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Vážení čtenáři,
právě se vám do rukou dostává druhé číslo našeho časopisu. Dozvíte se, jak dopadl sběr starého
papíru. Pak zjistíte, jak dát hlas tygrům z 2.B, kteří soutěží na Facebooku a každý váš hlas jim
může pomoci k výhře. Dále na vás čeká minirozhovor s redakční radou a na závěr pozvánka na
vánoční dílny, které budou již tuto sobotu a neděli. Na úvod pro vás Elen napsala krátkou
reportáž z preventivního pořadu pro druhý stupeň. Na všech zbylých článcích se podíleli
dohromady všichni naši redaktoři.
Vaše redakce

Radek Banga v naší škole
Dne 31.10. se k nám do školy dostavil Radek Banga. Vyprávěl nám o svém životě. Bylo
to super představení, dalo by se říct, že velmi poučná přednáška. Ačkoliv to bylo chvílemi
smutné, dost jsme se i nasmáli.
Bylo moc prima, že nám do toho zpíval svoje písně. Za mě to bylo vážně dobré, hlavně
asi proto, že popisoval, jaký měl on těžký začátek. Že jeho táta byl alkoholik a že vyrůstal se
třemi sourozenci. Ve škole se mu smáli kvůli barvě pleti. Dokonce se i podílel na šikanování
jednoho kluka, který pak začal brát drogy a později kvůli tomu spáchal sebevraždu.
Pak vyprávěl, jak jeho život pokračoval po základní škole až do dneška. Nakonec jsme si
udělali všichni dohromady fotku a mohli se ho na cokoliv zeptat.

Sběr
Ve dnech 17. až 19.10.2017 byl každoroční podzimní sběr starého papíru.
Žáci ze všech tříd se na naplnění několika kontejnerů velmi intenzivně podíleli.
Děkujeme jim! Nejlepším sběračem se stala Zdeňka Volková ze 7.C a i díky ní,celá
její třída přinesla nejvíce kg a to 1364!!! Děkujeme!
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Kronka Jan
150Kg
Vlčková Kristýna
150Kg
Lapáčková Lucie
180Kg
Konečný Antonín a Salvet Tadeáš
85Kg
Vokatá Anna
164Kg
Novák Jakub
310Kg
Žáková Helena
163Kg
Kalinová Klára
225Kg
Zemanová Tereza
140Kg
Frolík Vít
168Kg
Šístková Nikola
100Kg
Pecková Rozálie
110Kg
Žáková Klára
179Kg
Vachna Vojtěch
46Kg
Štancová Natálie
162Kg
Mašínová Valerie Marie
250Kg
Vlčková Anna
91Kg
Řežábková Daniela
394Kg
Kříž Jakub
124Kg
Zvěrev Maxim
151Kg
Kazík Matěj
282,70Kg
Volková Zdeňka
417Kg
Dvořák Martin
68Kg
Konštacká Anna
160Kg
Šístek Roman
100Kg
Ruggiano Anna
207Kg
Černý Vojtěch
147Kg

Namaluj si svého tygra
Zapojili jsme se do velmi zajímavé akce! Autoři knihy Tygr dělá uáá uáá…,
Jak se krotí tygr a Jak se domluvit s tygrem společně s nakladatelstvím Albatros
Media, a.s. a dalšími partnery, vyhlásila soutěž „NAMALUJ SI SVÉHO TYGRA“.

Smyslem akce bylo ukázat dětem existenci Tygřího světa a tygra v každém z
nás jako součástí naší osobnosti. Podpořili jsme děti v pochopení, že Tygr v nás je
něco přirozeného, co si mohou nechat a pozitivně rozvíjet. Pomohli jsme dětem stát
se krotiteli vlastních tygrů a převzít za ně odpovědnost. Podpořila jsem spolupráci
ve třídě, protože třída soutěží jako celek. Děti se o sobě dozvěděly nové informace
a snažily se vzájemně pochopit jeden druhého. Důležité bylo poznání, že každý
máme nějaký ten svůj problém (třináctou komnatu). Každý jsme něčím zvláštní,
důležitý, zajímavý pro ostatní kamarády nejen v naší třídě.
Knihy podporují zvýšení pozornosti, zlepšení motivovanosti a zjednodušení
integrace dětí ve třídě!
Naším úkolem bylo přečíst knihu Tygr děla uáá uáá v hodinách českého
jazyka, aby děti pochopily, co je myšleno Tygrem!! Společně jsme si pak
popovídali o našich Tygrech: co mají rádi, co je zajímá a co je trápí. Následně žáci
namalovali své Tygry, které v sobě objevili .
A tyto naše Tygry posíláme do soutěže! Budou zveřejněny na facebooku
KopsMethod jako příspěvek – lidé budou obrázkům dávat lajky.
Webová adresa je: 1url.cz/It05D nebo můžete
rovnou načíst přiložený qr kód.
Třída, která získá nejvíce kladných hodnocení/lajků
u příspěvku, se stane vítězem.
Všem děkuje za podporu 2.B!
Radka Plasová

Krátký rozhovor s redakční radou:
1) Proč chodíte na kroužek školního časopisu?
Terka: Mám ráda psaní a čtení, proto jsem se přihlásila do školního časopisu MY.
Katka: Protože mě to baví. Doma píšu taky časopis, jmenuje se NOVINKY ZE ZÁCHRANNÉ
STANICE BOB A BOBÁTEK. Napsala jsem jich již 17.
Elen: Protože se mi líbí psaní časopisu a různé rozhovory, když máme s někým udělat.
David: Protože jsem toužil po tom, být členem redakční rady.

2) Co jste se od září naučili nového (nemusí to být jen školní věc).
David: Já jsem se něco nového naučil ve fotbale.
Elen: Na táboře spoustu her a také asi 4 slovíčka čínsky.
Katka: Naučila jsem se něco o fyzice.
Terka: Naučila jsem se nové věci o koních a jezdectví.
3) Jaké je vaše nejoblíbenější místo, kde rádi relaxujete či odpočíváte?
David: Doma ve své posteli.
Elen: Moje je asi v Americe, i když jsem tam byla jen jako malá.
Katka: Sušice na Šumavě
Terka: Moje nejoblíbenější místo je ve Francii v Provance, ale ráda odpočívám i doma.
4) Jaký je váš koníček?
David: Fotbal
Katka: Balet.
Terka: Jízda na koních.
Elen: Florbal a tanec.

Pozvánka od Elen na Vánoční dílny:
Všichni jste srdečně zváni na každoroční školní dílničky pro malé i
velké dětičky.
Na co se můžete těšit? Na vystoupení Rapového kroužku v neděli a v
sobotu na tradiční koledy. Dále bude spousta zábavy při vyrábění různých
výrobků.
Moje sestry se již velmi těší, protože si vždy vyrobí něco malého pro
kamarádky pod stromeček. Na jednotlivých stanovištích bude učiteli vždy
pomáhat nějaký žák z naší školy. Občerstvení bude také zajištěno.
Dílny se budou se konat 2. a 3.12. v sobotu a neděli od 13 hodin
do 16hodin v jídelně.
Materiál pro výrobky si zakoupíte přímo v jídelně v Komenského
ulici, kde pak již budete tvořit své výrobky.
Těšíme se na vás!

