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Milí čtenáři,
nový školní rok se rozběhl. Určitě už máte za sebou pár písemek či zkoušení a
v žákovské knížce snad jen ty lepší známky. Dávno jste si povyprávěli
s kamarády o letních prázdninových zážitcích a těšíte se na všechny další
prázdniny, které vás čekají.
Náš časopis vám přináší informace o událostech, které se odehrály v září a
říjnu. Doufáme, že si tu každý najde, co se mu líbí. Redakční rada časopisu se
od tohoto školního roku proměnila. Staronově v ní zůstala T. Křehlíková,
dalších šest členů je nových.
Paní učitelka V. Konvalinková spolupracuje tedy nyní s těmito šikovnými žáky,
kteří spoluvytvářejí podobu časopisu a chtějí se vám alespoň stručně
představit:

Jméno:
Třída:
Záliby:

Tereza Křehlíková
9.B
čtení, sbírání známek a kamenů, sledování dobrých filmů, malování

Jméno:
Třída:
Záliby:

Dominika Janů
8.A
požární sport, hra na příčnou flétnu, zpěv, tanec

Jméno:
Třída:
Záliby:

Anna Šanderová
8.A
hra na saxofon, klarinet, moderní gymnastika

Jméno:
Třída:
Záliby:

Barbora Felcmanová
8.A
požární sport, atletika, vaření

Jméno:
Třída:
Záliby:

Natálie Rychtářová
8.A
akvaristika, čtení, venčení psa, pečení

Jméno:
Třída:
Záliby:

Jitka Janů
8.A
požární sport, hra na příčnou flétnu, tanec, vaření

Jméno:
Třída:
Záliby:

Jakub Gerlich
9.A
film, divadlo, keramika, fotografování
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Naši prvňáčci

1.A Mgr. Martina Svrčková

1.B Mgr. Zuzana Solařová

1.C Mgr. Andrea Sedlaříková
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Adaptační výlet 6. ročníku
Ve středu 17. září jsme se s
paní učitelkou Konvalinkovou a
Baxantovou vydali na adaptační
výlet. Z autobusového nádraží
jsme
jeli
autobusem
do
Sněžného.
Tam
jsme
se
občerstvili v cukrárně a vyrazili
na Milovy. Po cestě jsme si
zpívali, sbírali houby, krmili
koně a zastavili jsme se na
jednom hřišti, kde byli dva psi.
Jeden z nich chtěl hrát s kluky
fotbal. Já jsem místo fotbalu
vylezl s kamarády na věž.
Cestou jsme také soutěžili.
Když jsme došli na Milovy,
poobědvali jsme v hospodě U Šlechtů. Potom jsme hráli šátkovanou, což byla legrace. Autobus nás poté odvezl zpět.
Bylo to prima.
(Jakub Petr, 6.A)

Na adaptačním výletě se mi líbilo na hřišti na Blatinách i v restauraci, kde bylo dobré občerstvení i příjemná
obsluha. Líbily se mi hry, za které jsme dostávali odměnu. Poznal jsem své spolužáky i spolužačky.
(Ladislav Rak, 6.A)
Adaptační výlet začal tak, že jsme se sešli
na autobusovém nádraží. Potom jsme jeli až
do Sněžného, kde jsme si mohli koupit
zmrzlinu. Byla moc dobrá. Po cestě na Milovy
jsme hráli hry. Při první jsme museli ve
skupinkách zazpívat dvě písničky. Kdo zvládl
obě, dostal dva bonbony, méně úspěšní dostali
jen jeden. Na Blatinách jsme se fotili s
koňmi. V lese jsme hráli další hru, běhali jsme
a poslední ze skupiny musel nafouknout balónek. V restauraci U Šlechtů jsme si dali, co jsme chtěli. Venku jsme
mohli skákat na trampolíně. Na konci jsme hráli šátkovanou, byla to moc dobrá hra.
(Berenika Podařilová, 6.A)
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Dne 17. 9. jsme jeli na adaptační výlet. V devět hodin jsme nasedli do autobusu a odjeli do Sněžného, odkud jsme
šli přes Blatiny na Milovy. Aby nám cesta ubíhala, hráli jsme různé hry. Na Blatinách bylo dětské hřiště, kde jsme
se vydováděli. Líbilo se mi v lese. Trefovali jsme se šiškami do stromů a běhali. Na Milovech jsme poobědvali v
restauraci, dala jsem si vydatnou hovězí polévku. Chutnala mi. Výlet se mi líbil a myslím, že budeme dobrá třída.
(Táňa Slámová, 6.A)

Na kurz, který nám měl pomoci seznámit se se spolužáky, jsem se moc těšila. Ráno jsme
se všichni sešli ve škole, odkud nás autobus svezl do Sněžného. Dál nás pěší cesta vedla
do nedalekých Blatin, kde je jezdecký klub. Prohlédli jsme si tu koně ve výběhu a dále
vedla naše cesta na skálu nesoucí název Drátník. Cestou nás doprovázeli dva psi
z jezdeckého klubu. V okolí Drátníku jsme si prohlédli krásnou krajinu a malebné příbytky
místních obyvatel. Naše cesta pokračovala do nedalekých Milov. Naši dva psí přátelé nás
opustili, vrátili se do jezdeckého klubu. Nadále nám cestu zpříjemňovala voňavá příroda a
čerstvý vzduch. Obešli jsme rybník a dorazili k zastávce autobusu. Ten nás odvezl zpět
do Nového Města na Moravě. Bylo to krásně prožité odpoledne, všichni jsme si tento kurz
náramně užili.
(Michaela Kadlecová, 6.B)

Školní družina
Beseda s panem ředitelem
V pondělí 15. září jsme v herně školní družiny přivítali vzácnou návštěvu. O svých školních létech nám přišel
popovídat pan ředitel Jan Krakovič. Pohodlně se usadil do židle a začal vyprávět o tom, kam chodil do školy a jaké
byl hodné dítě. Nakonec přišly na řadu dotazy dětí, a tak díky nim víme, jak vysoký je pan ředitel ráno, jak v
poledne a jak večer. Víme, s kým seděl ve čtvrté třídě, jestli byl „bonzák“, jaký sport ho bavil a kdy dostal první
čtyřku i pětku. Děkujeme panu řediteli za besedu a těšíme se na další návštěvu u nás ve školní družině.
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Závody vlaštovek
K podzimu patří neodmyslitelně nejen začátek školy, ale i vlaštovky houfující se na drátech
elektrického vedení. I my v družině jsme si natiskli bramborovými tiskátky vlaštovky na
drát. A navíc jsme se naučili vlaštovky skládat. Samozřejmě z papíru. Skládali jsme podle
různých návodů, zkoušeli, jak která létá. Zdobili je různými obrázky, vlajkami různých
států a pestrobarevnými ornamenty. Nakonec jsme se rozhodli uspořádat pro tvůrce vlaštovek i závody. Soutěžilo
se ve třech kategoriích - délka letu, krása letu a nejhezčí zdobení. O skvělou diváckou kulisu se postarali Filip,
David a Ondra, kteří jásali a bučeli podle toho, jak se jim let vlaštovky líbil. Kdo vyhrál, není podstatné,
nejdůležitější je, že jsme si užili prima odpoledne.
(Kateřina Horváthová)

Věci mluví o sobě – slohová cvičení
V rámci slohových hodin se měli žáci 9.A vžít do role neživého předmětu a vyprávět o něm, jako kdyby obživl.
Slohový sešit
Jsem sešit do slohu a své majitelce sloužím jako školní pomůcka. Nejlépe se cítím ve
svém měkkém, na míru udělaném obalu. Jsem rád, když můžu být užitečný. Proto
jsem nejšťastnější, když do mě majitelka lechtivými tahy propiskou píše různá
cvičení či dlouhé slohovky.
Jsem sice mírnější povahy, ale dokáže mě pořádně vytočit, když ze mě majitelka
trhá papíry. Dále mi hatí náladu, pokud jde majitelka psát článek pozdě večer. Jsem
už totiž po namáhavém dni ve škole vyčerpaný. Není mi ani moc příjemné, když má
majitelka špatnou náladu, a tak škrábe, tlačí, píše přes okraj či pod řádek.
Přesto jsem rád, když mohu vidět rozzářené oči majitelky při splnění úkolu a nebo když do mě paní učitelka občas
napíše větu: „Pěkné vedení sešitu.“ To mi lichotí. A abych nezapomněl, až dosloužím, chci jít do sběru, aby ze mě
mohl být třeba další sešit do slohu.
(Radka Slámová, 9.A)
Herní počítač
Ahoj, jsem herní počítač. Můj majitel na mně hraje velmi názorné hry. Mám rád,
když majitel má radost z úspěchu instalace, která se mi povedla. Nejlepší je, když
můj majitel do mě nainstaluje antivirový program a jsem navždy zdravý. Mám hodně
aplikací, které mi pomohou k připojení se s přáteli. Jsem výborný na spouštění hudby.
Ovládám velmi dobře hraní her a pouštění filmů. Ale jsou chvíle, kdy mi je špatně,
protože se přehřeji. To se pokaždé seknu a majitel mě musí restartovat. To mě
docela bolí, ale jinak mám spokojený život.
(Jaroslav Bielák, 9.A)

5

Zprávy z pohledecké školy
Dne 3. září 2014 navštívila naši školu nevidomá paní Irena
Kratochvílová z Hodonína, která žákům přiblížila svět nevidomých a
poskytla cenné rady, jak se chovat v situacích, kdy se děti dostanou
do kontaktu s nevidomým či jinak zrakově postiženým člověkem.
Děti si mohly vyzkoušet některé z pomůcek, které lidem se zrakovým
postižením pomáhají v každodenním životě. Zaujal je speciální psací
stroj (Pichtův) a bodové
Braillovo písmo, které je
vytlačované a hmatem
rozeznatelné.
Někteří žáci dostali na
oči klapky a pokusili se o chůzi s bílou holí. Zahráli si fotbal, ale
orientovali se pouze podle cinkajícího míče. Zjistili, jak funguje
ozvučený mobilní telefon, poznávali peníze pomocí šablony a
vyzkoušeli indikátor světla a barvy, jenž pomáhá rozlišovat základní
spektrum barev a zdroj světla.
Paní Kratochvílová strávila s dětmi celé dopoledne, zodpověděla
všechny otázky a děti z besedy odcházely plny dojmů a nových
zkušeností.
4. září jsme navštívili dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě.
Dětské dopravní hřiště navozuje reálné situace, se kterými se denně
setkáváme v běžném silničním provozu. Disponuje kruhovým objezdem
i železničním přejezdem. Žáci si na jízdních kolech vyzkoušeli jízdu
podle dopravních značek a světelných signálů.
V úterý 6. září jsme se vydali na návštěvu za dravci, kteří se v tento
den usadili na školním hřišti v Novém Městě na Moravě.
A bylo se na co dívat …
Rok se s rokem sešel a na pohledeckém kopci opět vzlétli draci. Slunce je sice
neškádlilo svými paprsky, ale vítr se s nimi proháněl, jako kdyby čekal na to, až si
s ním někdo bude hrát. V úterý 7. října pořádala naše škola ve spolupráci s rodiči
tradiční Drakiádu. K vidění byly krásné dračí modely různých tvarů, které skvěle
létaly. Po nějaké době se však začaly snášet dolů trochu potrhané a pomuchlané.
Bylo vidět, že si vítr jejich společnost opravdu užil.
Celou akci jsme ukončili na hřišti TJ, kde jsme opekli párky a zahřáli se horkým
čajem.
Podzim se nese ve znamení sběru kaštanů.
V naší obci však tyto stromy nerostou. Proto
velké ocenění zasluhují rodiče nebo prarodiče
našich žáků, kteří společně s nimi přináší do
školy plody pro zimní přikrmování zvěře.
V loňském roce si děti vydělaly prodejem
kaštanů 700 korun. Tyto peníze darovaly Pavlu Brožovi, jenž je od roku 2012
připoután na invalidní vozík. K finančnímu obnosu mu dále darovaly tři pytle
víček od PET lahví.
V letošním roce se ve sběru kaštanů stále pokračuje.
Před 28. říjnem pokládáme každoročně věnec k pomníku padlých z I. světové
války, který zhotovují starší žáci naší školy. Připomínáme si vznik samostatného
Československa a památku zesnulých.
(Mgr. Marie Kučerová)
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Anketa - Jaký je tvůj nejlepší zážitek z letních prázdnin?
Nejhezčí zážitek jsem prožila se svou rodinou na Slovensku, kde jsme byli ubytováni v hotelu Eva.
(Lucie Gerlichová, 6.A)
Dny strávené hraním volejbalu.
(Linda Štouračová, 5.B)
Můj nejlepší zážitek z prázdnin je z Pálavy a Aqualandu Moravia a Valtic.
(Jana Polnická, 5.B)

Dovolená v Bulharsku s maminkou a bratrem.
(Markéta Humlíčková, 5.A)
Já jsem zažila nejhezčí dny v Řecku s rodinou, bylo tam krásně.
(Johana Chodilová, 5.A)
První let letadlem na ostrov Kréta. Potom jsem si užila skvělých 14 dní na táboře
na Podolí. A hlavně jsem byla s rodinou.
(Veronika Kopecká, 6.B)
Nejkrásnější zážitek byl, že jsme byli na vodě.
(Adéla Pochopová, 6.B)
Na táboře v Olešné, byla jsem tam s kamarády.
(Julie Svrčková, 7.A)
Dovolená na Krétě s rodinou a babičkou.
(Šírová Vendula, 9.A)
V Aqualandu Moravia s rodinou.
(Kristýna Romeniuková, 9.B)

odpovědi na anketní otázky zjišťoval Jakub Gerlich

Básničky o Novém Městě
Žáci vymýšleli v hodině literatury básničky o svém domově. Šesťáci vymýšleli vlastní básničku, páťáci měli jako
předlohu Šiktancovu báseň Haló, tady jaro!
Můj domov

Pohledec

Když vylezu na kopec,
vidím, jak u plotu štěká pes.
Pár domků kolem silnice,
zahrádky, zvířátka i slepice.

Pohledec je světa ráj,
nemusíš jít světa kraj.
Od Nového Města
vede pěkná cesta.
Jdi na velký kopec,
najdeš naši obec.

Máme tu obchod, dětské hřiště i školku,
fotbalák, kde můžu tančit polku.
Máme tu školu, dětský křik,
kdo tu bydlí, ten je šik.

(Kotovic Michal, 6.A)

Když vylezu na kopec,
vidím svůj milý Pohledec.
(Horváthová Julie, 6.A)
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Nové Město krásné je,
stále se něco zkrášluje.
Každý občan šťastný je,
když se něco buduje.

Haló, tady v Novém Městě
máme tady prudké deště,
hodně sněhu, dlouhou zimu,
zabalte se pod peřinu.

(Melicharová Lada, 6.A)

(Ondřej Smetana, 5.B)

Naše město

V Novém Městě na Moravě
tam se žije pořád zdravě.
V zimě se na lyže těšíme,
v létě na kole jezdíme.
Nové Město mám moc rád,
náš nový dům zde bude stát.

V Novém Městě je nám hezky,
všichni tu mluví česky.
V létě tu chodíme pěšky,
v zimě využíváme běžky.
Biatlon či sjezdovky,
lidí je tu na stovky.
Léto pak ovládnou kola
a pak zase škola volá.

(Jakub Petr, 6.A)

(Horká Sabina, 6.A)

V Novém Městě je vždy živo,
zvláště v zimě, když je bílo.
Lyže se tu vyrábí
a závody konají.

Haló, tady v Nové Vsi,
na návsi nám štěkaj psi.
To teprve budeš koukat,
až uvidíš kočky mňoukat.
Než se večer začne smrákat,
uslyšíš slepice kdákat.
Uši si pak zacpat musí,
ten, kdo slyší hejkat husy.
Na podzim, až začne fičet,
to je slyšet prase kvičet.
A mám ještě dobré zprávy,
že v kravíně bučí krávy.

Lyžaři se sjíždějí
a medaile sbírají.
Všichni volají
hop, hop, hop a
je to takhle každý rok.
(Denisa Klimešová, 6.A)

(Jindra Zdražil, 5.B)

Haló, tady ve Vsi,
dnes štěkají všichni psi.
Že by zde byl lupič bídný,
co jen krade mezi lidmi?
Ne, to je jen naše kočka –
ta, co má ta bystrá očka.
Dnes si vyšla na procházku,
pejsku, zůstaň na provázku!

Haló, jaro ve Městě,
potkáš ho hned na cestě.
Tulipán si vezmeš domů,
projdeš při tom alej stromů.
Uvážeš je do kytičky,
nachystáš je pro babičky.
Obě mají jarní jména,
jsou Marie a Irena.
Je to dárek pro babičky,
dají si ji do vázičky.

(Hana Žváčková, 5.B)

(Tomáš Maca, 5.B)
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Žákyně 5.B ilustrátorkami
V loňském školním roce docházela za žáky novoveské základní školy paní Zdeňka
Šiborová a vyprávěla jim pohádku O vodníčkovi, který se stal hasičem. Žáci mohli
k této pohádce vytvářet ilustrace. Ty nejlepší obrázky si paní Šiborová vybrala a
doplnila jimi výtisk své knížky o zmíněné pohádce.
Žákyně letošní 5.B – Adélka Rychtářová a Jana Polnická – patří mezi tyto vybrané
ilustrátory. Paní Šiborová jim výtisk pohádky přinesla osobně do školy a předala jim
jej v hodině českého jazyka.
Jsme rádi, že naši školu navštěvují výtvarně nadaní žáci. Děvčatům gratulujeme a
přejeme jim, aby nezůstalo jen u tohoto výtisku.
(Mgr. V. Konvalinková)

Adélka Rychtářová

Jana Polnická

Žáci píší o akci záchranné stanice Seiferos
Tato přednáška o dravcích
se konala dne 9. 9. 2014 na
atletickém stadionu, zhruba
po druhé vyučovací hodině.
O dravcích nám vyprávěl
jeden pán, který má už
hodně
zkušeností.
Upozorňoval nás, že se jich
(dravců)
nemusíme
bát,
protože
jsou
nakrmení.
Viděli jsme asi 35 druhů
dravců, a dokonce jsme si
mohli pohladit naši největší
sovu - výra velkého. Po vyprávění následovaly soutěžní otázky, za které jste
mohli získat nějakou cenu, a po těchto otázkách jsme viděli lov a let dravců.
Vzlétl například orel bělohlavý, puštík obecný, káně lesní. Po svém dobrém
výkonu si zasloužili odměnu.
Bylo to velmi působivé a poučné. Je zvláštní, že mnoho lidí ani neví, kolik druhů dravců u nás žije.
(Tereza Ondráčková, 8.A)

9

Bylo to velmi pěkné, zajímavé a poučné. Líbilo se mi, jak dravce pouštěli a ukazovali jejich způsob lovu. Celý
program se mi velmi líbil.
(Jana Polnická, 5.B)
Moc se mi tam líbilo, jak pouštěli dravce nebo jak o nich povídali. Bylo to tam moc hezké.

(Kristýna Zdražilová, 5.B)

V úterý 9. 9. 2014 jsme se zúčastnili krásné besedy o dravcích. Sešli jsme se na atletickém stadionu, kde byli
vystaveni různí dravci. Nejvíce se nám líbil orel bělohlavý a sovice sněžná. Velice zajímavé bylo, jak je krmili
syrovým masem. Seiferos se nám velice líbil a doufáme, že všem ostatním také.
(Veronika Boušková a Veronika Kopecká, 6.B)
Byla jsem nadšená vším. Jak ti dravci lovili a jak je představovali. Také se mi líbilo, jak pan chovatel mluvil o své
sousedce a jak nám ty ptáčky ukazovali zblízka. Jednu sovu jsme si mohli pohladit, bylo to super! A také tam
vypustil Anežku s Arnoštem a řekl, že jsou jako buldozeři. Sranda byla, když vedle krkavce nechal tašku a on si z ní
vyhrabal nějaké maso. Moc jsem si to užila!
(Adéla Rychtářová, 5.B)
Z vystoupení jsem byl nadšen. Nejvíce se mi líbila sovice sněžná. Musí to být strašná dřina dravce vycvičit. Mohli
jsme je vidět při lovu. Bylo prima pozorovat tyto ptáky zblízka.
(Radek Prokop Dostál – Pohledec, 4. ročník)

připravila Natálie Rychtářová s Annou Šanderovou
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Stolní tenis na naší škole
V pondělí 6. října a v úterý 7. října sehráli žáci 2. stupně turnaje ve stolním tenise.
V kategorii žáků 6. a 7. tříd se ve velké konkurenci umístili:
na 3. místě - Jan Rak z 6.A
na 2. místě – Barbora Nečasová z 6.B
na 1. místě – Štěpán Raus ze 7.A
V kategorii žáků 8. a 9. tříd se umístili:
na 3. místě – Jarda Bielák z 9.A
na 2. místě – Filip Pohanka z 9.A
na 1. místě – Michal Horváth z 8.A
Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole!

(Mgr. Z. Ondráčková)

Rozhovor s vedoucí školní jídelny Jaroslavou Bílou
1. Paní Bílá, jaký byl Váš první pocit, když jste nastoupila do školní jídelny?
Můj první pocit byl, jako bych se vrátila v čase do doby, kdy jsem sama chodila do
školy. Na stolech byly ošklivé gumové ubrusy, které nehezky voněly, a všude byly
umělé květiny. Paní kuchařky mě mile přivítaly.
2. V čem spočívá Vaše práce?
Práce vedoucí školní jídelny je velmi rozmanitá. Ráno musím nachystat kuchařkám
suroviny, které potřebují na přípravu oběda. Účtuji paní účetní faktury, platby od
strávníků, přijímám zboží, ukládám ho do skladů potravin, potom zpracuji doklady
týkající se vedení školní jídelny, dělám objednávky zboží, píšu jídelníčky, vybírám
stravné v hotovosti, jednám s rodiči, přihlašuji a odhlašuji obědy, tisknu náhradní
stravenky, jednám s dodavateli, panem ředitelem a s učiteli.
3. Od kterých dodavatelů odebíráte suroviny?
Některé potraviny do naší školní jídelny odebíráme od dodavatelů, které nám vybral městský úřad přes
internetovou aukci, a ostatní potraviny odebíráme podle ceny od ostatních dodavatelů, většinou z našeho kraje.
4. Kdo a podle čeho sestavuje jídelníček?
Jídelníček sestavuje vedoucí kuchařka podle doporučení pestrosti jídelníčku krajské metodičky a já jí ho potom
schvaluji.
5. Vaříte také diety?
Ano, v naší školní jídelně vaříme bezlepkovou dietu a taky připravujeme dietu pro děti, které mají cukrovku.
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6. Podle čeho se vydávají porce jídel?
Porce jídel jsou stanoveny podle norem pro školní stravování. Je v nich přesně určená velikost porce a nutriční
hodnota jednotlivých pokrmů. Strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku - 7-10 let, 11-15 let a strávníci nad 15
let.
7. Chystáte také nějaké novinky?
Jako novinku bych chtěla do naší školní jídelny zavést pravidelně jednou týdně bezmasé slané jídlo, používat více
obilovin do jídel (jáhly, pohanka, vločky), víc salátů z luštěnin, čerstvé zeleniny a ovoce.
Ale nebude to snadné.
8. Co ráda děláte ve volném čase?
Ráda chodím na dlouhé procházky, tančím zumbu a poslouchám moderní hudbu (třeba Drum and Bass, Dup step),
čtu knížky.

Zeptal jsem se také nových paní kuchařek:
Jak se Vám líbí práce ve školní jídelně?
Paní Řádková: Super kolektiv a pěkná kuchyně.
Paní Dostálová: Jsem tady velice spokojená. Je to práce, která
mě naplňuje. Poznávám a učím se nové věci.
Paní Staříková: Bezva kolektiv a práce jako v domácí kuchyni.
Co rády děláte ve volném čase?
Paní Řádková: Chodím na procházky, pletu košíky, sportuji.
Paní Dostálová: Ráda houbařím, trénuji mladé hasiče, věnuji se
rodině a jezdím na výlety.
Paní Staříková: Ráda se věnuji sportu,
tanci, jízdě na kole a rodině.
Jaká jídla máte nejraději?
Paní Řádková: Všechna, když jsou poživatelná.
Paní Dostálová: Všechna jídla, která mi někdo připraví a uvaří.
Paní Staříková: Ta, která někdo uvaří z radosti a má z nich taky radost.

Děkuji všem za rozhovor.
Jakub Gerlich

Jaké by bylo vaše poslední jídlo v životě? Co byste si přáli?
Když už jsme dělali rozhovor ve školní jídelně, napadlo nás, abychom se zeptali učitelů, co by si ještě přáli
ochutnat, kdyby věděli, že je to naposledy.
Mgr. Gabriela Simonová – Rajskou.
Mgr. Anna Lüftnerová – Bramborák.
Mgr. Ludmila Tonarová - Velkou čokoládu Lindt nebo belgické pralinky.
Mgr. Aleš Kříž - Smaženého kapra se salátem.
Jaroslava Bílá - Moje poslední jídlo v životě by bylo pečené maso z konzervy,
vařené brambory a hlávkový salát, ale musela by mi to udělat babička
Petrovská!
ptal se Jakub Gerlich

12

Sport na naší škole
Tréninky v září ve ŠSK
1. - 3. ročník na stadionu

4. - 7. ročník - trénink na kolech v září
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Mladší žáci na přeborech družstev v Litomyšli 14. září 2014 - 1. místo chlapci, 2. místo dívky

Výsledky okresního kola v přespolním běhu školních družstev 9. října 2014
Ve čtvrtek 9. 10. se naši žáci zúčastnili ve Žďáře nad Sázavou přespolního běhu. V
každé kategorii závodilo 16 až 18 škol z okresu. Proto na startu každé kategorie
stálo kolem 80 - 100 dětí, které ze všech sil bojovaly o nejlepší umístění v okrese!
Délka běžeckých tratí se pohybovala od jednoho po tři kilometry. Žáci a žákyně naší
školy bojovali skvěle, z okresního kola si za soutěž družstev přivezla děvčata dvě
první místa, kluci jedno čtvrté a jedno šesté místo.
Na stupních vítězů stál za jednotlivce Josef Švanda, který doběhl z mladších žáků
první. Druhé místo si vybojovala v kategorii mladších žákyň Kája Špinarová před
Sárou Zámečníkovou a v kategorii starších žáků si přivezl bronz Jan Zdražil.
Družstvo mladších žákyň, které postupuje do krajského kola, tvořila tato děvčata:
Karolína Špinarová, Sára Zámečníková, Barbora Nečasová, Sabina Pestrová, Barbora Janíčková a Táňa Slámová.
Starší dívky, které okres také vyhrály a byly skvělé, závodily v tomto složení:
Marta Slonková, Barbora Felcmanová, Vendula Šírová, Lucie Peňázová, Anna Šanderová a Simona Kališová.
Mladší žáci skončili na výborném šestém místě v tomto obsazení: Josef Švanda, Karel Petrle, Marek Škařupa, Jan
Beneš, Michal Zaoral a Jirka Ptáček.
Poslední velikou pochvalu dáváme starším klukům, kteří se poprali s tratí 3 km a skončili mezi 18 školami ve své
kategorii na krásném 6. místě!
I když nejsou trénovaní, měli odvahu postavit se na start a úspěšně reprezentovat naši školu.
Pochvalu si zaslouží Jan Zdražil, Michal Mareček, Martin Plodr, Jiří Švanda, Miloš Loub a Michal Mayer.
Všem závodníkům moc děkujeme a postupujícím družstvům přejeme úspěch v krajském finále!
(Mgr. Vlasta Holubová)
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1. místo mladší žákyně

1. místo Josef Švanda

1. místo starší žákyně

2. místo Jan Zdražil

2. místo Kája Špinarová, 3. místo Sára Zámečníková

Okresní kolo - přespolní běh
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Čtyřboj Vysoké Mýto, nejmladší žáci - 28. září 2014

Krajský přebor škol v přespolním běhu
15. října postoupila naše škola, konkrétně mladší žákyně
a starší žákyně, z okresního kola do krajského finále ve
Žďáře nad Sázavou.
Našim děvčatům se opět
dařilo, když starší holky
ve složení Marta Slonková,
Bára Felcmanová, Vendula
Šírová, Lucie Peňázová,
Anna Šanderová a Simona
Kališová skončily jako
družstvo na výborném
třetím místě. Vyhrálo družstvo dívek z Havlíčkova
Brodu a postupuje na Mistrovství ČR.
Mladší děvčata naší školy skončila na krásném druhém
místě a prohrála jen o dva body s Jihlavou. Družstvo
tvořily Sára Zámečníková, Karolína Špinarová, Bára Janíčková, Táňa Slámová, Bára Nečasová a Sabina Pestrová.
Všem děvčatům gratulujeme ke krásnému úspěchu v krajském finále.
(Mgr. Vlasta Holubová)
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Putovní výstava ke Dni válečných veteránů
Na školní chodbě instalovali studenti sousedního gymnázia panelovou výstavu ke Dni válečných veteránů, který
každoročně připadá na 11. listopad. Žáci 2. stupně se v hodinách dějepisu seznámili s myšlenkou tohoto významného
dne. Navíc deváťáci budou mít možnost navštívit besedu s válečným vysloužilcem, který se zúčastnil vojenské mise
v Afghánistánu.
(Mgr. Aleš Kříž)
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Fotogalerie
6.A a 6.B v knihovně - beseda o ilustrátorech dětských knížek
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EKOOKÉNKO

7.ročník – exkurze na sádkách v Novém Městě
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Bublina zjistila, co vás teprve čeká
Od září do listopadu
4.11.
11.11.
25.11.
14.11.
17.11.
11.11.
20.11.

plavecký výcvik 4. tříd
Návštěva divadelního představení Maryša v jihlavském divadle
EZOP 6.A
EZOP 6.B -,,Já jsem já“
O císaři Karlu IV. - dějepisný program pro 4.-9. roč.
Státní svátek (VOLNO)
8.B – Exkurze Žďár - ÚŘAD PRÁCE, ŽĎAS
8.A – Exkurze Žďár - ÚŘAD PRÁCE, ŽĎAS

ZÁBAVA S BUBLINOU
Hádanky
1. Otec měl 5 dcer.
Jmenovaly se Nana, Nene, Nini, Nono.
Jak se jmenovala jeho pátá dcera?
2. Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a není to kočka. Co je to?
3. Růžová je, leze z hlíny, kos má na ni laskominy.
4. Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře les?
5. Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?
připravila Dominika Janů
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Vtipy
Pepíček zavolá do řeznictví a ptá se:
„Máte prasečí ouška?"
„Ano, máme."
„A máte prasečí nos?"
„Ano, máme."
„A prasečí ocásek?"
„Ano, máme."
„A máte taky telecí kopýtka?"
„Ano, ta také máme."
Pepíček: „No, vy ale musíte vypadat!"
„Pane vrchní, mám hlad jako vlk.“
„Lituji, ale Červené karkulky nevedeme."
„Vy jste nemocnej?" ptá se důchodkyně souseda.
„Ne, proč?"
„No, viděla jsem vás odcházet od doktora."
„Aha. A až budu odcházet ze hřbitova, tak to bude znamenat, že jsem umřel?"
Jdou dvě sušenky po silnici, jednu přejede auto a druhá jí povídá: „Pojď, a nedrob!!!"
Na hodině se ptá paní učitelka: „Pepíčku, jak bys dokázal, že je Země kulatá?“ Pepíček odpoví: „Nijak, já to nikdy
netvrdil."
připravila Jitka Janů

Křížovka 1
Co je opakem levé?
Jak se nazývá mládě kočky?
Kolik má týden dnů?
Opak východu?
Co začíná na podzim padat ze stromů?
Co je po podzimu?

Křížovka 2
Pětkař přijde domů a volá: „Mámo, táto, dostal jsem dvojku!”
„No, výborně, a z čeho?”
„Z (tajenka).”
Opak bohatého?
… jako sova.
Hladový jako …
Bez práce nejsou …
Opak dne?
Komu se nelení, tomu se …
vytvořila Bára Felcmanová
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Křížovka 3
zvedneš sluchátko a řekneš …
náš sousední stát na východě
titul právníka
africký a indický … (zvíře)
obyvatel Německa
indiánský léčitel
slaví svátek společně s Pavlem
opak vesnice
hvězda a jméno postavy z Harryho Pottera
výherní los
ptačí citoslovce

vytvořila Tereza Křehlíková

Řešení hádanek
1. Nunu
2. kocour
3. žížala
4. podzim
5. sníh

Řešení křížovky 1
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Řešení křížovky 2
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Řešení křížovky 3
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