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Vážení čtenáři,
před jarními prázdninami vám představujeme třetí číslo školního časopisu. Dnes vám
objasníme projekt Tonda – obal na cestách, pak vás budeme informovat o školních akcích jako
byl plážový volejbal, divadlo, klub mladého diváka či návštěva muzea. Odpočinete si při kriskrosu a několika perličkách. Věříme, že se vám i toto číslo bude líbit a zůstanete našimi
věrnými čtenáři.
Vaše redakce
Recyklace projekt - Tonda Obal na cestách
Dne 5.1.2016 nás navštívila paní Alena, aby nám řekla něco o recyklaci
odpadků. Dozvěděli jsme se i o spalování odpadu a o vytváření skládek a podobně. Součástí
projektu byly i různé aktivity.
Nejprve jsme si povídali o barvách kontejnerů a do jakého máme co dát. Poté nám všem
rozdala karty, na první lavici rozložila malé kontejnery a každý svou kartu umístil do správného
kontejneru. Ne všem se to podařilo. Nevěděli jsme, že například takový umazaný papírový
tácek nepatří do papíru, ale do směsného odpadu, protože vše ušpiněné, umazané a nebo
znečištěné patří právě jen do směsného odpadu.
Dalším tématem byly skládky. Paní Alena nám ukazovala, jak by vypadaly ulice, kdyby
byly odpadky na nich a ne na skládkách. Dále jsme se dozvěděli, jak se vyrábí skládka. Nejprve
se vykope díra a zajistí se, že se tlející odpadky nedostanou do podzemních vod. Když je
skládka plná, slisuje se, zasype se kamením, hlínou a vysází se na ní stromy.

Za několik let je k nerozeznání od přírodního kopce. Například v New Yorku se na skládku
postavil park, kam běžně chodí lidé. Ovšem musí se kontrolovat, jestli ze skládky neuniká
nebezpečný plyn.
Dále jsme se informovali o zpracování odpadků. Například je zajímavé, že z
recyklovaného plastu se vyrábí lavičky, ploty, oblečení, ale i léky. Papír se dá až sedmkrát
recyklovat. Sklo se může obnovovat pořád dokola.
Název “popelnice” pochází už z historie, když první odpadkové zařízení bylo používáno
na popel. Ale teď je všemu jinak a každá popelnice má své využití …
Popelnice na plasty má žlutou barvu - plastové lahve,
igelitové sáčky, tašky, polystyren
Popelnice na papíry má modrou barvu - noviny, letáky,
časopisy, sešity, papíry a karton
Popelnice na sklo má zelenou barvu - láhve od nápojů,
sklenice, skleničky, sklo
Popelnice na nápojové kartony má oranžovou barvu krabice od nápojů, džusů a mléčných výrobků
Popelnice na elektroniku má červenou barvu - baterie,
drobné elektrické zařízení
Popelnice na BIO odpad má hnědou barvu - slupky plodů, ovoce, zeleniny, ohryzky
Popelnice na kovy má šedivou barvu - plechovky, konzervy
Popelnice na směsný odpad má černou barvu - vše ostatní, co nelze třídit a
dále zpracovat
Příklady obcí, které navštěvují naši žáci s adresou sběrného dvora
nebo s ulicí, kde se nacházejí recyklační kontejnery:
Velká Dobrá: sběrný dvůr ulice Karlovarská 15
Valdek: kontejnery ulice Sportovců
Unhošť: kontejnery ulice Melicharova
Kladno: kontejnery například ulice K. Tomana
Braškov: kontejnery ulice Dukelská
Červený Újezd: kontejnery ulice Unhošťská
Svárov: u rybníku

Zprávy ze tříd: Melicharovo vlastivědné muzeum
V předvánočním období třída 7.A navštívila Melicharovo vlastivědné muzeum, které se
nachází nedaleko naší školy v Unhošti. Již z minula víme, že je zde umístěna stálá expozice
archeologických nálezů z Unhoště a jeho okolí, dějin řemesel literatury, divadla a historie
města.
Tentokrát zde byla výstava betlémů vyrobených z různých materiálů jako je dřevo a
papír. K příjemné atmosféře přispěla i vánoční výzdoba. Na stole byla vánočka, perníčky, nad
kterými byly z papíru vyrobeni dva kapři. Také jsme si mohli zakoupit knížky.

Před odchodem jsme si s paní učitelkou Kučerovou zapálili voňavého františka. Všichni jsme si
výstavu užili a těšíme se na další návštěvu.

Páťáci na plážovém volejbale:
V pátek se páťáci zúčastnili

Jaký jste měli program?

Jak tě to bavilo? Chtěla bys

beach volejbalu, s Julií a

Julie: Házeli jsme přes síť.

jej hrát závodně?

Anežkou vedl rozhovor

Anežka: Hráli jsme hry

Julie: Bylo to super, ale

Michal.

s míčem.

závodně ne.

Kde jste byli?

S kým jsi byl v týmu?

Anežka: Celkem jo ale

Julie: Na Strahově

Julie: Nela, Kateřina, Vojta

závodně ne.

Anežka: V Praze

Anežka: Michal, Vojta, Matěj

Proč?

Kolik vás jelo?

Jak jste hráli?

Julie: Závodně by mě to

Julie: Dvě třídy

Julie: Byli jsme předposlední.

nebavilo.

Anežka: 5.A,B

Anežka: Měli jsme 4 body,

Anežka: Mám hodně kroužků.

1 výhra +1 bod.

KMD – Bylo nás pět
Ve středu 13.1. se naše škola zúčastnila divadelního představení „Bylo nás pět“ v divadle ABC.
V půl šesté jsme vyjížděli od školy. Jako dozor s námi jely paní učitelka Zita Kučerová (mladší
i starší), paní učitelka Černá a paní učitelka Vosková. Představení bylo na motivy knihy Karla
Poláčka, která byla zfilmována jako seriál „Bylo nás pět“. Dle mého názoru byla první polovina
představení o trochu lepší než ta druhá, ale vcelku se mi představení líbilo a dost jsem se u něj
nasmála. Domů jsme se vraceli v dobré náladě okolo půl jedenácté.

Osmičky a devítky v Lampionu
Třídy osmých a devátých ročníků jely dne 12.1. do kladenského divadla Lampion na
představení s názvem Vražda na Nilu od Agathy Christie. Jeli s paní učitelkami Kučerovou,
Urbanovou, Procházkovou a Štěpánovou. V divadelní hře se hledá pachatel vraždy na lodi. V
polovině představení byla přestávka, kterou většina trávila v kavárně v budově divadla. Když
v druhé půlce představení našli pachatele, divadlo skončilo, žáci se oblékli a vydali se zpět do
školy, kde je čekala ještě poslední hodina dopoledního vyučování.

Čtyřky a pětky v Lampionu
Dne 25.01.2016 jel pátý a čtvrtý ročník do kladenského divadla Lampion na představení
“Nekonečný příběh”. Divadelní představení bylo z první části vypravované chlapcem jménem
Bastián, poté hrané loutkami a v druhé části představení po přestávce bylo hrané herci. Příběh

je o tom, že Bastián najde na školní půdě starou knihu a začne si ji číst. Zjistí, že v pohádkové
říši Fantázii onemocněla císařovna. Bastián měl proto říši zachránit. Společně s chlapcem z
Fantázie Átriem musí císařovnu zachránit a vyléčit. Dá se vyléčit jen tím, že ji Bastián musí
najít nové vhodné jméno. Po celou cestu je doprovází mocný a vzácný drahokam, který ale
Bastián bude chtít zneužít. Vše však nakonec dobře dopadne.

Kris – kros na téma pravěk:
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Perličky ze tříd:


Učitel: Jak se jmenuje spisovatelka, která psala o Chodsku?
Žákyně: Marie Terezie



Učitel: Kde a jak vzniká Berounka?
Žák: V Berouně soutokem Litavky a Střely.



Učitel: Polovina ze 360? Polovina ze 180? Polovina z 90?
Žák: 180, 90, 30 

