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Co vás čeká?
Je to tu. Nové číslo úplně nového školního časopisu!
Na tvorbě školního časopisu
se podílí především členi žákovského
parlamentu (kdo co napsal, namaloval se konkrétně dočtete pod každým
článkem/obrázkem), pokud ale kdokoliv z vás, čtenářů, píše, maluje,
tvoří, určitě má možnost se přidat
do redakčního týmu. Kdo by měl
chuť s námi časopis tvořit, nechť tedy
neváhá a přidá se k nám (stačí oslovit
někoho z parlamenťáků či paní učitelku Dřevikovskou/Zicháčkovou) –
budeme se těšit na spolupráci!:)
A co Vás čeká v tomto čísle?
Hlavním tématem je Halloween, na
který se moc těšíme, ale kromě dalšího také skvělý rozhovor s panem ředitele Kocourkem.
Máte se tedy na co těšit! Přejeme příjemné čtení!
Vaši parlamenťáci

Proč vlastně školní parlament?
•

žáci se podílí na akcích školy

•

akce si žáci sami navrhují, vymýšlí a realizují

•

parlament je spojka mezi celou
třídou, pedagogickým sborem
a vedením školy

•

pomáhá žákům se ve škole cítit
lépe a bezpečně

•

osvojujeme si také demokratický
způsob jednání a rozhodování

Přijďte se kdykoliv na nás podívat!
Kdy a kde? Zeptejte se parlamenťáků
ve své třídě :)

Členové školního parlamentu:
5.
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B
9. C

Adam Kyzlajk
Pavlína Ortová
Tom Sobotka
Matouš Košek
Eliška Macko
Lucka Kořínková
Babetka Čejková
Pepa Vondra
Adéla Bínová
Ondra Matuška

Amálie Řeháčková
Lukáš Beneš
Nikola Sedláčková
Jan Uxa
Kuba Vinklárek
Sára Le Phuong
Lukáš Popík
Markéta Bímová
Nikola Adamová
Anička Szymszová
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Vzpomínky učitelů na prázdniny!
….pojďme a zavzpomínejme
V Rumunsku se mluví česky?!
Ujet z České republiky
přes 1 000 kilometrů, a přesto
se v cizí zemi cítit jako u své
babičky na vesnici? Pokud někdy
navštívíte rumunskou oblast
Banát, v které se nacházejí české
krajanské vesnice, tak mi dáte
jistě za pravdu.
U rumunsko-srbských
hranic se nachází 6 vesnic
(Eibenthál, Bígr, Svatá Helena,
Rovensko, Gernik a Šumice), v
kterých již několik století žijí české rodiny, fungují školy, kde se
vyučuje český jazyk, a kde se stále
pevně drží české tradice. Vesnice
byly zakládány kolonisty od roku
1823.
Výuk a českého
v Banátu

tu působit již v 60. letech
19. století. V současné
době působí v Rumunsku
dva čeští učitelé. Ve škole
je nyní ale pouze 9 žáků.
Od 1. třídy učí český jazyk
3x týdně. Co může být pro
žáky motivací učit se česky?
Kromě toho, že udržují
svůj mateřský jazyk, tak je
to viděna lepšího a dobře
placeného zaměstnání,
např. v česko-rumunském
obchodu.

jaz yka

Čeští učitelé začali v oblasti Baná-

Prázdninové objevy Lenky Pokorné
Letos v červenci jsem se svou rodinou
cestovala do Rakouska. Ubytovali jsme se
v horském městě Kaprunu a podnikli pár výletů do
hor a k jezeru Zell am See. Na horách ve výšce
3000 metrů nad mořem byl ještě sníh a mohli
jsme se koulovat a stavět sněhuláka. Jeden den
jsme ale vyrazili kousek dál od naší základny do
města Krimml. Zde se nachází jeden z největších
a nejkrásnějších vodopádů Evropy. Jejich celková
výška je 385 metrů a pokud se k těmto vodopádům chcete přiblížit, tak jedině s pláštěnkou, protože jinak na vás nezůstane suchá jediná nit. Hukot padající vody je slyšet už z dálky a voda je
samozřejmě pěkně ledová.
Říká se však: „Všude dobře, doma nejlíp“. Platí to i pro naši rodinu. Jizerské hory, Krkonoše nebo Lužické hory v našem okolí jsou taky
moc hezké. Nacházíme v nich kromě vodopádů i
přehrady, děláme výstupy na vrcholy hor nebo je
naším cílem ochutnávka výborných borůvkových
knedlíků a koláčů. Poslední jmenované je opravdovým pokladem, protože po náročné túře je potřeba doplnit hladinu cukru v těle.

Lenka Pokorná

Festival Banát
Možností, jak podpořit naše krajany v Rumunsku, je účast na Festivalu Banát. 2 kamarádi (Štepán
Slaný a Jan Duben) z Čech s místním Tibim Pospíšilem a organizací
Člověk v tísni začali pořádat Festival Banát. Jedná se o hudební
a kulturní festival, v kterém všichni účastníci vystupují zadarmo,
prodávají se lokální potraviny a
pití, čímž se podporují místní
obyvatelé. Festival sem přivede
návštěvníky, kteří se sem pravidelně vracejí také mimo festival,
takže se zde rozvíjí turismus. To
vše v souladu s přáními místních.
V í c e
i n f o r m a c í :
www.festivalbanat.cz
Oblast Banát jsem letos navštívila podruhé a určitě ne naposled.
Klára Zicháčková

ČÍSLO 1.

ROČNÍK 1.

Stránka 3

Hola Madrid!
Díky studiu na Technické univerzitě v Liberci
a projektu Erasmus jsem měla
možnost vycestovat na několika měsíční pobyt do Španělska, konkrétně do Madridu, a
studovat na UBU - Universidad de Burgos.
Poznala jsem zde
mnoho přátel, se kterými jsem
dodnes v kontaktu.
Hlavně jsem měla

možnost intenzivně se věnovat
jednomu ze svých oblíbených jazyků -španělštině.
Fotka je před španělským
královským palácem.
Paní učitelka
Markéta Sekvardová
(anglický jazyk—španělský jazyk)

Paní učitelka před Palacio Real de Madrid

MEDVÍDEK PÚ SLAVÍ 95 LET
JAKÁ JE VAŠE NEJOBLIBENĚJŠÍ PŘÍHODA S TÍMTO
VESELÝM MEDVÍDKEM? :)
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Co podniknout o podzimních prázdninách?
PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
27.-29.10.
2021

Co podniknout o podzimních prázdninách? Připravili
jsme pro vás několik tipů!
Podívejte se třeba k Scholzeho mlýnu v Hrádku nad Nisou.
Tam se můžete podívat na krásný nově zrekonstruovaný mlýn ze 40. let
minulého století. Prohlídka zabere cca 1,5 hodiny. Cena: 60 Kč za osobu.
Další možností je jít se podívat na hrad Grabštejn, kde se kromě běžných prohlídek můžete zúčastnit lampionového průvodu a to 29. 10. od
18:00 do 20:00.
Na celý Hrádek se podíváte, když si uděláte výšlap na Popovu
skálu. Tady se můžete zapsat do výletní knihy.
A co takhle se podívat také do sousedních států? Třeba do Německa na hrad Oybin, kam můžete snadno dojet i na kole díky velikému počtu cyklostezek.
V zahraničí ještě zůstaneme, tentokrát v Polsku. Tam určitě nepřehlédnete důl Turow, kvůli kterému se dnes vede česko-polský spor.
Tomáš Sobotka
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HALLOWEEN VS. DUŠIČKY
V Americe se slaví Halloween

HALLOWEEN

a u nás Dušičky

Strašidelný
večer
plný kostýmů, vydlabaných
dýní,
svítících
kostlivců
a dezertů připomínajících
například uříznuté ucho či
jiné pochutiny:).

DUŠIČKY
Den, kdy se celé rodiny
vydávají na hřbitovy, aby zapálily
svíčku na hrobech svých známých, příbuzných, přátel – zkrátka
všech lidí, které měly rády, ale jejich čas již vypršel. Češi jezdí
mnohdy na druhý konec republiky,
aby vzdali úctu zemřelým.

Děti chodí koledovat a
říkají „Trick or treat.
Což znamená: koledu,
nebo sladkosti!
Slaví se 31.10.

Slaví se 2.11.

Napsala:
Amálie Řeháčková

Vybarvi si/vystřihni si!

Omalovánky připravila Sára, 8. A
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TREFÍ
ČARODĚJNICE
KE SVÉMU
KOŠTĚTI?

Připravil: Kuba Vinklárek

VTIPYYY
Výhoda Haloweenu? Dnes je Halloween. Můžu vyrazit do ulic bez mejkapu.
Každodenní Hallowen:
Halloween? Ten já mám každé ráno před zrcadlem.
„Tati, koupil bys mi žárovku?” prosí Filip.
„A k čemu ji potřebuješ?”
„Paní učitelka říkala, že budeme dělat na Halloweena svítící dýni, tak aby svítila.”

Výsledky sběru papíru
(9. B zaspala?!:))

?? Kde je pravopisná chyba?

Hřeje ho dobré bidlo.
Vyděl i to, co neviděl.
Vyjímky v češtině máme nejraději.
Bistří žáci uvidí napsané chyby hned!

Správné výsledky hledejte na poslední straně
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ROZHOVOR S PANEM ŘEDITELEM KOCOURKEM
Dobrý den, jak se dnes
máte?
Dobře.

..Chtěl jsem být
popelářem a
kosmonautem.
Určitě jsem
nechtěl být
učitelem.“

Rozhovor
připravil

Čím jste chtěl být, když
jste byl malý? Popelářem a kosmonautem.
Určitě jsem nechtěl být
učitelem.
Jaké známky jste měl
na konci základní školy?
Měl jsme asi dvě nebo tři
dvojky. Měl jsem do průměru 1,5, abych nemusel
dělat přijímací zkoušky.
Neměl jsem špatné
známky.
Dělal jste nebo ještě
děláte nějaké sporty?
Jestli se turistika počítá
jako sport, tak ano. Možná ještě nějaké lezení.

Matouš ze 7. A
a Babet z 8. B

Kam třeba rád chodíte?
Kam se dá. Mám rád
skalní oblasti. Mnoho jich
je tady v okolí. Také chodím se psem v okolí, kde

Spoj mě!

bydlím, to znamená
v Chotyni.

Hrajete počítačové
hry?
Tak to nehraji.
Co děláte ve volném
čase?
Věnuji se rodině a psovi. To je asi vše, když je
čas, tak ještě tu turistiku. Máme ještě králíka.
Jaké je to být ředitelem?
Zodpovědné.
Zabírá ředitelování
hodně času a popřípadě kolik?
No, určitě zabírá více
času než být učitelem.
Je to takové volnější
z hlediska organizace
času. Mohu si vzít volno, když potřebuji. Není
to tak nalajnované jako

rozvrh učitele, ale zase to
zabere spoustu času
v odpoledních hodinách,
kdy člověk musí často
jednat s dalšími lidmi, kteří
většinou nemají čas dopoledne.
Co byste vzkázal čtenářům?
Aby se jim váš časopis
líbil.
Děkujeme za rozhovor.

Mňamííí….kroužek vaření umí!

Řešení:
Fotografie s dýní—Halloween
Fotografie hřbitov—dušičky
Pravopis: bydlo, viděl, výjimky, bystří

1. třída
2. třída

VESELÉ DÝNĚ

VYTVOŘ SI VLASTNÍ NÁVRH DÝNĚ
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