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SLOVO ÚVODEM

Milí čtenáři,
v druhém čísle našeho školního časopisu jsme se s redaktory zaměřili na
rozšíření rubriky „aktualit“, přinášíme Vám mimo jiné i minireportáž
z koncertu, věnovanému W.A.Mozartovi nebo si například můžete přečíst
výsledky statistického průzkumu, který na naší škole prováděla pátá třída.
Doufáme, že se Vám toto vydání bude líbit a že nás budete dál číst!
Přejeme Vám příjemné čtení!☺
Vaše redakce.
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AKTUALITY MĚSÍCE LISTOPADU
STÁTNÍ SVÁTEK 17. 11.
Nela Vítů
Tento den slavíme Sametovou revoluci a také je
tento den Mezinárodním dnem studentstva.

Mezinárodní den studentstva
Jak to všechno začalo? V druhé světové válce, přesněji dne 17. 11. 1939
zastřelili studenta Jana Opletala a od té doby si každý rok studenti
připomínají pro ně důležitý: den studentstva.

Sametová revoluce
Byla revolucí, která se uskutečnila dne 17. 11. 1989, za vlády komunismu.
Nespokojení studenti z Prahy vyrazili demonstrovat do ulic.
Prodloužili si to až na Václavské náměstí kde
demonstrovali proti vládě komunismu. Na
Václavském náměstí na ně však čekaly
zvláštní jednotky policie. Které proti nim
surově zasáhly.

Největší demonstrace se uskutečnila
později, v Praze na Letné 25. 11. 1989.
Zúčastnilo se jí 750 000 lidí, kteří tam
vydrželi několik dní, i navzdory velkému
mrazu. Tuto demonstraci živě vysílal rozhlas i televize. Lidé také začali
stávkovat (nepracovat). První začaly stávkovat vysoké školy a divadla. Po té i
všichni ostatní.
Prvním nekomunistickým prezidentem se stal Václav Havel, dříve disident a
člen Charty 77.

Vysvětlivky
Komunismus :Disidenti:
je období kdy se ČSR jmenovalo
ČSSR a naším politikům bylo vzorem

upozorňovali na bezpráví
vystupovali proti komunismu.

SSSR – dnešní Rusko. V této době
lidé nemohli svobodně říkat své

Demonstrování

názory a jezdit do západní Evropy. vyjadřování nespokojenosti.
V tomto případě proti komunismu.

AKTUALITY MĚSÍCE LISTOPADU
PAMÁTKA ZESNULÝCH- 2.11.
Tom Ziegler
Každý rok, 2. 11., slavíme „dušičky“.
Připomínáme si tak památku všech zesnulých
neboli zemřelých.
Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše na jednu
noc z očistce, kde v plamenech pykaly za své hříchy.

V

dušičkový večer
rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše
při nich za dušičky.
Dříve bývalo zvykem vhazovat „dušičkám“ v tento večer do ohně různé
pokrmy, jednak pro zesnulé na přilepšenou nebo také
částečně vykoupení z vlastních hříchů. Když se ráno
ozvalo zvonění z kostela, museli se dušičky vrátit do
očistce.

Na den svatých se peklo pečivo-housky ve tvaru hnátů,
položených křížem, kterým se říkalo „kosti svatých“. Na druhý den se místy
peklo pečivo, kterému se říkalo také „dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo,
zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem, jímž bývali obdarováni
žebráci a chudí lidé.

Říkalo se, že když o dušičkách prší, dušičky oplakávají své hříchy.

Na Pelhřimovsku se vyprávělo o jisté kmotře, která se o dušičkové půlnoci
probudila. Měsíc tu noc svítil velmi jasně a milá kmotra si myslela, že již ráno.
Oblékla se a pospíchala do hřbitovní kaple. Kostelíček byl plný lidí a u oltáře
stál kněz. Kmotra se velmi styděla, že přichází na
bohoslužbu pozdě a tak se rychle posadila na lavici a
sklopila oči. Po chvilce je zdvihla a rozhlédla se kolem
sebe. Viděla mnoho lidí, kteří jí byli velmi povědomí.
Vzpomínala, odkud je zná, když v tom si uvědomila, že to
jsou sousedé po smrti. V tom do ní šťouchla její nedávno
zemřelá sousedka a řekla jí, že je na mši duchů a že
duchové každého živého člověka po skončení mše
roztrhají na kousky. Poradila jí také, aby si svlékla
kožíšek a rychle z kapličky odešla. Kmotra sousedku
poslechla a ráno poté, co se o zážitku z předešlé noci
svěřila sousedům, se všichni vypravili do kapličky, kde nalezli kožíšek
roztrhaný na malé kousíčky. Její bývalá sousedka tak kmotře zachránila
život.

MINIREPORTÁŽ: HRÁTKY S MOZARTEM
Adélka Pupková

6. listopadu se u nás ve škole konal koncert: „Hrátky s Mozartem“!
Přinášíme Vám tudíž o W. A. Mozartovi minireportáž…

Wolfgang Amadeus Mozart byl skladatel písní. Jeho celé jméno zní
JoannesChrysostomusWolfgangusTheophilus Mozart.
Narodil se 27. ledna 1756 v Salzburgu (Rakousko)a
zemřel 5. prosince 1791 ve Vídni (hlavní město Rakouska).
Zemřel tudíž ve věku 35-ti let.
Měl sestřičku Aničku.
Když byl Mozart dítětem, maminka mu často zpívávala
ukolébavku jménem „třpytivá hvězdička“. Později si s touto ukolébavkou
Mozart „pohrál“, a složil z ní svou další skladbu.
Mozarta bavilo sednout si někam do kouta, kde nebyl
nikým rušen. Tam si zapisoval notové osnovy a tvořil
své nové skladby.
Mezi jeho nejproslulejší díla se řadí opery Figarova

svatbaa Don Giovanni,a také jeho poslední- zádušní
mše-Requiem d moll.

NÁVŠTĚVA BIOLOGICKÉHO ÚSTAVU V ČB
Simona Milerová, Michaela Kotašková, Nela Vítů

5. ročník byl na exkurziv biologickém ústavu v ČB, kde studují hmyz a různě
ho upravují.
Měli tam veliké sbírky motýlů, štírů, podle svého upravených hmyzů a
podobný nestvůrek. ☺

Například: bílé ploštice, svítící octomilky, kokony bource morušového (to je
taková housenka☺, atd.).
Zkoumali jsme DNA hmyzu, která vypadá jako dlouhá žvýkačka. Prohlédli
jsme si také oči octomilek, které byli červené. A poté, na co se každý páťák
vždy těší, dostali jsme gumové rukavice! ☺
Všem se to opravdu líbilo, bylo to moc zajímavé, a všechny nás exkurze bavila.

STATISTICKÝ PRŮZKUM
Simona Milerová + žáci 5. třídy
5. třída v rámci svého statistického průzkumu zjistila, kolik dětí chodí do
školy pěšky, kolik jezdí na kole, kolik jezdí autobusem a kolik vozí rodiče
autem. Také jsme zjišťovali, kolik žáků naší školy hraje na hudební nástroj,
kolik se věnuje nějakému sportu, kolik žáků navštěvuje nějaký výtvarný
kroužek a kolik dětí kroužek vůbec nemá.V neposlední řadě jsme se zabývali
tím, kdo z žáků bydlí v Mokrém, v Šindlových Dvorech, v Litvínovicích, nebo
někde jinde.
VÝSLEDKY JSME ZPRACOVALI A PŘINÁŠÍME JE I PRO VÁS, NAŠE
ČTENÁŘE!
Jak naši žáci jezdí do školy?
-

Autem jezdí - 59 dětí
Autobusem jezdí - 10 dětí
Na kole jezdí - 4 děti
Pěšky chodí - 26 dětí

Čemu se naši žáci věnují ve volném čase?
-

Na hudební nástroj hraje - 39 dětí
Dělá sport - 72 dětí
Výtvarný kroužek - 49 dětí
Žádný kroužek - 0 dětí

Kde naši žáci převážně bydlí?
-

Bydlí
Bydlí
Bydlí
Bydlí

v Mokrém - 24 dětí
v Šindlových Dvorech - 39 dětí
v Litvínovicích -32 dětí
někde jinde -7 dětí

NA ZÁVĚR VÁM PANÍ ŘEDITELKA VZKAZUJE, ABY VÍCE DĚTÍ JEZDILO
DO ŠKOLY SAMO!!!

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU MRÁZOVOU
Viky Kurešová, Anička Wiererová

Dobrý den paní učitelko, mohly bychom Vám za náš časopis položit pár
otázek?
Děkujeme!
Jaký je Váš běžný den?

Vstávám v 6:30, připravím snídani a svačinu pro
zbytek rodiny. V 7:00 odcházím do práce, ve
škole jsem do 15:00, jedu nakoupit, připravím
večeři a někdy jezdím s dcerou na tancování.
Jaký je Váš nejoblíbenější den v týdnu?

Nejraději mám pátek, protože hned po něm
nadchází víkend.
Co děláte ve svém volném čase nejraději?

Čtu knihy.
Co nejraději nosíte na sobě?

Džíny a triko.
Jaký předmět nejraději vyučujete?

Nejraději učím matematiku.
Jaký předmět nemáte ráda?

Mám ráda úplně všechny…☺
Jaký je Váš nejoblíbenější sport?

Mým nejoblíbenějším sportem je fotbal.

MOJE KNIHA
Kačka Kneysová, Míša Kotašková

Horseland 1, První láska
Hlavní postavy
• Alma, Sára, Vil, Zoe, Kloe , Moly,

Alexander a Beili

Koníci
• Skarlet, Batn, Kalipso, Chili, Peper, Bucefalus a Astek

Tato knížka je plná příběhů lidí, kteří se
přátelí s koňmi. Prožívají spolu úžasná
dobrodružství, o kterých v knize vypráví.

Jezdí na koňské závody a také na
výlety.
Někdy se trochu pohádají, ale pak se
zase vždy usmíří. :-D Knihu mám moc
ráda.

SPORTOVNÍ RUBRIKA

TENIS
Nikola Procházková, Ondřej Vydra

Tenis je označovaný jako „bílý sport“.
Je to míčová hra, pro 2 nebo 4 hráče.

Hru se dvěma hráči nazýváme dvouhra, hru se
čtyřmi hráči nazýváme čtyřhra.
Rozlišuje se také smíšená čtyřhra, při které v každé dvojici hraje jedna žena
a jeden muž.

Soupeři stojí proti sobě na obdélníkovém hřišti:
tenisovém dvorci a pokoušejí se odrazit tenisový
míčektenisovou raketou, tak, aby jej soupeř
nemohl vrátit do hřiště.

Pokud se některý z hráčů trefí mimo
vyznačené území,
nazýváme to autem.

VTIPY
Anička Wiererová, Viky Kurešová
Jelikož je venku sychravé počasí, přinášíme Vámv tomto čísle
extra dávku vtipů! ☺

Pepíček jde s babičkou do obchodu a na zemi vidí stovku. Zeptá se babičky:
„babi, můžu si vzít tu stovku?“ A babička odpoví: „Ne, Pepíčku, ze země se
věci nesbírají!“ Po chvilce babička zakopne, upadne a volá: „Pepíčku, pomoz
mi!“ A Pepíček na to: „Ale babičko, ze země se věci nesbírají!“

Víte, proč blondýny dávají studené obklady na zeď? Protože jim
doktor řekl, že je mají dávat tam, kde se uhodily!
Víte, proč si blondýny nosí na zahradu hřeben? Jdou česat
jablka!
Paní učitelka vybírá domácí úkoly a zastaví se u Pepíčka:
„Pepíčku, to jsi psal ty???“ „Ne, to psal táta.“ „A
proč?“„Maminka neměla čas.“

Přijde pan Novák k veterináři, a ptá se:
„Co mám dělat, pane doktore, náš pes honí lidi na kole!
Veterinář chvíli přemýšlí a pak řekne: „Seberte mu kolo!“
Anička zlobí, a babička jí napomíná: „Aničko, nezapomeň, jak dopadla
Karkulka!“ Anička pokrčí rameny, a říká: „ty, babičko, nezapomeň, že babičku
snědl vlk první!“

HÁDANKY
Kuba Karafiát, Sofie Drefko, Damián Drefko
1. Otec má tisíce synů, každému čepici sjedná a sobě nemůže.
Je to………!
2. Nemá ruce, nemá nohy, a přece to vrata otevírá.
Je to……….!
3. Mám hlavičku a jednu nožičku, hovím si v mechu v lesíčku.
Je to……….!
4. Táta dlouhý, máma krátká, děti jako
pimprlátka.
Je to………!

ŘEŠENÍ HÁDANEK A OSMISMĚREK Z MINULÉHO ČÍSLA
Tajenka osmisměrky: škola
Hádanky:1.: Je to…stůl
2.: Je to…cibule
3.: Je to…bláto
4.: Jsou to…dveře

