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Nahlédněte prostřednictvím Okénka do obsahu školního časopisu, který tvoří
a vydávají ţáci školy více jak 20 let. Chceme vydáváním školního časopisu
a Okénka podpořit u ţáků čtenářskou, informační a počítačovou gramotnost.
Mgr. Radka Očadlíková, ředitelka školy

Dne 20. 12. 2011 se v naší škole pořádal florbalový turnaj vyššího stupně. Všichni se moc snaţili a hráli fair-play. Nejvíce se
dařilo 9. B, která získala 1. místo. Většina z nás by ale měla ještě
trénovat a stále se zlepšovat.
Konečné pořadí: 1.) 9. B 2.) 7. B 3.) 8. B 4.) 8. A 5.) 9. A
6.) 6. A 7.) 7. A 8.) 6. B
A teď něco z florbalové historie: I kdyţ florbal vznikl
púvodně v USA, je za kolébku tohoto sportu povaţováno Švédsko. Zde se v 70. letech 20. století začal pod názvem innebandy
hrát organizovaně a rychle si získal obrovskou popularitu. Další
zemí, kde si hra brzo získala popularitu, bylo Finsko salibandy
a Švýcarsko unihockey. S rozdílnými názvy se také mírně lišila
pravidla. Největší rozdíl byl ve švýcarské verzi, kde i brankář
pouţíval hokejku. Ke sjednocení pravidel došlo v roce 1986
v souvislosti se zaloţením Mezinárodní florbalové federace (IFF).
Švédsko udává směr ve vývoji dnešního florbalu a má nejvíce registrovaných florbalistů na
světě. Česká florbalová unie je z hlediska počtu členů na třetím místě za druhými Finy a před
čtvrtými Švýcary.
Jan Gawrecki, 7.B

Zasmějte se!

Připravil Tomáš Motyčka ze 7. B

Pepíček přijde ze školy a říká mamince:
"Mami, dneska jsme psali nejkratší písemku! Jen jsem začal, už jsem byl
v koncích."

Můj ozdravný pobyt

Lukáš Masiarik, 7.A

Pepíček, celý bledý, přijde do lékárny:
"Máte nějaké prášky proti bolesti?"
"A co tě bolí, chlapečku?"
"Ještě nic, ale tatínek si právě prohlíží moje vysvědčení."

Jedno slunečné pondělí jsme společně se třídou a panem učitelem odjíţděli na
ozdravný pobyt do Beskyd. Společně s námi jeli i děti ze čtvrtých tříd se svými učiteli. Jeli jsme dvěma autobusy a asi po dvou hodinách jízdy jsme dorazili do hotelu,
který se jmenoval Petr Bezruč. Byl to krásný hotel, ve kterém jsme byli ubytováni.
Paní učitelka mi vybrala pokoj číslo třistatřináct, kde jsem byl spolu se třemi kamarády - Honzou, Milanem a Kubou.
Po sloţení zavazadel v pokoji jsme nadále pokračovali autobusem na horu
Radhošť. Lanovkou jsme vyjeli aţ nahoru a pěšky pokračovali aţ k vysílači
a kostelu. Cestou zpět jsme zastavili u sochy Radegasta.
Po zhlédnutí všech památek nás autobus odvezl zpátky k hotelu. Po návratu nás uţ
čekala teplá večeře a po ní diskotéka. Večer jsme padli do postele a usnuli, jako
kdyţ nás do vody hodí. Další dny jsme podle plánu našich učitelů podnikali túry do
okolí. V úterý po snídani jsme se všichni sešli v hale, kde nás pan učitel seznámil
s nejdelší túrou na Lysou horu. Taky jsme chodili do bazénu plavat, hrát do tělocvičny fotbal a hráli jsme různé hry. Ve čtvrtek krásně svítilo sluníčko a my opékali
párky – no prostě nádherné odpoledne. Psali jsme pozdravy rodičům a čekali i na
jejich dopisy.
Nejvíce mi zůstal v paměti středeční večer, který se jevil jako všechny ostatní, a přesto byl něčím výjimečný. Tím, ţe jeden kluk z našeho pokoje viděl ve tmě
něco, co se pohybovalo po čtyřech a utíkalo k lesu. Ten večer jsme se uţ nedozvěděli, co to bylo, protoţe jsme museli jít spát, ale nešlo mi to stále z hlavy. Všichni
jsme se shodli na tom, ţe to byl medvěd. Druhý den před obědem přiběhl kamarád
z jiného pokoje, který viděl dvě běhající zvířata u lesa. Jsou to medvědi? Po návratu
z oběda jsme však spatřili jen dva koně, pasoucí se na pastvině u lesa.
V pátek jsme si sbalili věci a po obědě nasedli do autobusu a s hlavou plnou
záţitků se vydali k domovu.
Jakub Hamrozi, 5.B
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Praha. Je povinností každého občana Česka navštívit ji a
podívat se po památkách,
obchodech… Náš třídní T.
Holata nám, hodným, tuto
exkurzi umožnil.
Brzké ranní vstávání nepatří sice k mým oblíbeným činnostem, ale myslím, že to
většina
z
nás zvládla
s přehledem. Na druhou stranu, co se dalo dělat, když
jsme si chtěli alespoň „letecky“ prohlédnout předvánoční
atmosféru v hlavním městě.

Jelikož byl pan učitel hodný a chtěl nám ušetřit za dopravu
po městě naše finanční zdroje, chodili jsme všude pěšky. Naše
první kroky vedly na Vyšehrad, kde jsme mohli navštívit Slavín
a vánoční trhy. Poté jsme vzali útokem Pražský hrad, na který
jsme šli přes Karlův most (museli jsme se bránit dotěrným rackům a prodírali jsme se tlačenicí), s jeho dominantou chrámem sv. Víta. Dalším cílem bylo Staroměstské náměstí
s bohatými vánočními trhy a Orlojem. Na dalším náměstí, tentokráte Václavském, jsme dostali dvouhodinový rozchod, při
kterém jsme výrazně odlehčili našim peněženkám.
Od sochy sv. Václava jsme mířili zpět na hlavní nádraží a po
šesté hodině jsme už seděli znaveni ve vlaku. Výlet se nám líbil
a těšíme se na další akce.
Jana Očadlíková, 7. A

Exkurze do automobilky HYUNDAI
V pátek 25. listopadu 2011 se žáci 9. tříd účastnili jako
jedni z mála exkurze do automobilky HYUNDAI v Nošovicích.
Po zhlédnutí úvodního videa a krátkého poučení následovala
samotná prohlídka. Jako první jsme zhlédli lisovnu a svařovnu. Veškeré díly se tady dělají z role plechu až po samotné
dveře, karoserii nebo kapotu. Poté jdou auta do lakovny a na
finální montáž. Každé auto se musí odzkoušet, jestli do něj
neteče nebo nemá nějaké jiné vady. Pak se vyvezou z továrny
a exportují do zahraničí. Jenom asi 3% zůstávají v tuzemsku.
Jediné, co jsme neviděli, byla převodovkárna a lakovna. Tam
panují přísné podmínky pro vstup!
Výroba jednoho auta trvá asi 23 hodin. Každou minutu vyjíždí z výrobní linky jedno hotové auto. Ročně jich z této
továrny vyjede nad 250 000. Do roku 2012 bude v podniku
pracovat kolem 3000 zaměstnanců.

Autor textu
Lukáš Tatarin, 9. B

Vyznání: “Ach, můj magický Podzime!”
Vždy se na Tvé barevné období těším. Dovedeš každého
človíčka rozveselit či roztesknit. Kdyţ vstanu, podívám z okna do Tvé
říše. Uchvátí mě nejen miliony barev, ale také vůně a mnoho jiných
vjemů. Každý Tě cítí jinak. Pro mě však zůstaneš navěky jedinou
jedničkou z ročních dob.
Visící lístečky na stromech volají do dálky Tvé jméno. Nelze
přehlédnout ani opuštěná jablka držící se opadaných větví. Pod stromy
zase listy čekají na sníh nebo s větrem hrají závody. Červená, zelená, žlutá
- to jsou jenom kousky z Tvé pestré palety barev. Třeba bílá přichází
s ranním mrazíkem. Červenou dostala chutná jablíčka. Žlutou zas hrušky.
Meluzína v Tvých službách si pohrává se slzičkami mraků. Při
dešti kapičky ustavičně bubnují jako zkušení bubeníci. Žbluňknou
tisíckrát, přesto to zní jako poprvé. Neodolatelná hudba pro mé uši. Podzim, podzim, podzim ... ozvěna opakuje do všech koutů země. V lesíku
píseň zesílí a celého mě pohltí. Slyším padat listy, ovoce nebo dokonce
cítím z Tvého nitra sílu.
Venku mě vždycky za nos tahá vůně padaného listí. Je tak krás-

Zdeněk Vyležich, 8.B

ná, jako by nikde a nikdy nekončila. Okouzlující. Táhne všechny směrem
do Tvého království. Jdeme za ní s otázkou: Jak to jen může být tak krásné?
Chladná, mrazivá i temná jitra ve mně vyvolávají mnoho
myšlenek.Ovšem jen ty dobré nechávám vyplout jako Ty déšť z mraků.
Ráno v lesíku je vše zmrzlé a tak mrtvé. Vycházející zlatavý kotouč pustí
své paprsky jako nejrychlejší běžce směrem k větvím, kmenům, listům
nebo ke všemu, co je krásné. Je to veliká pocta.
Ještě teď mám na jazyku chuť po plodech, které na mě mrkaly.
Ţádná nebyla stejná. Pokaţdé se však rozlétla do sebemenších koutů
mého jazyka. Nezapomenutelné.
Miluji čas Tvé vlády. Nikdy neodolám procházce mezi šustícími listy.
Podzime, Podzime, jsi můj nejoblíbenější. Fascinuje mě Tvá
krása a rozmanitost. Barvy, vůně, chutě a mnoho dalších požitků mi
nabízíš. Po Tvé vládě přejímá pomyslné žezlo zima. Jsem rád, že tě tu
mám.
Tvůj přítel Zdeněk

Momentky z návštěvy dětí z mateřské školy v 1. třídách dne 25. 1. 2012
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