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PŘEDSTAVENÍ REDAKCE
Ahoj, jmenuju se Bára Altrichterová a jsem ze 7. B. Hraju na
kytaru, věnuju se dramatickému kroužku ve škole. Taky ráda sportuju.
Chodím na gymnastiku. Budu pro vás psát různé články ve školním
časopise.

Jmenuji se Vašek a jsem žákem 6. třídy. Rád sportuju a věnuji se
dramatickému kroužku. Budu pro vás připravovat kvízy a články ze
školy. Tak čau.

Ahoj, já se jmenuju Anča, jsem z 5. A a ráda sportuju, maluju a
směju se a mám ráda hudbu,taky chodím do dramatického kroužku.
Doufám, že se vám budou moje články líbit.

Jmenuju se Jirka a jsem z 5. A. Rád jezdím na kole, hraju stolní
tenis a hraju si na počítači a tabletu. Pro školní časopis pracuju rád a
poprvé.

Ahoj jmenuji se Kristýna. Baví mě gymnastika a mám ráda koně.
Do časopisu budu přispívat různé zajímavé články.

Zprávy ze světa
Většina ohrožených druhů zvířat stále směřuje k vyhynutí a jen u
zlomku z nich se podařilo jejich populace alespoň o několik jedinců
rozšířit.
Na prahu vyhynutí je tak podle ochránců přírody například
symbol Demokratické republiky Kongo a nejbližší příbuzný žiraf –
okapi. Ten žije převážně v hustých deštných pralesech a jeho ochrana je
tak v podstatě nemožná. Ve spojení s neutuchajícími boji, které tuto zemi
svírají, se populace okapi v posledních letech radikálně zmenšila.
Důvodem je i to, že jejich maso je mezi místními lidmi vysoce ceněno.

Z domova
V Jihlavské ZOO můžete chodit s tabletem či mobilem a
rozpoznávat zvířata pomocí aplikace, kterou si napřed musíte stáhnout.
V City parku je strom splněných přání, na kterém visí přáníčka, i
vy můžete někomu splnit přání,a to do: 21.12.2013.
Ve Velké gotické síni v radnici: 16.12.2013 bude v 19 hod.
adventní pěveckého sdružení CAMPANULA Jihlava,v jehož interpretaci
zazní historické i soudobé skladby, s adventním nádechem.
Na městě:Na nový rok (1.1.2014) bude slavnostní novoroční
ohňostroj v17:30 hodin.
Do 9.2.2014 se můžete podívat do oblastní galerie Vysočiny na
obrazy jihlavského rodáka Josefa Bulanta,který ve své tvorbě čerpá
z Jihlavy.

AKTUALITY ZE ŠKOLY
Asi jste si všimli, co se postavilo na školní zahradě - altán. Bude
se v něm vyučovat přírodopis atd., vlastně všechno o přírodě, nebo tam
bude družina. Jeho konstrukce je z dřevěných trámů, které jsou
pospojovány kovovými spojnicemi. Čím bude pokryt, se rozhodne až
později. Paní učitelka přírodopisu na 2. stupni - Eva Hlubučková se těší a
je zvědavá, jak práce dopadnou.
Také tu byli hasiči, ukázali nám své obleky a přiblížili nám svoji
práci. Řekli nám rozdíl mezi suchým a mokrým hasičem. Potom nám
předvedli, jak nehasit rozpálený olej. A pro pobavení si zkusil hasit
sloučeninu benzinu, oleje, hořlavých látek a vody pan učitel Boris
Brunner. A na závěr všem ukázali druhy hasicích přístrojů.
V tělocvičně 19.11. v úterý od 14.00 hod. byly závody v
yoyování, které zorganizoval Daniel Šimák- všichni účastníci jsou
mimořádně spokojeni. A přejí si, aby se povedly i příští rok. Účast byla
veliká. Porota se skládala z pana učitele Kočího, Daniela Šimáka a
dalších. Všichni účastníci byli spokojeni a soutěž si pochvalují.
O týden dříve, také v úterý 12.11., proběhly v tělocvičně závody
autíček. Mimo jiné se taky vyvedly. Účastníci byli především žáci
1.stupně a trať, kterou postavil Láďa Filip, Petr Housa, Vašek Hotovec, si
velmi pochvalují. A nejen trať, ale i samotnou soutěž.

Vánoční zvyky a tradice
České Vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky, které nám závidí
celý svět, a na zahraničních portálech o nich naleznete pouze zmínky
obdivu. Tradiční české Vánoce jsou dokonce motivem pro zahraniční
turisty, aby v době svátků navštívili naši republiku.
Šupina pro štěstí
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem
štědrovečerní večeře. Traduje se, že ten, kdo si schová šupinku pod talíř,
bude mít po celý následující rok štěstí. Kapří šupinka má také zajistit i
dostatek peněz a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí i
v peněžence.
Krájení jablka
Po
modlitbě a snězeném
oplatku nastalo hodování,
někde v jejich průběhu, u
některých na počátku a u
jiných spíše až ke konci,
dojde na krájení jablíčka.
Tato klasická a známá
česká tradice věštila, zda
daného čeká za rok život
anebo smrt. Život znamená nález pěticípé hvězdičky ve středu a smrt
křížek. Této věštby se nemusíte bát. Stačí, když si vezmete zdravé a
velké jablko a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke stopce.
Tradice stolování Tradice jezení oplatku s medem patří symbolikou
k jezení těla Páně a díky kulatosti oplatku je zde i symbolika Slunce. Na
stole by mělo být 12 chodů jídla. Každý chod
za jeden měsíc v roce. Jediná hospodyně může vstát od stolu. Tradic a
zvyků je mnohem více a celkem se liší region od regionu.

Zlaté prasátko
Zlaté prasátko vzniklo jako motivační prvek dětí,
aby se vydržely postit až do štědrovečerní večeře. Celý den být o hladu je
obzvlášť pro děti náročné, a tak se začalo říkat, že ten, kdo to vydrží, tak
s první hvězdou na nebi uvidí i zlaté prasátko. Prasátko je také vánočním
symbolem, který představuje synonymum pro štěstí. To, jestli tomu tak
doopravdy je, se musíte přesvědčit sami, třeba o těch letošních Vánocích.
Jmelí I když by se vám mohlo zdát, že zavěšené jmelí je americkou
tradicí, ve skutečnosti tato tradice sahá až do doby Keltů.
Pouštění lodiček
Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím.
Rozlouskněte vlašské oříšky, vyberte jejich náplň a do jejich s pomocí
roztaveného
vosku
připevněte zbytky téměř
dohořelých svíček. Do
lavoru napusťte vodu,
zapalte svíčky a dejte
lodičky plout na vodu.
Majitele té lodičky, která
svítí nejdéle, čeká dlouhý
život.
Lití olova
Olovo bylo
celkem dostupné a jeho bod tání je nízké. Olovo se roztaví na kovové
lopatce nad plamenem, a pak se vlije do vody v kovovém lavoru. Lijte
opatrně, ale najednou. Ve vodě olovo ztuhne a zanechá tak určitý
abstraktní tvar. Podle odlitku pak lidé hádali, co je v budoucnu čeká.

Vánoční besídka
Jako každý rok bude i letos Vánoční besídka pro rodiče. Uskuteční se
17.11.2013 v divadle na Kopečku. Bude to jako každý rok. Ráno se bude
zkoušet a potom budou dvě představení. Jedno odpoledne a jedno spíš
k večeru. Vy a hlavně vaše rodiče se můžete těšit na spoustu skvělých
vystoupení.
- Svojí novou hru vám předvede Dramatický kroužek Hadřík a Hadr.
- Také uvidíte orientální (břišní) tance.
Dále se vám také představí jednotlivé třídy. Uvidíte například:
- 1.třídu se svými hádankami
- 2.B která vám zarecituje básničky
- 4.A která zazpívá pár písniček
- 6.A se svým tancem
- 7.B se svým vystoupením
- Dana Šimáka z 9.třídy a Petra Vyškovského ze 7.B Kteří vám ukážou
jak se správně yoyuje, a další.
Na Vánoční besídce nemůžou chybět také koledy, které nám zahrají děti
na flétny.
Na konci celé besídky se každý rok zpívá společná
písnička,
takže si ji všichni dobře natrénujte, abychom před
rodiči
zazářili. :D Název písničky úmyslně neuvádíme, aby
měli
rodiče, kteří si nás čtou, překvapení.

Zeptali jsme se na názory žákyně Natálie Andrysíkové ze 7.B, která na
Vánoční besídce bude vystupovat.
Redakce : S čím budeš na besídce vystupovat ?
Natka : Na besídce budu vystupovat s dramatickým kroužkem a s naší
třídou 7.B, se kterou jsme si pro vás připravili popletenou pohádku.
Redakce : Jakou roli v dramaťáku hraješ ?
Natka : Hraju vězenkyni Maud, která předstírá, že je matka Hariet.
Redakce : Hraje se ti tato role dobře ?
Natka : Role mě velmi baví a myslím, že se ke mně hodí
Redakce : Co říkáš na závěrečnou písničku, která se na vánoční besídce
bude zpívat.
Natka : Závěrečná písnička se mi moc líbí a je velmi zajímavá.
Redakce : Těšíš se na vánoční besídku ?
Natka : Na vánoční besídku se těším. Je na ní vždycky velká sranda  .
Redakce : Máš trému ?
Natka : Trému teď nemám, tu dostanu vždycky až na místě.

Nemilé překvapení v domě
Dívala jsem se na televizi a najednou jsem uslyšela divné zvuky, ty
zvuky nešly z televize, šly z chodby, znělo to jako by se někdo dočista zbláznil.
Šla jsem ke dveřím a pozorně poslouchala, zaslechla jsem akorát křičení a
mručení. Ten zvuk postupně zesiloval, ale já neměla odvahu otevřít dveře, tak
jsem se koukla alespoň kukátkem ,byli tam dva muži, neměli trička a chovali se
vážně divně.
Řekla jsem mamce, aby zavolala policii, ta nám řekla že
přijede a ať nepanikaříme. Mezitím náš pan soused šel za těmi chlápky a zeptal
se jich co chtějí, oni se zase zeptali, co chce on,nikdo se však odpovědi
nedočkal.
Panu sousedovi došla trpělivost a ty opilce vyhodil z našeho domu,
Potom jsem se teprve odvážila otevřít dveře, pan soused chtěl volat taky
policii, ale včas jsem ho zastavila.
Potom jsme se s sousedem šli kouknout,kudy vnikli do domu a zjistili jsme, že
vykopli dveře.
Policie po chvilce přijela, ale bohužel nikoho nenašla,
snad je v budoucnosti najdou.

Jak můžou chtít…
Jak můžou rodiče chtít,abychom se chovali slušně když
Tarzan žije napůl nahý, Popelka se vrací domů o půlnoci, Pinokio stále
lže,Aladin je vůdce zlodějů, Batman jezdí 480 km/h, Šípková Růženka je líná a
Sněhurka žije se sedmi chlapy?!
…rodiče by se potom neměli divit, že jsme tak zlobiví, když nás to vlastně
naučily naše pohádkové knížky…

Pro pobavení

Rozhovor s panem ředitelem Radimem Foitem
redakce: Proč jste se rozhodl být ředitelem?
pan ředitel: Protože mě ta práce baví, a můžu ovlivňovat spoustu věcí.
redakce: Učil jste dříve na některé jiné škole?
pan ředitel: Učil jsem na ZŠ Jungmannova, posléze na ZŠ Kollárova,
potom jsem byl na Střední zdravotnické škole v Jihlavě.
redakce: Kdybyste nebyl učitelem nebo ředitelem, čím byste rád byl?
pan ředitel: Hmmm, těžká otázka. Nicméně by mě bavilo být třeba
sportovcem nebo masérem.
redakce: Byl jste dobrý žák?
pan ředitel: Ve škole mi to šlo.
redakce: Kde jste studoval?
pan ředitel: ZŠ Seifertova v Jihlavě, gymnázium v Jihlavě, a Jihočeskou
univerzitu v Českých Budějovicích.
redakce: Máte nějaké zájmy nebo koníčky?
pan ředitel: Mám rád sport – fotbal, lyžování, míčové hry, myslivost
redakce: Rozhodl jste se být učitelem sám nebo o tom rozhodl někdo
jiný?
pan ředitel: Sám.
redakce: Jaký je váš největší trapas v životě?

pan ředitel: Určitě jsem nějaký trapas zažil, ale teď si na žádný
nevzpomenu.
redakce : Jaká je vaše oblíbená barva?
pan ředitel: Modrá a zelená.
redakce: Kterou máte rád knížku?
pan ředitel: Malý princ.
redakce: Máte oblíbený film?
pan ředitel: Slavnosti sněženek.
redakce: Který předmět vás baví a máte ho rád?
pan ředitel: Samozřejmě fyziku a taky přírodopis, tělocvik, matematiku.
redakce: Jaké je vaše oblíbené jídlo?
pan ředitel: Kuře na jakýkoliv způsob.
redakce: Máte oblíbenou kapelu?
pan ředitel: Mám radši rockové kapely. Rolling Stones, Pink Floyd.
redakce: Vaše oblíbené zvíře?
pan ředitel: Delfín.
redakce: Děkujeme Vám za rozhovor.

TYGR USSURIJSKÝ – ŠELMA V OHROŽENÍ
Tygr ussurijský dříve žil na území Bajkalu a Tichého oceánu.
Dnes už jen v Rusku u Ussuri, přítoku řeky Amur. Tuto kočkovitou
šelmu poznáte podle černého pruhování na oranžovém podkladě. Je to
chráněný druh, ovšem pytláky a lovce to neodradí. Jak každý ví, je to
největší kočkovitá šelma a není hezké je potkat (což se u nás asi
nestane). Je to kočkovitá šelma, asi 1,10 – 1,25 m. Váží 100- 300 kg a je
přibližně dlouhá 240- 350 cm. V roce 2004 jich zde bylo 350 jedinců.
Jestli se je rozhodnete tyto nádherné a ušlechtilé tvory navštívit, tak se
zajeďte podívat do těchto zoologických zahrad: ZOO Dvůr Králové nad
Labem, ZOO Hodonín, ZOO Praha, ZOO Olomouc.
Za zmínku stojí také Park exotických zvířat Dvorec, kde jsou tato
zvířata nová, ale mají zde útulné prostředí.
Abych se Vám, čtenářům přiznal, tak se na ně podívejte naživo
než na internetu. Jsou nádherní!
-PV6
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Vodorovné legendy
A PODZEMNÍ MÍSTNOSTI, PAROHÁČ, VRSTVA GEOLOG.PRVOHOR
B VYDAVATEL, OPUCHNOUTI, RESPEKTIVE
C TAJENKA 1.DÍL, AMER.MUZIKÁL PODLE HRY LILIOM
D SÍDLO U BEROUNA, HODNĚ, ODVĚTVÍ, CITOSLOVCE JUKÁNÍ
E JAPONSKÉ VÍNO, BREPTA, KOUPACÍ NÁDOBY, JUBILEJNÍ
F URČIT, ANGL.NÁHLÝ, ŘECKÝ BŮH VÁLKY, KŘIK VRABCŮ
G TAJENKA 3.DÍL, VYVÝŠENÁ PLOCHA NA NAKLÁDÁNÍ
H STARCI, NACPAT, ZÁŘE
I ČÁSTEČNÝ VÝLOV, POKOJNÁ, SNĚŽNÝ MUŽ

16

Svislé legendy
1 VIDINA VE SPÁNKU, VSUNUTÍ, SLEPIČÍ SLABIKA
2 OTÁZKA NA MÍSTO, PŘEDPIS, ŘÍMSKÝCH 1500
3 SILNÝ DÉŠŤ, VÝZVA
4 POSCHODÍ (ZAST), UKAZOVACÍ ZÁJMENO
5 POŽÁRNÍ OCHRANA, JUGOSL.SÍDLO, ŘÍMSKY 54
6 ANGL.ZKR.ROKU, SEKÁČ, ANGL.INKOUST
7 DĚTSKÁ HRAČKA NA PROVÁZKU, KDO RÁD CUCÁ
8 NIGERIJSKÉ SÍDLO, ZNAČKA AMERICKÝCH POČÍTAČŮ
9 HRDINA ROMÁNU ČAPKA-CHODA, MAZADLO, ŘÍMSKY 495
10 NÁŠ TRUHLÁŘ, OFOUKNOUT, SPZ ANCONY (ITÁLIE)
11 TANTALOVA DCERA, VYRÝVANÁ
12 VÝSTAVA AUTOMOBILŮ, RODOVÉ ZNAKY
13 ZAJISTÉ, TAH, NÝBRŽ
14 POHYB VZDUCHEM, ČESKÁ BÝVALÁ POLITICKÁ STRANA, CVIK
15 OBLÉKNOUTI BOTY, TICHO!
16 TAJENKA 2.DÍL, OBDĚRÁK

VTIPY
Pepíček gumuje
Ptá se otec syna: "Co to tam gumuješ, Pepíčku?" "Pan učitel mi říkal,
abych si co nejdříve opravil tu pětku!"
Prchající zlodějky
Ukradnou zrzka, blondýna a bruneta šminky v obchodě a začnou je honit
policajti. Naštěstí zaběhnou za roh, kde právě leží tři pytle. Každá se tedy
schová do jednoho pytle... Přiběhnou policajti a kopnou do pytle se
zrzkou. Ozve se: "Haf, haf". "Aha, tam je asi pes", řeknou si policajti.
Kopnou tedy do pytle s brunetou a ozve se: "Mňáu, mňáu" "Aha, tam
bude asi kočka", usoudí policajti. Nakonec kopnou do pytle s blondýnkou
a ozve se: "Brambory".
Hlídací pes
Ve zverimexu: "Je to dobrý hlídací pes?" ptá se pán. "Ovšem! V noci ho
stačí vzbudit a hned začne štěkat!"
Blondýna u počítače
Víte, proč blondýna křičí u počítače? Protože sáhla na myš!
Dvě želvy
Potkají se dvě želvy. Jedna říká té druhé: “Hele, kde máš krunýř?”
“Ále, utekla jsem z domova.”

Těšte se na příští únorové číslo!

