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Chlapci z 9. tříd s vlastnoručně vyrobeným dřevěným betlémem.

Milí čtenáři,
máme tu opět předvánoční čas. Nepochybuji o tom, že
se všichni těšíte nejen na tajemství, které odkryje
Štědrý večer, ale i na klid a pohodu vánočních
prázdnin.
Děvčata z redakční rady by se s vámi ráda podělila o
to, co pro ně znamená období těchto svátků.
Na první straně vám přicházejí popřát krásné svátky
i chlapci z 9. tříd s vlastnoručně vyrobeným dřevěným
betlémem. Ten vyřezali společnými silami při exkurzi
na Bělisku. Zleva: F. Dobrovolný, M. Řezníček,
A. Mrázek, D. Trčka, L. Sláma, A. Blaha a J. Jinek.
Spodní řada zleva: S. Filip, Z. Loub, R. Doležal a
P. Dufek.

Doufám, že si ještě před odchodem na vánoční prázdniny rádi pročtete náš časopis.

Přeji vám všem veselé Vánoce, bohatou nadílku a hodně štěstí a úspěchů v novém roce.
za celou redakční radu V. Konvalinková

Chumelí
Jiří Žáček

Koleda
Miloš Kratochvíl

Chumelí a chumelí,
vyskákejte z postelí,
poběžíme pro jedličku,
pro kapra a pro jmelí.

Co bylo, bylo...
Je čas usmíření.
Vánoční zvon zní bílou krajinou.
Je čas, kdy můžeš
koupit odpuštění
větvičkou jmelí, kapří šupinou.

Oblečte si kabátky,
sklouzneme se před vrátky,
těšíme se na Vánoce,
ať jsou jako z pohádky!

Co bylo, bylo...
Teď je všude bílo.
Sníh tady ale není na stálo.

Sklouzneme se po ledu,
zazpíváme koledu
pro tatínka, pro maminku,
pro babičku, pro dědu.

Mám jedno přání:
Až přijde čas tání,
aby v nás odpouštění zůstalo.

Chumelí a chumelí,
všichni jsme dnes veselí,
těšíme se na Ježíška,
co nám asi nadělí?

Natálie Rychtářová: K Vánocům mám velmi kladný vztah. Jsou to svátky klidu a jejich
atmosféra je nezapomenutelná. Každý rok se na ni těším. Těším se, až nazdobíme stromeček,
sedneme si ke stolu a společně povečeříme. Tento rok to bude určitě ještě lepší, protože tu
s námi budou obě babičky a děda. Nedílnou součástí Vánoc jsou také české pohádky (např.
Peklo s princeznou, Anděl Páně, Tři oříšky pro Popelku) a české tradice (např. pouštění
lodiček, rozkrajování jablíčka).
Moc se na Vánoce těším!
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Dominika Janů: Moje nejlepší Vánoce? Nemohu vyzvednout jen jedny. Všechny byly krásné.
Mohu napsat snad jen to, že nejlepší Vánoce by měly být na sněhu. Také si člověk musí
uvědomit, že tyto svátky nejsou jen o tom, kolik dostaneme dárků, ale že jejich pravá
podstata je úplně jinde.

Anna Šanderová: Já si myslím, že Vánoce jsou radostný svátek o narození Ježíše Krista.
Nejlepší Vánoce jsem zažívala jako malá, neboť jsem byla plna očekávání ze Štědrého dne.
Za oknem se třpytil sníh, který pokrýval celou zahradu. Teď už vím, že Vánoce nejsou jenom
o dárcích.

Barbora Felcmanová: Pro mě jsou všechny Vánoce úžasné. Jsem ráda už jen za to, že se
sejde celá naše rodina pohromadě. To dělá Vánoce krásnými.

Jitka Janů: Mám ráda Vánoce. Nikoli kvůli dárkům, ale pro jejich příjemnou atmosféru.
Nedá se říct, jaké byly moje nejlepší Vánoce, jelikož každé byly jiné a něčím výjimečné.
Jsem ráda, když se všichni sejdeme u stromečku.

Vánoční anketa
Všechna děvčata z redakční rady se ptala žáků naší školy, jaký dárek by si letos
přáli najít pod stromečkem a jaký dárek byl ten nejlepší, který dosud dostali.
V následující tabulce najdete přehled odpovědí od vybraných žáků z obou stupňů naší
školy.

1. stupeň
jméno, třída:
Brodinová Alžbětka, 1.A
Kunstmüller Lukášek, 1.A
Drdla Vítek, 1.B

nejlepší dárek byl/a:
prstýnek
kolo
Vykopávka kostí

Mrňousová Pavlínka, 1.B

letos si o Vánocích přeji:
stavebnici
petardy
Lego - Scormova škorpioního
útočníka
mikrofon

Malušková Katka, 2.A
Lempera Dan, 2.A
Slonková Markétka, 2.B
Švaříček Míša, 2.B

lego
Nerf pistoli
plyšového koně
nové lyže a boty

Lego Friends jachta
televize
nevím
lyže

Mahlová Maruška, 2.C
Svatý Matěj, 2.C

stojánek na noty
elektrostavebnice

plyšáci (tučňák, koník)
Lego Creator (dům na stromě)

Felcmanová Lucka, 3.A
Mrázek Láďa, 3.A
Hudcová Adélka, 3.B
Jelínek Vojta, 3.B

zpívajícího ptáčka
notebook
mluvícího křečka
Lego Technik

chodící a štěkající pes
formule na ovládání
hra Střílení duchů
Lego Technik skútr
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knížka o princeznách

jméno, třída:
Slonková Matylda, 4.A

nejlepší dárek byl/a:
hřeben

Hudák Kryštof, 4.A
Smetana Petr, 4.B
Laifrová Sabina, 4.B

letos si o Vánocích přeji:
kabelku, kterou si sama mohu
vymalovat
mobil
mobil
brášku, pejska buldoka

Zdražilová Anička, 5.A
Bureš Vojta, 5.A
Žváčková Jolana, 5.B
Petrová Kristýna, 5.B
Janů Tomáš, 5.C
Pilná Klára, 5.C

mobil
kopačky
polštář
3D puzzle (Eiffelova věž)
elektrické klávesy a deštník
telefon

svítící koule
brusle na hokej
mobil
Medvídek Pú s vaničkou
auto na ovládání pohybem ruky
lyže

jméno, třída
Zdražilová Kristýna, 6.A
Tučková Marta, 6.A
Konvalinková Hana, 6.B
Rychtářová Adélka, 6.B

letos si o Vánocích přeji:
novou knížku
knihu o koních
hru Dobble
svítící vločku

nejlepší dárek byl/a
kniha
kniha o koních
taneční podložka
mobil

Lhoták Pavel, 7.A
Gerlichová Lucie, 7.A
Špinarová Karolína, 7.B
Špaček Jiří, 7.B

nový mobil
tablet
horské kolo
mobil

mobil
spacák
mobil a snowboard
ponožky

Zajíček David, 8.A
Slámová Eliška, 8.A
Dobrovolný Vojtěch, 8.B
Laštovičková Anna, 8.B

počítač
mobil
kopačky
kolečkové brusle

mobil
počítač
Xbox
mobil

Ondráčková Tereza, 9.A
Dobrovolný František, 9.A
Blaha Alex, 9.B
Kozlová Lucie, 9.B

oblečení, čepici
počítač
sníh
mobil

náušnice
mobil
mobil
výbava na koně

playstation
počítač
sáňky

2. stupeň

Vánoční kvíz
Mýty a pověry k Vánocům patří stejně jako cukroví a koledy. Minimálně jedna z tradičních pověr se v každé rodině
dodržuje – ti ukázněnější se postí, někteří si do peněženky dávají rybí šupinu a někteří touží po hvězdičce v
rozkrojeném jablku.
Navzdory tomu, že svět dnes funguje jinak než před tisíci lety, kdy vznikaly pohanské tradice a pověry, životní
přání a touhy zůstávají stejné. Proto nepřekvapí, že i jindy racionálně uvažující lidé podléhají v období Vánoc
mystické náladě. Pověry jsou jistota, které se nechceme vzdát, i když dnes mnohé z nich působí absurdně. Jaké
jsou ty nejznámější i nejabsurdnější pověry? Pojďte hádat.
1. Pokud ovážete nohy štědrovečerního stolu provazem nebo řetězem,
a) nebude nikdo z rodiny smět následující rok odcestovat do zahraničí.
b) rodina zůstane pohromadě.
c) budete muset dávat pozor, abyste se neuhodili, jinak vás čeká úraz v novém roce.
2. Chcete-li sobě a svým bližním dopřát zdraví,
a) nevstávejte při štědrovečerní večeři od stolu, jinak hrozí smrt.
b) nejezte při štědrovečerní večeři sladkovodní ryby.
c) udělejte před štědrovečerní večeří pár cviků pro své tělo.
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3. Na Štědrý den se nemá
a) vůbec svítit.
b) koukat na televizní pohádky.
c) prát ani věšet prádlo. Obojí přináší rodině smůlu.
4. Pokud upečete 25. prosince čerstvý chléb,
a) musíte jej do druhého dne sníst se svým sousedem, abyste zachovali dobré vztahy do budoucna.
b) bude mít kouzelnou moc a dokáže uzdravovat.
c) musíte jej nabídnout sedmi různým lidem, abyste si zajistili štěstí do příštího roku.
5. Aby se hospodyni povedla vánočka,
a) musí být při přípravě oblečená v bílém, po celou dobu nesmí padnout jediné slovo a těsto vzejde, jen pokud
během kynutí žena vyskakuje do výšky.
b) nesmí při přípravě vůbec mluvit a musí mít nějakou ozdobu ve vlasech.
c) musí ji připravovat s někým, koho má velmi ráda.
6. Pověra pro vdavekchtivé – Toužíte-li velmi po sňatku,
a) snězte před spaním dva stroužky česneku. Ten, koho neodradí česnekový zápach, Vás přijde ve snu políbit. To
bude budoucí muž.
b) snězte před spaním květ růže. Budete krásná a spanilá a ve snu se Vám zjeví budoucí partner.
c) snězte před spaním celého slanečka. Nezapíjejte. Ani když budete mít žízeň. Vydržte! Sklenku vody by Vám měl
ve snu podat budoucí manžel.
7. Chcete-li zjistit, jestli se následující rok vdáte, postavte se zády k otevřeným dveřím
a) a pod levou nohou odhoďte střevíc. Pokud špička ukazuje ze dveří, zůstanete ještě rok svobodná.
b) a přes rameno hoďte střevíc. Pokud špička po dopadu ukazuje ze dveří, provdáte se.
c) a přes hlavu hoďte střevíc. Pokud špička po dopadu ukazuje ze dveří, provdáte se, ale nešťastně.
8. Dívka se do roka provdá, pokud zaklepe na kurník.
a) Ozve-li se kohout, vdavky jsou jisté.
b) Ozve-li se slepice, provdá se mnohem později.
c) Neozve-li se žádný zvuk, zůstane svobodná minimálně tři roky.
Řešení naleznete na konci časopisu.

Podzimní nocování ve škole
V pondělí 26. října
jsme se odpoledne
sešli v naší třídě.
Naplánovali jsme si
přespání ve škole.
Společně jsme šli
do cvičné kuchyňky.
Kdo nechtěl vařit,
mohl hrát ping-pong
ve třetím patře.
Rozdělili jsme se na
čtyři skupiny. Dvě
vařily
dýňovou
polévku a další dvě
pekly
cuketovou
buchtu.
Já s Jirkou, Klárkou
a Tomášem jsme
dělali polévku. Dýni
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jsme nakrájeli a dali vařit do osolené vody s rozmarýnem. Abychom si ukrátili dlouhou chvíli, než se jídlo uvaří, hráli
jsme stolní hry. Když dýně změkla, tak jsme ji rozmixovali a přilili smetanu. Po dovaření jsme zavolali děti, co hrály
ping-pong, a navečeřeli se. Ochutnali jsme buchtu i polévku.
Chvíli jsme si ještě hráli. Potom jsme šli všichni do třídy, kde jsme poslouchali písničky a dělali pracovní listy na
téma Halloween. Když jsme dokončili pracovní listy, procházeli jsme se noční školou osvětlenou dýňovými lampami.
Před spaním jsme se dívali na film Hotel Transylvania. Všichni jsme si to moc užili.
(Michal Starý, 5.B)

Vybíjená mladších žákyň v Novém Veselí – 27. 10.
Byl to už 8. ročník turnaje, atmosféra skvělá, děvčata bojovala na sto procent. Naše družstvo skončilo na 5. místě,
prohrálo s kvalitním soupeřem vždy o jediný bod. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev.
Naše žákyně bojovaly o nejlepší umístění ve složení - Denisa Klimešová, Berenika Podařilová, Karolína Špinarová,
Anička Plodrová, Lenka Zahradníková, Linda Šťouračová, Adéla Pochopová a Veronika Boušková.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
(Mgr. V. Holubová)

Kopaná starších žáků
29. října se konalo ve Velkém Meziříčí 2. kolo Školního fotbalového poháru Coca-Cola
Cup (starší žáci). Soutěžila zde čtyři družstva.
Žáci naší školy vybojovali 2. místo, když porazili Náměšť 3:1, remizovali se Svratkou 1:1
a s Velkým Meziříčím 2:2.
Nejvíce branek střelil Vojtěch Dobrovolný (5), který patřil k nejlepším hráčům turnaje.
Školu dále reprezentovali: Petr Svoboda, Pavel Doležal, Vladimír Žváček, Roman Doležal,
Daniel Filip, Lukáš Dvořák, Štěpán Raus, Jiří Ptáček, Filip Chalupa.
(Mgr. V. Holubová)
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Beseda s panem Linhartem
V pátek 20. listopadu uvítala naše škola vzácného hosta z řad
bývalých politických vězňů. Byl jím pan Karel Linhart z Nového
Města na Moravě, člen Konfederace politických vězňů. Během
dvouhodinové besedy se žáci 9. ročníku dozvěděli řadu
informací o poměrech v komunistických kriminálech, o
neúprosných politických procesech 50. let 20. století. Pan
Linhart byl v roce 1949 zatčen za činnost ve studentské
odbojové skupině. Byl odsouzen na 10 let vězení za velezradu a
špionáž, odseděl si šest a půl roku, poté jej čekalo podmínečné
propuštění. Prošel věznicemi v Jihlavě, Brně, Plzni a naposledy
jáchymovským lágrem, kde těžil uranovou rudu.
V letech 1948 – 1989 bylo protiprávně odsouzeno a dlouhodobě
vězněno přes 250 000 lidí. Beseda byla vzpomínkou na dobu
ztráty demokracie. Mnozí žáci již berou život v demokracii jako samozřejmost, avšak je to velmi křehká záležitost.
Vzpomínalo se na časy potlačování svobody, pronásledování a manipulace společnosti, kdy mnohé obyvatele
Československa ovládl strach. Tyto události je důležité neustále připomínat dalším generacím.
A jaké jsou ohlasy našich deváťáků na tuto zajímavou besedu?
„Velmi obdivuji lidi, kteří něco zažili, něco, co zásadně měnilo jejich životy za určitou dobu, která asi nebyla moc
lehká a podle jejich představ. Toto téma mě moc bavilo, protože jsem o tom také něco četla i slyšela.“
„Ty nejlepší roky proseděl ve vězení. Asi bych
nedokázala být tam, kde byl on. S jedním lavorem pro
tolik lidí! Čekat několik dnů, než bude rozsudek!
Alespoň dnešní doba je ve vězení prý jiná a mírnější.
Nemusí spát i pracovat ve stejném oblečení jako oni
dříve.“
„Myslím si, že je super setkat se s člověkem, který
zažil poválečné hrůzy a je ochoten se o to podělit.
Slovo režim evokuje touhu po vládnutí a moci. Já si
myslím, že terorem se to nedá dělat, a proto
nesouhlasím s komunismem ani s podobnými režimy.“
„Beseda byla velice zajímavá. Určitě to nemohlo být
lehké. Jít do vězení prakticky za nic, muselo být
strašné. Vůbec to zacházení a celé to chování společnosti bylo tenkrát na bodu mrazu. Mít jen jeden záchod? A být
v té místnosti několik dní, než padl rozsudek? Už jen to mělo být zakázané. Také nechápu, jak je ten „kamarád“
mohl napráskat… No, a také, když musel na vojnu, i když měl manželku a čekali mimčo. Na druhou stranu, i ta jeho
žena musela být silná.“
„Je zajímavé a obdivuhodné, že o takovém teroru dokáže mluvit. Bylo to jistě období frustrace, neustálého
strachu a ponižování. Ale tyi, kteří bojovali proti tomuto teroru, ať úspěšně či neúspěšně, musím obdivovat,
protože odešli z určených kolejí a plavali proti proudu i přesto, že měli téměř jistou smrt. Můžeme jen doufat, že
nás tato doba nezastihne. To, co zažívali, musela být úděsná psychická i fyzická muka.“
(Mgr. A. Kříž)

Zprávy ze školní družiny
Královská audience
V listopadu do školní družiny opět zavítal Karel IV. Prohlédl si iniciály, které děti nakreslily. Byl velmi spokojený, a
proto každé oddělení dostalo jako dar hospodu a univerzitu. Samozřejmě že ne opravdovou, ale jen nakreslenou,
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aby si děti mohly samy budovat a
malovat svoje „nové město“. Nechyběl
ani další úkol. Takže každé oddělení
se teď pyšní svým vlastním erbem. To
bude Karel IV. koukat!
Předvánoční pohoda
V pátek 4. prosince jsme si do školní
družiny pustili trochu té vánoční
atmosféry. V našich třídách jsme v
podvečerních hodinách přivítali nejen
děti, ale i jejich rodiče. Vyrobili jsme
vánoční svícínky a do dopisu pro
Ježíška jsme napsali svá tajná
vánoční přání. Pak jsme si svícínky
zapálili, poseděli, zazpívali vánoční
písničky, jedli perníky, pili vánoční punč a užívali si poslední klidné chvíle před vánočním blázněním.
(K. Horváthová)

Florbal starších žáků - okrskové kolo
Konalo se 26. 11. ve Žďáře nad Sázavou za účasti devíti družstev. Naši žáci skončili na krásném třetím místě, když
prohráli až na nájezdy se dvěma žďárskými základními školami. Zaslouženě tak postoupili do okresního kola.
Branky stříleli: Filip Chalupa (6), Vojta Dobrovolný (3), Vladimír Žváček (2), Matouš Horváth (1).
Školu dále reprezentovali: Petr Svoboda, Jakub Graňák, Aleš Mrázek, Martin Žák, Vít Chalupa.

Florbal - Vyhráli okres a postupují na kraj
Starším žákům se povedl husarský kousek z okrskového
kola
školních
družstev
postoupili do okresního, kde je čekal těžký
soupeř ze Žďáru a Velkého Meziříčí. V
bystřické hale se jim naštěstí velice dařilo.
Nejdříve porazili Velké Meziříčí 4:1, ale
prohráli s 2. ZŠ Žďár 3:1. Postoupili tak do
semifinále z druhého místa.
V semifinále vyhráli nad Radostínem 7:1 a
dostali se do finále, kde opět narazili na
druhou žďárskou základní školu. Tentokrát
se našim klukům podařilo oplatit jim
porážku a porazili Žďár 3:1.
Stali se tak nečekaným vítězem okresního
kola a postoupili na kraj do Havlíčkova
Brodu.
Branky za naši školu a město stříleli: Filip
Chalupa (7), Vojtěch Dobrovolný (5), Aleš
Mrázek (2), Petr Smitek (1).
Školu dále reprezentovali: Petr Svoboda,
Vladimír Žváček, Martin Žák, Vít Chalupa,
Matouš Horváth a brankář Jakub Graňák.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
Filip Chalupa.
Chlapcům gratulujeme.
Vedoucím družstva byl pan učitel Zdeněk Harvánek.
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(Mgr. V. Holubová)

Florbal – krajské kolo v Havlíčkově Brodě
Ve čtvrtek 10. 12. se uskutečnilo krajské kolo základních škol ve florbalu za účasti pěti družstev. Naši žáci
překvapili a obsadili skvělé třetí místo.
Na turnaji dosáhli těchto výsledků: v prvním zápase porazili Pelhřimov 3:2, ve druhém prohráli s vítězem turnaje
Havlíčkovým Brodem 2:1, ve třetím porazili Okříšky 6:4 a v posledním zápase podlehli Jihlavě 2:0. Branky stříleli
Filip Chalupa (8) a Vladimír Žváček (2). Školu dále výborně reprezentovali Petr Svoboda, Petr Smitek, Aleš Mrázek,
Vít Chalupa, Martin Žák, Matouš Horváth, Jakub Graňák a Vojta Dobrovolný.
Chlapcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
(Ing. Z. Harvánek)

Florbal na 1. stupni ZŠ

Sláma (4), Ondřej Krejčí (1), Šimon Chalupský (1). Chlapcům gratulujeme.
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Okresní kolo školních družstev
se
odehrálo v Bystřici nad Pernštejnem
24. listopadu. Naši žáci obsadili krásné
3. místo. Prohráli s Bystřicí a Velkým
Meziříčím.
Školu reprezentovali: Martin Sochor,
Jan Sláma, Ondřej Krejčí, Adam Starý,
Martin Starý, Kryštof Hudák, Šimon
Chalupský,
Petr
Smetana,
Jan
Humlíček.
Branky stříleli: Adam Starý (5), Jan
(Mgr. V. Holubová)

Vypravování - Příběh na jedno písmeno
Žáci posledního ročníku měli v hodinách slohu za úkol vymyslet příběh, v němž by všechna slova
začínala na stejné písmeno. Do jaké míry se jim to povedlo, můžete posoudit sami. Zdá-li se vám
to jednoduché, zkuste si to doma sami! Můžete nám svůj příběh poslat do příštího čísla.
Praní prádla
Prastará pradlena Pavla prala prádlo při potoku. Prala prádlo pro pana Pyšného. Pan Pyšný
přinesl pošpiněné prádlo, pyšně přitom pohrozil: „Pradleno, per prádlo pořádně, potřebuji
předvést prádlo před přáteli. Pokud prádlo potrháš, přivolám policii!“
Pradlena prala pečlivě. Potřebovala přeprat patery ponožky. Při praní posledního páru protrhla pravou ponožku.
„Proboha, potřebuji ponožku poopravit! Pokud přijde pan Pyšný, přivolá policii!“ plakala pradlena.
Přeběhla přes palouček pro pomůcky. Potřebovala pevný provázek. Potom potřebovala především připínáčky.
Pradlena posmutněla. Poslední připínáčky použila při praní pro paní Pilnou. Přivolala proto paní Pilnou. Paní Pilná
půjčila pradleně připínáčky potřebné pro poopravení ponožek. Pradlena Pavla poopravila ponožku. Potom předala
přeprané prádlo panu Pyšnému. Pan Pyšný poděkoval. Potom předal pradleně peníze. Pradlena pořídila potřebné
připínáčky. Pak prala panu Pyšnému prádlo pravidelně.
(Simona Kališová, 9.A)
Poškození památek
Pyšný pan Pospíšil proháněl protivné pacholky pryč podél potoka. Paní Plachá pravila panu Pospíšilovi: „Prosím,
ponechte pacholky pacholkama!“ Pan Pospíšil pronesl: „Posílám pacholky pryč podél potoka, protože poškozují
památky. Pacholci postupně poškodí prastaré památky, prasknou a poničí se!“
Při poledni přinesli pacholci panu Pospíšilovi peníze. Pronesli: „Promiňte, pane Pospíšile.“ Peníze poslouží poškozeným
památkám. Pan Pospíšil poprvé pěkně poděkoval.
(Tereza Ondráčková, 9.A)
Poslední příběh pytláka
Policista přistihl pytláka při pokládání pastí. Povolal proto početné posily. „Pytlák prchl,“ povídá policista. Policejní
posily po pytlákovi pátraly. Pronásledovaný proběhl pastvinou, přehlédl pařez, padá… Pytláka polapili, přiložili pevná
pouta, poté přivezli panu podplukovníkovi Petrovi. Povolal pytlákovi prvotřídního právníka. Pytlák pokorně přiznal
provinění. Propuštěný pytlák povečeřel pečínku, popíjel plzeňské pivo. Po pátém pivu pobíhal přiopile po přechodu,
přičemž pytláka přejeli pražští popeláři.
(Dominika Kunstmüllerová, 9.B)
Pan prodavač
Pan Petr Paleček prodával potraviny, především pálivou papriku, pórek, petržel, patizony,
pažitku… Pavilon pražské psychiatrie potřeboval prodavače. Petr práci pohotově přijal.
Právě přišel prosinec, proto přítomní ponakupovali patřičné produkty pro přípravu
pochoutek. Protože použili prošlé produkty, postihl polovinu pacientů průjem. Průjem
překonali po předepsaných přípravcích. Podvodného prodavače Petra propustili. Pořád
pátrá po příhodné práci. Potřebuje peníze, přestavuje poděděný příbytek.
(Lucie Kozlová, 9.B)
Pivoňky
Před polednem přijel plachý Petr. Petra pozvala Pavla, prý pospolu poobědvají. Povídá překrásné, překvapené Pavle:
„Přijmi prosím puget pivoněk. Potřebují péči.“ Pavla pohotově Petra pokárala: „Polož pivoňky pod pergolu. Pronikavě
páchnou. Proč přinášíš pivoňky?“
„Protože pěstujeme pivoňky,“ přiznal potichu. „Padej!“ posílá Pavla Petra podrážděně pryč. Petr poděšeně prchá.
Poobědvá pouze předvčerejší pečivo. Přinese příště Pavle puget?
(Tamara Zelená, 9.B)

9

Hudba pěti kontinentů - program pro žáky 5.- 9. ročníku – čtvrtek 12.11.
Jak se líbil pořad žákům 5.A?
Ve čtvrtek jsme byli na koncertě manželů
Kocourkových. Po příchodu do tělocvičny jsme se
usadili na lavičkách. Bylo fajn, že jsme byly pouze tři
páté třídy. Na úvod se nám účinkující představili.
Dozvěděli jsme se, že dříve pracovali v symfonickém
orchestru a nyní pořádají koncerty pro děti a mládež.
Pan Kocourek nás přivítal hrou na lesní roh a něco nám
o tomto nástroji pověděl. Jeho paní zahrála na housle
skladbu Kanárek. Postupně nám předvedli širokou
škálu nástrojů. Na závěr jsme si zazpívali písničku
Beskyde, Beskyde.
Program se nám velmi líbil.
Jaké zážitky si odnesli žáci 5.C?
Pavliš Petr: Zaujal mě lesní roh, kytara s dvaceti strunami a látka s obrázkem slonů.
Košíková Ivanka: Ve čtvrtek jsme byli v tělocvičně na koncertě. Pán nám hrál na různé hudební nástroje – třeba na
lesní roh bez klapek. Také nám ukázal látku, na níž byli vyšiti čtyři sloni – červený, zelený, žlutý a modrý. Koncert
se mi líbil.
Marečková Ema: Tento koncert mě moc zaujal, ukázali nám spoustu krásných nástrojů z různých zemí. Přála bych
si na některé z nich zahrát. Nejvíce se mi líbila malá dřevěná flétna, která měla hezký tón.
Pavliš Miloš: Líbilo se mi, jak pán hrál
na lesní roh. Také nás učil pozdrav
používaný pod nejvyšší horou světa.
Zpívali jsme Beskyde, Beskyde.
Starý Martin: Líbily se mi všechny
nástroje, hlavně hra na dvě flétny
naráz. Poznal jsem, jak se kde hraje.
Vše mě bavilo.
Křivánková Michaela: Zaujaly mě
nástroje, některé jsem neznala, a
proto to bylo tak krásné. Hezké byly
všechny písničky. Zaujalo mě, co si pán koupil v cizině od nějaké maminky, byl to krásně vyšitý ubrus. Také jsme na
konci zpívali známou píseň Beskyde, Beskyde.

Starý Adam: Koncert se mi líbil. Zaujalo mě, že v New
Yorku žijí slavní čeští skladatelé. Též se mi líbil dalekohled
a luk, se kterými se dá hrát. Překvapila mě informace o
škole, která se nachází ve výšce 3500 metrů, i to, že pán
byl u Mount Everestu.
Pilná Klára: Pořad byl úžasný a poučný. Dozvěděla jsem se
třeba, jak se hraje na čínskou flétnu a na zvláštní harfu z
Finska.
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Jak hodnotí koncert v tělocvičně žáci ze 7.A?
Horváthová Julie: Pořad Hudba pěti kontinentů uváděli
moc příjemní manželé. Pán nás na začátku přivítal a jeho
žena se na nás mile usmívala. Začali nám povídat o
neznámých nástrojích a vždy na ně zahráli. Vyprávěli nám
různé historky. Po hodině vystoupení skončilo a my
odcházeli s dobrým pocitem. Vystoupení se všem líbilo, ale
největší radost z něj měl náš pan učitel Novotný, který
učí hudební výchovu.
Petr Jakub: Koncert v tělocvičně pořádali manželé, kteří
dříve hráli v Brně v orchestru. Hráli na hodně hudebních
nástrojů z Indie, Afriky, Evropy a Austrálie. Nejvíce mě
zaujal nástroj podobný kytaře – byl z Indie. Musí se u něj
sedět, protože je těžký. Také nám vyprávěli, jak se žije
jinde ve světě.
Gerlichová Lucie: Bylo to vtipné a zajímavé. Nejvíce se mi zalíbilo hraní na housle. Nejzajímavější nástroj byl
vyroben z vydlabané tykve. Stačilo přidat náhubek na užší konec.
Medová Lucie: Představili se nám manželé Kocourkovi. Paní uměla krásně hrát na housle. Díky ní mám teď ráda
klasiku. Její muž umí hrát snad na všechny nástroje! Nástroje byly tak originální a krásné! Některé si můžete
vyrobit sami. Moc se mi to líbilo. Nespala jsem z toho, takže to bylo moc skvělé.

Dostál Adam: Informace z tohoto programu se nám hodily nejen do hudební výchovy, ale i do zeměpisu. Manželé
Kocourkovi nám ukázali mnoho nástrojů a zahráli na ně. O existenci některých jsem neměl ani tušení. Nejvíc se mi
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líbil takový roh, který zněl jako trubka ze zámku. Šokovalo mě, že s sebou mají i trubku na kobru. Představení se mi
líbilo, jen ta kobra mi tam chyběla!
Rak Ladislav: Vystoupení se mi líbilo. Některé nástroje jsem znal, jiné mi přišly zvláštní. Třeba luk s tykví na konci
je nástroj, který jsem nikdy neviděl. Paní hrála na housle opravdu pěkně. Bylo to zábavné, tak akorát dlouhé a hra
na didgeridoo byla úžasná.
Mrázek Adam: Manželé Kocourkovi nám přivezli a přiblížili krásné hudební nástroje, o kterých jsme ani nevěděli,
že existují. Viděli jsme didgeridoo, různé flétny a kytary. Moc se mi to líbilo.
Horká Sabina: Nejvíce se mi líbilo, když pan Kocourek hrál na lesní roh a jeho paní na housle. Zajímavé je, že i
třeba z tykve se dá vyrobit krásný nástroj.

Beseda ke Dni válečných veteránů na gymnáziu
Beseda se uskutečnila 5. listopadu a i naši žáci z 9. ročníku měli
možnost osobního setkání s generálem Emilem Bočkem, stíhacím
pilotem 310. československé stíhací perutě RAF ve Velké
Británii za druhé světové války. Generál Boček jim představil
celý svůj životní příběh.
Rodák z Brna uprchl v šestnácti letech z protektorátu
balkánskou cestou na Blízký východ a odtud do Francie, kde se
jako pěšák účastnil ústupových bojů proti německé armádě. Po
porážce Francie se ve Velké Británii stal mechanikem u 312.
československé stíhací perutě RAF. Po dvouletém pilotním
výcviku působil jako stíhač 310. československé perutě, v
jejíž sestavě uskutečnil 26 operačních letů.
Po válce odešel z armády, měl dílnu na opravu motocyklů,
pracoval v Mototechně a dlouho pracoval ve Výzkumném ústavu
přístrojové techniky Akademie věd. Ve svých 92 letech je
stále čilým a aktivním člověkem. Jeho životní osudy by měly
být dobrým příkladem pro mladé. K takové odvaze, kterou
prokázal ve svém mladém věku Emil Boček, se dnes musíme
sklánět s hlubokou úctou.
Žáci si mohli v prostorách školy zakoupit vlčí mák, symbol Dne
veteránů. Výtěžek z prodeje vlčího máku bude předán
konkrétní rodině či postiženému vojákovi. Později se deváťáci
přesunuli na Vratislavovo náměstí, kde tento významný den
prezentoval spolek vojenské historie Czech Spitfire club,
který zde předvedl přesnou repliku britského stíhacího
letounu Supermarine Spitfire Mk. IX. Naši žáci si tak mohli
udělat představu, jak vypadal letoun, na kterém létal i generál Emil Boček.
(Mgr. A. Kříž)
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Adventní doba ve 2.A
Těšíte se na Vánoce? Určitě ano. I my se
už nemůžeme dočkat. Adventní čas jsme
zahájili výrobou adventního věnce, na
kterém jsme zapálili první svíčku v neděli
29. listopadu. I letos máme třídní adventní
kalendář, který jsme vyráběli v úterý 1.
prosince. Balili jsme drobné dárečky a
losovali si své číslo. V každém balíčku je
také ukrytý kousek Malé vánoční pohádky.
Každý den podle vylosovaných čísel se
těšíme na malé překvapení v balíčku a na
část pohádky. Ta se nám postupně odkrývá
a my ji pečlivě přepisujeme. 22. prosince se
nám ukáže v celé své parádě a celou si ji
přečteme.
3. prosince za námi přišla paní vychovatelka
Katka Fialová a v keramické dílně jsme
vyráběli vánočního kapříka.
5. prosince jsme netrpělivě čekali, zda do naší třídy přijdou čerti. Čert dorazil až čtvrtou vyučovací hodinu, donesl
nám nadílku a zlobivci museli slíbit, že se polepší. Ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech jsme vyráběli
Mikuláše, čerta a anděla. Ti vás vítají v přízemí naší školy.
V úterý 7. prosince za námi přišla paní Zdeňka Šiborová. Četla nám ukázky ze své nové knihy Kravička Berta. Čtení
se nám líbilo a paní Šiborové moc děkujeme. Abychom si navodili tu správnou vánoční atmosféru, psali jsme
Ježíškovi svá přání a ve cvičné kuchyňce jsme pekli perníky. Perníky se nám povedly, část jsme jich snědli a část
jsme donesli domů rodičům a sourozencům, aby také ochutnali. Pro úplně tu správnou vánoční atmosféru nám ještě
chybí ve třídě vánoční stromeček. Dostali jsme však dopis od Ježíška, v kterém je psáno, že k nám Ježíšek zavítá
se stromečkem i dárečky.
(Mgr. M. Svrčková)
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StarDance - 2.A
Po vzoru známé taneční soutěže StarDance, vysílané Českou televizí vždy v sobotu večer, se v pátek 5. prosince
v naší třídě tancovalo. Někteří z nás pilně nacvičovali taneční choreografie, aby je pak ukázali porotě složené ze
spolužáků a paní učitelky. Do soutěže se nám přihlásilo 5 tanečních dvojic a 2 jednotlivci. Za doprovodu písně I Like
To Move It z filmu Madagaskar, písně Piráti z Karibiku a v rytmu Chacha jednotliví soutěžící předváděli připravené
choreografie, za které byli odměněni velkým potleskem.

Na 1. místě se umístila dvojice Kateřina Malušková s Lucií Lorencovou, 2. místo obsadil taneční pár ve složení
Kristýna Petrová a Matyáš Krejčí. Na 3. místo dosáhla Ema Svobodová, která tančila v rytmu Chacha. Na závěr
jsme si všichni zatancovali a tanečníci na stupních vítězů obdrželi diplom a sladkou odměnu.
(Mgr. M. Svrčková)
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Zprávičky z pohledecké školy
Halloween
Právě v období, kdy si připomínáme památku
zemřelých, lidově Dušičky, probíhá svátek, který
k nám přišel z anglosaských zemí –
HALLOWEEN. Tomuto tématu se věnovali žáci 3.
až 5. ročníku v rámci výuky anglického jazyka.
Hned od rána se to ve škole hemžilo maskami
různých zvířat, strašidly a nechyběli ani
kostlivci. Všichni se sešli, aby si společně lámali
hlavičky nad úkoly s halloweenskou tematikou. A
aby se jim tyto úkoly dařily, průběžně si
pochutnávali na dobrůtkách, které si na tento
den přichystali.

Beseda s nevidomou paní Irenou Kratochvílovou
9. listopadu jsme se po roce opět
setkali s nevidomou paní Irenou
Kratochvílovou z Hodonína.
Děti si moc dobře pamatovaly nejen
rady, jak se zachovat v situacích, kdy
se dostanou do kontaktu s nevidomým
či jinak zrakově postiženým člověkem,
ale poznaly i většinu pomůcek, které
lidem se zrakovým postižením tento
život usnadňují. Znovu si vyzkoušely
ozvučený mobilní telefon, indikátor
světla a barvy, jenž rozlišuje zdroj
světla a základní spektrum barev, poznávaly peníze podle šablony, napouštěly vodu do ozvučeného hrníčku.
Paní Kratochvílová dětem darovala specifické obrázky, které tvoří za použití Braillova písma. Tato technika je velmi
složitá. Tím její dovednosti ale nekončí. Dokáže vyrobit dárkové předměty z korálků, a dokonce nám představila a
zároveň darovala svoji knihu Moje dětství ve tmě. V knize provází čtenáře od svého dětství až po dospělost. Pro
paní Kratochvílovou není nic nemožné!
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Muzikoterapie
„Hudba provází člověka od nepaměti. Má svoji barevnost a krásu podobně jako každý obraz. Díky tomu se člověk
učí a poznává svět i sám sebe.“
(Svatava Drlíčková)

S paní Svatavou Drlíčkovou nás před několika lety seznámila paní učitelka Pešková. Naše spolupráce tedy trvá již
déle. Každé společné setkání je zaměřeno na jiné téma, ale každé vykouzlí úsměv na tváři.

Mikuláš ve škole
Sotva jsme dočetli pohádku o tom, jak se daří
nezbedníkům v pekle, a učili se čertí řeči brli –
brli, budliky – budliky, bla – bla, blll, navštívili naši
školu Mikuláš, andělé a čerti. Přišli zjistit, jestli
byly naše děti hodné. Zlobiví žáčci měli z čertů
strach, ale čerti si kupodivu nikoho do pekla
neodnesli a rozhodli se, dát jim šanci se do příštího
roku polepšit.
Po odříkání básniček a zazpívání písniček Mikuláš a
anděl nadělili všem sladkosti.
Hezký program pro své mladší spolužáky zajistili
žáci 4. a 5. ročníku a ženy z místní organizace
Svazu žen.
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Vánoce
Vánoce se blíží, přišel čas začít tvořit něco vánočního …
Před začátkem adventu jsme společně s dětmi začali s vánoční výzdobou
školy.
Zároveň chystáme výrobky na vánoční jarmark a pilně se
připravujeme na školní besídku, která se uskuteční 15. 12. 2015 v 17.00
hodin v budově naší školy.
Všichni jste srdečně zváni.
Přejeme Vám krásné vánoční svátky, mnoho splněných přání a hodně
štěstí do nového roku 2016.
(Mgr. M. Kučerová)

Fotogalerie
Beseda s městskou policií – 26.11. pro 9.B
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5.C na výstavě v muzeu o činnosti Sdružení Krajina
Sdružení
Krajina
je
neziskovou
organizací,
jejímž
posláním
je
aktivně přispívat ke
zlepšení stavu přírody,
krajiny
a
životního
prostředí
v
České
republice.

Úřad práce a exkurze ve Žďasu - 8.A – 5.11.
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Úřad práce a exkurze ve Žďasu - 8.B – 3.12.
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9.B v nových mikinách – už se připravují opustit naši školu …

Bublina zjistila, co vás čeká v roce 2016
11.1.
11. – 15.1.
11.1. a 18.1.
13.1.
4.2.
4.2.
1. – 5.2.
18. – 14.2.
22. – 26.2.
8.4.
26. – 28.5.

divadelní představení pro 1. až 3. ročník – herci z Hradce Králové
Týden otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
informace pro rodiče budoucích prvňáčků
vystoupení v penzionu (1. stupeň)
zápis do 1. tříd
koncert pro 1. stupeň - Marťánci
zimní soustředění ŠSK (4. – 5. ročník)
zimní soustředění ŠSK (5. – 6. ročník)
lyžařský výcvik pro 7. ročník
zájezd do Osvětimi (8. – 9. ročník)
zájezd do Berlína, Postupimi a Drážďan (5. – 9. ročník)

Vánoční kvíz - řešení
1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a
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ZÁBAVA S BUBLINOU
Pomozte holčičce najít cestu k cukroví!

Najděte stejné zvonečky! Spojte je a vybarvěte!
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Omalovánka
Rok 2016 bude podle čínského kalendáře ve znamení opice.
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