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vaše náměty!
Vážení čtenáři,

právě otvíráte zimní číslo našeho časopisu. Od doby, kdy vyšlo mimořádné číslo, které se
zaměřilo na sponzorovaného indického chlapce, se ve škole udála spousta akcí. O některých
z nich si přečtete na následujících stránkách. Naše redakce ze rozrostla o Aničku ze 6.A, tak
doufáme, že od ní budete číst spoustu článků.
Vaše redakce
K začátku roku se váže spousta pranostik, ty odráží zkušenosti lidí s meteorologickými jevy a
roční dobou. Některé pranostiky jistě znáte, kočičí vás, doufejme, pobaví:
Únor bílý, pole sílí.
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
Březen, za kamna vlezem.
Duben, ještě tam budem.

Na nový rok, o kočičí krok.
Únor bílý, kožich sílí.
Březen, do pelíšku vlezem.
Duben, ještě tam budem.

(básničky od Terky)
Sněhuláci ze šestky

Básnička o zimě aneb čeho jsme si letos mnoho neužili…
Zima je, zima je,
každý se z ní raduje,
padá sníh, padá sníh,
pojedeme na saních,
zimo, ty jsi bílá paní,
začíná tvé kralování,
nandej bílou korunu,
ale nepouštěj sníh do domu.

(báseň od Terky a Adély)

DRUŽINA

aneb co děláme bez sněhu v zimě?

Školní družina se zúčastnila sportovního dne, kdy se hrály kuželky nebo házelo na terč. Družina
se dále bavila o zdravém jídle, což je vidět i na obrázcích po chodbách. Další společné téma
bylo o planetách. Jejich ztvárnění můžete vidět v přízemí budovy 70. V družině si děti také
navrhují věci z recyklovatelných materiálů. Vyrobená díla nám jistě brzo také vystaví na

chodbě. Nejen v učebně se družina pohybuje, často jsou i venku, při poslední vycházce dávali
pokrmy ptákům a zvířatům v lese. Pokud bude v únoru dostatek sněhu, žáci se jej určitě užijí
při sněhových radovánkách.

1. – 3. ročník

(reportáž z družiny sepsali Martin, Vojta a Lukáš)

Pololetí je pro mnoho prvňáčků novinkou. Někteří se jej obávají a jiní se na něj těší. Většina z
nich si na svém prvním vysvědčení odnesla jedničky. Špatné známky berou z jiného úhlu než

ostatní, mnohem více je mrzí a špatně se s nimi srovnávají. Starší žáci si řeknou, že o nic nejde,
protože si špatnou známkou přece mohou opravit, ale prvňák jí vnímá jako obrovskou prohru.
Protože každý z nich má své sny, co jednou bude dělat za povolání, např: stát se hasičem,
záchranářem, tramvajákem, princeznou, lékárnicí, strojvedoucí, malířkou, modelkou, herečkou
a spoustu jiných. Aby je mohli v budoucnu dělat, chtějí mít co nejlepší známky. Pololetí ovšem
není jen o vysvědčení, ale patří k němu i pololetní prázdniny. Zeptala jsem se tří třeťáků, jaké
měli vysvědčení a kam jeli na prázdniny a zde jsou jejich odpovědi:
Jaké známky jste dostali na pololetním vysvědčení ?
1.dívka - samé jedničky, ale bála jsem se, že je nedostanu.
2.dívka - samé jedničky

chlapec - dostal jsem jedničky, ale bál jsem se, že dostanu 2 z češtiny.
Co jsi dělal o prázdninách ?
1.dívka - jela jsem k babičce na prázdniny
2.dívka - jeli jsme s celou rodinou do Aqua Palace Praha, moc jsem se těšila

6. – 9. ročník

chlapec - my jsme byli lyžovat na Klínovci

(sepsala Viky)

Divadlo bylo v úterý 13.ledna 2015, vstupné bylo 40 Kč. Divadlo se odehrávalo ve
sportovní hale naproti základní škole v Komenského ulici. Herci nám ukazovali ukázky ze
starých her, například od Jana Wericha a Jiřího Voskovce nebo Járy Cimrmana.

Jeden herec hrál na kytaru a také zpíval. Druhý zpíval a provázel jednotlivé hry
mluveným slovem. Herci se převlékali do různých kostýmů, například za uklízečku, mloka,
učitele, ředitele atd.

Nejvíce se nám líbila scénka ze hry VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY, kdy

panu učiteli spadly kalhoty zrovna, když do třídy vcházel pan ředitel. Bylo to velmi zábavné a
velmi se nám to líbilo.

(reportáž z divadla je od Terky, Adély a Angheliny)

Některé další akce, kterých se naši žáci zúčastnili:

Plážový volejbal – žáci z budovy 70
Lyžařský výcvik – žáci 7. a 8. ročníku
Exkurze Džungle a prales – žáci 7.A
Klub mladého diváka – vybraní žáci
Hodiny s rodilými mluvčími – žáci v hodinách anglického jazyka

Návštěva na keramice aneb školní klub v akci
V naší škole je mnoho školních klubů a jeden z nich je kroužek
Keramika. Tento kroužek vede paní učitelka Hana Kutscherauerová a
koná se v pondělí od 14:00 do 15:30 v suterénu školy. Na keramice si
nejprve vezmeme hlínu a vytvoříme z ní daný výtvor, podepíšeme se
a dáme výrobek uschnout. Když to uschne, tak paní učitelka výtvory
dá do pece a keramiku vypálí. Když jsou výrobky vypálené, tak je
naglazujeme (nabarvíme) a paní učitelka to znovu dá do pece, aby se
glazura rovněž vypálila.
A poté si výrobky odneseme

domů a můžeme je dát jako dárek nebo si to nechat na
okrasu. Na keramice jsme dělali jako první podzimní
nádobu na solené tyčinky, zvoneček ve tvaru slepičky,
svícen vesnička na kopci a teď jsme udělali vagónek,
kde bude květináč a tam osení. Příští hodinu budeme

dělat k vagonku také lokomotivu. Když nám zbývá čas,
tak si vyrobíme něco pro sebe, ale občas máme hodinu,
kde si můžeme vytvořit, co chceme a nemusíme dělat nic zadaného. Na keramice se mi moc líbí
a toto pololetí budu také chodit.

(napsala Terka)

Rubrika domácí mazlíček

Protože je tohle zimní číslo, tak budu psát o akvarijních rybičkách. Pokud si je chcete
pořídit, tak se nejdříve musíte rozhodnout, jaké ryby do akvária dáte, potom řešíte tvar, rostliny
a nakonec doplňky do akvária.
Nejdříve začneme výběrem ryb. Já osobně doporučuji Paví očka, Black Molly (jsou i
v kombinaci silver nebo strakaté) jsou nenáročné na chov. Tyto ryby jsou živorodky, což
znamená, že rodí živá mláďata (nekladou jikry). Stejně tak jsou na tom i jiné živorodé ryby,
jako je např.: Polozobánka malajská
Polozobánka malajská

Paví očko

To bylo vše o živorodkách. Teď přestoupíme na ryby jikernaté. Z těchto ryb jsem vybrala
Betu bojovnici (Betta splendens). Beta se rozmnožuje tak, že samec udělá pěnové hnízdo na
hladině mezi plovoucími rostlinami a následně se rybky pod tímto hnízdem vytřou. Po vytření
se samice ihned odlovuje a přesouvá do jiné nádrže. Samec se o vytřené jikry stará až do doby,
než se plůdek vykulí. Když se tak stane, samec se musí dát do jiného akvária, protože by
hrozilo, že vykulený plůdek sežere. Plůdek se nechá v tomto akváriu do doby než doroste do
velikosti cca 2,5 cm. Následně se ryby rozdělí na samičky a samečky. Samečci se musí chovat
odděleně, neboť se jinak napadají.

Samec

Samice

Pěnové hnízdo

Dejme tomu, že jsme vybrali Betu bojovnici. Tato ryba není moc náročná. Nepotřebuje
odvzdušňovací zařízení, protože když má potřebu se nadechnout, připlave k hladině nadechne
a plave dál. Pro Betu je vhodné dno z malých kamínků (vyčištěný písek). Na rostliny také
náročná není. Rostliny jí slouží převážně k úkrytu slabšího potomstva před silnějšími, uchycení
pro pěnové hnízdo samce a jako doplněk do akvária. Krmí se po malých dávkách každý den.
Hodně štěstí při chovu rybiček!
(sepsala Maruška)

