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S LÁSKOU

ČTĚTE !

Je doba adventní.
Někdo chodí do kostela, někdo medituje, někdo
chodí do přírody, někdo peče.
Jan Neruda říkal, že Vánoce jsou nejkrásnější
svátky v roce.
Jsou. To nepopře snad nikdo z nás, protože Vánoce
znamenají chvíli se neučit, nevstávat do školy, na
vlak, na autobus, znamenají být DOMA.
Bílá je barva čistoty. Ať padají veliké
bílé vločky!
Přejeme

vám

toho

nejkrásnějšího

Ježíška na světě.
A stejně krásný rok 2016.

Úvodní slovo redakce

Vítejte v 19. čísle
školního časopisu, kde vám
chceme dát informace
z prostředí naší školy, co
děláme a jak žijeme.
Někteří žáci naší školy se
zúčastnili školního zájezdu
do Vídně a Velké Británie,
takže se dozvíte, jaký měli
program.
Podáme také důležité
informace ke sběru. Školní
parlament pořádá jako
minulý rok soutěž -barevné
dny.
V závěru nebude chybět
úspěch ve sportu, tentokrát
v přespolním běhu.
Užijte si hodně zábavy při
čtení a poznání z našich
cest.
Vaše redakce

VZPOMÍNKY

NA

ADAPTAČNÍ

POBYTY
Karolína Val’ková, 6. A
V naší třídě 6. A jsou žáci z 5. ročníků naší
Sportovní školy, ale přišli k nám i žáci
z jiných škol. Abychom se seznámili, vyrazili
jsme 21. září na Adaptační pobyt do
Vřesovic u Kyjova. Hned po nástupu do
autobusu začala dobrá nálada. Byli jsme
ubytováni na chatě RADOST. Po rozdělení
pokojů jsme se sešli v jídelně, kde nás naše
třídní paní učitelka, spolu s paní učitelkou
Vlachynskou a paní psycholožkou seznámili
s programem a pravidly tohoto pobytu. Po
celou dobu jsme hráli teamové hry, které
nás učily pracovat jako skupinu, věřit jeden
druhému a domluvit se na jednotném
plánu. Někteří šli dokonce i v době
odpoledního klidu ven společně hrát fotbal,
nohejbal, basketbal nebo jiné hry. Poslední
večer Adaptačního pobytu jsme prožili u
táboráku. Opékali jsme špekáčky, zpívali
písničky, povídali si a hodně se nasmáli.
Myslím si, že tento pobyt splnil svůj účel a
my jsme se líp poznali.

Matěj Krištofík, 6.B
Na adaptační pobyt jsme jeli do Vřesovic,
cesta trvala asi 45 minut, proběhla dobře

až na malý problém. Když jsme tam dojeli,
tak pohled na krajinu byl krásný. Byli jsme
ubytováni v 4,3 pokoji, nás bylo 5. Hráli
jsme plno her, ale jen jedna se mi nejvíc
líbila a byl to KOMPOT. Adapťák je prostě
NEJ!
Jediné co se mi nelíbilo tak bylo to, že jsme
tam řešili některé problémy. A byl bych tam
klidně dýl!! Jak už jsme odjížděli, tak začalo
pršet. Všem bylo smutno, že jsme museli
odjet, ale co se dá dělat.
Tereza Malíková, 6. C
Třída 6. C se zúčastnila adaptačního pobytu
dne 16. až 18. září. Odjíždělo se ráno od
zimního stadionu. Jeli jsme do Vřesovic. Na
adapťák s námi jela paní učitelka třídní,
paní učitelka Vlachynská a paní
psycholožka. Dojeli jsme na chatu. Na místě
jsme se dělili do pokojů. Já a kámošky jsme
měly pokoj 17. Bylo nás tam pět. Mně se
tam
moc
líbilo.
Druhý den za námi přijela Hanka, byli jsme
moc rádi, že ji vidíme. Předposlední den po
obědě jsme šli na Klimentek a cestou hráli
hry , třeba že jsme museli jít poslepu, já
byla ve dvojici s mojí kamarádkou Aničkou,
ale když jsme se měli střídat Anička spadla
do křoví, moc jsem se tomu smála. Anička
se taky smála. Příští den odpoledne jsme
odjížděli. Za ty tři dny se z nás stali
kamarádi.

ANGLIE 11. 10. – 18. 10. 2015
Všichni jsme se sešli ráno 11.10. u zimního stadionu brzy ráno a
vyrazili jsme. Měli jsme dvoupatrový autobus, do kterého pak
nastoupily ještě dvě další školy. Jeli jsme přes Prahu, Německo, Belgii
a Francii, ve Francii jsme nasedli na trajekt a přejeli jsme La Manche
do Anglie.
Okolo sedmé hodiny, ráno jsme dojeli do Brightonu (město, kde jsme
skoro všichni bydleli a strávili nejvíce času). Šli jsme do Sea Life neboli
mořský svět, kde to bylo opravdu nádherné a byly zde různé druhy ryb.
Potom jsme šli na Brighton Pier, co je molo, na kterém je postavené
kasíno, pouť a různé stánky například s anglickou specialitou
Fish&Chips. Přes pár problémů, jsme se v klidu večer dopravili do
našich rodin.

V úterý 13.10. jsme se ráno sešli na zadaném místě a vyrazili na výlet,
na křídové útesy SEVEN SISTERS, kde to bylo opravdu nádherné.

Když jsme po výletě dojeli do Brightonu, tak jsme šli na sraz k hotelu
HILTON. Zde čekali učitelé, kteří si nás rozdělili do skupin a odvedli.
Naši učitelé, nám zadali nějaké úkoly nebo třeba papíry a splňovali jsme
je, ale třeba i hráli hry. Po ukončení hodin jsme vyšli a odvezli nás
taxíky domů.
Ve středu 14.10. jsme zajeli do přístavního města Portsmouth, kde jsme
se prošli a šli jsme do muzea na loď HMS Victory, která byla opravdu
veliká a krásná. Prošli jsme ji a u toho nám paní učitelky přečetli o lodi,
takže jsme zjistili různé zajímavé informace. Když jsme se později
vrátili z výletu, tak jsme opět šli do školy a rozdělili se do skupin. Po
namáhavém dnu, jsme odjeli do rodin na večeři a odpočinek.
Čtvrtek 15.10. jsme měli ráno sraz a pak páni řidiči nám vymysleli
výlet na ‚,chatu‘‘ královny neboli WINDSOR CASTLE.

Bylo to tam opravdu nádherné. Všude staré obrazy, mnoho pokojů,
zlaté stropy a nádobí a také obrovský dům pro panenky co je zde
vystaven. Moc jsme si to zde užili. Když jsme odjeli zpět do Brightonu,
tak jsme šli naposled do školy v hotelu Hilton, kde jsme v těch
skupinách opět něco hráli nebo psali. Když nám skončili tři
hodiny, které jsme mívali, tak nám náš učitel rozdal certifikáty s našimi

jmény: že jsme to úspěšně zvládli, rozloučili jsme se s ním a odešli ven
a odjeli pak zpět do rodin. Potom co jsme povečeřeli, tak jsme se sbalily,
protože další den jsme odjížděli domů.
Pátek 16.10. ráno, když jsme vstali, šli jsme na snídani a dobalily jsme
se, potom jsme se rozloučily s tou naší rodinou a odjely taxíkem na sraz.
Na srazu jsme počkali na všechny a dali do našeho autobusu kufry a jeli
jsme do Londýna, na který se všichni těšili nejvíce. Když jsme dojeli
do Londýna, tak jsme vystoupili u Greenwiche, kde je nultý poledník,
zde jsme taky byli. Potom jsme šli k malé lodi, s kterou jsme přejížděli
řeku z jedné strany Londýna na druhou. Viděli jsme dominanty města
jako je London Eye, Big Ben,
Tower Bridge. Potom jsme také
prošli Trafalgar Square, kde je
Národní Galerie. Pak jsme šli na
Oxford Street. Večer jsme
nakupovali v Primarku a odtud
jsme se dostali do čínské čtvrti=
China Town. Když jsme tohle vše
prošli, tak nás paní učitelky vzaly
do parku na vyhlídku, odkud
jsme viděli krásný večerní
Londýn. Pak už jsme šli jenom
k autobusu a byli připraveni odjet
zpátky domů.
Bylo to naučné, dost jsme si to
užili, zdokonalili angličtinu a
zažili opravdové dobrodružství!
A jsme rádi, že to paní učitelky Palmovská, Bičánková a Horáková
s námi zvládly.
Zpracovaly Natálie Ochranová, Johana Drgáčová

Vánoční Vídeň
1. prosince se druhý stupeň vydal s paní učitelkou Mgr. Šárkou Pekařovou, Mgr. Ilonou
Frankovou, Mgr. Irenou Bičánkovou a s panem učitelem Mgr. Radkem Nedbalem do
vánočně vyzdobené Vídně.
I přesto, že nám počasí nepřálo, tak jsme si to užili. Naší první zastávkou bylo nákupní
centrum G3 na předměstí Vídně v Gerasdorfu. Poté jsme pokračovali centrem města od
Radnice k Hofburgu, kolem Opery a Korutanskou třídou k vánočně nasvícenému Dómu.
Zapsala:
Mgr. Šárka Pekařová

EKOSOUTĚŽ

ŽIRAFA ROTSCHILDOVA

Na naší škole se snažíme zapojovat do různých projektů, které nám pomáhají k pěknému
vztahu k přírodě a přispívají k ochraně životního prostředí. Navíc nám umožňují získat finanční
prostředky, které využíváme také ke sponzorování zvířat v ZOO Lešná.
1. Projekt RECYKLOHRANÍ – umožňuje získávat na základě zpětného odběru
elektrozařízení a baterií body, za které můžeme čerpat různé odměny. Můžete sbírat různé
baterie, nefunkční mixéry, mlýnky, kávovary, varné konvice, friťáky, holicí strojky, fény,
toustovače, žehličky, radiopřijímače, elektrické nářadí, faxy, elektronické hračky, klávesnice,
záznamníky atd. .
2. Projekt SBÍREJ TONER - sbíráme tonery, cartridge, mobily a taktéž získáváme body na
výběr z různých odměn.
3. EKOSOUTĚŽ S RUDOU SBĚRŇÁČKEM - je celoroční ekologická soutěž organizovaná
Sběrnými surovinami. Navíc sběrem nefunkčních elektrozařízení a jejich recyklací dáváme
práci našim handicapovaným spoluobčanům. Sbíráme papír, elektrozařízení, baterie,
železo, barevné kovy.
ZŠ Sportovní obsadila v této soutěži v minulém školním roce 1. místo. Žáci naší školy
pokořili 50 t hranici ve sběru papíru a odevzdali 1 500 kg ostatních komodit. Naše škola získala
kromě finanční odměny za odevzdaný separovaný odpad /47 000,- Kč/ i prémii 3 000,- Kč za
1. místo a drobné dárky věnované sponzorem soutěže.
Ze získané finanční částky byly zakoupeny ceny pro nejlepší jednotlivce a třídy, zaplacena
doprava dětí do Lešné, kde stejně jako v minulém roce budeme sponzorovat částkou
7 000,- Kč žirafu rotschildovu.
Do Ekosoutěže jsme se zapojili i v letošním roce. Soutěž začala 15. září 2015.

Akce parlamentu
Barevné dny
V termínu pondělí od 7. prosince do středy 9. prosince se na naší
škole opět konají tzv. barevné dny. V minulých letech jsme prostřídali
už spousty barev. V letošním roce byly určeny barvy v následujícím
pořadí:
černá - pondělí
modrá - úterý
zelená - středa
Bodování není závislé na počtu žáků ve třídě. Body budou udělovány
podle koeficientu, který je rozpočítán na každého žáka.
Doufáme, že si barevné dny opět užijete a celá škola se tak v pondělí
zabarví do černa, v úterý do modra a ve středu do zelena.
Školní parlament

SPORT
Přespolní běh - republikové finále
Republikové finále v přespolním běhu bylo v tomto školním roce
vypsáno pro kategorie mladších žáků a žákyň. Z krajského kola
postoupili naši chlapci po jednoznačném vítězství, ovšem
v republikovém finále je čekala obrovská konkurence v podání běžců
na lyžích, atletů, cyklistů, triatlonistů a orientačních běžců. Naši
fotbalisté se v záplavě vytrvalostních sportovců neztratili a obsadili
celkově krásné 7. místo ze 14 družstev. Nejlépe se umístil Štěpán
Kozel, který obsadil 11. místo z 84 závodníků.

Naši školu reprezentovali:
Štěpán Kozel 6. A, alias Kozlič
Lukáš Matejkovič 7. A
Erik Měšťánek 7. A
Adam Kadlček 7. A
Marek Čubík 8. A
Lukáš Ošívka 8. A

Příspěvky posílejte na školní mailovou adresu Jany
Novotné.
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