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aždoročně s koncem
roku přichází čas očekávání. Očekávání svátečních dní, očekávání dní nového roku. Co nám přinesou?
Přejeme si jen to dobré. Letos
nám připravili pro nový rok
2017 na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu školství
novinku v podobě „Pamlskové
vyhlášky“. Stát se rozhodl, že
nám bude diktovat, co je pro
nás dobré, co smíme a nesmíme jíst, co smíme a nesmíme v bufetu prodávat…
Každoročně si přejeme do
nového roku hlavně zdraví.
Pro své zdraví mohu a musím
udělat maximum. Pokud chci
být zdravý, tak bych neměl
kouřit, holdovat alkoholu, měl
bych se vyvarovat příliš slad-

kých i slaných potravin, neměl bych to přehánět
s tučnými výrobky. Těch doporučení je mnoho, rozumný
člověk si s tím dokáže poradit. Čas od času si dám sladkou tyčinku: jdu na trénink,
potřebuji cukr pro spalování
energie. Nejím celý pytel bonbonů, nepřejídám se. Snažíme se i dětem ve škole vysvětlit, co to je zdravý životní
styl, že musí být zodpovědní
sami k sobě, ke svému zdraví. Najednou se našel aktivní
úředník, který rozhodl, že
nesmíme dětem uvedené
„zlobivé“ potraviny nabízet.
Úředník nastavil limity a najednou bychom měli vyhodit
müsli tyčinky, čokolády, koláče, celozrnné rohlíky, obložené bagety se šunkou… Ve
všem je nadlimitní obsah soli,
cukru nebo tuku. Jako ideál
se podle vyhlášky jeví bílý,
ničím nesypaný rohlík a voda
z vodovodu. Přitom bílé pečivo jiní odborníci doporučují
omezovat. Tak jen vodu…
Automaty na potraviny jsme
zrušili. Dokonce státem dotované mléko muselo dostat
pro příští rok výjimku, protože pouze bílý neochucený
jogurt by splňoval limity. Ve
školách, kde zrušili bufety,
začaly nedaleké obchody a
cukrárny zvyšovat tržby, řada
dětí nemá ale svačiny, celý

den jsou o hladu. Pouze ve
čtvrtek přivezou dotované
ovoce nebo zeleninu, takže si
smlsnou na paprice.
Rozhodli jsme se vydržet
v boji s blbostí, dokud to
půjde. Budeme se s kolegy
řediteli z Prahy 4 a s panem
radním pro školství radit, jak
zvrátit nesmyslnou vyhlášku.
A proč to všechno obšírně
píši? Protože to v poslední
době není jediný zásah do
soukromí, podnikání a demokracie ze strany státu. Chci
tím upozornit, že byste se
nikdo neměl nechat umlčet a
měli byste se vyjadřovat
k tomu, co může ovlivnit Váš
život. Kolem Spořilova vyrostla hradba ze značek zakazujících používat segway, plánují
se na nesmyslných místech
přechody pro chodce, byla
snaha zavést na Spořilově
modré parkovací zóny… Za
chvíli nám budou chtít diktovat, kolikrát se můžeme nadechnout, do kolika kroužků
se smím zapsat atd. A všichni
budou říkat: CHCEME JEN
VAŠE ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ… A
tak Vám všem přeji: NENECHTE SI TO ŠTĚSTÍ A
ZDRAVÍ VZÍT!
Hodně sil, pohody a krásných
chvil o vánočních svátcích a
v roce 2017!

V tomto čísle najdete
Všechno!
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Pražský glóbus
Lenka Bílková

V

říjnu proběhlo na naší
škole školní kolo zeměpisné soutěže Pražský
glóbus. Soutěž je určena pro
žáky a žákyně pražských základních škol, víceletých gymnázií a pro studenty středních
škol. Skládá se ze dvou částí
– teoretické (práce bez atlasu) a praktické části (práce
s atlasem).
Letos se v kategorii A (6. a 7.
ročníky) zúčastnilo školního
kola celkem 30 dětí. Nejlepších výsledků dosáhl žák VII.

stoupili do celoměstského
kola soutěže, které se konalo
V kategorii B (8. a 9. ročníky) ve dnech 21. listopadu
soutěžilo 18 žáků a žákyň.
(kategorie A) a 22. listopadu
Nejúspěšnějšími řešiteli byli
(kategorie B) ve Stanici příroJan Židlický ze třídy IX. R a
dovědců DDM hlavního města
Tomáš Jaroš z VIII. T, kteří
Prahy.
získali v celkovém součtu
shodný počet bodů. Podle
Vojtěch Lančarič obsadil
pravidel soutěže rozhoduje o v celoměstském kole soutěže
vítězi bodové ohodnocení
Pražský glóbus pěkné 14.
praktické části, tudíž na prv- místo z 56 účastníků, Jan
ním místě skončil Jan ŽidlicŽidlický skončil 43. z 51 řešiký.
telů.
V Vojtěch Lančarič.

Vítězové obou kategorií po-

Ať žije Hurvínek!
Ester, Orši, Denisa a Klára - 5. G

V

e středu 7. prosince
jsme navštívili Muzeum
hlavního města Prahy
na Florenci, kde probíhá výstava Ať žije Hurvínek! Výstavu uspořádali u příležitosti
Hurvínkových 90. narozenin.
Ve skleněných vitrínách jsou
vystaveny originální loutky od
těch nejstarších až po současné. Loutky z různých dob
vypadaly různě, nejvíc se
proměnila Mánička, která
původně vůbec neměla
brýle a nosila delší růžové vlasy. Loutky byly
oblečené v různých kostýmech určených pro
různé pohádky: například
Spejbl měl kromě svého
běžného fraku na sobě
vězeňské oblečení a pyžamo. Hurvínek měl kromě svých krátkých kalhot
i safari oblečení, námořnický obleček a kostičkované kalhoty z první republiky. Paní Kateřina
v pohádkách vůbec nevystupovala, později nahradila původní sousedku. Mívala čepeček, teď už ho nemívá.

místnosti, ve kterých jsme si
mohli vyzkoušet zahrát pohádky v malých loutkových
divadélkách a přečíst si zajímavosti. Mohli jsme si vyzkoušet různé interaktivní
činnosti: otevřít skříňku první
pomoci, nechat rozkvést kaktus, obléct se jako Mánička a
vlézt do Žerykovy boudy…

mluvil, že Spejbl je o šest let
starší než Hurvínek…

Do sálu s výstavou o Hurvínkovi se prochází přes sál
s Langweilovým modelem
Prahy z první třetiny 19. století. Model jsme si mohli prohlédnout. Zaujalo nás, že
v něm samozřejmě chybí
Národní divadlo, část Chrámu
sv. Víta a kromě Karlova
mostu všechny mosty
přes Vltavu. Prostě proto,
že tyto stavby tehdy ještě neexistovaly. Měli
jsme možnost se podívat
i na 3D projekci –
„přelet“ nad Langweilovým modelem. Museli
jsme se rozdělit na dvě
části, polovina z nás sledovala 3D projekci a druhá si v herně mohla vyFoto: Blanka Štěrbová zkoušet, jak se žilo ve
středověku. To se nám
V poslední části výstavy se
velmi líbilo.
promítaly pohádky a dokuNávštěva Muzea hlavního
menty. Na lavičce jsme se
města Prahy se nám velmi
mohli vyfotit s velkými loutlíbila. Výstava Ať žije Hurvíkami Spejbla, Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny i Žeryka. nek potrvá do 19. února. Takže pokud se budete o VánoNa výstavě jsme se dověděli, cích nudit, udělejte si čas a
V babiččině koutku jsme si
jak dostal Hurvínek své jmé- Hurvínka navštivte.
mohli prohlédnout album
no, kdo a kdy loutky vymyslel
s fotografiemi z představení.
Do sálu byly vestavěné menší a vyrobil, kdo loutky vodil a
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Cvrčci objevují čas
Cvrčci

V

e středu 14. prosince
jsme v rámci projektu
navštívili Národní technické muzeu, kde jsme se
rozdělili na dvě skupiny. Měli
jsme tam přednášku na téma
čas. Ještě před přednáškou
jsme však měli rozchod, během něhož jsme si prohlédli
několik expozic. Některé byly
zajímavé, jiné nudné. Nejvíc
mě bavila expozice Věda
hrou. Tam mě nejvíc zaujal
simulátor řízení auta. Následující přednáška byla docela
dobrá, dozvěděli jsme se tam,
jak například fungují hodiny
s kyvadlem. Čekala jsem, že
to bude horší.

vyměnili s druhou skupinou a
na hodinku dostali rozchod.
Muzeum mělo celkem tři patra. V prvním byla astronomie, ve druhém a třetím byla
výstava tisku, architektura a
mobily ve vitrínách. Mně se to
líbilo, i když jsem už spoustu
informací věděl.

první skupina zdarma odnesla
papírové brýle pro virtuální
realitu. Celý projekt se mi
moc líbil.

zeli, bylo tam 76 %. Jinak se
mi taky líbila mašinka. Téma
projektu, čas, mě ale nezajímalo.

Barbora Orsáková, 6.C

Tomáš Pelc, 6.C

V NTM byla spousta moderních i starodávných věcí. Rozdělili jsme se na dvě skupiny.
První šla s pánem do malé
místnosti, kde jsme poslouchali povídání o čase a dělali
nějaké pokusy. Pak jsme se

V učebně jsme se učili o čase.
Dozvěděli jsme se o tom, jak
čas vznikl a jak ho můžeme
vnímat. Zjistili jsme, že existují různé druhy hodin – vodní hodiny a třeba i sluneční
hodiny. Kolik je hodin, můžeme dokonce zjistit i podle
hvězd. Taky jsme si domů
odvezli virtuální realitu
v kartonové podobě.

Když jsme byli v učebně, viděli jsme tam spoustu strojů
pro měření času, které nám
pán ukázal a popsal. Po hodině jsme se vyměnili s druhou
skupinou a mohli jsme navštívit další expozice. Nakonec si Aneta Kaderová, 6.C

Barbora Melicharová, 6.C

Mě, Klárku a Báru zaujala
místnost Člověk a technika,
kde jsme se koukli, jak například vypadal mobil v roce
Daniel Mareš, 6.C
1998. Potom jsme zkusili řídit
Líbila se mi 3D tiskárna, která chytré auto, to nás všechny
zrovna vytvářela sochu Karla bavilo.
IV. Při příchodu bylo vytisknuto 54 %, když jsme odchá- Amélie Zemanová, 6.C

Foto: Antonín Pokorný

4

Daniel Pícl, 6. B

P

oslední listopadovou
středu jsme se s třídou
6.B a panem učitelem
Valáškem vydali na projekt
do Národního technického
muzea. Ze školy jsme odešli
po obědě a za necelou hodinu
jsme dojeli na Letenské náměstí, které se nachází kousek od Národního technického
muzea. V NTM na nás čekal
program rozdělený na dvě
části po 45 minutách, takže i
naše třída byla rozdělena na
dvě skupiny. První skupina
šla do tzv. dopravní haly,
v níž byla spousta zajímavých
exponátů. Tři parní vlaky a
jeden pro úzkorozchodnou

průmyslovou železnici, automobily, motorky, velocipédy a
kola, zmenšené modely letadel a lodí. A nad všemi vystavenými dopravními prostředky byla zavěšena letadla a
proutěné koše létajících balonů. Mně se nejvíce líbil vagon
císaře Františka II.
Po uplynutí 45 minut se skupinky vyměnily a naše část se
šla podívat s panem průvodcem do jeho kanceláře, kde
byla vystavena různá měřidla
času. Nejprve jsme si povídali
o slunečních hodinách. Ale jak
se měřil čas, když byla noc
nebo bylo zataženo? Používa-

Foto: Daniel Pícl

Projekt čas v NTM

ly se přesýpací, nebo vodní
hodiny. A v noci? Čas se dá
určovat také podle hvězd.
Dále nám pan průvodce ukazoval ohňové hodiny využívané v Číně. Nakonec jsme si
povídali o mechanických hodinách a o tom, jak fungují.
Když jsme z Technického
muzea odcházeli, všimli jsme
si ještě 3D tiskárny, jak modeluje sošku Karla IV.
Obě výstavy byli zajímavé.
Tento projekt se mi spolu
s projektem v ZOO zdál nejlepší. Do školy jsme se vrátily
v pět hodin.

Hra Tramvaj
Daniel Pícl, 6. B

K

oncem listopadu jsme
se s tetou zúčastnili hry
Tramvaj. Sraz byl v půl
desáté na Hlavním nádraží.
Úkol byl celkem jednoduchý.
Měli jsme za tři hodiny stih5

nout projet všemi pražskými
tramvajemi. V každé tramvaji
jsme museli být minimálně tři
minuty. Tramvaje se sudým
číslem byly za 40 bodů a
tramvaje s lichým číslem za

30 bodů. Kontrolou pro pořadatele byl papírek velikosti
lístku, který jsme v každé
tramvaji označili v automatu
pro jízdenky. Po vysvětlení
pravidel se všech pět skupin

většinou po dvou
nebo třech hráčích
rozprchlo ke všem
tramvajovým zastávkám v okolí Hlavního
nádraží. My jsme jeli
nejdříve tramvají č.
6 na Karlovo náměstí. Potom jsme jeli
šestkou zase v opačném směru a vystoupili jsme na zastávce
Vodičkova. Dále
jsme pokračovali
tramvajemi směrem
na Botanickou zahradu v Nuslích. Jeli
jsme také všemi tramvajemi
jezdícími okolo Výtoně. Pak

zili na Anděl. Kolem
Andělu jsme také
projeli všemi tramvajemi. Jediná tramvaj,
která nám scházela,
byla tramvaj č. 1 a
ty, které o víkendu
nejezdí. Konec hry a
vyhodnocení se konalo v ulici Bruselská
v restauraci U Ferdinanda. Celkově jsme
nasbírali 540 bodů.
Tato hra mi připadala
velmi zábavná a
Foto: skoda.cz bláznivá. Ještě nikdy
jsem v jediný den
jsme přejeli přes Vltavu tram- tolikrát neprojel centrum Pravají č. 10, kterou jsme dora- hy křížem krážem.

Adventní jarmark
Sára Jankovičová, 8. T

J

ednoho podzimního středečního odpoledne se na
naší škole konal tradiční
adventní jarmark. V celé škole panovala přátelská a předvánoční atmosféra. Přípravy
jsou na celém jarmarku asi to
nejhorší, a pokud se vydaří,
samotné prodávání se dá
zvládnout na výbornou. Například naše třída měla od
začátku jasno, co bude prodávat, a tak byly přípravy
snadnější, než minulý rok, i
když se nedá říct, že bychom
to zvládali levou zadní. Nakonec, po menší poradě, jsme
se shodli, že tousty nám minulý rok přinesly štěstí, proto
jsme je vyzkoušeli znovu,
stejně jako SodaStream. Dále
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jsme vybrali vafle, párek
v rohlíku a jednohubky a 23.
listopadu to celé vypuklo.

Obchody se však i přesto
dařily, tousty a párky docházely, patřily totiž k jedněm
z nejoblíbenějších a nejkupoJarmark začínal v půl třetí a
vanějších pokrmů celého jarnaše třída se sešla o hodinu
marku. Večer probíhal docela
dříve, aby vše stihla připravit. poklidně a připadá mi, že
Já jsem obsluhovala u stánku letos na jarmark přišlo méně
s tousty společně s kamarád- lidí, než minulý rok. Bylo i
kou a pár jsme jich připravily příjemnější procházet chodpředem. Kolem půl třetí se
bami v klidu, než si krvelačně
začali hrnout lidé a klasicky
prorážet cestu davem, tudíž
se odněkud z davu vynořil i
jsem si letošní jarmark užila
pan učitel Féllinger spolu se
více. A konečná vydělaná
svým věrným přítelem fotoa- částka také není nejmenší –
parátem. Chodil po škole a
vydělalo se pěkných 102 221
vyhledával své další oběti.
korun, což je pro školu nový
My, nic netušící a hluboce
rekord, co se vydělaných pezabráni do prodeje námi přiněz z jarmarku týče.
pravených pochutin, jsme se
objektu jeho zákeřného přítele vyhýbali jen těžko.

Jarmark obrazem

Místo zvané domov
Gepardi

V

úterý 13. prosince
místo Klára Slámová z 5. G.
proběhlo na Nuselské
Blahopřejeme a děkujeme za
radnici vyhlášení výsledků výtvarné a literární
soutěže pro MŠ a ZŠ Prahy 4.
Ve výtvarné části se žáci prvního stupně vyjadřovali
k tématu „Všude dobře, doma
nejlíp“ a v literární se zamysleli nad tím, „Co si představí,
když se řekne domov…“
Porota posoudila celkem 300
prací. Z naší školy byli oceněni tři žáci. Druhé místo se
svým výkresem obsadila Markéta Nagyová a třetí Patrik
Šarf, oba ze 2. P. Za své literární zamyšlení získala třetí

vzornou reprezentaci školy!

Foto: Blanka Štěrbová
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Pohár škol Prahy 4 - Basketbal
Andrea Dudrová

V

e dnech 3. a 24. listopadu se naši žáci zúčastnili basketbalového
turnaje Poháru pražských škol
Prahy 4.
V základní skupině porazili:
ZŠ Plamínkové o 2 body, ZŠ
Horáčková o 8 b., ZŠ Kavčí
hory o 19 b. a ZŠ Sdružení o
24 b.
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Ve finálové skupině vyhráli
nad ZŠ Filosofská o 16 b. a
opět nad ZŠ Plamínkové o 3
body. V zápase o první místo
nestačili na ZŠ Ohradní, která
se stala zaslouženě vítězem
turnaje. O nastřílené koše se
největší mírou zasloužili
Marek Lavička z 9. R a Lukáš
Bohovyč z 9. P, dále nás reprezentovali P. Trčka a

Š. Zlámaný z 9. R, P. Hrubín
z 9. P,
J. Zikeš z 8. Š a A. Kopřiva
z 6. C.

Předškoláci v Betlémské kapli
Redakce

V

Betlémské kapli se od
24. listopadu do 3. ledna koná tradiční vánoční výstava. Kromě přehlídky
betlémů a originálních vánoč-

ních dekorací totiž nabízí i
improvizované řemeslné dílny. Mimo jiné však na této
výstavě můžete najít také
výrobek, který vyrobili před-

školáci naší školy pod vedením paní vychovatelky Galiny
Kratochvílové.

Foto: Galina Kratochvílová

Foto: suz.cvut.cz
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Jižní chodí Mikuláš (obrazem)

Foto: Taťána Sadirová
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Velká kunratická
Daniel Pícl, 6. B

J

ako každý rok, i letos se
běžel v Kunratickém lese
již 83. ročník závodu Velká kunratická. První ročník
běžeckého závodu se konal
už v roce 1934 jako klubový
závod Vysokoškolského sportu Praha. V současné době
závod pořádá Atletický klub
Spartak Praha 4.

jsem se umístil na 154. místě, což pro mě byl oproti loňskému roku velký pokrok.
Všem mohu pouze doporučit
příští rok závod také běžet.

Foto: velkakunraticka.cz

Celkem běží 15 kategorií na
šesti tratích. Start a cíl dětských kategorií je na stanovišti „nad mlýnem“, hlavní
start a cíl je pak na stanovišti
„u altánu“. Já jsem běžel v
kategorii mladších žáků, která
měřila 840 m, a s časem 4:11

Biatlonová sezóna začíná!
Marek Kváš, 6. B

U

ž je to tak. Jak jste
možná zaznamenali ze
sportovních relací, začala biatlonová sezóna 20162017. Bude to dlouhá sezóna
(od prosince do března). Závodníky čeká 9 zastávek světového poháru a jedna zastávka Mistrovství světa
v Rakouském Hochfilzenu (8.
února – 19. února). V ne každé destinaci se však jedou
všechny závody, výjimkou je
Mistrovství světa. Ale udělejme si nejprve malou exkurzi
do historie tohoto sportu.

v Rakouském Saalfeldenu
v roce 1958, kterého se zúčastnilo 25 závodníků ze 7
zemí světa. V roce 1992 se
stal biatlon olympijským
sportem.
Disciplíny
Vytrvalostní závod:
muži 20 km, ženy 15 km
Sprint:
muži 10 km, ženy 7,5 km
Stíhací závod:
muži 12,5 km, ženy 10 km

Mezi nejznámější české biatlonisty patří v této době Ondřej Moravec, Michal Krčmář
či Michal Šlesingr. U žen jsou
to Gábina Koukalová, Veronika Vítková nebo Eva Puskarčíková.
Mezi světové hvězdy patří
Francouz Martin Fourcade,
Rus Anton Shipulin nebo Nor
Ole Einar Bjordalen. Z žen
jmenujme např. Francouzku
Marii Dorinovou Habertovou,
Italku Dorotheu Wiererovou a
Němku Lauru Dahlmaierovou

Závod s hromadným startem: SP 2016-2017
muži 15 km, ženy 12,5 km
Jak už jsem psal, světový
Štafeta:
pohár má 9 zastávek. První
Biatlon je zimní sport, který
se skládá se z běhu na lyžích 4 muži 4x 7,5 km, 4 ženy 4x najdeme ve švédském Oster6 km
sundu, druhou ve slovinské
a ze střelby malorážkou. PoPoklujce, třetí v Česku
čátky biatlonu sahají až do
Smíšená štafeta:
v Novém Městě na Moravě,
středověku. Později biatlon
2 muži 2x 7,5 km, 2 ženy 2x čtvrtá zastávka je
sloužil pro vojenské účely. Byl 6 km
v německém Oberhofu, pátá
to „běh vojenských hlídek“.
zastávka v Ruhpoldingu, šesNejznámější biatlonisté/
První mistrovství světa
tá je v Itálii v Anterselvě.
biatlonistky
v biatlonu se uskutečnilo
Něco málo z historie biatlonu
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Poté začíná Mistrovství světa.
Pak pokračuje pohár sedmou
zastávkou v PyeongChangu
v Koreji, předposlední zastávka je v ruském Ťumeni a poslední se nachází v Norsku
v Oslu.

Doporučení pro Fanoušky

ce, od závodů až po týmy,
tam najdete podrobně vyobJestli si chcete stáhnout něja- razeny. Aplikace je dostupná
kou aplikaci do mobilu a jste
na Google Play.
fanouškem biatlonu, tak nepřehlédněte apku Biatlon
2016-2017. Všechny informa-

Foto: Aktualne.cz

Strahovská knihovna
Marek Chudoba, 5. G

D

ne 5. listopadu jsem
navštívil Strahovskou
knihovnu. Knihovna se
skládá z Filosofického sálu,
Teologického sálu a kabinetu
kuriozit. Jde o hezkou knihovnu, bohužel se do jejích prostor nesmí chodit, protože
kdyby tam každý „funěl“, tak
by tady biblická knihovna
dlouho nebyla.
Během své návštěvy jsem
tam viděl speciální „klec“, za
kterou se nacházely zakázané

knihy. Protože však v dnešní
době smíme číst všechny knihy, je tato místnost prázdná.
V klášteře pak najdeme několik zajímavostí. Jednou z nich
je, že druhá manželka císaře
Napoleona věnovala klášteru
sbírky, které byly odcizeny při
válečných taženích císaře
Napoleona. Ten, aby se vyhnul kritice původních majitelů uměleckých děl, nechal je
zničit. Další zajímavosti najdeme v Teologickém sále. Na

glóbusech od českých a německých rodin podle dřívějších názorů je Kalifornie samostatný ostrov, který není
součástí jižní Ameriky. Taky o
Austrálii měli dřívější učenci
málo informací. Protože neznali její skutečnou rozlohu,
zobrazovali pouze její východní pobřeží.
Všem, kteří se zajímají o historii, doporučuji vyrazit si do
Strahovského kláštera a do
Strahovské knihovny.

Foto: imgur.com
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Rozsvěcení vánočního stromu v ČT
Klára Křečková, 5. D

I

letos, stejně jako každý
rok, mě děda pozval do
České televize na rozsvěcení vánočního stromu. Je to
akce, kterou ČT pořádá pro
děti svých zaměstnanců, proto i já jsem tam šla právě
proto, že tam pracuje můj
děda. Pozvala jsem si tam
také své kamarádky Elču a
Majdu.
Během této každoroční akce
se jsme mohli v ČT navštívit

různá stanoviště, kde jsme si
mohli vyzkoušet různé aktivity. Mezi tradiční patří zdobení
perníků, lití olova, jízda na
koni, pohlazení velblouda,
koně, ovce a kozy. Všechna
tato zvířata tvoří živý betlém.
Letošním překvapením byla
možnost ozdobit si skleněné
vánoční koule, vyzkoušet si
práce moderátora počasí a
jízda na musherských saních.
Docela jsme se tam i najedli.

V nabídce byly palačinky,
řízky s bramborovým salátem, horká čokoláda a čaj. Na
konci návštěvy jsme dostali
adventní kalendář s malým
dárkem.

Foto: ceskatelevize.cz

Vánoční anketa
Veronika Dytrychová, 6. A

C

o si rozhodně nepřejete k Vánocům?

jeden talíř na stůl navíc za ty,
co už nejsou mezi námi. A
pro štěstí šupinu pod talíř.
D. Absolon: O Vánocích zpíváme, vaříme česká jídla.

Sledujete pohádky, a jaká
je vaše oblíbená?

J. Bartáková: Ano, sledujeme
pohádky. Máme rádi pohádku
Anděl Páně a novou verzi
Co jíte k na Vánoce večeři? Sedmera Krkavců
M. Nedelka: Ano, sleduji poJ. Bartáková: Každý jí něco
hádky. Má oblíbená je S čerty
jiného: kapra a kuřecí nebo
nejsou žerty.
hovězí řízky.
D. Kaudersová: Ano, oblíbená
M. Nedelka: Jíme bramborový
je Anděl Páně. Sledujeme
Dodržujete nějaké tradice?
salát a řízky.
všechny pohádky kde se vyJ. Bartáková: Adventní věnce, D. Kaudersová: Nejdříve rybí
skytuje humor.
polévku, poté smaženého
jmelí, koledy...
D. Absolon: Moje oblíbená
M. Nedelka: Zpíváme vánoční kapra a nakonec bramborový
pohádka je ,,Byl jednou jeden
salát.
koledy.
král“.
D. Absolon: Jíme kapra.
D. Kaudersová: Dáváme o
J. Bartáková: Tradiční věci
(kosmetika, ponožky...)
M. Nedelka: Nepřeji si velký
zlatý řetízek.
D. Kaudersová: Určitě si nepřeji nemoci.
D. Absolon: Rozhodně bych si
nepřál, aby bylo venku bláto.

Jak se slaví Vánoce ve světě
Emílie Bejčková, 5. E
Samozřejmě všichni víme, jak
se slaví Vánoce u nás v Česku
– stromeček s ozdobičkami
v podobě skleněných koulí či
perníčků a dlouhými řetězy
z korálků, dárky pod stromečkem a řízek či kapr
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s bramborovým salátem.
Ale určitě vás někdy, stejně
jako mě, napadlo, jak se slaví
Vánoce za hranicemi Česka.
Co takhle si ukázat vánoční
zvyky a obyčeje z cizích zemích.

Anglie: V Anglii například
dárky pod stromeček nenaděluje Santa, ale Father
Christmas v noci z 24. na 25.
prosince. Děti tak nemohou
dospat, jak se těší na ranní
rozbalování dárečků. Tradič-

ním vánočním jídlem v britském království je krocan s
ořechovou nádivkou. Jako
sladká tečka se pak vaří vánoční pudink. Ten se připravuje v době adventu a míchat
ho chodí každý člen rodiny.
Při míchání pak vyslovuje své
přání. Během večeře se pak
do pudinku ukrývají mince,
prstýnek, nebo náprstek. Kdo
ho z mísy vyloví, tomu bude v
nadcházejícím roce přát štěstí.
Amerika: Pětadvacátého prosince naděluje dárky v Americe Santa Claus. Na sváteční
večeři nesmí chybět ani nadívaná krůta. K té se podává
bramborová kaše, sladké
brambory, vařená kukuřice,
nádivka, brusinkový kompot a
pečivo.
Austrálie: Slunce a teplo - to
jsou Vánoce v Austrálii. S tím
souvisí i fakt, že sváteční

večeře se často odehrává
přímo na pláži. K jídlu se podávají studené obložené mísy, ovocné a zeleninové saláty a ledové nápoje. Ale nic
nebrání těm, kteří chtějí dodržovat klasické vánoční tradice, aby povečeřeli krocana s
kaštanovou nádivkou.
Francie: Ve Francii to je Otec
Vánoc - Pere Noël –, kdo dětem plní dárečky jejich boty
připravené ke krbu, nebo
přivazuje dárky stuhami na
stromeček. K slavnostní večeři si Francouzi dají pečeného
krocana s kaštanovou nádivkou či lanýžovou pastou. Protože jsou vyhlášenými gurmány, rádi si pochutnají na
le reveillon – pokrmu z ústřic
– a chybět nesmí husí játra.
Itálie: V Itálii začínají vánoční
svátky na Boží hod. Vánoční
čas končí na Tři krále, kdy
komínem přilétá čarodějnice

Befana. Ta vloží hodným dětem do ponožek dárky a zlobivým uhlí. 24. prosinec se v
Itálii nese ve znamení návštěv příbuzných a přátel,
následující den už je ovšem
dnem slavnostním. A při něm
na stole nechybí krocan nebo
pečené jehně.
Japonsko: V Japonsku už to
zašlo příliš daleko. Vymizely
skoro všechny jejich staré
zvyky a místo nich přišly nové
např.: zdobení zahrádky obřími figurami Santa Clause,
umělohmotnými soby a to
nejhorší – Japonci znají Vánoce především od Američanů
z televize. Začali proto také
věřit tomu, že tradičním vánočním pokrmem je obalované kuře z KFC a Coca Cola.
Takže večer netráví doma
v pohodlí, ale ve přeplněných
fastfoodech.

Vánoce ve filmu i knihách
Sára Jankovičová, 8.T

J

elikož se Vánoce pomalu,
ale jistě blíží, rozhodla
jsem se sepsat několik
nejoblíbenějších a nejúspěšnějších vánočních filmů a
knih, kterými byste si mohli
zkrátit čas při čekání na Ježíška, popřípadě zpříjemnit trávení vánočních svátků.
Polární expres
V první řadě je třeba zmínit
Polární expres. Jedná se o
animovaný film z roku 2004.
Děj se odehrává právě na
Štědrý den. Ačkoli se všechny
děti ohromně těší, Chris,
hlavní postava filmu, nadšený
není, protože už na Santa
Clause přestává věřit, i když
by rád. V noci, 24. prosince,
ho vzbudí hluk přijíždějícího
14

vlaku, který ho doveze až na
severní pól. Už v samotném
vlaku prožije dobrodružství,
ale největší překvapení přichází, až když se setká se
samotným Santa Clausem.

Foto: amazon.com

Sám doma 2: Ztracen
v New Yorku
I když tento film nemám úplně v lásce, tak 5 miliard lidí
má jiný názor. Skutečně celá
série Sám doma se stala jednou z nejúspěšnějších filmových sérií na světě. Kevin
zůstane znovu, stejně jako
v prvním díle, osamocen,
jenomže tentokrát ho zapomenou na letišti. Zatímco
jeho rodina letí na vysněnou
dovolenou do Miami, malý
chlapec omylem odlétá do
New Yorku. Zpočátku je vylekaný, ale když má u sebe
všechny otcovy peníze, ubytuje se v nejdražším hotelu a
začne si užívat vánoční pohodu. Všichni navíc víme, jaký
Kevin je a co provádí.

ve, když po různých událostech zjistí, že Vánoce nelze
ukrást, protože je nelze ani
koupit, doroste mu srdce do
běžné, kdovíčí velikosti.

Foto: julep.triplemint.com

Grinch
Netřeba snad ani říkat, že
film Grinch je vážně klasika.
Vystupuje v něm Kdovík
z města Kdosice, který se
ocitne u dvou milosrdných
sester, které, i když věděly,
že je jiný než ostatní Kdovísci, se ho ujaly s láskou.
Tehdy, v předvánočním čase,
opustí domov, zanevřel na
všechny, odmítl slavit Vánoce, které jsou pro obyvatele
Kdosic téměř posvátné, a
usadil se v hluboké jeskyni,
vysoko nad městem. Kvůli
své nechuti ke slavení Vánoc
se rozhodne „ukrást“ Vánoce.
Grinch má navíc srdce o dvě
čísla menší, než ostatní, což
by vysvětlovalo jeho, řekněme, chladné chování. Tepr-

Foto: kniznivesmir.cz

Foto: movieposter.com

Sněží, sněží…
...není film, ale kniha, v níž si
můžeme přečíst hned tři příběhy od tří různých spisovatelů – slavného Johna Greena, Lauren Myracleové a Maureen Johnsonové. Taková
sněhová bouře může zamíchat s dlouhou řadou plánů…a
k rozuzlení všech zmatků je
asi vážně za potřebí nějakého
toho anděla. Tyto příběhy
taky vysvětlují, že ne vždy to,
co chceme, je to pravé.

Kouzlo Vánoc
Tato kniha vypráví o takových
těch každodenních starostech, které stávkují akorát
v čas vánoční. Autorka Kelly
Cathy vypravuje o svých problémech a o těch nejkrásnějších Vánocích.

Foto: kosmas.cz
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Smrt Krakonoše
Sára Jankovičová, 8. T
Ve čtvrtek nás opustila česká
herecká legenda, František
Peterka. Zpráva otřásla celou
Českou republikou 24. listopadu.
Tento významný umělec se
narodil 17. března 1922 v
Praze. Už od dětství rád sportoval a původně se chtěl stát
učitelem tělocviku, vzpěračem nebo olympionikem. Po
absolutoriu obchodní školy
studoval herectví na pražské
konzervatoři. Po dokončení
studia pracoval jako úředník,
ale sen stát se vzpěračem ho
stále neopustil. Shodou okolností získal své první herecké
angažmá ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde
nakonec zůstal na delší dobu.
Sršel komediálním talentem,
který debutoval v českém
filmu Černý prapor z roku
1958. Další hlavní roli si zahrál v nepříliš známém snímku Chlap jako hora z roku
1960. Mezi jeho známější
patří role například ve filmu
Co je doma, to se počítá,

pánové, kde hrál po boku
Karla Augusty v režii Petra
Schulhoffa. Vidět jsme jej
mohli také s Helenou Růžičkovou v oblíbeném filmu Příště budeme chytřejší, staroušku!. Hodně zaujal jakožto
trenér Tulpach ve snímku
Jáchyme, hoď ho do stroje!,
který se také stal velmi
úspěšným a patří mezi klasické, české filmy. Zahrál si rovněž ve známém pohádkovém
seriálu Arabela a to českého
Fantomase.
Nejúspěšnější a vůbec nejvýznamnější role, která ho vystřelila do výšin, je nám všem
známý Krakonoš v hrané sérii
s názvem Krkonošské pohádky, kde si získal srdce hlavně
mladších diváků.
Františka Peterku v roce
2001, ve věku 79 let, potkala
velká nepříjemnost, srazil ho
automobil. Vyvázl s hodně
těžkými zraněními a po řadě
několika desítek operací a
třech letech pobytu
v liberecké nemocnici jeho

sportovně vytrénované tělo
přežilo i tuto hroznou věc.
Umělec trpěl i rakovinou jazyka, kterou porazil.
Příčinou jeho smrti bylo stáří,
což je na druhou stranu docela ironie, když si uvědomíme,
že ten člověk přežil autonehodu i rakovinu.
Pan Peterka patřil k nenahraditelným českým umělcům a
je opravdu velká škoda, že
odešel.

Foto: ceskatelevize.cz

Anděl Páně 2
Veronika Dytrychová, 6. A
Anděl Páně 2 je nový film
režiséra Jiřího Stracha, který
režíroval i jiné filmy pro děti i
dospělé (Např.: Ďáblova lest
a Ztracená brána). Někteří ho
mohou znát také díky pohádce Lotrando a Zubejda.
Před jedenácti lety se do kin
dostal první díl filmu Anděl
Páně od stejného režiséra.
Hlavní roli ve filmu ztvárnil
Ivan Trojan (anděl Petronel) a
Jiří Dvořák (čert Uriáš). Dále
hrají např.: Vica Kerekes,
16

Anna Čtvrtníčková, Boleslav
Polívka, Jiří Bartoška, Klára
Issová, Vojtěch Dyk, Lucie

Foto: ceskatelevize.cz

Bílá a další.
Zápletka filmu spočívá v tom,

že z nebe na zem spadne
jablko ze stromu poznání.
Viníky jsou anděl Petronel a
čert Uriáš. Pán Bůh je pošle
na zem, aby jablko našli. Při
hledání potkají dívku Anežku,
které se jablko dostane do
rukou. Celý příběh se odehrává 5. prosince, a tak se dostanou do sporu s lupiči, kteří
se vydávají za Mikuláše, čerta
a anděla. Nakonec se jim
podaří jablko získat a vrátí se
zpět do nebe.

ZAJÍMAVOST:
Režisér říká, že nejobtížnější
bylo natočit poslední scénu
v nebi, kdy bylo na scéně
téměř třicet malých andělíč-

ků, všichni svatí, a několik
dalších postav. Také tam bylo
mnoho novinářů.
Zvláštní je, že druhý díl vyšel
až o jedenáct let později. Prý

to bylo proto, že chtěli, aby
měl zajímavý scénář, který
nakonec sestavil Marek
Epstein.

StarDance
Veronika Dytrychová, 6. A

S

tarDance se poprvé
vysílalo 4. listopadu
2006. Od prvního přenosu až do současnosti StarDance moderují Marek Eben a
Tereza Kostková.
POROTA
Již od první řady je porotcem
Zděněk Chlopčík. Od druhé
řady je členkou poroty Tatiana Drexler. V páté řadě začal
pořad moderovat Jan Révai.
V šesté řadě se k nim přidal i
Radek Balaš. Tato čtveřice
tvoří porotu až do současnos-

ti. Kromě nich zasedali dříve
v porotě např.: Michael Kocáb, Eva Bartuňková, Vlastimil Harapes, Richard Hes,
Jaroslav Kuneš, Leona Kvasnicová, Petr Zuska a další.

Letos se vysílala osmá řada
StarDance. Na prvním místě
se umístil herec Zdeněk
Piškula (kterému je jen 17
let) a Veronika Lálová. Druhý
byl lyžař Ondřej Bank a Eva
Krejčířová. Třetí skončila heKAPELA
rečka Jana Plodková (která
Ve všech řadách hrála živá
poslední večer tančila se zlohudba. Výborné výkony podá- menou rukou) a Michal Padevá Moondance Orchestra Mar- vět. Dále účinkovali např.:
tina Kumžáka. Skvěle zpívají Roman Zach, Emanuele Ridi,
také sólisté Naďa Wepperová, Anna K, Kristýna Leichtová,
Dasha, Michal Cerman a
Olga Šípková, Ladislav Vízek
Dušan Kollár.
a Miluše Bitnerová.
SOUČASNOST

Foto: ceskatelevize.cz
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Star Wars
Emílie Bejčková, 5. E

V

šichni určitě znáte Star
Wars neboli Hvězdné
války, a pokud ne, určitě si alespoň většina z vás
pod tímto pojmem představíte několikadílnou filmovou
ságu a nezapomenutelné logo. Určitě byste se však vy,
fanoušci Hvězdných Válek, i
vy, kterým slova v nadpise
nic moc neříkají, chtěli o tomto fenoménu něco dozvědět.
O čem tato sci-fi blbina vlastně je?
V současné době jste už mohli zhlédnout sedm dílů a do
kin právě míří Rogue One:
Star Wars Story. Film vypráví
příběh povstalců, kteří se
rozhodnou ukrást plány
Hvězdy smrti, ultimátní zbraně schopné ničit celé planety.
Příběh filmu tak vypráví o
tom, co se odehrálo ještě
před IV. epizodou z roku
1977.
Celé dílo pak představuje
konflikt mezi řády Jedi a Sith,
jejichž stoupenci mají schopnost ovládat vesmírnou Sílu.
Skoro celá série popisuje životní příběh Anakina Skywalkera (Darth Vadera), který se
z rytíře Jedi stane učedníkem
temné strany Síly, a Luka
Skywalkera. Vedle toho stojí
snažení zloducha Darth
Sidiouse, který chce ovládnout galaxii. Kromě hlavní
linie má děj mnoho zápletek,
chvíle napětí, humor, mezilid-
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ské vztahy a velkolepé bitvy.
Zajímavosti
Darth Vader stráví ve filmu
Rogue One na plátně jen 12
minut.
Představitel Obi-Wan Kenobi-

Foto: starwars.com

ho vystupujícího v Epizodě IV.
Alec Guinness považoval film
za pohádkovou hovadinu.
Ovšem, tahle hovadina mu
vynesla 95 milionů dolarů. Ve
smlouvě měl dohodnuto, že
dostane 2 % z tržeb filmů, ve
kterých se objeví.

vyrazil na premiéru, vydal se
se svým kamarádem Stevenem Spielbergem na dovolenou na Havaj. Tam spolu vymysleli námět pro Dobyvatele
ztracené archy.
Během natáčení v Tunisu
libyjská vláda znejistila z
množství podivných vozidel u
hranic a začala zvažovat vojenskou mobilizaci. Tuniská
vláda tak Lucase požádala,
aby přesunul pouštní vozidlo
Jawů dále od hranic.
James Earl Jones, který namluvil Dartha Vadera, požádal, aby nebyl uveden v titulcích. Původně tvrdil, že je
důvodem to, že neodvedl
zase tolik práce, ale později
se přiznal, že byl v dané době
teprve začínající herec a nechtěl být spojován pouze s
jednou rolí. V titulcích se objevuje až od roku 1997, kdy
vyšla speciální edice.
Některé z asteroidů jsou
brambory.
Inspirací pro tvář Yody byl
Albert Einstein.

Před natáčením měl Mark
Hamill automobilovou nehoTo Harrison Ford dostal za roli du, která zanechala stopy na
v prvním filmu jen 10 tisíc
jeho tváři. Do filmu tak byla
dolarů.
přidána scéna, kde je zraněn
Wampou, aby bylo vysvětleGeorge Lucas filmu příliš neno, proč má na obličeji jizvy.
věřil, takže místo toho, aby

Konflikty
Emu

K

onflikty (Vilém Kolář)
Skoro každý den se
někde na světě stane nějaký
konflikt. Někdy větší, jako
v případě sporu zemí o území
nebo o ropu a plyn. Tyto většinou krvavé války trvají několik let.
Na světě existují tři skupiny
lidí. Jedna skupina říká, že
západní část Ázerbájdžánu
patří Arménii, ta druhá že
naopak Ázerbájdžánu, a třetí
je to jedno. Nebo další spor
mezi Čínou a Tibetem. Největší konflikt je asi na Blízkém východě, trvá asi už 70
let. Už skoro nikdo neví.
Naopak menší hádky vznikají
skoro každodenně. Většinou
mají dobrý konec, ale někdy
to u nich dospěje až k velké
„válce“. Každodenně jsme i
my jedním z kolemjdoucích či
aktérů.
Bez zla by nebylo dobro, ale
bez dobra by bylo jen zlo.
Hodně bulvárních časopisů
denně píše, co se stalo, ale
jen ve zlém.
Doufám, že všechny konflikty,
které trvají či se ještě stanou,
budou rozuzleny ve prospěch
dobra.
Jeden konflikt byl nedávno
v Americe při volbách. Hodně
rodin se rozhádalo. Jeden
Čechoameričan se se svojí
manželkou rozhádal natolik,
že zrušil svůj rodinný výlet do
Kanady. On totiž fandil vítěznému Donaldu Trumpovi,
manželka poražené Hillary
Clinton.
Jaká hloupost dokáže roztrhat
lidské vztahy. Vše se nejlépe
řeší usmířením.
Konflikt s maminkou
(Vojta Trávníček)
Vyprávím o konfliktu
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s mámou. Když jsem jednou
přišel domů, šel jsem si číst a
zapomněl jsem na domácí
úkoly. Najednou byl večer a
já musel jít spát.
Druhý den jsem přišel do
školy a zjistil, že nemám úkoly. Už ale bylo pozdě, a nakonec jsem musel domů
s poznámkou. Když jsem jí
ukázal mámě a ona mi vyhubovala, měl jsem se jít učit.
Z toho plyne ponaučení, že
bychom se vždy měli připravit
do školy hned, jak přijdeme
domů.

rádkou. Sofie mi cestou řekla,
že miluje jednoho kluka ze
třídy… Kubu. A ještě mi řekla,
ať to nikomu nepovídám.
Když jsme přišly do školy,
posadily jsme se a začala
hodina. Při hodině jsme se se
Sofií pohádaly kvůli hloupé
slovní úloze. O přestávce
jsem si povídala s ostatními
kamarády, a jak jsem byla
naštvaná, prozradila jsem
Sofiino tajemství. Chvilku
potom, co jsem to řekla, začali všichni po třídě pokřikovat, že Sofie miluje Kubu.
Když to Sofie uslyšela, utekla
Táborový konflikt (Klárka
na záchody a začala brečet.
Holakovská)
Ihned jsem běžela za ní.
Stalo se to v létě na koňském Chtěla jsem se jí omluvit, ale
táboře při vybírání koní. Došlo řekla mi, ať jdu pryč, že nejk tomu na louce, kde jsme si sem dobrá kamarádka. Mně
měli vybrat koně, na kterém
to bylo tak líto, že jsem začachceme jet.
la taky brečet.
Všech dvanáct dětí chtělo
Další den jsem Sofii pozvala
jednoho koně, protože byl
do kina. Byla jsem ráda, že
nejoblíbenější. Míša, majitel- šla, ale teď vím, že se tajemka koní, nám řekla, že nezáství nesmí prozrazovat. Nikdy
leží na tom, jakého koně má- nevíte, jak kdo zareaguje.
me a že chytřejší ustoupí.
Někdo jí poslechl a šel pryč,
Vypravování o konfliktu
ale ostatní se pohádali. Trvalo (Lucka Chlumová)
to dlouho, až nakonec těm co „Tak to je vážně výborné!“
se pohádali, Míša pohrozila,
Dnes jsem měla hrozný den!
že nikam nepojedou. Takže
Ve škole mě zase otravovali,
se všichni začali zase hádat
a tak mám hroznou náladu! A
s ní. V závěru nám Míša řek- když se pak ještě stane konla, že nikdo nepojede a že
flikt mezi mnou a matkou, tak
nás příště rozdělí. Ten den,
to je vážně parádní.
místo toho abychom jeli, tak
Dne 15. května jsem přišla
jsme koně odevzdali.
domů a máma na mě začala
Z tohohle konfliktu plyne, že
křičet: „Lucie, kde jsou zase
chytřejší ustoupí a že se nety nůžtičky na nehty?!“ Já
máme hádat s dospělými,
jsem jí říkala, že nevím, proprotože nám to k ničemu ne- tože jsem si je nepůjčila. Ale
ní, když to oni stejně rozhod- máma mi nevěřila. „Určitě je
nou.
budeš mít někde v tom tvém
nepořádku v pokojíčku!“
Vypravování o konfliktu
ozvala se. Začala jsem pro(Kája Lavičková)
hledávat koupelnu a našla
Byl krásný den a já jdu do
jsem nůžtičky v taštičce, kteškoly s mojí nejlepší kamarou si máma bere na výlety.

Ukázala jsem jí je a ona se mi
začala hned omlouvat.
Příště by se měla lépe podívat. Ale když se mi nakonec
omluvila, tak jsem na to už
nemyslela.

tak se mi zdálo divné. Mamce
jsem řekla, že ten svetr jsem
měla předevčírem a že ho
rozhodně nechci. Mamka mi
odpověděla, že je venku zima, takže si ho mám vzít,
abych nenastydla. Já stále
Vyprávění o konfliktu
protestovala, že ho nechci.
(Míša Stehlíková)
Maminka se už ale rozzlobila,
Stalo se to 1. listopadu. Ten
zvýšila hlas a řekla, že jestli
den večer jsme se hádaly
si ho nevezmu, že se na mě
s mamkou o to, co si vezmu
příště „vykašle“. Tak jsem
na sebe (já jsem takový ten
začala dělat problémy. Místo
typ člověka, který se rád hez- trika s krátkým rukávem jsem
ky obléká). Stalo se to u nás
si vzala dlouhý rukáv, natáhla
doma.
jsem si ten svetr, a ještě
Mamka mi řekla, co chci na
jsem na sebe narvala mikinu
sebe a já jí řekla, že je mi to
(já jsem prostě taková). Tak
jedno, a tak mi mamka přimi mamka dala pohlavek a já
pravila oblečení. Když jsem
se urazila. Vzala jsem si tedy
se na to oblečení podívala,
to, co mi maminka připravila.

Když jsem šla do školy, tak
jsem zjistila, že jsem vlastně
ráda za to, co mám na sobě.
Po škole jsem šla domů. Maminka přišla z práce a já se jí
moc omluvila, že jsem dělala
takové scény a že jsem ráda,
že mi vůbec něco přichystala.
Maminka mi odpustila.
Jaké z toho plyne ponaučení?
Že nad oblečením se nemá
cenu rozčilovat. To, co vám
připraví mamka je vždy
správně. A navíc, ten svetr si
ve škole můžete vždy sundat
(to mi tak trochu při konfliktu
nedošlo). Už kvůli takové
maličkosti takové „haló“ dělat
nemusím.

Ohlédnutí za 1. pololetím s BORem

O

ddíl BOR

Letos, po několikaleté
pauze, skupina BOR otevřela
volnočasový turistický oddíl a
zájem o něj předčil všechna
očekávání dobrovolných vedoucích. Oddíl má 18 členů,
kteří se spolu s vedoucími
schází každou středu
v klubovně na pozemcích naší
školy a prožívají nejrůznější
dobrodružství na motiv Rychlých Šípů. Každý měsíc společnými silami BORáčata získávají bobříky na základě
plnění leckdy velmi záludných
a složitých úkolů. Zatím získali bobříky „zručnosti“,
„odvahy“ a v prosinci usilují o
bobříka „záchranáře“. Na
schůzkách děti hrají divadlo,
sportují, malují, podle počasí
chodí na procházky, kde hrají
spoustu her v přírodě. Oddíl
se tedy krásně zaběhl a přináší radost všem zúčastněným. Nezbývá než všem vedoucím i dětem popřát mnoho
krásných společných schůzek
a hodně štěstí a šikovnosti při
získávání bobříků.
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Další akce skupiny BOR

na „bedně“, pěkně jsme si
zasportovali a parádně se
Skupina BOR během roku
„vydováděli“. Ringo je nenákromě oddílu pořádá i další
ročný sport pro každého, koaktivity otevřené široké veřej- ho jen trochu baví pohyb.
nosti. V 1. pololetí jsme měli
Dokonce jsme ochutnali
možnost se potkat hned nězmrzliny prapodivných chukolikrát.
tí...víte, že existuje Svíčková
O podzimních prázdninách
zmrzlina? Že ne? Za rok pojsme vyrazili za zvířaty. Den- jeďte s námi!
ně děti jezdily na koních, na- V prosinci i na nás dolehla
učily se je čistit a sedlat a
vánoční atmosféra, a tak
dozvěděly se spoustu zajíma- jsme se s dětmi o adventní
vostí o koních samotných a
neděli sešli v klubovně, abypéči o ně. Kromě výuky jezchom společně vytvořili někodectví, jsme soutěžili v čem
lik ozdobiček a dárečků pro
se dalo, hráli spoustu her a
rodiče nebo do vlastních povýletničili po okolí. V naší
kojíčků. Po dopolední pro„celopodzimkovce“ (celotábor cházce jsme zasedli za stoly a
ové hře) jsme, jak jinak, závytvořili vánoční věneček,
vodili na dostihové dráze za
hvězdičku z papíru, třpytivou
tři dostihové stáje: Arcoss,
kouli z provázku na vánoční
Ronex a Forento. Výsledky
stromeček a pomalovali jsme
byly těsné a veškeré úspěchy si kalíšek na čajovou svíčku.
jsme společně oslavili za zvu- Těšíme se, jak výtvory o Váku kytary při závěrečném
nocích rozzáří naše domovy.
táboráku.
V listopadu jsme se podruhé
Co plánujeme dál…
zúčastnili Ringo turnaje ve
Stráži pod Ralskem. A stejně A nakonec odpověď na otázku
jako loni, i letos šlo o skvělou „Kam s námi můžete vyrazit
akci nabitou sportem a zába- po Novém roce?“
vou. Byť jsme se neumístili
Druhé pololetí bude ještě více

nabité akcemi než to první.
Oddíl bude ve stejném duchu
pokračovat dál, a pro oddílové i neoddílové zájemce chystáme: pololetní prázdniny
v ZOO, jarní prázdniny a lyžařský tábor v Rokytnici nad
Jizerou, společné Velikonoce,

víkendové výpravy, den dětí a Přejeme Vám všem krásné
vrcholem všeho naše letní
Vánoce, hodně splněných
tábory!
přání a mnoho štěstí a úspěchů v příštím roce.
Pro více info sledujte naše
stránky:
Váš BOR
http://www.skupinabor.cz/

Foto: archiv BORu
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Rozhovor s Michaelou Vondrákovou
Redakce
Jak se Vám u nás na škole
líbí?
Na této škole se mi moc líbí,
chodila jsem na tuto školu 8
let, a tak mám na toto prostředí moc hezké vzpomínky.
Je to krásná škola plná možností pro děti. Velká zahrada,
vybavení tříd a velmi dobrý
školní program. Je zde skvělý
kolektiv pedagogů, který mne
skvěle přijal mezi sebe.
Co Vám naopak na naší
škole nevyhovuje?
Myslím, že nic takového není.
Opravdu bych nic neměnila.
Co vůbec na naší škole
děláte za práci?
Dělám vychovatelku ve
školní družině a asistentku ve třídě opiček (2.O).
Čím jste chtěla být,
když jste byla dítětem?
Už si moc nevzpomínám,
ale myslím, že to byla
princezna a cukrářka.
Také jsem si často hrála
na prodavačku.
Jak se Vám pracuje se
zdejšími dětmi?
Minulý rok jsem byla vychovatelkou první třídy.
Pro mě to byla velmi dobrá zkušenost, kde jsem
využila všechny znalosti z
pedagogické školy. Letošní rok mám třetí třídu, děti
jsou více samostatné, velmi
zvídavé, moc dobře se mi
s nimi pracuje. Snažím se je
zaujmout zajímavým výletem, exkurzí, hodně si povídáme. Rádi hrajeme kolektivní hry a vyrábíme výrobky
z papíru atd.
Co Vás sem přivedlo, jak
jste se sem dostala?
Na tuto školu jsem chodila
jako dítě, po vystudování
střední pedagogické školy
jsem dostala nabídku. Jelikož
znám dobře školu i učitele,
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tak jsem neváhala a moc
ráda jsem tuto nabídku přijala.
Chutnají Vám obědy ve
školní jídelně?
Na oběd do školní jídelny
nechodím, takže nemůžu
hodnotit. Když jsem do této
jídelny chodila jako studentka, tak mi tu moc chutnalo.
Co ráda děláte ve svém
volném čase?
Ráda trávím čas s kamarády,
poznávám nová místa, chodím ráda do kina, čtu a v létě
cestuji. Občas se projedu na
kole či bruslích, plavu, hraji

dou, podle nálady, Pop, Hiphop/rap, R&B, české písničky.
Nemám žádný vytříbený styl.
Čtete Kiwi? Líbí se Vám?
Ano, Kiwi čtu. Moc se mi líbí
jeho rubriky a jeho zpracování. Moc ráda si ho přečtu a
dozvím se nové věci.
Navštívila jste školní Jarmark? Co na něj říkáte?
Školní Jarmark jsem bohužel
neměla příležitost navštívit,
protože jsem hlídala děti
v družině, ale podle vyprávění
dětí, byl moc povedený.
Všimli jsme si na Vašem
Facebooku, že jste skákala
s padákem. Jaký to byl
zážitek?
Tandemový seskok byl
obrovský zážitek, velký
adrenalin. Byl to dárek
k mým
18. narozeninám, takzvaný „skok do dospělosti“.
Vůbec jsem nevěděla, co
mě čeká, moc jsem se
těšila, ale zároveň byla
trochu nervózní. Bylo to
ale skvělé, úžasný pocit
volnosti a zatím největší
zážitek v životě. Hned
bych skočila znovu.
Co byste rozhodně neFoto: FB M. Vondrákové chtěla najít pod vánočním stromečkem?
volejbal. V zimě ráda lyžuji
Udělá mi radost každý dárek i
nebo bruslím na ledě. Baví
maličkost. Moc ráda ale dárky
mě i fotografování, hudba a
hlavně dávám.
divadlo.
Jak budete trávit Vánoce a
Jaké ráda sledujete filmy? s kým?
Máte nějaký oblíbený
Vánoce budu trávit jako kažžánr?
dý rok doma s rodinou.
Když mám čas, ráda si dojdu Jaké jsou Vaše nejoblíbena hezký film. Oblíbený žánr
nější vánoční pohádky či
nemám, ale nejčastěji sleduji filmy?
různé komedie, drama, akční Tři oříšky pro Popelku, Mraa romantické filmy. Naopak
zík, Láska nebeská, Grinch,
nemám ráda horory a fantaSám doma, Anděl Páně.
sy.
Co posloucháte za hudbu?
Hudbu poslouchám různoro-
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Program Vánočního koncertu
4. Ch - Přeju Ti
Předškoláci - Voda je život
3. N - Nikdy se nevzdávej
2. O - Toulat se spolu
2. P - Hallelujah o lásce
4. J - Buchet je spousta
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4. H - S chutí čokolády
2. R - Krásná jsi celičká
3. K - Zimní radovánky
2. S - Naši mi říkali
3. L - Zpomalme čas
3. M - Mějme k sobě blíž
Sbor učitelů - A od těch časů

