme potkali krásného koníčka.
Skvělá fotografka Sára Zámečníková nafotila moc krásné fotky.
Na oběd jsme se stavili do malé, ale útulné hospůdky. Na dvorku tam stála
trampolína, na níž si všichni zaskákali. Zahráli jsme si šátkovanou. Při hře se mi
roztrhl šátek, ale nějak jsem to přežila.
Pěší túru jsme zakončili ve Sněžném, odkud nás autobus dovezl zpět do Nového Města.
Výlet byl zábavný. Líbil se nám.
(Iveta Moravcová, 6.B)
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Jak dopadla anketa o nejoblíbenější knížku?
V měsíci září probíhala na naší škole anketa o nejoblíbenější
knížku. Celkově se na naší škole našlo 130 dětí s oblíbenou
knížkou, a to ve vyrovnaném počtu 65 dívek a 65 chlapců.
Nejvíce čtenářů se našlo na prvním stupni. Do ankety se
zde zapojilo 95 dětí, z toho třináct ze 3.A. Nejoblíbenější
knihou na prvním stupni se stal Deník malého poseroutky
(Jeff Kinnley), dále jsou oblíbené Letopisy Narnie (C. S.
Lewis) nebo třeba Šmoulové, Čtyřlístek či Krteček.
Na druhém stupni se našlo nejvíce čtenářů v 6.B. A stejně
jako na prvním stupni se i zde stal nejoblíbenější knihou
Deník malého poseroutky společně s knihou Hraničářův
učeň (John Flanagan). K oblíbené četbě na druhém stupni
patří opět Letopisy Narnie nebo třeba Hobit (J. R.
R.Tolkien).
Nejraději na naší škole čteme lehkou fantasy a detektivky a nejradši máme čaroděje, ať už je to Hermína, Harry
Potter nebo Septimus Heap. Za zmínění stojí i Thomas Brezina, který napsal širokou škálu knih - od knihy Klub
záhad, přes Klukům vstup zakázán, až po Dotek anděla. Ale nečteme pouze příběhy. Čteme o hrdinech z her (Lore),
čteme encyklopedie nebo i informace o mistrovstvích světa.
Našli jsme pro vás pár informací ohledně obsahu zmíněných knih, abychom vám knihy přiblížili a možná vás
i navnadili na další čtení.
♠ Jeff Kinnley - Deník malého poseroutky
(Sedm dílů, chystá se osmý – určeno pro děti od první třídy)
Když je vám tak jedenáct, může to být fakt opruz. A nikdo to neví líp než Greg Heffley, protože se najednou ocitl
na škole, kde malí poseroutkové jako je on, naráží každý den na chodbách do kluků, kteří jsou větší, silnější a holit
by se mohli dvakrát denně. Navíc dostal od mámy tenhle deník, snad aby si zapisoval svoje „pocity“ nebo co.
Každopádně ale nečekejte, že to bude nějaké „milý deníčku tohle a milý deníčku támhleto.“ A tohle vlastně není
deník, to jsou ZÁPISKY!
♠ C. S. Lewis - Letopisy Narnie
(Sedm dílů - beletrie nad deset let)
Dvojí seřazení - dříve býval jako první uváděn Lev, čarodějnice a skříň. V dnešním seřazení je tam ovšem Čarodějův
synovec.
Lev, čarodějnice a skříň
Je spousta dveří a jenom jedny vedou do jiného světa. Narnie... země zakletá do nekonečné zimy... země, která
čeká na osvobození.
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Čtyři sourozenci projdou tajemnou skříní a ocitnou se v Narnii - v zemi, kde žijí mluvící zvířata a kterou ovládá zlá
Bílá čarodějnice. Děti se snaží obyvatelům Narnie pomoci, ale když jsou všechny naděje téměř zmařeny, návrat
bájného lva Aslana zvrátí běh událostí a do země konečné přijde jaro.
Čarodějův synovec
Dobrodružství začíná. Narnie… kde žijí mluvící zvířata… kde číhá zlá čarodějnice… kde se chystá zrození nového
světa.
Podivínský strýc pošle svého synovce Digoryho a jeho kamarádku Polly objevovat jiné světy, do kterých si sám
netroufá vstoupit. Oba kamarádi se musejí hodně ohánět, aby unikli nástrahám, které jim přichystá zlá čarodějnice
Jadis. Jenže nebýt toho, nikdy by se nesetkali s bájným lvem Aslanem a neviděli by zrození nového světa jménem
Narnie - a v Narnii je možné všechno...
♠ John Flanagan - Hraničářův učeň (Díl první - Rozvaliny Gorlanu)
(Deset dílů, píše se dvanáctý - beletrie pro děti a dospělé)
Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom, že se stane slavným rytířem
jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho
se dostane do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož záhadnou schopnost neviditelně se pohybovat lidé
přičítají černé magii. Will se postupně učí používat zbraně
hraničáře: luk a šípy, šedozelenou pláštěnku a houževnatého
malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého koně, po kterých
tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království stejně
důležitý jako slavný rytíř a že hraničářské zbraně nejsou tak
špatné…
Členové školní rady vylosovali na konci října z každého stupně
tři vítěze. První vylosovaní získali poukázku na 150 korun do
knihkupectví Trojan k nákupu libovolné knihy. Všech šest
vylosovaných obdrželo čokoládu Milka.
Všem zúčastněným děkujeme za zapojení se do naší ankety.
Pořadí vylosovaných žáků:
1. stupeň
1. Horák Vojtěch (2.A)
2. Chrást Jan
(3.A)
3. Mucha Vojtěch (3.B)

2. stupeň
1. Smrček Miroslav (6.B)
2. Čechová Michaela (6.B)
3. Sláma Bohumil
(8.A)

A jaké jsou oblíbené knihy našich výherců?
V. Horák - L. Štíplová – Čtyřlístek
J. Chrást – Krtek
V. Mucha – Pohádky bratří Grimmů
M. Smrček – J. R. R. Tolkien – Hobit
M. Čechová – H. Webbová – Rose
B. Sláma – J. K. Rowlingová – Harry Potter a Kámen mudrců
(zpracovala T. Novotná, 9.B)
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Vyhlašujeme novou anketu – fotografickou soutěž na téma:
Můj nejlepší vánoční dárek
Na email v.konvalinkova@email.cz můžete během listopadu a začátku prosince zasílat
fotky s vaším nejúžasnějším vánočním dárkem. S dárkem, který vás opravdu potěšil. Tři
nejlepší fotografie budou opět sladce odměněny. Vyberou je členové redakční rady.
Následně je otiskneme v předvánočním čísle našeho časopisu. Fotografie mohou být
z jakékoli doby, ať už vám na fotce bude deset let či tři roky.

Líbí se vám komiksy?? Pokud ano, máme tu pro vás ještě jednu soutěž. Je-li mezi vámi
šikovný kreslíř a zároveň člověk s fantazií, který by se chtěl pokusit vymyslet komiks, vřele jeho snahu uvítáme.
Pokuste se nakreslit komiks, kde bude minimálně 6 obrázkových okének. Téma – Vánoce. Pojato humorně a vesele.
Nejoriginálnější či nejpropracovanější komiks otiskneme v novém čísle a jeho autor může nakreslit další komiksy do
následujících čísel.
Vaše dílka můžete nosit třídním učitelům, kteří nám je poté předají, nebo do kabinetu paní učitelky Konvalinkové,
anebo přímo členu redakční rady časopisu, Štěpánu Chodilovi z 8.B.
Těšíme se na vaše nápady!

Výsledky ankety na stravování ve školní jídelně
V červnu 2013 proběhla anketa na školní jídelnu. Zúčastnilo se jí 264 žáků naší školy. Žáci odpovídali na anketní
otázky týkající se kvality stravování. Anketa nedopadla špatně, neboť nejhorší průměrná známka byla 2, 7. Tato
známka odráží lehkou nespokojenost s polévkami. Nejvíce spokojeni jsou žáci s ovocnými a zeleninovými saláty,
kladně hodnotí i pestrost jídelníčku či prostředí jídelny.
Žákům v jídelně většinou chutná a jsou dostatečně nasyceni. Jen málo žáků však tuší, že zde mají možnost
stravovat se i děti s bezlepkovou či diabetickou dietou.
nejčastější výhrady:

nejčastější pochvaly:

polévky a ostatní jídla z polotovarů
často hnědé omáčky
minimum dezertů
chybí slánky na stolech
po 6. vyučovací hodině chybí saláty či pití
fronty u monitoru na objednání stravy
málo času na přepípnutí obědu na druhý den

prostředí a čistota jídelny
systém objednávání stravy
chutné buchty
výborná rajská polévka, kuře s rýží či sladká jídla
zavedení salátů k jídlu, možnost vlastního výběru
zeleninových salátů
dobré nápoje
možnost přidat si jídlo
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Zateplení školní jídelny
Školní jídelna dostala nový oranžovožlutý kabát. Je zateplena a má nová okna. Vevnitř došlo k úpravě toalet pro
dívky i chlapce.

Rozhovor s novou paní sekretářkou – Ing. Vlastou Zálešákovou
1. Jak se Vám líbí na naší škole?

Ve škole se mi líbí už proto, že jsem chodila do této základní školy jako
žákyně. Je pravda, že by mě nikdy nenapadlo, že zde budu někdy
pracovat.

2. Co vše obnáší Vaše práce? Jak například vypadá Váš pracovní
den?

Moje práce je různorodá a každý den je jiný. Protože jsem zde teprve
krátce, pořád se ještě učím a ne vše jsem si vyzkoušela. Dělám
sekretářské práce – starám se o korespondenci školy, sepisuji
objednávky, dělám návrhy smluv, připravuji pracovní smlouvy a jiné
dohody, které se týkají pracovních příležitostí ve škole. Starám se
o školní archiv a inventarizaci majetku. Další mou povinností je práce
mzdové účetní, což znamená, že dělám výplatu pro všechny
zaměstnance a mám na starost evidenci zaměstnanců.
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3. Působila jste již na jiné škole? Kde jste dříve pracovala?

Toto je má první pracovní zkušenost ve škole. Dříve jsem byla zaměstnána na zeměměřičském úřadě. Pracovali jsme
na obnově map nebo-li dodělávali jsme to, co se v krajině přistavělo, a mazali to, co už zmizelo. Hlavně jsme ručně
vypracované mapy digitálně zpracovávali v počítači. Já jsem převážně školila a dělala kontrolu.

4. Jste se svou prací spokojena?

Jsem spokojená, práce je různorodá, a tak se nemusím bát, že bych dělala stále jednu věc dokola.

5. Stravujete se ve školní jídelně? Jak Vám chutná?

Do školní jídelny chodím, chutná mi a jsem ráda, že mohu mít teplý oběd.

6. Co děláte ve svém volném čase?

Mám malé děti, proto moc volného času nemám, ale pokud mi nějaký zbyde, tak jezdím na kole a v zimě pro změnu
na běžkách. O víkendu většinou podnikáme výlety s dětmi.
Děkuji za rozhovor.
(rozhovor připravil Š. Chodil z 8.B)

Podzimní strašidla v 5.A
Nazdárek všichni! Chceme vám oznámit, že se v 5.A strašilo. Do naší třídy přilétla strašidla. Ať malá nebo velká, tak
i tak naháněla hrůzu. Vyráběli jsme totiž hrůzostrašná, až dechberoucí strašidla z přírodnin. Nakonec po dlouhém
strašidelném dni utekla do vestibulu v přízemí, kde vítala všechny návštěvníky naší školy.
Dubovník z lesa
Michaela Kadlecová

Cukeťák
Lukáš Bonaventura

Břízák
Josef Bojanovský

Máte rádi strašidla?
Jak mě ta věc napadla?
Mám jednoho kamaráda
a mám ho moc a moc ráda.
Je to skřítek lesní,
jen tak za ním každý nesmí.
Má v lese chaloupku
na krásném lesním palouku.
Kolem samé doubky
má vedle své chaloupky.
Je to malý poustevník,
jmenuje se Dubovník.
Je s ním samá legrace,
umí metat kotrmelce.
Chcete se s ním seznámit?
Musíte jen tiše být!
Má tam spoustu společníků,
malých skřítku nezbedníků.

Co to slyším cupy, dupy,
ježí se mi z toho chlupy.
Koukám na tu divnou věc,
nejsem přece zbabělec.
Je to náš cukeťák,
podzimní strašidlák.
Je to moje strašidlo,
co ochutnalo lepidlo.
Když lepidlo začalo schnout,
nemohlo se z místa hnout.

V lese žije mužíček,
má pár malých botiček.
Jmenuje se Břízák,
je to velký chytrák.

Skřítek z mechu
Petra Halouzková
V hustém mechu pod jehličím
schovává se potichu,
lesní skřítek Kaštánek
je zlobivý krapánek.
V noci spinká pod peřinkou
šitou z lučních kvítků,
pod hlavičkou polštář z mechu,
toť postýlka skřítků.
Když se skřítek hněvá,
tak hlasitě hartusí,
slyšet je však jako děda,
když si brblá pod vousy.
Večer se posilní malinou
a pak maže do pelíšku
pomazlit se s peřinou.
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Kamarádů spoustu má,
rád si s nimi chodí hrát.
Podzim ten má nejraději,
když se stromy na něj smějí.
Žije tam ve staré bříze,
rád si pochutnává na sladké míze.
Než napadne první sníh,
Břízák nabarvit všechny stromy
stih.

(Mgr. Martina Svrčková)

Podzimní tvoření v 5.B
Když se řekne „podzim“, každému z nás se vybaví něco jiného. Pro někoho to je
období sklizně ovoce a zeleniny, pro někoho znamená teplo babího léta,
rozzářené pole plné slunečnic, radost z pouštění draků, kaštanovou nadílku,
záplavu barevného listí, … .
Všude kolem nás je spousta věcí, které při trošce fantazie a šikovných rukou
mohou podzimní kouzlo přenést i do našeho domova nebo do prostředí kolem nás.
V pracovních činnostech jsme zkusili takové věci využít pro vytvoření pěkných
výrobků i ze zbytkových materiálů, které už svůj účel splnily. Pro nás to byl
korek, karton, ústřižky látek, korálky, zbytky vlny, nepotřebné knoflíky, atd.
Podařilo se nám z nich vyrobit slunečnice, ježky, draky a klauny. Je prima,
že jsme při vyrábění dokázali svoji šikovnost, trpělivost a fantazii. Výrobky se nám líbí a hlavně plní účel, pro který
jsme je tvořili – zkrášlují a zútulňují prostředí ve třídě a ve škole.
(Mgr. Dana Gregorová)

Čtvrťáci nacvičují první pomoc
8. října se naše třída společně se 4.A vydala na kurz první pomoci do tělocvičny. Celkem jsme navštívili 6 stanovišť.
Policisty, hasiče a čtyři stanoviště zdravotníků. Policisté nám ukázali svoji výzbroj, hasiči nás nechali prohlédnout
si jejich auto a vyzkoušet helmu.
Na ostatních stanovištích jsme si vyzkoušeli pomoc při akutním krvácení, poskytnutí první pomoci v bezvědomí
či masáž srdce. Podle obrázků jsme si řekli, kde a na jaká nebezpečí bychom si měli dávat pozor. Zopakovali jsme si
také důležitá telefonní čísla.
(Veronika Peňázová, 4.B)
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Okresní kolo v přespolním běhu družstev
Konalo se 3. 10. 2013 ve Žďáře nad Sázavou.
Naši žáci byli úspěšní, protože mladší kluci skončili na druhém místě a mladší dívky okresní běh vyhrály. Obě naše
družstva postupují do krajského kola, které bude za týden opět ve Žďáře nad Sázavou.
Z jednotlivců stála na nejvyšším stupni favorizovaná Marta Slonková a třetí místo si krásným finišem vybojoval
Josef Švanda.
Úspěšné družstvo dívek tvořila dále tato děvčata: Kája Špinarová, Sára Zámečníková, Barbora Felcmanová a Táňa
Slámová.
Družstvo mladších kluků, kteří skončili druzí, mělo tuto sestavu: Josef Švanda, Vladimír Žváček, Michal Mareček a
Filip Německý.
Všem úspěšným žákům gratulujeme!
(Mgr. Vlasta Holubová)
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Krajské přebory družstev v přespolním běhu
10. 10. se ve Žďáře nad Sázavou konaly Krajské přebory v přespolním běhu školních družstev.
Mladší kluci skončili na krásném 4. místě, v kraji soutěžilo 10 nejlepších škol. Družstvo tvořili tito žáci:
Josef Švanda, Filip Německý, Standa Filip, Vláďa Žváček, Karel Petrle a Michal Mareček.
Naše děvčata ve složení Marta Slonková, Sára Zámečníková, Kája Špinarová, Lucie Peňázová, Táňa Slámová a
Adélka Chalupská krajské přebory vyhrála a postoupila na Mistrovství České republiky do Hradce Králové.
Z jednotlivců opět zazářila Marta Slonková, která běh na 1500 m vyhrála.
(Mgr. Vlasta Holubová)

Stolní tenis na naší škole
V říjnu proběhly na naší škole turnaje ve stolním tenisu žáků 2. stupně.
Mezi nejlepší žáky 6. a 7. tříd patří:
3. místo Petr Svoboda
2. místo Vladimír Žváček
1. místo Michal Horváth
(všichni ze 7.A)
Mladší žákyně se přihlásily dvě. Pochvalu zasluhují obě, Anička Bulvová
i Iveta Moravcová z 6.B.
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Pořadí žáků 8. a 9. tříd:
3. místo
Jaroslav Bielák (8.A)
2. místo
Filip Pohanka (8.A)
1. místo
Mirek Gaži
(9.A)

Mezi nejlepší stolní tenistky 8. a 9. tříd patří:
3. místo Tereza Novotná (9.B)
2. místo Vendula Šírová (8.A)
1. místo Radka Slámová
(8.A)
Vítězům blahopřejeme.

Zároveň zde musíme popřát družstvu mladších žáků, kteří postoupili
do okresního kola a 25.10. zde obhájili první místo. Starší žáci
skončili na okrese na 4. místě. Děkujeme všem za reprezentaci naší
školy.
(Mgr. Zdeňka Ondráčková)

Mistrovství České republiky žactva v letním biatlonu
Ve dnech 6. - 8. září se ve Starém Městě pod Landštejnem uskutečnilo MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v
letním biatlonu. Závodu se zúčastnilo 182 žáků v 6 kategoriích. Z naší školy se podle celoročních výkonů nominovali
tito žáci – Tereza Horáková, Karolína Špinarová, Michal Zaoral, Vladimír Žváček a Štěpán Chodil.
V individuálních závodech obsadila Tereza Horáková 14. místo, Karolína Špinarová 8. místo, Michal Zaoral 10. místo,
Vladimír Žváček 9. místo a Štěpán Chodil 19. místo.
Nejvíce se našim biatlonistům dařilo v závodě štafet. Michal Zaoral byl členem štafety žáků A, která obsadila
3. místo. Součástí bronzové štafety žákyň A byly také Karolína Špinarová a Tereza Horáková. Na třetím místě ve
štafetě žáků B se umístil Vladimír Žváček a na krásném 4. místě v závodu štafet se umístil i Štěpán Chodil.
V celkovém žebříčku všech závodů Českého poháru se Michal Zaoral umístil na 13. místě z 56 závodníků, Karolína
Špinarová na 9. místě a Tereza Horáková na 14. místě z 39 závodnic, Vladimír Žváček na 16. místě a Štěpán Chodil
na 17. místě z 57 závodníků.
(Mgr. Ilona Špinarová)
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Mistrovství České republiky družstev v přespolním běhu
Na Mistrovství České republiky skončila naše škola na 4. místě!!!
V pátek 18. 10. se konalo MČR školních družstev v přespolním běhu, kam
postupovali jenom vítězové z jednotlivých krajů ČR.
Každý ze 14 krajů ČR měl družstvo sestavené z šesti závodníků. Na startu
kategorie našich mladších žákyň stálo 80 děvčat z celé ČR, která běžela
kros dlouhý 1700 m.
MČR vyhrála děvčata z Opavy, druhé skončily lyžařky z Vrchlabí, na
třetím místě byly závodnice z Jablonce nad Nisou a úžasné čtvrté místo
vybojovaly tyto naše žákyně: Marta Slonková, Sára Zámečníková, Helena
Německá, Barbora Felcmanová, Michaela Švejdová, Vendula Šírová.
O nejlepší umístění z našich děvčat se postarala Marta Slonková, která
skončila na krásném 2. místě.
Všem našim žákyním blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy, města a kraje Vysočina!
(Mgr. Vlasta Holubová)

Slohové práce našich žáků
A/ Jak to chodí v duchařské škole
V jedné hrozně divné škole, do které chodili duchové, měl Michal hodinu kreslení. Malování mu
šlo od průsvitné ruky. Maloval, maloval, ale jeden spolužák Dušík, kterému malování moc nešlo,
do něj záměrně strčil. Michalovi se vylila barevná voda na výkres. Říkal si, že od paní učitelky
Jekavé dostane asi pětku. Kupodivu ho paní učitelka chválila za perfektní ztvárnění jejího
předka Žumpáka. No, a Dušík? Ten sršel vzteky!
(Veronika Peňázová, 4.B)

B/ Povídka na libovolné téma
Zborcená brána

Stála, neznámo kde a neznámo kdy. Brána. Celá byla z mramoru, dveře z mahagonu, zdobená zlatými ornamenty. Ty
byly spletené do geometrických tvarů a květin, působily tak, že brána vypadala jako rozkvetlá zahrada. Nikdo ale
nevěděl, kam brána vede. Ať ji viděl kdokoli, vždy byla zavřená. Tak kam vede? Do nějaké tajemné zahrady? Nebo
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je to brána do jiného světa? Jednou si u brány hrálo děvčátko. Mohlo mu být tak osm let. Zvědavě si bránu
prohlíželo. Pak se opatrně opřelo o kliku. Nic. ,,Škoda,“ řeklo si, ,,potřebuju klíč. Nevadí, budu po něm pátrat.“
Za spoustu let dívka zapomněla na bránu, kolem které si jako malá hrála. Až jednou, na jednom marockém tržišti,
koupila od vetešníka velký klíč. Zlatý, drahými kameny zdobený a neuvěřitelně velký. Větší než mívají kasteláni na
hradech. Slavná žárovička se rozsvítila. Odcestovala zpátky domů. Došla k bráně, vložila klíč do zámku a jemně
s ním pootočila. Klika povolila a dveře se s tichým vrzáním otevřely.
Za zamčenou (teď vlastně otevřenou) bránou byla zahrada. Keře zastřižené do tvaru rukou, bájných zvířat, gryfů
nebo jednorožců, ale i legračních rozesmátých dýní. Rostliny, co tu rostly, byly tak cizokrajné a zvláštní, jako by to
byl jen dětský sen.
Žena se chvíli rozhlížela a pak řekla: ,,No ne, ten klíč je přece stokrát cennější než celá tahle zaplevelená zahrada.“
Seběhla dolů do údolí prodat klíč od nejkrásnější zahrady na světě.
Brána se náhle s příšerným a děsuplným kvílením začala zavírat. Zámek tiše zacvakl. Ozvala se temná rána. Brána se
začala bortit. S ní zanikla i zahrada.
Občas někdo narazí na zvláštní kameny, ze kterých už ale dávno zmizel lesk a krása původní brány. Zahrada
bohužel zmizela. Nemohla existovat tam, kde ji nikdo nechtěl. Stvořena na nebesích se musela vrátit zpět na
nebesa.
(Tereza Křehlíková, 8.B)
C/ Vypravování

Vyprávěj dle své fantazie vlastní verzi klasické pohádky - Šípková Růženka
(Úvodní část pohádky byla zadána, žák jen navazoval)

….Léta plynula a když bylo Růžence 18 let, chystala se svatba. Růženka si měla brát Harryho Pottera z Bradavic.
Byla to velká sláva. Přijeli se podívat Bob a Bobek, Karkulka s vlkodlakem a Rumburak.
Král právě chystal velikou oslavu na paloučku v lese. Zváni byli všichni, a tak se stalo, že se seznámil Šmudla
s princeznou se zlatou hvězdou na čele, tudíž se konaly svatby dvě. Zrovna když Bob a Bobek mixovali hudbu,
dotkla se Růženka Amorových šípů a píchla se o ně.
Usnula a Harry Potter ji nemohl probudit, protože ji nemiloval čistou láskou. Podváděl ji totiž s Hermionou.
Růženka ještě pár let spala, než se do ní zamiloval princ Krasoň a probudil ji. Několik let spolu žili. Měli spolu čtyři
děti, než se kvůli Růženčině nevěře se Shrekem a kvůli Krasoňovu alkoholismu rozvedli.
Ke konci života zůstala Růženka sama v Perníkové chaloupce, protože zámek musela prodat z důvodu pití svého
bývalého manžela. Zbylo jí jen na tu opuštěnou chaloupku, ze které ježibaba vylétla komínem. Růženčiny děti se
odstěhovaly k Dračici a Oslíkovi, protože je sociální odbor nechal adoptovat.
A tak jestli neumřela, žije Růženka dodnes sama v Perníkové chaloupce.
(Dominik Hájek, 9.A)

Strašidelný les (výtvarné práce)

Jitka Janů, 7.A

Anna Šanderová, 7.A
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Fotogalerie
Naši noví prvňáčci

1.A (třídní učitelka Mgr. M. Bartošová)

1.B (třídní učitelka Mgr. I. Špinarová)

Trénink přípravky- říjen 2013

Studnice - přespolák 12.10.
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Ukázky středověkého mučení – 18.10.

Bublina zjistila, co vás teprve čeká
7. 11.
11. 11.
13. 11.
15. 11.
19. 11.
20. 11.
22. 11.
25. 11.
26. 11.
28. 11.
20. 12.
4. 12.
9. 12.
10. 12.
12. 12.
Každý měsíc
duben 2014

Ezop v 7.B
Ezop v 8.A
Ezop v 8.B
Uzavření známek za 1. čtvrtletí
Třídní schůzky
Zdravý životní styl, beseda v 9.A
Zdravý životní styl, beseda v 9.B
Divadelní představení (pro 1. – 3. ročník) - Pohádky z našeho statku
(pro 8. – 9. ročník) - Divadelní učebnice
Exkurze do Žďáru nad Sázavou na Úřad práce a do Žďasu pro 8.B
Exkurze do Žďáru nad Sázavou na Úřad práce a do Žďasu pro 8.A
Zeměpisný pořad : Madagaskar (pro 5. – 9. ročník)
Ezop v 9.A
Ezop v 9.B
Návštěva novoměstské knihovny, 8.A
Návštěva novoměstské knihovny, 8.B
Program pro seniory v penzionu
plavání 4. ročník
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Obhájili jsme mezinárodní titul Ekoškola
Na základě auditu, který se konal 20. května 2013 na
naší škole, jsme obhájili mezinárodní titul Ekoškola.
Komise, jež posuzovala zprávu z auditu, ocenila naši
kvalitní práci, kterou v programu děláme. Ocenila
také nadšení, se kterým jsme se do ní pustili.
Obhájení tohoto titulu opravňuje naši školu nadále
užívat vlajku, logo a název Ekoškola po dobu dalších
dvou let.
Slavnostní předání titulu proběhlo v červnu loňského
školního roku na půdě Právnické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Za naši školu se předání zúčastnila
koordinátorka programu paní učitelka Lenka
Zdražilová, paní učitelka Zita Baxantová a členové
Ekotýmu Jiří Švanda, Hynek Podařil, Jakub Zdražil
a Jirka Pohanka.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří nám na
cestě k titulu pomohli.
(Členové Ekotýmu)

5.C uklízela v Koruně
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ZÁBAVA S BUBLINOU
Kreslené vtipy
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Kvíz

Pokud opička zabere vyznačeným směrem, vychýlí se ručička k číslici 1 nebo 2 ?

Najdi šest rozdílů
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Řešení: Najdi šest rozdílů

Řešení: Kvíz
Pokud opička zabere vyznačeným směrem, vychýlí se ručička k číslici 2.
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