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Obrázky: Apolena Soukupová, 8. A

Časopis Základní školy náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha3
Je o všem co nás zajímá. Může do něj přispět každý z naší školy.

U nás ve škole – proběhlo …………..…..
- zápis do 1. tříd ……………………..…...
- soutěže, olympiády ………………..…...
Plánujeme ……………………………..….
- výstava prací našich žáků …………..…
- divadlo v AJ ……………………………..
- kulturní perličky ……………………..…..
- projekt ……………………………...........
Jarní vycházka …………………..……….
Kulturní okénko …………………..………
- Dva tovaryši …………………..…………
- KMD ……………………………………
- filmová nabídka …………………………
Všimli jste si? ……………………………..

2
2
2
3
3
3
4
4
5
6
6
6
7
7

Ze sportu …………………………….....
- dětský fotbalový pohár ………………
- Sparta vs. Chelsea …………………..
Internet pro nás ………………………..
Google Earth …………………………..
Vědomostní testy ……………………...
- Minecraft ……………………………...
Ze školního parlamentu ………………
Vaření ………………………………….
Trocha humoru ………………………..
Ze školní družiny ……………………...
Zaujalo nás …………………………….
Luštění, křížovky, hádanky …………..

REDAKCE
Tak a je tady první číslo našeho školního časopisu. Dlouho jsme o něm jen mluvili
a teď je konečně na světě. Že to dá velkou práci, jsme si ověřili při tvorbě tohoto
čísla. Chceme poděkovat všem přispěvatelům a těm, kteří se podíleli nejen na jeho
obsahu, ale také na jeho grafické podobě.
Jak bude časopis vypadat dál?
Těžko říct. Něco začít je těžké, ale udržet, aby to fungovalo dál, je ještě těžší.
Přesto doufáme, že budou i další čísla. Už máme příspěvky do druhého čísla a taky
nápady o čem psát.
Chcete se přidat?. Tak tedy hurá do toho.
Nebo budete pouze číst a ironizovat? Mnohem jednodušší je kritizovat, co udělá
někdo jiný, než se přidat a ukázat, že to umíš i lépe. Hledáme tedy další
dopisovatele, kreslíře, kteří mají chuť dělat něco užitečného.
Teď tedy čtěte dál, přejeme dobrou zábavu.
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ZÁPIS DO 1. TŘÍD
16. a 17. ledna proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Do
naší školy ve dvou třídách a v jedné třídě na Perunce usedne
v září do lavic asi 73 dětí. Už se těšíme na naše další prvňáčky.

SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY
V okresním kole, které se konalo 23. 1. 2013 se v kategorii Z5 umístila Sonja
Vicherová na krásném 4. - 5. místě a Vojtěch Šmíd na 8. -11. místě. – Gratulujeme!
V okresním kole se v kategorii Z9 umístili na předních místech hned 2 naši žáci.
„Medailové“ umístění vybojoval Denys Varyvoda z 9. B a o bodík méně a bohužel
„bramborové“ místo obsadil Vojtěch Kytka z 9. A. Oběma žákům velmi gratulujeme!
Ostatní ročníky soutěžení teprve čeká 17. 4. Doufáme, že se zúčastníte v hojném
počtu.

V úterý 19. 2. 2013 proběhlo školní kolo pro 5. - 8. třídy. Ve všech třídách žáci
velmi bojovali a někteří získali i plný počet (15) bodů. V 5. třídách Marek Paštika a
Denis Záhorovský. V 6. třídě to byl Ondřej Dlouhý.
A co na to 7. A a 8. A? Nakonec jsou přece jenom v každé třídě 2 úspěšní
řešitelé, i když ne s plným počtem bodů, ale zbytek třídy velká katastrofa. Co se tady
děje?

Žáci 9. tříd se již tradičně přihlásili do šifrovací soutěže Technoplaneta. 1. kolo
začalo v pondělí 25. 2. 2013. Držme jim palce, protože letos by se mohli zúčastnit i
finále. Škola v přírodě je v jiném termínu, a tak mají motivaci.
Pokud by i v jiných třídách měla skupina 5 žáků o tuto soutěž zájem, přijďte se
nahlásit paní učitelce Urbanové. Úlohy se řeší přes internet a je možné se ještě
během 1.kola zaregistrovat.
H. Urbanová, kab. M
Obrázek: Adéla Kodimová

Ve dnech 6. a 7. února proběhlo školní kolo biologické olympiády na téma
Ekosystémy rybníků. Biologická olympiáda se tradičně skládala z testu, praktické
části – poznávání 15 rostlin a 15 živočichů a laboratorního úkolu. V kategorii D (6. a
7. ročník) soutěžilo 8 žáků a nejúspěšnější byli Pavel Kšica a Eva Vodrážková, kteří
postupují do obvodního kola. Kategorii C (8. a 9. ročník) se zúčastnilo 9 žáků a
školní kolo vyhrála s největším počtem bodů Apolena Soukupová (8. A) a za ní
Vojtěch Kytka (9. A) – tito také postupují do dalšího kola. Blahopřejeme!
Z. Střeštíková, kab. Bi
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Žáci obou stupňů naší školy se tradičně zúčastňují obvodního kola recitační
přehlídky Pražské poetické setkání, také letos budou reprezentovat školu ve čtyřech
kategoriích. Obvodní kolo pořádá odbor kultury Městské části Praha 3 v Atriu ve
dnech 6. a 7. března. Soutěže se účastní Róza Husáková (2. B), Gwenhwyfar Ania
Gonnot (4. A), Klára Beringerová (6. A), Anna Fricová (6. A) a Matěj Divecký (8. A).

Ve čtvrtek 7. února se konalo v DDM Ulita obvodní kolo Olympiády v českém
jazyce. Soutěže se mohou účastnit žáci 8. a 9. ročníku, do obvodního kola postupují
tři nejúspěšnější účastníci školního kola. Pěkné 10. místo v obvodním kole získala
Klaudie Procházková (9. A), školu dále reprezentovala Klára Procházková (9. A) a
Apolena Soukupová (8. A).
B. Brožová, kab. ČJ

20. 2. proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v AJ. V I. kategorii zvítězila
Natálie Daňková ze 7. A a ve II. kategorii Kryštof Šram z 9. B.
Blahopřejeme k postupu do dalšího kola.

Při vstupu do budovy MÚ MČ PRAHA 3 si určitě všimnete výstavy prací žáků ze
škol tohoto regionu.V březnu tu jsou vystaveny práce žáků naší školy. Když půjdete
kolem, můžete si je i prohlédnout.

J. Kučírková a J. Hudíková Vv
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Na konci února děti ze 4.A viděly zajímavé divadelní představení Jackie and
sunfolwer princess v divadle Reduta. A co bylo nezvyklé ? Mohly zde využít své
jazykové schopnosti, představení bylo totiž v anglickém jazyce. Jaké dojmy v nich
zanechalo?
Příběh byl o zlém králi Malabovi, ten chtěl zavřít do vězení slunečnicové lidi a
chtěl se oženit se slunečnicovou princeznou. Pan a paní Goodovi a holčička Jackie
chtěli krále změnit. S pomocí dobrého obra se nakonec podařilo krále porazit a
z princezny se stala královna.
Moc se mi představení nelíbilo, nejhorší bylo zpracování, bylo pro malé děti.
Klukům ho nedoporučuji.
Marek Trunečka,4. A

Divadlo se mi líbilo. Bylo dobré, že jsme před představením měli hodinu angličtiny
a vysvětlili jsme si, o čem hra bude. Díky tomu jsme tomu celkem rozuměli, alespoň
já. Jen tam mohlo hrát více herců a tím pádem by bylo více rolí, protože takhle to
sice bylo zábavné, ale ne na sto procent.
Anna Steinerová, 4. A

V měsíci březnu vyrazí také čtyři třídy z druhého stupně na kulturní výlet na
anglická představení do divadla Reduta.
Nejdříve to budou obě 9. třídy, které dne 6. 3. zhlédnou představení Frank
Novotny and the Case of Present Perfect. Po nich dne 26. 3. do města vyrazí 6. a 7.
třída na představení Love in the Jeans Department. Obě představení nastudovalo
The Bear Educational Theatre.
Více informací na http://www.thebeartheatre.com
Jana Winkel, kab. AJ

probíhá na naší škole již druhým rokem pod vedením paní učitelky Šárky Oplové.
Do projektu se nejprve zapojili žáci 2. B. Nyní se přidali i ostatní žáci školy a práce
na projektu v současné době vrcholí.
V březnu začíná jaro a abychom ho jak se patří oslavili, rozhodli jsme se v rámci
tohoto evropského projektu podniknout něco netradičního.
Během dvou březnových týdnů od 11. do 21. března se dozvíme v různých
vyučovacích předmětech něco zajímavého o Francii a Portugalsku. Proč zrovna o
nich? Partnery zmíněného projektu jsou totiž základní školy právě těchto dvou zemí.
Bude třeba podělit se světem o všechny ty zajímavosti, a proto jsme vytvořili z 9. A a
9. B filmové štáby, které nám to pěkně všechno natočí. Samozřejmě doplní komentář
v angličtině!
Určitě jste všichni slyšeli rčení: „Láska prochází žaludkem.“ Paní kuchařky naší
jídelny nám v těchto dvou týdnech uvaří francouzské a portugalské speciality. Mějme
se tedy rádi a těšme se!
Jana Winkel, kab. Aj
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První i druhá nabídka je spojena s prohlídkou výstavy:
1. V Galerii pod radnicí, Havlíčkovo náměstí 9, probíhá výstava
„Zapomenuté žižkovské pavlače.“
2. V Muzeu hl. m. Prahy pak můžete zhlédnout výstavu
„Vinohrady a Žižkov – nová města za východní pražskou branou.“
Obě výstavy potrvají až do 5. 5. 2013.
Výstavy budou také velkou inspirací žákům pro účast ve vyhlášené soutěži
„Takový je můj svět 2013.“
Probouzející se příroda a jarní sluníčko vás může zlákat na delší procházku. Pak
vás může zajímat naše nabídka ze ZOO Praha:
V poslední době se v zoo narodilo mnoho atraktivních přírůstků – např. žirafa
Rothschildova, slon indický a orangutan sumaterský. Vzhledem k jejich výjimečnosti
však chceme matkám dopřát dostatečný klid. Žirafí mládě bude k vidění od konce
února, orangutan od začátku března a slůně po slavnostním otevření 30. března.

Redakce
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Jak to viděli herci a diváci ze 4. A?
Už jste viděli představení, které nacvičily děti v kroužku jménem dramaťák? Jestli
ne, tak byste to měli udělat, já jsem ho totiž viděla a moc se mi líbilo.
Lucie Kubelková 4. A

Hrála jsem v pohádce čarodějnici Doru, bylo mi 388 let a měla jsem o rok starší
sestru Bělu. Naše role obsahovaly spoustu legračních textů, které měly úspěch u
diváků.
Vanessa Müllerová, 4. A

Nejvíce mě zaujaly čarodějnice, když se hádaly, která z nich je starší.
Nejsměšnější hláška byla, když čarodějnice říká …byla jsem starší, ale čilá, král
…půjdu do penze, nebo …hlavička dolů, raz dva.
Marek Trunečka,4. A

Je to úžasné, když hrajete divadlo. Já se u toho náramně pobavila s kamarády.
Byla to spíš legrace než něco náročného. Šlo nám to lehce, měli jsme hru výborně
nacvičenou. Pro mě byl zážitek, když jsme hráli ve školce. Děkuji divákům za
nádhernou atmosféru.
Eliška Kumpoštová, 4. A

Jmenuji se Ondra a hrál jsem v pohádce krále. Hráli jsme v naší škole a ve škole
v Perunově ulici. Bylo to dobré a legrace také nechyběla. Líbil se mi konec, kdy
všichni říkáme: „Kdo chce peněz jako máku, skončí někdy u smetáku, kdo chce
peněz jako smetí, skončí někdy při koštěti. Čáry, kouzla nechme stranou, někdy
příště nashledanou.“
Ondřej Pohl, 4. A

I v letošním školním roce se žáci naší školy přihlásili do KMD. Ten má ve škole již
několikaletou tradici. Dvakrát za každé pololetí se skupina přihlášených žáků vydá na
večerní představení některé z pražských divadelních scén. Letos jsme již zhlédli v
Divadle v Dlouhé hru Hráč, v Divadle Pod Palmovkou hru Rain Man a začátkem
března půjdeme do Divadla Na Prádle na hru Obchodník s deštěm
H. Černá

„Divadelní hra Rain Man na mě zapůsobila příjemným dojmem. Výborný děj,
humorné scénky a suprové obsazení. Bez pochyb je to jedno z nejlepších
představení, kterého se Klub mladého diváka zúčastnil.“
Vojtěch Kytka, 9 .A
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HOTEL TRANSYLVÁNIE
Pokud máte rádi horory jako já a taky se vám líbí animované pohádky, tak pro vás
mám skvělou komedii s hororovou tématikou, která stojí za zhlédnutí a vyjde tento
měsíc na DVD.
Jmenuje se Hotel Transylvánie. Hlavní hrdinou je Dracula, známý jako princ
temnoty, ale je současně vlastníkem stylového Hotelu Transylvánie - luxusní
pětihvězdičkový hotel, kde si mohou všechny příšery světa (Frankenstein, Mumie,
vlkodlaci, Zombie, neviditelný muž a spoustu dalších) odpočinout v bezpečném
prostředí bez lidí.
Ale pro Drákulu existuje ještě něco daleko důležitějšího - jeho milovaná náctiletá
dcera Mavis. Jako většina teenagerů i Mavis chce odejít z domova a prozkoumat
svět. Jenže to je nápad, který se Draculovi vůbec nelíbí! A právě když bude mít
Mavis narozeniny se v hotelu nečekaně objeví člověk… no a to stačí, víc už
prozradí samotný film.
Lukáš Procházka, 9. A

 Krásných obrázků, které vytvořily děti z 1. A - vyzdobily jimi stěny mezi
1. a 2. patrem
 Na nástěnce v 1. patře - informací ze schůzek školního parlamentu
 Že máme novou interaktivní tabuli ve 2. B
 Že máme nové hlasatele školního rozhlasu
 Že o naší škole a o projektu psali v časopise Moderní vyučování
(k přečtení: www.modernivyučovani.cz)
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Dne 29. 1. se naše družstvo malých fotbalistů z 1. a 2. tříd zúčastnilo základního
kola dětského fotbalového poháru. Díky třem výhrám a jedné remíze získalo 10 bodů
a konečné 3. místo. Tím jsme si zajistili postup do semifinálového kola. To se konalo
6. 2. v hale v Radlicích. I zde naše družstvo předvedlo výborný bojovný výkon.
V silné konkurenci nakonec obsadilo 5. místo a cesta v turnaji pro něj skončila.
Složení družstva:
1. A - Ambrož Adam, Gugucidze Grigorij , Kubátová Kateřina, Ťoupal Jakub
1. B - Jakub Steiner, Josef Skuček
2. A - Santinelli Sebastian, Slabý Ondřej, Šafránek Ondřej
2. B - Císař Viktor

R. Koblasová, tř. uč. 1. B

Nikdo už nevěřil, že by Sparta mohla postoupit do dalšího kola Evropské ligy. Ale
Sparta to nevzdala bez boje.
Hráči Sparty v odvetném zápase zaútočili a po krásné nahrávce Kadlece výborně
zakončil Lafata, který umístil míč pod horní břevno. Sparta vedla zaslouženě 1 : 0.
Tento stav udrželi Sparťané až do 91. minuty. Vysněné prodloužení bylo na dohled.
Ale trenér Chelsea Benítez má nadání na střídání. Střídající hráč Hazard si v 92. min
prokličkoval mezi obránci Sparty a dal krásný gól přímo do šibenice a šanci na
prodloužení prostě nedovolil.
Všichni fanoušci Sparty byli zklamaní, ale hráči se nemusí za svůj výkon stydět.
Všichni se těšíme, že si svou reputaci vylepší v dalších zápasech Gambrinus ligy.
David Ambrož, 7. A
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Jestli ne, tak do toho.
Aplikace Google Earth vám umožní prohlédnout si libovolné
místo na Zemi, zobrazit satelitní snímky, mapy, terén, prostorové
budovy, historii. Můžete navštívit historické památky, muzea,
sportovní stadiony, prohlédnout si či vložit fotografie.
Zájemci o astronomii si mohou prohlédnout galaxie ve vnějším vesmíru i
oceánské příkopy na mořském dně. Jejím prostřednictvím můžete zkoumat podrobný
zeměpisný obsah, ukládat navštívená místa a sdílet je s ostatními. Můžete se projít
po povrchu Měsíce či zhlédnout poslední pozorování na Marsu.
Stáhnout si ho můžete ZDARMA přímo na stránkách společnosti Google:
http://earth.google.com/intl/cs/
Google Earth je něco jako virtuální glóbus. Jedná se o program, který umožňuje
prohlížet Zemi jako ze satelitu. Umožňuje naklonění a přiblížení, někdy i ve velkém
rozlišení. Nabízí i modely větších měst.
Můžete zvolit také „letecký simulátor". Prolétnout se nad městem či horami ve
stíhačce F16 nebo vrtulovém letadle je super zážitek.
Můžete využít také při řešení příkladů z fyzikální olympiády.

Zkuste si vyzkoušet testy na www.proskoly.cz. Nejsou jen pro žáky 9. ročníků !!
Potřebujete více informací? Čtěte na našich webových stránkách. Přístupová hesla
jste dostali od třídních učitelů.
Redakce, obrázek: Marcela Řepišová 8. A

Minecraft je moje oblíbená hra. Je to super RPG hra - já osobně mám rád RPG
hry. Můžete si tam dělat téměř vše, co se vám zachce, ale nejdůležitější věcí je
přežít a to tak, že si musíte shánět potravu a musíte se vyhýbat příšerám, které vás
chtějí zabít. Také si tam můžete stavět domy, hrady, domy na stromech, … zkrátka je
tam hrozně moc možností.
Cílem hry je zabít Ender Dragona (drak), který žije v Endu.
End je jedna ze tří dimenzí (patří sem ještě Nether – peklo a
Overworld – okolní svět).
Na začátku se člověk, jenž hraje hru, objeví ve volné přírodě.
Dále si musí hráč vyrobit nástroje, bez nichž nepřežije. S nimi (
tedy s nástroji – krumpáč, lopata, meč, sekera, …) může těžit
kameny, železo, uhlí a další materiály.
Ve hře se také objevují zvířata (prasata, krávy, ovce, slepice,
ale také vlci a ocelot – což je kočka) a mobové (příšery – Creeper, Spider, Skeleton,
Zombie, …).
Tuto hru bych vám doporučil, abyste si ji zahráli, protože člověk se u ní skoro
vůbec nenudí.
Postupy výroby věcí, blocky (druhy kostek) a podrobnější informace naleznete na
Minecraft wiki.
Lukáš Procházka, 9. A
Obrázek: Apolena Soukupová 8. A
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Od prosince pracuje parlament v novém složení. Schází se pravidelně jednou za
měsíc v malé jídelně v budově školy.
Parlament spolupracuje s vedením školy. Projednává všechny události, které se
odehrávají nebo budou odehrávat ve škole. Podílí se na přípravě akcí školy a
předkládá návrhy na zlepšení školního prostředí.
Poslední schůzka proběhla 5. března. A o čem jsme jednali?
♠ byla vytvořena nová skupina žáků pro rozhlasové vysílání, vedení se ujala
Marcela Řepišová z 8. A
♠ jak dál se školním časopisem
♠ o přípravě celoškolní soutěže: „Talent školy“
♠ návrhy žáků na akce školy (barevné dny, naši mazlíčci, škola naruby…)
Redakce

Vyhlašujeme:

Pozor nejde o žádnou „superstar“.

Soutěž bude mít dvě části.
Výsledkem první - je vytvořit vernisáž vašich prací na chodbách a vestibulu školy.
Módní přehlídka vlastních modelů.
Cílem druhé - je zábavný program s vystoupením talentů naší školy na
celoškolním poznávacím dnu, který chystáme jako den dětí naší školy.
I. část: Soutěž ve výtvarných a pracovních činnostech .
Pro ty z vás, kteří krásně malují, modelují, vyrábí různé předměty libovolnými
výtvarnými technikami, dekorují, modelují, ale i pro ty, kteří pletou, šijí, vyšívají,
vyrábí šperky, originální doplňky…

II. část: Je soutěž jednotlivců i skupin v čemkoliv, co pobaví.
Můžete zpívat, tančit, hrát na hudební nástroje, kouzlit, předvést gymnastická
cvičení, sestavu aerobiku, recitovat, hrát divadlo, scénky, zkrátka ukázat svůj talent…

Pochopitelně, že nebude chybět soutěžení.
Jak budeme soutěžit?
1. krok: Přihlásit se do soutěže /do konce března/.
2. krok: Připravit si svá díla, výrobky, + natrénovat vystoupení (do 20. dubna).
3. krok: Odevzdat výrobek do soutěže + vystoupení před porotou (budou
probíhat až do 20. května podle počtu přihlášených)
4. krok: Vernisáž + galapředstavení
5. krok: Vyhlášení výsledků po vernisáži a po vystoupení.
Podrobnější informace budou na plakátech na informačních nástěnkách.
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Kam se podíváte všichni vaří, pečou, smaží. Nechceme zůstat pozadu. Ale vaření
by měla být zábava, nemělo by trvat dlouho a hlavně - mělo by mít skvělý výsledek
…… pochutnat si.
Tak tady je naše rychlovka se zaručeným výsledkem.

1 balíček dětských piškotů
2 pomazánková másla
2 šlehačky
4 - 5 lžic moučkového cukru
Ovoce podle chuti /banány, jahody,
kompotované mandarinky, broskve/

lesní

ovoce,

V míse ušleháme do tuha šlehačku a spojíme s pomazánkovým máslem a
cukrem, opět prošleháme a dostaneme nadýchaný hustý krém. Do střední dortové
formy naskládáme piškoty, natřeme krémem, poklademe nakrájenými banány či
jiným ovocem a opět následuje vrstva krému. A vrstvy znovu zopakujeme…poslední
vrstva je krémová.
Povrch můžeme posypat hoblinkami čokolády nebo jemně posypat grankem. Dort
zakryjeme alobalem a necháme uležet v chladničce. Již po 4 hodinách je připravený
k mlsání.
Dobrou chuť !!!

„Pepíčku, co říkal tvůj otec na vysvědčení?“ „Strašně se zlobil, tak se mu radši
koukejte vyhnout.“
Jsem mladý, třicetiletý podnikatel s vlastní vilou a autem Ferrari.
Zn.: Nikoho nehledám, jen se chlubím.
„Tati, co je to zdvořilost?“ – „Když si necháš pro sebe, co si myslíš o druhých.“
„Milí žáci, vy mi při písemce připomínáte Přemysla Oráče…“
„A proč, pane učiteli?“
„Dlouho přemýšlíte a nakonec to zvoráte.“
Pepíček píše z tábora: „Je to tu moc hezké, hodně jím a jenom odpočívám. Pepa.
PS: Co je to epidemie ???“
Pacient je na vyšetření u lékaře. Lékař ho prohlíží a neustále brumlá: „To je dobře…
To je dobře… To je dobře… To je dobře…“
Pacientovi to nedá a zeptá se: „Co je dobře?“ „Že to nemám já,“ odpoví lékař.
Telefonát do školy:
„Dobrý den, pane učiteli. Omluvte, prosím, dnes Honzu z vyučování. Nemůže přijít do
školy, velmi prochladl.“
„V pořádku. A kdo volá?“
„Můj otec.“
Redakce
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je název projektu, který probíhá v průběhu letošního školního roku.

PROBĚHLO:
Paralympiáda s návazností na besedu s paralympionikem, plavcem Janem
Povýšilem, který získal na Paralympiádě v Londýně bronzovou medaili.
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Zdravá výživa „Kdo nechce mít faldíky, ať nemlsá dortíky.“

Tradiční Vánoční jarmark
- plný vánoční atmosféry a také nezapomínáme na děti z dětského domova u
Stromu splněných přání.

Měl velký ohlas nejen u dětí, ale také u jejich rodičů.
Zde soutěžili rodiče s dětmi ve společných zápasech ve florbale, fotbale a
přehazované.
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Z výtěžku 6 180,- Kč jsme zaplatili osmi dětem ze školní družiny zájmové
kroužky.

Příspěvky dětí:
Byla jsem tu s tatínkem, hráli jsme přehazku a dobře se najedli.
A.Šenková, 3. B

Bylo to dobrý, dal jsem tam góla a jde o zážitek a ne o vítězství.
J. Obermann, 2. B

Byl jsem s tátou na sportovním dni, bylo to hezký a dali jsme si k jídlu buchtu a párek
v rohlíku. A porazili jsme pány učitele.
F. Vlček, 2. B

Bylo 6 družstev, která byla vyrovnaná. Bylo to dobrý, protože jsme hráli s dospělými,
kteří to tam zachraňovali. Bylo vybráno 6 180,- Kč pro děti na kroužky. Ve škole byl
bufet, kde prodávali párek v rohlíku, kuře a čaj.
M. Paštika, 5. A

Byla to hustá porážka, všechno jsme vyhráli - fotbal.
S. Santinelli, 2. A
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V lednu 2013 jsme již po třetí uskutečnili tábor v Horním Maršově na Lysečinské
boudě.

A co na to účastníci tábora ?
Tábor se nám líbil, byli tam hodní vedoucí. Na horách se nám líbily hry a lyžování. A
bylo tam dobré jídlo.
Ž. Bloudková a O. Šafránek, 2. A

Bylo to hezký, líbil se mi ohňostroj. Moc se mi líbily ty úkoly v tom lese při hledání
Yettiho. Byla dobrá diskotéka.
V. Fialková, 2. B

Zimní tábor po stopách Yettiho. Na horách jsme se moc bavili, každý den byla
diskotéka. Bylo hodně soutěží večer i na sněhu. Psí spřežení, jízda na lopatě,
převážení sněhuláka. Když jsme Yettiho konečně našli, byl tak hodný, že se s námi
vyfotil. Yetti nám prozradil, že v okolí je poklad, který jsme pak skutečně našli. A jako
na každých horách se musí také lyžovat. Tři dni super, ale pak sníh začal tát. Přesto
se pár dětí naučilo alespoň trochu lyžovat.
K. Dvořáková, A. Šafránková, 5. A
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V únoru se děti pobavily při hudebně zábavném vystoupení:

„Preventivní triky s použití elektriky.“

A po jarních prázdninách následoval program na rozhýbání tělíček :

„Líná kůže, málo zmůže.“

PLÁNUJEME:
V nejbližší době nás čeká Velikonoční spaní, kde si jako vloni užijeme spoustu
zábavy, noční bojovku a oblíbenou diskotéku se společnou večeří.
V létě se chystáme na Letní tábor do Chorvatska. Ještě jsou stále volná dvě místa.
Pokud máte zájem, přihlaste se u Martiny ve ŠD.
Vychovatelky ŠD
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Pokud se zajímáš o přírodu, určitě tě zaujme strašík
maloústý (Macropinna microstoma).Tato pozoruhodná ryba žije
v hlubinách severního Pacifiku (Barentsovo moře, Japonské
moře). Největší zvláštností, které si jistě všimnete na první
pohled, je průhledná část hlavy, v níž se skrývají velké zelené
oči. Pomocí svých rozsáhlých ploutví zůstává při lovu prakticky bez hnutí a tím i bez
povšimnutí. Zatím se nepodařilo rybu vylovit. Existuje pouze jediná fotografie
pořízená ze speciálního modulu.
Odkaz na video :
http://www.youtube.com/watch?v=RM9o4VnfHJU
Vojtěch Kytka a Karel Bohun, 9. A

Pro začátek sudoku a křížovka:

Doplň tajenku:
3+6
Chyba
Soubor vylisovaných rostlin
Pohyb vzduchem
Proutěná nádoba
4. roční období
Kniha fotografií
Chlup na očním víčku
Anglicky POLE
Opak k "Veselý"
Řecká hora bohů
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