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Kreativní žáci si pro vás
připravili nové číslo školního
časopisu ČAKOPIS, který
na naší základní škole
vycházel už v minulosti. Je
určen nejen pro jejich
spolužáky, ale i pro učitele,
družinu nebo pro rodiče.
 

A na co můžete těšit
uvnitř? 
 

Zero Waste 
 

Třídění odpadu
 

Názory
 

Tipy na filmy

Cestování
 

Výlety v Praze i mimo ni
 

Jak třídit odpad?
 

Hádanky
 

Komiks
 

Anketa
 

Důležité kontakty
 

Jak se daří družině?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt časopisu:
Adela.Hrecinova@zscakovice.cz

autor článku:
NIKOLA DRIESELOVÁ
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Zero Waste
aneb Jak zanechat po sobě
méně odpadu
 
 
Co to vlastně je?
 
Zero Waste je ve své podstatě
životní styl, který podporuje
opětovné využívání všech
zdrojů bez produkce odpadů,
jejich skládkování nebo jejich
spalování. Všechny zdroje by
měly být využívány opětovně,
jako se tomu děje v přírodě.
 
Chceš být také Zero Waste?
Dodržuj pravidla 5R. Aneb pět
kroků, jak zmírnit negativní
vliv člověka na planetu Zemi
 
 
 
 
 
Pravidlo 5R 
 
1. Refuse - Zamítnout (co
nepotřebujeme)
 
2. Reduce - Zredukovat (co
potřebujeme a nemůžeme
zamítnout)
 
3. Reuse - Zužitkovat (co
spotřebováváme a nemůžeme
zamítnout nebo zredukovat)
 
4. Recycle - Zrecyklovat (co
nemůžeme zamítnout,
zredukovat, nebo zužitkovat)
 
5. Rot - Zkompostovat (zbytek)

autor článku:
MICHAELA LUČNÁ

Třídění odpadu
Jak správně třídit odpad?
Je třídění odpadu užitečné?
Víte co znamenají barvy
kontejnerů?
 
Pro dnešní článek jsem si
vybrala téma třídění odpadu.
Doufám, že si z tohoto článku
odnesete, proč třídit odpad.
A jestli odpad ještě netřídíte,
tak doufám, že začnete.
 
Už určitě víte, že na odpad je
všude k dispozici spoustu
barevných kontejnerů, tak si
pojďme říct pár jejich
základních využití.
 
Modrý kontejner je na papír.
Černý je na směsný odpad.
Žlutý kontejner je na plast.
Oranžový kontejner je
na nápojové kartony.

Zelený kontejner je pouze
na barevné sklo a bílý kontejner
je na čiré sklo.
 
Třídění odpadu je dobré nejen
pro přírodu, ale i pro snížení
odpadu na skládkách a také
pro šetření přírodních zdrojů
a surovin energie.
 
Samozřejmě existuje mnoho
dalších dobrých důvodů, proč
třídit odpad.
 
A to je pro dnešní článek vše,
tak nezapomeňte třídit!

autor článku:
VERONIKA ALEŠOVÁ
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Maluješ? 
Vyzkoušej 
kvašové barvy 
a objev jejich 
výhody!

můžete znovu a znovu
aktivovat, takže když malujete
obraz třeba 2 dny, nevadí to.
Nepřijdete totiž o své
namíchané odstíny. Další
výhodou je, že barva
po nanesení na papír rychle
schne.
 
Pro inspiraci na vyzkoušení
kvašových barev bych
doporučila webový vyhledávač
PINTEREST, který slouží
k vyhledávání kreativních
nápadů. Právě tam naleznete
spoustu postupů, jak kvašové
barvy vyzkoušet. Nabízí
rozmanitou škálu předloh
a nápadů jak pro začátečníky,
tak pro pokročilé.
 
Kvašové barvy nejvíce
vyniknou na obrazech, kde je
nutno použít více barevných
odstínů najednou.
 
Nejlépe se hodí pro nadšence,
kteří malují krajinu, listy

Pokud rádi zkoušíte nové věci
a jste stejný milovník tvoření
jako jsem já, tak tento článek je
právě pro vás.
Dnes se totiž podíváme
na zoubek nové technice
nazývané „kvaš“.
 
Kvašové barvy jsou podobné
akvarelu, ale obsahují
pigmentový prášek,
díky kterému jsou barvy sytější
a kvalitnější. Pro začátečníky je
kvaš lehčí technika než třeba
akvarel. Barvy jsou hustší
a mohou se překrývat přes sebe.
Po zaschnutí na paletě barvu

stromů nebo zvířata. Já jsem
pro ukázku vyzkoušela kvašové
barvy při malbě lvice.
 
Pokud stále váháte nad koupí,
nebojte se je vyzkoušet. Já jsem
vyzkoušela kvašové barvy
od značky Winsor & Newton.

Výsledek můžete posoudit
sami.

autor článku:
NIKOLA DRIESELOVÁ

Mozkovna  
4. Běha to po poli, draky to
zvedá. Zálezá pod svetry, zima
je, běda! Co to je?
 
Vítr
 
5. Na provázku přivázaný, letí
s větrem o závod, mezi mraky
proplétaný přiletí i na přesrok.
Má ho každý rád, je to náš
dobrý kamarád.
 
Drak
 
6. To je tíha! To je tícha. ach!
Když to musím zvedat
na botách!
 
Bláto

autor článku:
MARTIN SPODNIAK

Ahoj,
 
vymyslel jsem pro vás hádanky
 
1. Kdo bez štětce a bez barev
obarví nám pestře les?
 
Podzim
 
2. Kdopak klepe na okno, ale
dovnitř nejde?
 
Déšť
 
3. Bílá paní z konvičky, polila
svět celičký. vidím na krok dál
už nic, svět se ztrácí čím dál
víc!
 
Mlha

Rychlé  a 
chutné - 
těstoviny s 
tuňákem

Po chvíli vložíme těstoviny
do hrnce a počkáme 5 - 7
minut, než se těstoviny uvaří.
 
Mezitím si připravíme mísu. Až
se těstoviny dodělají,
přecedíme je a nasypeme
do misky.
 
Do těstovin přidáme tuňáka
a kukuřici.
 
To vše řádně zamícháme a kdo
chce, může přisypat ještě
například mraženou zeleninu.
 
Můžeme podávat třeba na oběd
nebo ke svačině.
 
DOBROU CHUŤ

autor článku:
JAKUB MOJŽIŠÍK

Přináším vám velice rychlý
recept na těstoviny s tuňákem,
který si každý můžete udělat
sami doma. Je to velice rychlé.
 
Budeme potřebovat jen sporák ,
hrnec, misku, těstoviny, sůl,
tuňáka a kukuřici.
 
NÁVOD - POSTUP
 
Do hrnce nalijeme vodu
a osolíme ji. Zapneme sporák
na střední teplotu a položíme
na plotnu hrnec s vodou .

Tipy na filmy

 
Kissing booth - V prvním díle
The Kissing Booth z roku 2018
se hlavní hrdinka Elle (Joey
King) zamiluje do Noaha
(Jacob Elordi) a polibek
v líbacím stánku vyústí
v zakázaný románek. Noah je
totiž bratrem jejího nejlepšího
kamaráda Leeho (Joel
Courtney), který se vztahem
zásadně nesouhlasí. Elle tak
musí volit mezi přátelstvím
a láskou.
 
 

Water for elephants -Jacob
Jankowski skládá zkoušky
na veterině, ale dozví se, že oba
jeho rodiče zemřeli
při autonehodě. Osud ho zavane
do vlaku světového cirkusu
Benzini. Jako téměř
dostudovaný veterinář dostane
Jacob na starost cirkusový
zvěřinec, včetně cirkusových
běloušů krasojezdkyně
Marleny. Tu k cirkusu přivedla
láska k nesprávnému muži,
zvrhlému a násilnickému
řediteli cirkusu. S Jacobem ji
od začátku pojí pouze láska ke
zvířatům. Podaří se Jackobovi
vysvobodit Marlenu
z nešťastného života?

autor článku:
LINDA LESÁKOVÁ

Endless love - David (Alex
Pettyfer) a Jade (Gabriella
Wilde) jsou spolužáci, ale to je
to jediné, co je spojuje. Jade
vyrůstala v přepychu,
opečovávaná starostlivými
rodiči, kteří jí nalinkovali
kariéru lékařky. David pracuje
s tátou v jeho autodílně.
Když mezi nimi při náhodném
setkání přeskočí jiskra, kráčí
vstříc společné budoucnosti.
Neuvědomují si přitom, že
existují lidé, kteří udělají
všechno proto, aby ho zničili.
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Jak se asi cítí děti ve škole?
Řekla bych, že děti zhruba
od šesti do deseti vnímají svět
trochu jinak. Děti tohoto věku
jsou hodně zvědavé a zajímají
je všechny maličkosti,
nad kterými se zamyslí.
 
Většinou usuzují jen podle
toho, co znají, co viděly, co
slyšely, nebo na co si sáhly. Žijí
v takové své bublině, kterou má
každý, ale menší děti z ní dle
mého názoru buď nevystupují,
nebo jen málo kdy.
 
My starší svoji bublinu
dokážeme odložit, víme kdy
vnímat a kdy můžeme vypnout
a být ve svém světě
a hlubokých jezerech myšlenek.
Chci tím říct, že děti nižšího
věku nemají tolik starostí a ve
škole jde především o zábavu
a kamarády.
 
Pokud však jako děti zažijí
šikanu, tak je potom ovšem
mnohem těžší, dítě dospěje
dříve a je uzavřenější. Naopak
děti věku dvanácti až patnácti
let bych považovala za děti,
které už do školy nechodí tak
rády. Ty už ví, že škola je
důležitá pro jejich budoucnost
a jsou více pod tlakem. K tomu
se přidávají nepříjemní učitelé,
naštvaní rodiče.
 
Některé děti mají svůj klid
ve škole, protože doma to
nemusí být tak, jak by si přály
a jiné zase mají svůj klid doma,
protože jim to ve škole třeba
nejde, nebo je to nebaví, či si
nerozumí se svojí věkovou
kategorií a nemají tak možnost
sdílet pocity, zájmy atp. Za mě

osobně nedokážu říct, jaký typ
jsem, jednou utíkám odsud,
podruhé odjinud. Škola je
pro dítě něco nezábavného,
a tak už se z principu netěší
tam, kde ho to nebude bavit,
nebo mu to tam nebude
příjemné.
 
V tomhle věku začínají děti
na sebe brát věci, které si dříve
vůbec nebraly. Je to těžké
období, objevují teprve samy
sebe, natož, aby měly chápat
tisíc jiných věcí okolo.
 
Snaží se každodenně uspořádat
ten nepořádek ve své hlavě
a zkoušejí samy sebe pochopit.
Okolí tomu nepomáhá, ať už to
jsou posměšky za šaty, nebo za
to, že mají názory odlišné
od ostatních.
 
Děti se obecně podle mě
ve škole moc dobře necítí,
nemůžu to ovšem říci
o každém, samozřejmě. Pomoci
jim vlastně taky nejde, je to boj
každého sám za sebe. Každý to
pojme jinak, ale nakonec z té
devítky vycházíme s novým
štítem a pocitem, že v hlavě
máme větší pořádek a klid.
 
Děti se ve škole sice nemusí
cítit nejlépe, ale nakonec jim to
něco dá a to nemyslím jen
výuku, ale třeba jak vycházet
s lidmi, nebo být obecně
pozornější v životě.
 
Kdyby si tohle měl číst nějaký
teenager, budiž. Ráda si
poslechnu jiné názory
a dodatky, protože tohle je jen
pouhé zamyšlení a vytažení pár

věcí, které jsem prožila,
nebo mě napadly. Kdybyste si
někdo vyslechnul pár dětí
a zeptal se jich na to, jak se cítí
ve škole, myslím si, že k vám
nebudou upřímní, protože jim
třeba škola ublížila. Mohou
vám říct „ve škole to jde“
nebo „je to v pohodě“, ale kolik
dětí tohle bude myslet vážně?
 
A jde vůbec, aby se každý
ve škole cítil fajn? To by mě
také zajímalo.

Důležité 
kontakty
Linka bezpečí 
116 111
 
Linky důvěry 
284 016 666, 222 580 697
 
Linka důvěry Dětského
krizového centra 
241 484 149
 
Linka psychopomoci 
224 214 214, 777 783 146

Na drátě máš 
kámošku
Jsi doma sama nebo sám? Máš
chuť si popovídat?
 
Můžeš zavolat nám! Každý den
jsme připravené si s tebou od 9
do 16 h popovídat o všem, co
potřebuješ říct a nemáš komu.
Vše, co řekneš, zůstává
mezi tebou a kámoškou
na druhém konci. Podívej se
na web naší školy, kde najdeš,
která z nás je ve vybraný den
k dispozici.
 
Monika: 730525138
Alžběta: 731466923
Jana: 730525137
Alena: 734572936
Lucka: 605822186

Móda a identita
Myslím si, že o tématu módy
a naší identity by se mělo
mluvit, protože je to naší
součástí.
 
Není až zas tak důležité, jaké
oblečení je v daný čas ,,trendy“,
ale spíše je důležitější, jak se
v různém oblečení každý z nás
cítí.
 
V mnoha případech může
kvůli módě dojít k šikaně
nebo k zesměšňování, ať už
ve škole nebo také
na jakémkoliv jiném místě.
 
Lidé mohou mít pocit, že
když někteří nenosí hodně
drahé oblečení, tak už ten
člověk znamená něco méně
a řadí ho pod nižší úroveň než
ty, kteří jsou na tom finančně
lépe a mohou si dovolit

značkové nebo stále nové
oblečení.
 
 
Každému z nás je ale příjemné
něco jiného, ať už je to spíše
nějaké pohodovější oblečení
jako jsou tepláky nebo mikiny
a někomu je lépe
v elegantnějším oblečení jako
jsou slušné kalhoty nebo šaty.
 
Naučme se tolerovat, kdo co
nosí. Berme to jako součást
jeho identity.
 
Když se cítíme sami sebou,
máme ze sebe dobrý pocit
a můžeme mít vyšší
sebevědomí a lepší náladu. autor článku:

ALICE KUČEROVÁ
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Významné a a 
zajímavé dny

15. 5. Mezinárodní den rodin
 
Je významným dnem
pro společnost. Měli bychom si
z ní odnést příjemný, naplňující
a nenahraditelný pocit, který by
se nám v tento den měl
připomenout a vrýt do paměti.
 
21. 11. Světový den televize
 
Vznikl na počest J. L. Bairda
který jako první udělal přenos
obrázků po telegrafických
drátech.
 
2. 7. Světový den UFO
 
Je připomínkou dne
o neidentifikovatelné létající
objekty, je den společné
diskuze o pozorování oblohy.

autor článku:
AMÉLIE MÁŠOVÁ

A

 
16. 10. Mezinárodní den
proti Mcdonald’s.
 
Je součástí dne Světového dne
výživy.
 
21. 3. Mezinárodní den
spánku
 
Cílem je oslavit spánek a tím
rozšířit podvědomí veřejnosti
o významu a vlivu na celkové
zdraví.
 
22. 4. Den Země
 
Je dnem věnovaným planetě
a v konečném důsledkům i nám
všem. Cílem moderních oslav
je upozornit na dopady lidského
chování na životní prostředí.
 

Playlist 
redakce

autor článku:
MARTIN SPODNIAK

Ahoj,
toto je náš playlist, který
vytvořila naše redakce
 
1. Maneskin - I wanna be your
slave
 
2. Ed Sheeran - Bad Habits
 
3. Ava Max - King Quens
 
4. Ed Sheeran - Kiss me
 
5. Dua Lipa - IDGAF
 
6. Adele - Set fire to the rain
 
7. Billie Ellish, Khalid - Lovely
 
8. MGMT - Kids

Na skok do 
Egypta

rohu stále něco nabízel, ale
pokud budete v Egyptě určitě
doporučuji Luxor navštívit.
 
Nejhezčí ze všech výletů bylo
Údolí králů. Jsou tam krásné
hrobky. Jeden z faraonů je
Tutanchámon, který umřel v 18
letech. Jeho hrobka je zatím
jako jediná nevykradená. Byly
v ní nalezeny všechny poklady,
které mu patřily.

Chrám královny Hatšepsut byl
velmi krasný. Hatšepsut byla
jediná královna Egypta, ale
musela se převlíkat za muže.
Archeologové si myslí, že
královna je pohřbena někde
okolo chrámu, ale do teď se její
hrobka nenašla.
 
 
 
 
A Hurghada Grand Aqarium?

Sice jsem se tam moc těšil
na mořské ryby, ale moc mě
nezaujalo, na fotkách
na internetu to vypadalo
mnohem lépe než
ve skutečnosti.

autor článku:
ŠTĚPÁN KINCL

Na začátku školního roku jsem
se podíval do Egypta Hurghada,
kde jsme se vydali na tři velmi
zajímavé výlety. Navštívili
jsme Luxor, Údolí králů,
Chrám královny Hatšepsut
a Hurghada Grand Aqarium.
 
Luxor byl hlavním městem
Egypta v období nové říše.
Luxor je zapsán na listině
světového přírodního
a kulturního dědictví UNESCO.
Luxor byl propojen s chrámem
v Karnaku 2,5km dlouhou alejí,
kterou lemovaly sfingy. A také
se tam natáčel známý film
Mumie. Jediné, co mi vadilo,
bylo, že tam každý na každém

Tipy na víkend 
v Praze

Kopule planetária je jednou
z největších na světě.
V průměru kopule měří 23,5 m.
Skvělá zábava na deštivé
i slunečné dny, kdy si vyrazíte
a ještě se dozvíte mnoho
nového o vesmíru.

Přináším vám tipy, jak se
zabavit přes víkend v Praze.
Prvním tipem je Petřínská
rozhledna. Na petřínskou
rozhlednu vede cesta, kterou
můžete jít krásným parkem
zvaným Petřínské sady. Pokud
se vám nechce šlapat do kopce,
můžete se nechat vyvézt
lanovkou. Výška petřínské
rozhledny je 58,7 metrů a 299
schodů můžete se i tady nahoru
vyvézt výtahem. Vyšlápnete si
to nebo se svezete?
 
 
Druhým tipem je Planetárium
Praha. Planetárium Praha se
nachází v Parku Stromovku
v Holešovicích, přímo
u Výstaviště Praha.

Tipy na výlet, 
který stihnete 
před zimou

Dále zde můžeme najít jeskyni
Klácelka kde si prohlédneme
reliéfy Jana Žižky, Prokopa
Holého, Zdeňka Zásmuckého
a trpaslíků kovajících zbraně
pro Blanické rytíře. V jeskyni
se ukrývají symboly lidských
vlastností ve zvířecích
podobách podle bajek Františka
Matouše Klácela, odtud také
vznikl název jeskyně.
Při procházce po modré
turistické značce můžete také
najít Hada ( ve skále vytesaný
had, který je přepůlen sekerou )
a Harfenici ( žena která hraje
na harfu ).
 
Na Čertových hlavách jsem
sama byla a byl to moc hezký
celodenní výlet.

ČERTOVY HLAVY
 
Pokud rádi jezdíte na výlety
nebo jste rádi v přírodě, ráda
bych vám představila tip, kam
se vydat - Čertovy hlavy u obce
Želízy v okresu Mělník.
 
Čertovy hlavy jsou cca 9 m
vysoké skalní reliéfy vytesané
do pískovce, reliéf je v tomto
případě označení
pro opracovaný pískovec
ve tvaru čertovi hlavy. Jde
o dílo sochaře Václava Levého,
které vytvořil v letech
1841-1846.
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Florbalový klub Black Angels
Black Angels je pražský
florbalový klub založen v roce
2006. Klub má dnes 29
družstev a 839 členů. Vede
družstva mužů, juniorů,
dorostenců, starších a mladších
žáků a žákyní i elévů.
 
Florbal má tu výhodu, že se
hraje v hale, tudíž za každého
počasí. Vzhledem k tomu, že se
jedná o kolektivní sport, můžete
si zde najít spoustu kamarádů.
Ale je nutné říct, že jde
o vcelku náročný sport, který se
3 x 20 minut (u dětských
kategorií je to kratší čas).
Florbal je dobrý pro vaši
kondici, koordinaci, týmové
myšlení a psychiku. Můžete
kolektivně soupeřit s protihráči
jiného klubu. Společnými
silami nastřílet více gólů
a zvítězit. Jako v každém sportu
se máte stále v čem
zdokonalovat a pracovat
na sobě. Stačí mít chuť
sportovat a užívat si to, co máte
rádi.
 
 
Přináším vám rozhovor se
šéftrenérem mládeže
Jakubem Zalubilem:
 
Proč by si děti měli vybrat jako

sport zrovna florbal?
 
Florbal spadá do skupiny
sportů, který je důležitý
pro zdravý rozvoj mladých
jedinců. Florbal je atraktivní jak
pro kluky, ale i pro dívky.
Zároveň je to kolektivní sport,
kde si děti mohou najít
kamarády na celý život.
 
Co děti potřebují k tomu, aby
mohli u Vás hrát florbal?
 
 
Jako halový sport stačí mít
sálovou obuv, kraťasy a tričko.
Jediná výbava navíc je
florbalová hůl, pro brankáře to
je specifická výzbroj.
V celkovém součtu se florbal
bere jako dostupný a levný
sport.
 
Co je pro klub důležité? Má
něco speciálního, co může
nabídnout?
 
Tvoříme nejen sportovní rozvoj
všech našich členů, ale snažíme
se budovat také osobnostní
stránku všech aktivních členů
a zaměřovat se na věci, které
všichni využijí ve svém životě.
Nabízíme fyzioterapii, masáže,
ale i semináře na téma psychiky

a práce s chybou, péče o tělo,
ale i o stravování a pitném
režimu.
 
V souvislosti s klubem se
hodně mluví o BA family. Co si
pod tím máme představit?
 
Je to klubový slogan, propojený
s rodinnou atmosférou klubu.
Snažíme celou komunitu
BLACK ANGELS propojovat
a do klubu zapojovat rodiče
a fanoušky nejen jako trenéry,
ale také si mohou zahrát s námi
na rodičovských trénincích.
 
Co by si vzkázal všem, kteří

chtějí s florbalem začít?
 
Každý, kdo chce u nás zkusit
hrát, je vítán. Nabízíme
přátelskou atmosféru
s profesionálními trenéry
s možností porovnání
na ligových zápasech
proti ostatním týmům.

autor článku:
JIŘÍ JANOŠTÍK

Feminismus, svoboda - názor
I přesto, že jsme
v demokratické zemi, lidé stále
nemohou pochopit, že si každý
může dělat, co chce.
Nemůžeme chodit v čem
chceme, nemůžeme pracovat,
kde chceme, nemůžeme být
s kým chceme. Z mého pohledu
jsou právě málo podporované
ženy. Stále mnoho lidí si myslí,
že ženy nemají práva a mají
jenom uklízet, vařit, starat se
o děti a o svou drahou
polovičku.
 
Nepatří tam jenom ženy, ale
také muži, kteří se líčí, lakují si
nehty a tak dále. V momentální
situaci je vidět, jak se šíří
nenávist už na základní škole.
Většinou je to chybou
dospělých, kteří se chovají
neeticky a děti si myslí, že je to
tak správné. Lidé se pak
vymlouvají na to, že v jejich
letech to nebylo. Toto tvrzení
však není pravda, protože se
o tom jenom před tím
nemluvilo. Je pravda, že si lidé
mohou dělat co chtějí a mají
mít vlastní názor, ale musí se
vědět, kde je hranice názoru
a nenávisti.
 
Cílem mého článku není, abych
někomu změnila názor, je
o tom, aby se nad tím lidé sami
zamysleli a řekli si, co se děje.

Tím. že se lidi nesnáší a dávají
to čistě najevo, je důvodem,
proč je v 21. století takový
počet kritiky nebo kyberšikany.
Takže kdokoliv, kdo čte tenhle
článek, zamyslete se nad tím,
co je špatně a zkuste to změnit.
 
Přeci jen, každý dobrý a slušný
názor se počítá.

autor článku:
PETRA SCHÜTZOVÁ

Minianketa

JAKÝ JE NEJLEPŠÍ
ŠKOLNÍ OBĚD?
 
S názorem, že školní obědy
nejsou nic moc, se setkáváte
určitě často. Ale školní jídelna
musí dodržovat určité normy
a nutriční hodnoty. Každé jídlo
musí mít tolik hodnot, které
potřebujeme. Pokud jste
naštvaní že k nějaké omáčce je
rýže a ne těstoviny, když by se
k tomu třeba hodily více, je to
právě proto.
 
Přesto nám ale naše kuchařky
vaří velice dobře a patří jim náš
velký dík!
 
 
 
Během tohoto průzkumu

jsme se zeptaly žáků, co jim
přijde jako nejlepší školní
oběd.
 
Na prvním místě se umístily
lívance s borůvkami.
 
Na druhém salát s masem.
Hned po něm na bronzovém
místě jsou boloňské špagety.
Čtvrté místo mají řízky
a poslední a páté místo patří
tvarohovým nudlím.
 
Výsledky byli těsné, ale je
stoprocentně jasné, že tyto jídla
patří mezi ty nejoblíbenější.

autor článku:
TEREZA LESÁKOVÁ
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Komiks na pokračování

autor článku:
BARBORA LAUEROVÁ

Nekrm ty nutrie
Lidé často krmí nutrie pečivem,
zeleninou nebo ovocem. Škodí
jim to, nebo je to v pořádku?
 
Pečivo by nemělo být
ve velkém množství a nesmí
být nahnilé nebo zkažené, to
samé platí i u ovoce a zeleniny.
 
Nutrie se sama o sobě živí
kořeny a bylinami, sama si je
vyhrabává ze země. A proto by
neměli být krmeny pečivem.
 
Ale pozor! Když nutrii budete
dráždit, dokáže být agresivní
a pokousat vás.
 
Někdy přenáší i nemoci jako
například leptospiróza
a salmonela.
 
 

 
Proto když půjdete kolem
nějaké nutrie, prosím nekrmte
jí.

autor článku:
ADÉLA NOVÁKOVÁ
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Pozdravy z družiny
Školní družina již tradičně
vstoupila do nového školního
roku s celoroční hrou, tématem,
které vzbudilo velký zájem
a očekávání u všech žáků.
 
Letos v družině OBJEVUJEME
SVĚT! Hned v prvních dnech
se zejména prvňáčkům jejich
svět o něco rozšířil. A to
poznáváním prostorů školy,
zahrady, družinových tříd
a ostatních prostorů školy.
Při různých hrách se žáci
seznamovali se svými
spolužáky i paní vychovatelkou
a společným vytvořením
pravidel si utvořili svůj
bezpečným prostor v družině.
K zábavnému programu žáků
patří i pojmenování družinky.
 
Letošní školní rok najdeme
v družině oddělení Sluníčka,
Rakety, Lvíčata, Králíčci,
Delfínci, Želvičky, Sovičky,
Medvídci, Soví hlídku
nebo Slůňata. Krásné slunečné
počasí, tzv. Babí léto nás
provázelo i měsícem říjen
a inspirovalo družinku
k procházkám po okolí
nebo venkovním aktivitám
na školní zahradě.
 
Říjnové zahájení kroužků
V říjnu se naplno rozběhly
školní kroužky, ke kterým
neodmyslitelně patří i sběrná
třída, která je pro družinu
nepostradatelným pomocníkem
pro bezpečný přesun dětí
na kroužky. O tom, že se
v družině dokážeme zabavit
a skvěle si užít volný čas,
vypovídá i nabídka
družinových kroužků.
 
Pro zájemce byl zahájen
kroužek Zdravoťáček, Stolní
tenis, Jógová gymnastika a dne
6. října proběhl i první trénink
tanečního kroužku Just Dance.
Tanečnice se budou celý rok
připravovat na vystoupení
s choreografií na téma
o mořských vílách. Můžete se

těšit na jaro, kdy se Vám
tanečnice předvedou!
 
Sláva, nazdar výletu!
Už v září jsme se vydali
na první družinkový výlet
do Farmaparku Soběhrdy. Jako
vždy jsme měli hezké počasí
a tak jsme si mohli v klidu
prohlédnout všechna zvířátka,
kterým jsme z kyblíčku dávali
dobroty. Ten jsme obdrželi
hned u pokladny a jsme dost
velcí na to, abychom věděli, že
se jiným způsobem zvířátka
v uzavřených objektech krmit
nesmí.
 
V areálu bylo také hodně
prolézaček a jiných atrakcí
a tak jsme se i vydováděli.
Na závěr jsme dojedli všechnu
svačinku z domova a nakoupili
jsme si i suvenýry na památku.
Výlet se nám moc líbil. Žáci 5.
a 6. odd. ŠD a paní vych. Eva
a Hanka.
 
Naše školní družina dostala
nabídku do Jungle Sport parku,
abychom si mohli vyzkoušet
lezecké stěny. Paní trenérka
nám nejdříve vše vysvětlila,
pak jsme se podívali
na sportovce, kteří nám lezení
ukázali a po malé rozcvičce
jsme si mohli i my lezení
vyzkoušet.
 
Nejlepší to bylo na závěr, kdy
pro nás paní trenérka připravila
lezení v hradu, kde byla
na konci klouzačka. Domů jsme
se zase vraceli se zážitky
a velkým nadšením. Žáci 6.
a 10. odd. ŠD a paní vych. Eva
a Illona
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okénko 10. oddělení –
Medvídci
 
Proč Medvídci? Oddělení jsme
si pojmenovali podle maskota –
velkého plyšového medvěda,
kterého máme v naší družinové
třídě. Většinu společného času
jsme v září a říjnu trávili
na školní zahradě nebo umělce.
 
Hráli jsme míčové hry, pořádali
různé soutěže a užívali si
příjemného počasí. Když nám
počasí přece jen nepřálo,
vyprávěli jsme si zážitky
z prázdnin, opakovali
družinová pravidla, hráli si,
malovali nebo vyráběli
s pomocí papíru krásné
výrobky.
 
Na podzim nás ještě čeká
vyrábění papírové dýně,
čarodějnice na Halloween,
malování listů, a spoustu další
zábavy.
 
Okénko 13. oddělení - Lvíčata
 
My jsme 13. oddělení
a jmenujeme se LVÍČATA.
V tomto školním roce budeme
s naším patronem lvíčkem
SIMBOU objevovat svět.
Simba nám píše dopisy,
ve kterých nám dává různé

úkoly. V září jsme s ním začali
objevovat VESMÍR.
 
Jelikož bylo stále krásné počasí,
plnili jsme úkoly na zahradě
školy. Chcete vědět, co bylo
třeba naším druhým úkolem?
Měli jsme postavit
ve skupinkách z kostek raketu.
A jelikož bylo krásně, tak jsme
i tento úkol plnili venku.
Na jedno odpoledne se kousek
hřiště proměnil ve vesmírné
středisko.
 
Kaštanohraní v 5. oddělení -
Slůňata
5. oddělení dostalo dárkem
spoustu kaštanů a rozhodlo se,
že si zpříjemní odpoledne
tvorbou
kaštanových obrazů. Z naší
kaštanové dílny nakonec vzešel
zajíček, mašinka a spousta
srdíček a
pozdravů pro nemocné paní
vychovatelky Evu a Terezku!
Moc jsme si to užili!


