Exkurze Do Mírně Odvážných Nápadů a Témat

VÁNOČNÍ SPECIÁL
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DUCH NA NAŠÍ ŠKOLE!
DOPORUČUJI SI DÁVAT VELIKÝ POZOR, PROTOŽE
TENTO DUCH VÁS MŮŽE NAKAZIT VÁNOČNÍ
NÁLADOU. JMENUJE SE DUCH VÁNOC.
PŘÍZNAKY NAKAŽENÍ:
ČASTÉ BALENÍ DÁRKŮ, NAKUPOVÁNÍ VÁNOČNÍ
VÝZDOBY, SLAVNOSTNÍ OBLÉKÁNÍ, POJÍDÁNÍ
KAPRA,

ZPÍVÁNÍ

VÁNOČNÍCH

KOLED,

TRZÍCH

ZMRZÁNÍ

NEBO

NA

NÁVŠTĚVY

U PŘÍBUZNÝCH.
TÍMTO JSEM VÁS CHTĚLA VAROVAT.
DÁVEJTE SI POZOR, AŤ SE TAKÉ NENAKAZÍTE!

Kristína Kapounová
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Veselé Vánoce
MY, děti i vychovatelky ze školní družinky vám přejeme veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2018, samé jedničky ve škole, stále úsměv na tváři, pevné zdravíčko,
zkrátka všechno to, co si každý z vás přeje nejvíce… ☺

Vánoce plné klidu, míru, lásky a požehnání,
ať hvězda štěstí Vám splní Vaše přání,
úsměv a pohodu pro každého z Vás,
prožijte v radosti tento krásný čas.

V příštím roce do všech Vašich dnů,
přeji to nejlepší ze všech Vašich snů,
štěstí, radost, lásku a hojnost po celý rok,
ať lehký a radostný je každý Váš krok.
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Antonka PB 2017
Letos na podzim naše škola dostala
předčasný vánoční dárek. Stala se totiž
součástí úžasného projektu Magistrátu města
Brna Participativní rozpočet do škol. Tento
projekt, na který uvolnil peníze pan starosta
Brna-střed Martin Landa, poskytl naší škole
30 000 Kč na zútulnění čehokoliv, co
si zamaneme. Podmínkou získání peněz ale
bylo, že o způsobu jejich čerpání rozhodnou
naši žáci. Koneckonců, oni přece sami nejlépe vědí, co naše škola potřebuje k tomu, aby nám tu bylo
příjemně.☺
A tak se žáci vrhli do plánování, vymýšlení a navrhování. Nápadů byla spousta a rozhodně bylo
z čeho vybírat. Ty nejlepší z každé třídy si pak žáci vzájemně prezentovali na společném workshopu,
jehož cílem už měl být výběr úplně toho nejlepšího z nejlepších. Žáci se teda i zapotili při odpovídání
na zvídavé otázky spolužáků, protože každý chtěl mít jasno, že vybrané projekty jsou právě to, co
potřebujeme.
Po pročtení vybraných projektů vedením školy nám pan ředitel při setkání se zástupci projektů
představil projektové finalisty, kteří se budou moci ucházet o hlasy všech žáků pátých až devátých tříd
při finálním hlasování. Pan ředitel nás také potěšil zprávou, že některé projekty není ani potřeba volit
hlasováním, neboť jejich realizace se již chystá. Jednalo se především o plánovanou přeměnu
prostranství před vstupem do školy a o modernizaci počítačové učebny.
Následovalo období kampaně, ve kterém
se autoři projektů snažili všemožnými prostředky
přesvědčit voliče, že právě jejich projekt je tím
nej. Kampaň působila spíše neviditelně než
velkolepě, ale jsme přesvědčeni, že co chybělo
ve velkoleposti, bylo nahrazeno vynalézavostí
a výřečností. Kampaň vyvrcholila samotným
hlasováním, které proběhlo v pondělí. Jeho
průběh byl hladký a jeho výsledky jasné.
Vítězným projektem se stal projekt s názvem Sedací prostory na chodbách s úctyhodnými 100 hlasy!
Na krásné druhé místo se probojoval projekt Vylepšení studovny, který získal 72 hlasů. S radostí vám
můžeme oznámit, že mezi tyto dva projekty budou rozděleny přidělené peníze, a tedy se ve škole máme
opravdu na co těšit!
Děkujeme mockrát panu starostovi za úžasnou příležitost, asistentce starosty slečně Karolíně Krulové
za vedení a odbornou pomoc a všem žákům, že se do toho vrhli po hlavě.
Autorům vítězných projektů samozřejmě gratulujeme!
Ž. Bozánová, koordinátor projektu

EDMONT – Vánoční speciál, 2017 / 2018

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
Na rozsvěcení vánočního stromečku přišlo opravdu hodně lidí. Konalo se 24. 11. v 17:00 hod..
Já jsem sice nebyla přímo na náměstí, ale byla jsem v kanceláři mámy mého kamaráda
a kamarádky. Viděla jsem dobře, ale neslyšela. Pár vteřin před rozsvícením se začalo
odpočítávat: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 BLIK a obrovský křik a nadšení všech lidí na náměstí
při rozsvěcení stromku byl slyšet po celém Brně.
Mně se tedy stromeček moc nelíbí, byla to tak silná záře, že ten večer byla skoro všude
nažloutlá obloha, jak můžete vidět i na obrázcích. Na stromečku jsou obrovské dárky, které jsou
obmotány žlutými světýlky a pár dalších menších baněk. Vlastně je celý obmotán žlutými
světýlky a na vrcholku je samozřejmě veliká hvězda. Potom na domě, ve kterém je Mc Donald’s
se začaly promítat obrázky postaviček a po chvíli se tam promítlo „TO JE BRNO“ a promítala
se
tam
jména,
např.
ADÉLA
ELBEL,
ONDŘEJ
ELBEL,
ARNOŠT
GOLDFLAM…(mimochodem Ondřej Elbel a Adéla Elbel jsou rodiče naší spolužačky). Pak
se všichni začali pomalu přesouvat na Zelňák, kde se stromeček rozsvěcoval v 18,00 hod.

ZJIŠŤOVALA LUCIE FIBINGEROVÁ (omlouvám se za ne úplně kvalitní záběry)
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SILVESTROVSKÉ DIY
VYSTŘELOVAČ KONFET
Co budete potřebovat:
Ruličku od toaletního papíru
Balónek
Ozdobný papír
Konfety (nastříhaný papír)

Postup:
Ruličku si obalte v ozdobném papíru a nalepte. Balónek si
ze spodu zavažte (ale nenafukovat!). Vršek do poloviny
odstřihněte a natáhněte na ruličku. Vystříhejte z papíru
konfety a vsypte je do ruličky. A je to, krásné, ale hlavně
originální. Vystřelovač konfet je na světě.

Ema Tomková, Terezie Černohlávková
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VÁNOCE
Vánoce , Vánoce
už jsou tu zas po roce .
Děti zdobí stromeček ,
s nimi také dědeček .
Máma peče cukroví ,
tetička jen přihlíží ,
babička se zase zlobí ,
že ujídám sladkosti .
Kočka leží v pelíšku,
pejsek na ni jenom hledí ,
olizuje vařečku.
Když nastane večeře , všichni zmlknou
a táta zacinká sklenkou na znamení přípitku.
Když večeře skončí ,
všichni se odeberou do kuchyně
a zářivé prskavky vzplanou.
Dárečky se rozdaly,
všichni si je rozbalí.

DALŠÍ VESELÉ VÁNOCE PROŽITÉ V KLIDU.

Lucie Fibingerová
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TAHÁKOMÁNIE
Tahák mezi nohama
Takže, vezmeš si mobil, lépe kalkulačku a dáš si ho mezi nohy a počítání může začít.
Hlavně, ať není vidět, kam koukáš.
Tahák na lavici
Obyčejný tahák, který napíšeš obyčejnou tužkou na lavici, poté ho zakryješ papírem
s prověrkou nebo rukou. Po dopsání prověrky musíš tahák vygumovat!
NEZAPOMEŇ!!!
Tahák na noze
Skvělý tahák pro léto. V době kdy nosíme kraťasy (u holek minisukně) či krátké
nohavice. Tahák napíšeš nebo lepicí páskou přilepíš na nohu a zakryješ oblečením.
Tahák na obalu
Tahák napiš buď tužkou na obal sešitu, nebo na papír a vlož za zadní obal sešitu. Když
něco potřebuješ, jen sešit otočíš.
Kalkulačka
Skvělý fígl do předmětů jako např. matematika, fyzika… Tahák buďto schováš
do kalkulačky, nebo ho můžeš rovnou napsat obyčejnou tužkou do volných míst.
Guma
Rozřízneš gumu, mezitím si seskládáš malý papírek a nalepíš ho do rozřízlé gumy.
Schovej ho do pouzdra!

UČITELŮM PŘÍSTUP ZAMÍTNUT !!!
Lucie Fibingerová
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Vánoční filmy
Sám doma
Sám doma je asi jeden z nejvánočnějších filmů. Jak už jde
z názvu poznat, je to o klukovi, kterému odjede rodina
na dovolenou a on zůstane přes Vánoce sám doma. Ale v jejich
ulici zrovna řádí zloději, po kterých už delší dobu pátrá policie….
A jak to dopadne? To se musíte podívat sami.
Je také druhý díl: Sám doma 2, ztracen v New Yorku, Sám doma
a bohatý …

Popelka
Popelka je klasická VÁNOČNÍ pohádka. Ačkoliv ji asi všichni
znáte, tak vám napíši, o čem to je. Popelka je pohádka o dívce,
které umřela maminka. Táta si našel novou ženu i s dcerou.
Když tatínek zemřel, macecha s dcerou začaly být na Popelku
zlé. Celá vesnice byla pozvána na královský ples, kde si měl
princ vybrat nevěstu. Sluha zlé macechy jel do města pro látky
na šaty. Ptal se, co kdo chce koupit. Dcera macechy chtěla
zlatou čelenku, Popelka si přála: „Co ti padne do oka“. A dostala
tři lískové oříšky. Když je pak rozlouskla, vypadlo z nich
nádherné…
CHCETELI ZJISTIT, CO BYLO V OŘÍŠCÍCH, MUSÍTE SE NA TO
KOUKNOUT.

Ema Tomková, Lucie Fibingerová
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Bibliotéka
KNIHA PRO MENŠÍ:
V MALÉM MALEBNÉM MĚSTEČKU SE VŠICHNI
MOC TĚŠÍ NA VÁNOCE, PROTOŽE NA VELKÝ
VÁNOČNÍ STROM NA NÁMĚSTÍ DAJÍ MÍSTO BANĚK
SVÁ PŘÁNÍ. ALE JEDNOHO DNE VÍTR PŘÁNÍ
POMÍCHÁ. NIKOMU SE JEHO PŘÁNÍ NESPLNÍ.
NA 9LETÉ LUCINCE A JEJÍM BRÁŠKOVI KUBOVI
JE, ABY PŘIŠLI NA TO, KOMU JAKÉ PŘÁNÍ PATŘÍ,
JINAK NIKDO NA VÁNOCE NEDOSTANE, CO SI PŘÁL.
KNIHA

PRO

HOLKY:

HILARY

WESTFIELDOVÁ

ODJAKŽIVA SNILA O TOM, ŽE BUDE PIRÁTKOU.
NETOUŽÍ PO NIČEM JINÉM, NEŽ SE PLAVIT PO
ŠIRÝCH MOŘÍCH A HLEDAT MAGICKÝ POKLAD.
ZÍSKAT ALESPOŇ

TROCHU UZNÁNÍ OD SVÉHO

OTCE, ZKUŠENÉHO ADMIRÁLA. ALE TCLP (TÉMĚŘ
CTIHODNÁ LIGA PIRÁTŮ) NEPŘIJÍMÁ A HILARIN
OTEC JI NAMÍSTO TOHO POŠLE KE SLEČNĚ DO
PENZIONU PRO NĚŽNÉ DÍVKY, KDE…
KNIHA PRO KLUKY: TROCHU POCHROUMANÝ, BRUTÁLNĚ ULÍTLÝ A
ŠÍLENĚ PRAŠTĚNÝ- ZKRÁTKA FAKT HUST Ý! DIVOCE A GRAFICKY
VELMI PŘESNÝ, NAPROSTO HUST Ý NEMOCNIČNÍ
PŘÍBĚH,
(V

V NĚMŽ

LEPŠÍM

NECHYBÍ

PŘÍPADĚ)

TŘI

BLÁZNIVÉ

PACIENTKY,

IPHONE,

ZÁHADNÉ SMSKY, ZLOMENÁ NOHA, DOKTOŘI A
POLICAJTI.

BARVITĚ

OKOMENTOVANÝ

PŘÍBĚH

JEDNOHO PUBERŤÁKA, JEHOŽ VYNUCENÝ POBYT
V NEMOCNICI
PŘEDEVŠÍM

POBAVÍ
ALE

JEHO

ÚPLNĚ

KAŽDÉHO,

VRSTEVNÍKY

ŠKOLOU

POVINNÉ, KTEŘÍ V KNÍŽCE NALEZNOU

ČETNÉ

INSPIRACE PRO PŘEŽITÍ V JAKÉKOLIV SITUACI.
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Recept na kokosové kuličky
INGREDIENCE:
Nadrcený kokos
Salko

POSTUP:
Do misky nalijte salko a přidejte kokos. A postupně přidávejte, než
z toho uděláte těsto. Nechte těsto chvíli ztuhnout a potom vytvarujte
do kuliček. Kuličky nechte přes noc v lednici.

Smoothie z mrkve a jablek:
INGREDIENCE:
2 menší jablka nebo jedno velké
1 středně velká mrkev
1 lžíce šťávy z citronu
½ hrnku vody

POSTUP:
Mrkev i jablka si oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Šťávu
z citronu a vodu dáme do smoothie makeru. Přidáme ostatní
ingredience a rozmixujeme do hladka.

Pochutnejte si na vašem dokonalém smoothie a rovnou ho
můžete udělat více pro celou rodinu a přátele. Ingredience se
tím pádem znásobí. Snad vám bude chutnat 
Ema Tomková
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Návod na výrobu
dataprojektoru
Budete potřebovat:

krabice od bot
čočku od lupy
zalamovací nůž

Postup: nejdříve vyřízneme do krabice na přední stranu otvor
o kousek (asi o půl cm) menší než čočka. Poté nad otvorem
na čočku vyřízněte otvor asi 3-4 mm nad okýnkem na čočku
po celé straně.
Potom jen vložíme do okénka čočku od lupy a máme hotovo!
Poté stačí jen vhodně do krabice naaranžovat smartphone, dát
mu maximální jas a už můžete na zdi vidět obrazovku!

Cyril Široký
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Výsledková listina soutěže
jméno:

výkon:

pokusů:

HOPAN 2017
pořadí:

Mladší holky: Sekaninová
Vrbová Mia
Daňková
Odermatt
Bašová
Richterová
Mátlová
Koudelková
Boháčková
Elbel
Veselá

140
120
120
120
115
115
110
105
105
100
95

Mladší kluci:

Svojanovský
Šikl
Rapant
Habler
Smutný
Sochorec
Komárek
Krejčí
Tureček
Mitráš
Kubíček
Konvičný
Loula

160
140
140
140
130
130
125
125
125
120
115
115
115

celkový vítěz !!!
12
15
18
12
14
9
10
11

Boháčková
Fibingerová
Holoubková
Rozsívalová V.
Řezníčková
Havelková
Krajíčková
Trávníčková

140
140
135
135
130
120
120
120

10
11
10
11

Černý
Mitráš
Čihák
Mazák
Kolařík V.
Reichmann
Böhm
Miloš
Jandásek
Knedlík
Kaš
Henzl

155
155
155
150
140
140
140
135
130
130
130
120

10
10
17

Starší holky:

Starší kluci:
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12
13
14
9
9
6
8

8
9
10

8
8
8

10
10
13
9
9
9
12

1
2
3
4
5-6
5–6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6–8
6–8
6–8
1–2
1–2
3
4
5–6
5–6
7
8
9 – 10
9 – 10
11
12

Vážení rodiče, milí spolužáci,
od října letošního roku začal na škole fungovat školní Ekotým. Jeho cílem je
implementace otázek environmentální výchovy do života školy. A nejen to.
Scházíme se pravidelně 1x týdně, kde se domlouváme na společných aktivitách.
Rádi bychom v budoucnu realizovali několik programů nejen pro naše spolužáky,
ale i pro Vás. Děkujeme těm, kteří se rozhodli podpořit tuto aktivitu osobní účastí
(žáci 9. a 7.ročníků) a budeme rádi, pokud se rozhodnete činnost našeho týmu
jakkoliv podpořit i vy (osobně, finančně, materiálně či jiným způsobem).
V takovém případě můžete kontaktovat koordinátora EVVO a školního Ekotýmu,
pana učitele Jaromír Pospíchala (telefonicky, přes edookit či školní mail)
a domluvit se s ním na dalším postupu. Věříme, že se podaří zlepšovat přístup nás
všech ke svému okolí a k prostředí, ve kterém se vzděláváme, kde žijeme a za
který neseme vlastní odpovědnost. Máme za sebou první aktivity (dotazníkové
šetření ve škole, tvorbu loga, vymyšlené motto, společné večeře, plány.....),
zejména pak projekt "Fotoevaluace školy pohledem dětí", který představíme
žákům v posledním prosincovém týdnu. Devatenáctého prosince nás čeká tvořivá
dílna na SŠ grafické, kde si při jedné aktivitě potiskneme vlastní trička logem a
odpoledne se sejdeme na předvánočním setkání a společné večeři. Připravujeme
pro vás nástěnku, která bude umístěna ve vestibulu školy. Zde najdete všechny
informace.
Váš Ekotým
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