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ZOH 2018 Pchjongčchang
Na zimních olympijských hrách se nám celkem dařilo. Začalo to Veronikou
Vítkovou (bronz) v biatlonu sprint 7,5km pokračovalo Michalem Krčmářem
(stříbro) v biatlonu sprint, Eva Samková (bronz) v snowboardcross, Martina
Sáblíková (stříbro) v rychlobruslení 5000m. Ester Ledecká se zapsala jako první
reprezentant ve dvou sportech snowboard paralelní slalom a alpské lyžování
superobří slalom oboje se zlatem!, Karolína Erbanová vybojovala bronz
v rychlobruslení na 500m.

Výslovnost „Pchjongčchang“
Pozor - neplést s Pchjongjangem, hlavním městem KLDR (Severní Korea).

Ester Ledecká
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Michal Krčmář

ANGLICKÝ TÝDEN
V lednu jsme v naší škole měli Anglický týden. Pět dní dobrodružství v cizím
jazyce bylo pro mě perfektním zážitkem. A věřím, že nejen pro mě, ale taky pro
dalších 15 žáků pátých a šestých tříd, kteří si takto netradiční formou pilovali
angličtinu.
Během týdne se v naší skupině vystřídalo hned pět rodilých mluvčích, každý
den jsme měli jiné téma.
Pondělí: Historie Londýna a lektorka Ruth.
V pondělí nás přivítala usměvavá Ruth z Velké Británie. Milá učitelka, se kterou
jsme hráli vzdělávací kvízy a dozvěděli se mnoho zajímavého o Londýnu.
Zpočátku se nám moc nechtělo mluvit anglicky, ale po chvíli to opadlo a my se
parádně rozmluvili. Musím říct, že to bylo jiné, než v běžných hodinách
angličtiny. A hned po prvním dnu jsem se naučila mnoho nových slov a frází.
Úterý: Přídavná jména a lektor Peter
V úterý nás překvapil čtyřicetiletý Peter z Londýna. A překvapil nás příjemně.
Jako první jsme se učili o přídavných jménech, ale pak už to byla větší zábava.
Vyráběli jsme si vlaštovky z papíru, uspořádali soutěž o letadlo, které doletí
nejdál. A taky jsme stavěli věž ze špaget a marshmallow. Samozřejmě jsme
mluvili pouze anglicky. Když si hrajete, vlastně ani nevnímáte, že se u toho taky
učíte. Už Komenský přece řekl: „Škola hrou“!
Středa: Hudba a film s lektorkou Wiki
Ve středu nás uvítala milá lektorka Wiki. Téma dne bylo hudba a film. Jako
první jsme poznávali hudební nástroje a říkali jejich názvy, jak jinak než
anglicky. Následoval film o zlém tučňákovi a robotických kalhotách. A pak
jsme si sedli do kroužku na zem a hráli hru, chytneš míč a řekneš anglicky název
filmu, nebo vypadáváš. Musím říct, to není jednoduché, vzpomenout si na název
a rovnou ho říct v angličtině. V poslední části dne jsme hráli divadlo.
Čtvrtek: Anglické zvyky a lektor Loyd
Ve čtvrtek přišel za námi do výuky pan učitel Loyd. Řekl nám, že tento den si
budeme povídat o anglických zvycích. Některé nám i rozdal na speciálních
kartičkách. Z nich jsme pak ve skupinách vyráběli plakáty. Mě nejvíc zaujal
zvyk, kdy prý Angličané vylezou na velký kopec a z něj se snaží jakýmkoliv
způsobem co nejrychleji dostat dolů, třeba i válením sudů a navíc u toho mají na
sobě různé masky. Na jedné z kartiček byl třeba muž oblečený jako pizza.
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Pátek: Sport a lektor Christian
V pátek jsme s lektorem Christianem kombinovali učení a sportovní vyžití.
Sport byl tématem celého dne. Začali jsme ve třídě. Povídali jsme si o tom,
který sport nás baví, co umíme a co bychom se třeba ještě rádi naučili. Pak přišel
na řadu sport-kvíz. Po jeho vyhodnocení nám učitel do skupin rozdal velké
papíry a my malovali obrázky opět s tématikou sportu. Na závěr dne jsme šli do
tělocvičny a hráli basketbal.

Nejlepším dnem z celého týdne bylo pro mě úterý, ale celkově bych si příští rok
„Anglický týden“ moc ráda zopakovala.

Autor: Kristina Kapounová
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Dům, ve kterém bydlím
Dům, ve kterém bydlím, se nachází na ulici Staňkova. Je celý šedý a vlastně ani
ne moc pěkný, protože na novou fasádu teprve čeká. Ale na druhou stranu stojí
na skvělém místě a všude, kam potřebuju, to mám opravdu blízko. Hned na
konci ulice je lužánecký park, kam chodím často s kamarádkami. Kousek od
našeho domu je Základní škola Staňkova. O dvě ulice dál je kluziště a plavecký
bazén, kam často a moc ráda chodím. Náš byt sice není nijak velký, ale příjemné
chvilky se dají strávit i dole na zahradě, kde je pod stromy posezení a když jsme
byli s bratrem malí, měli jsme tam pískoviště a houpačku. Ještě teď si tam
jdeme občas hrát s míčem. Ale moje opravdu nejoblíbenější místo v domě (a
vlastně kdekoliv) je naše střecha. Protože bydlíme v nejvyšším patře, mám to na
střechu opravdu blízko. Na střeše není žádné velké pohodlí, ale já stejně
nejradši sedím na komíně a dívám se na město, které je opravdu krásné, hlavně
když je osvícené jen lampami. Občas tam vytáhnu i mamku a povídáme si tam.
To místo, ani nevím proč, je pro mě prostě dokonalé. A když jsem smutná nebo
unavená, stačí, abych tam zašla, a hned je mi líp. Náš dům sice není ani zdaleka
perfektní, ale nedovedu si představit, že bych žila někde jinde.
Johana Chabičová

Dům, ve kterém bydlím
Náš dům se nachází na ulici Kotlářská. Je to rušná ulice, jsou na ní domy,
obchody, kadeřnictví, hospody, restaurace, škola a školka. Dům je starý, má pět
pater a je namalován žlutou barvou. Nejsou na něm sochy ani ozdoby. Je
z cihel, a proto je v něm i v létě chlad.
V domě máme kromě bytů také půdu, sklep a kolárnu. Z našich oken se
koukáme na velkou zahradu s houpačkami, lavičkami a pískovištěm. Když jsem
byla malá, často jsem si tam hrála. Mnoho lidí využívá zahradu na venčení svých
psů. Před domem je malý trávník, který v létě rozkvete nádhernými barvami
růží. Náš dům mám moc ráda, ale chtěla bych, aby byl na klidnější ulici.
Sláviková Anna
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PROJEKT GREEN LIFE
Projekt GREEN LIFE navrhli pan Milan Jeglík a paní Zuzana Koloušková, kteří jsou
mimochodem životními partnery. Slova pana Jeglíka: V Indopacifiku, po
pěti letech expediční plavby po největší ostrovní říši planety a po několikaletém poznávání
tropických deštných pralesů, jsem se v roce 2012 rozhodl, že musím sdělit nastupující
generaci své zkušenosti s přírodou a s divokými zvířaty. Přijal jsem výzvu k práci lektora
výchovně vzdělávacího projektu NEPZ, který je jednou z mála šancí, jak sdělovat dětem a
mládeži, co se kolem nás skutečně děje. Důvodem mého počínání je víra, že jsme schopni
společně se školami a rodinami vychovat jednu celou hodnotnou generaci, která bude vnímat
přírodu jako klenot, nikoli jako předmět devastace a výdělku.
Takže stručněji: Panu Jeglíkovi jde o to, aby chránil ostrov v Indonésii, přesněji Sumatru.
Vykupují pozemky na Sumatře a rozmisťují malé kamerky na stromy, aby sledovali pohyb
zvířat, ale hlavně sledují pytláky, jak zabíjejí ohrožené druhy zvířat a obchodují s nimi na
černém trhu. Proto jsme se já - Lucie Fibingerová, Bibiana Limbvani a Eliška Netolická,
holky z EKOTÝMU, rozhodly, že bychom rády přispěly tím, že by naše škola zakoupila
kamerku, která by nám dvakrát za rok posílala videa. Ta bychom potom v Ekotýmu sestříhali
a ukazovali prvnímu i druhému stupni, aby zjistili/ viděli, jak to v přírodě chodí.
Potřebné peníze chceme získat různými sbírkami, jako třeba sběrem papíru, víček apod. …
K tomu bychom dospěli tím, že uděláme různé sbírky, jako třeba sběr papíru, víček atd…
z toho by šly peníze na našeho adoptovaného chlapce z Afriky a na naši kamerku na Sumatře.
Byly bychom rády, kdybyste tuto informaci předali zase dál. A pokud byste měli nějaký jiný
návrh, jak vydělávat peníze pomocí nějaké sbírky, tak nám určitě dejte vědět. Najdete nás v 6.
A.
Tento náš plán ale musíme ….
Ale nápad musíme ještě jednou pořádně zkonzultovat s panem ŘEDITELEM.

Lucie Fibingerová
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BIBLIOTÉKA
KNIHA PRO DÍVKY: Maxovy trable
Je to o chlapci jménem Max a má problémy s dýcháním, a proto se do svých 13
let učil doma s babičkou. Když ale přestoupí na jinou školu, začne ho šikanovat
,,gauner“ (to je jeho přezdívka) Garston, protože se mu Max pozvrací na nohu.
A jednoho dne ho zavře do skříňky a… Dál už si to musíte přečíst.

KNIHA PRO KLUKY: Luke a John
Lukovi je třináct. Žije sám s otcem v malém městečku na severu Anglie. Připadá
si víc než osamělý, když pozná Jona, kluka ze sousedství, který je na tom stejně
jako on. Luke a Jon se spřátelí a najednou si nedokážou jeden bez druhého život
představit. Až jednou Luke poodhalí tajemství Jonovy rodiny. V tu chvíli
pochopí, že jeho zvláštní a neobyčejný kamarád potřebuje pomoc...

KNIHA PRO VŠECHNY: Příšerná teta
V roztomile ztřeštěném, potrhle humorném a přitom dojemném příběhu
napsaném dnes již veleslavným Davidem Walliamsem vystupují opět velmi
svérázné postavy, počínaje tlustou tetou Albertou a jejím domácím mazlíčkem
sovou a kominickým duchem a bývalým sluhou gibonem konče. Teta Alberta je
posedlá hrou zvanou blechy a prohrála v ní už všechny peníze. Není divu, že má
spadeno na bohatství své mladinké neteře Stelly, univerzální dědičky
saxbyovského panství. Otrlá tetička se ve své touze po majetku nezastaví před
ničím. Ale Stella je rozhodnutá se bránit. A na své straně má velmi
neobyčejného, třebaže trochu zlomyslného pomocníka...
Lucie Fibingerová
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RECEPT NA VAFLE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.





220 g polohrubé mouky.
1 sáček prášku do pečiva.
2 lžičky krupicového cukru.
špetka soli.
300 ml mléka.
2 velká vejce.
2 lžíce másla, rozpuštěného.
máslo nebo olej na potření plotýnek vaflovače.
Na jahodovou omáčku:
500 g jahod (malé v celku, větší přepůlené)
100 g krupicového nebo vanilinového cukru
čerstvá šťáva z ½ pomeranče
Do menšího kastrůlku dejte jahody, cukr a pomerančovou šťávu.
Přikryjte pokličkou, přiveďte k varu a vařte jednu až dvě minuty. Pak
odklopte a pár minut povařte na co nejmenším plameni, dokud šťáva
nezhoustne.
Udělejte vafle. První čtyři přísady smíchejte v misce. V mléku
rozšlehejte vejce a máslo, vlijte k mouce a zpracujte v hladké těsto.
Nechte ho dvacet minut odpočívat. Pak rozehřejte vaflovač a plotýnky
potřete tukem. Vlijte těsto, uzavřete a pečte dozlatova. Hotové vafle
pocukrujte a přepulte.
Jogurt smíchejte s pomerančovou kůrou a medem. Servírujte na talíři
nebo v pohárech: v tom případě střídejte vrstvy jogurtu a jahod, navrch
dejte vafli.
Lucie Fibingerová
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Číselné řady nejen pro sedmáky
Milí spolužáci, rozhodli jsme se vám jako třída předat pár číselných řad. Je to proto, že
většinou jako matematickou aktualitu (to je hádanka či slovní úloha na začátku hodiny) máme
právě číselnou řadu, a také proto, že je rádi řešíme.
Zkuste doplnit místo otazníku číslo, které by mělo logicky následovat:
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Správná řešení si můžete zkontrolovat v 7. A nebo u pí. uč. Horákové 
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Čuňárny na záchodech
Milí čtenáři,
rozhodli jsme se zlepšit stav dívčích WC. Chtěli bychom,
abyste se zamysleli nad tím, jak se chováte na WC. Myslíme
tím, zda po sobě řádně splachujete, dáváte pozor, aby po
záchod zůstal v čistém stavu (nepokapané prkénko a
podobné věci…....). Navrhujeme větší kázeň.

vás

CO BYCHOM CHTĚLI NAKOUPIT NA ZÁCHODY:
1) Štětku do záchodu
2) Kvalitnější toaletní papír
Nelíbí se nám zámky, které se dají odemknout z venku
(holky i kluci odemknou dveře od záchodu nehtem nebo
klíčem).

ZBÝVAJÍCÍ FOTKY NEBYLY PUBLIKOVATELNÉ, ALE DOVEDETE SI JE VŠICHNI JISTĚ PŘEDSTAVIT.

Autoři: Michaela Hradečná, Veronika Dvořáková
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SUPERSTAR VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Naše družina letos organizovala již 6. ročník pěvecké soutěže školních
družin SUPERSTAR ŠD. Ve středu 14.2. 2018 jsme uspořádali školní
kolo, kterého se zúčastnilo 42 dětí. Z nich jsme vybrali zástupce do
jednotlivých kategorií do obvodního kola, které se uskuteční ve středu
21.2.2018 na ZŠ Svážná, kde budou naši školu reprezentovat: Ella
Krejsková (5.A.), Tomáš Tippner (4.B.), Alexandra Pokorná (3.B.),
Aneta Pelikánová (1.A.) a Martin Pustina (1.A.)
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Všem postupujícím blahopřejeme a držíme pěsti v obvodním kole, aby
postoupili do městského kola, které organizuje naše ŠD 7.3. 2018 pod
záštitou člena Rady města Brna Mgr. Jaroslava Suchého.
Zároveň se těšíme, že nás při příležitosti této akce navštíví
i 1. náměstek primátora Mgr. Petr Hladík.
Monika Vičarová a Jana Pořízková
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