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Vážení čtenáři,
přinášíme vám čtvrté číslo časopisu MY, ve kterém uvidíte fotky výrobků z kroužku keramiky,
dozvíte se o desateru bezpečného lyžování, které si pro vás připravila Alžběta. Na výlet s KMD
na divadelní hru Romeo a Julie nás vzala Elen a Emilka pro nás připravila rozhovor se svým
bratrem o družině. Věříme, že se vám naše číslo bude líbit.
Vaše redakce

Jak se bezpečně chovat na sjezdovce?
Vzhledem k velkým přívalům sněhu jsem si pro vás připravila pár důležitých zásad, které
je nutné respektovat pro bezpečný pohyb po sjezdovkách. Nahlédla jsem do desatera správného
lyžaře a tyto zásady jsem pro vás okomentovala.
1. pravidlo je ohled na ostatní lyžaře. To znamená, že každý z vás se bude na trati chovat tak,
aby nikoho neohrožoval.
2. pravidlo se týká zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy. Každý musíte jezdit přiměřenou
rychlostí a s dostatečnou vzdáleností od ostatních. Svou rychlost a způsob jízdy musíte
přizpůsobit svým lyžařským zkušenostem.
3. pravidlo je o volbě jízdní stopy. Volím si ji tak, abych neohrožovala ostatní.
4. pravidlo je o předjíždění. Můžete předjíždět, ale s odstupem, který poskytne lyžaři před vámi
dostatek místa pro všechny jeho pohyby.
5. pravidlo je o vjíždění a rozjíždění. Každý, kdo chcete vjet na sjezdovku, se musí rozhlédnou
nahoru a dolu, aby se ujistil, že na sjezdovku může bezpečně vjet bez toho, aniž by ohrozil sebe
nebo ostatní na trati.

6. pravidlo zastavení. Musíte se vyhýbat tomu, abyste se zbytečně nezdržovali na úzkých
místech sjezdovky. Když upadnete, musíte se snažit místo rychle uvolnit.
7. pravidlo o výstupu a sestupu. Když stoupáte nebo sestupujete, musíte se držet na okraji
sjezdovky.
8. pravidlo je o respektování značek. Na sjezdovce musíte respektovat značení a signalizaci.
9. pravidlo je o chování při úrazech. Když uvidíte někoho zraněného, jste povinni poskytnout
mu první pomoc.
10. pravidlo je o prokázání se. Každý na sjezdovce, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný
nebo ne, je povinen v případě úrazu poskytnout své osobní údaje.
Doufám, že se mi podařilo vám pravidla objasnit a že vám pomohou při lyžování.

Výlet s KMD na Romea a Julii
Dne 19.1.2017 jsme s KMD jeli autobusem na představení Romeo a Julie do Divadla na
Vinohradech. Vyjížděli jsme od školy v 9 hodin. Na Vinohrady jsme dorazili kolem 10.hodiny.
Jely s námi paní učitelky Kučerová, Vosková a Vejvodová. Než představení začalo, rozdali
jsme si lístky, odložili si věci v šatně a povídali jsme si. Skoro všichni jsme seděli na balkoně.
Představení bylo hezčí než v říjnu. Byla tam jedna 10 minutová přestávka, představení trvalo 2
hodiny.

Děj se odehrává mezi Kapulety a Monteky. U Kapuletu se koná velký maškarní

ples a na něm má být zasnoubena Julie s Parisem. To se dozví i Romeo se svými věrnými
druhy. Romeo se rozhodne ples navštívit i přesto, že se koná u nepřátel Kapuletů. Tybalt na
plese rozpoznal, že je tam i Romeo a rozpoutá bitku. Romeo ale zůstává na plese a setká se tam
s Julií. Ta se mu zdá překrásná a říká, že hezčí dívku nikdy nepotkal. Je to láska na první
pohled. Ples pomalu končí, ale oba mladí lidé pořád na sebe myslí. Romeo se tajně vetře do
zahrady Kapuletů a uslyší Julii, jak se vyznává ze své lásky. Druhý den oddá oba milence otec
Vavřinec, který mladou dvojici podporuje, protože doufá, že sňatek Romea a Julie usmíří obě
rodiny. Jenže Tybalt Juliin bratranec, nenávidí Romea. Odpoledne v den svatby zabije Tybalt,
Romeova přítele Merkucia a Romeo následně zabije Tybalta. Konec dopadl tragicky. Kvůli
lásce se zabil Romeo i Julie. On vypil hodně elixíru na uzdravení. Julie, která předtím schválně
vypila lahvičku elixíru, který měl předstírat její smrt, byla přenesena do márnice. Když všichni
odešli, tak tam Romeo přiběhl, ale ještě předtím bojoval s nápadníkem Julie. Pak už vypil ten
elixír. Julie se najednou vzbudila a viděla ho mrtvého, tak vzala Romeovu bojovou dýku a
propíchla se.
A to byl závěr představení, pak už se jen herci ukláněli. Přijeli jsme kolem 15 hodiny ke škole a
to byl jak konec výletu, tak výuky.

Auta z kroužku keramiky, který probíhal v prvním pololetí na druhém stupni.

Výrobky z kroužku keramiky před
glazováním a po něm.

Rozhovor o družině
z pohledu Martina z budovy 70:
Co vyrábíte v družině?
Záleží to na ročním období, např. v zimě
třeba krmítka pro ptáčky.
Líbí se ti v družině?
Moc ne.
Je paní družinářka hodná?
Jak kdy.
Jak často chodíte ven?
Každý pátek na velkou procházku
a někdy i během týdne ven na zahradu.
Máš rád paní družinářku?
Ano, mám.
Spali jste někdy v družině?
Ano, ale já tam zrovna ten den nebyl.
Jezdíte na výlety?
Jednou za rok je tajný výlet s přespáním v
družině.
Jakou činnost v družině máš nejradši?
Když si můžu hrát venku.
Budeš chtít chodit do družiny i příští rok?
Ještě nevím.
Na příští číslo se můžete těšit před
Velikonocemi.

