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Úvod
Milí čtenáři,
u nás ve škole se pořád
něco děje a alespoň
o některých akcích se
vás snažíme informovat. Tak například
v pátek 1. prosince proběhne pro žáky 6. – 8.
tříd beseda o kyberšikaně a ve středu 13. 12.
zveme všechny na akci
Vánoce ve škole, kde si
budou moct ve vánoč-

ních dílničkách vyrobit
různá přáníčka, zápichy, andílky a mohou si
poslechnout
vánočně
laděný program, který
si připravili žáci naší
školy.
Také se naše škola
zapojila do prodeje Vánočních hvězd, jehož
výtěžek bude věnován
dětem na Hematoonko-

The Action New Generation
Před nedávnem jsme
my, deváťáci, v doprovodu paní učitelky Haraštové a paní asistentky Bartoškové, navštívili velice zajímavou
akci. Odehrávala se
v Přerově a já do poslední chvíle, stejně jako většina, netušila, co
se vlastně bude dít. Mělo to být místo školy.
Více nás nezajímalo.
Když jsme se dostavili do sálu, začala jsem
být mírně skeptická.
2

logickém oddělení Dětské kliniky v Olomouci.
Všichni už se těšíme
na Mikuláše, ale hlavně
na Vánoce a vánoční
prázdniny. Přeji vám,
aby vám ty poslední
týdny před nimi co nejrychleji utekly a abyste
si to „těšení“ na ně hezky užili.
p. uč. Marcela Haraštová

Uvítali nás “diskotékou”, kdy pouštěli hudbu. Ovšem poté to
všechno zvážnělo. Bylo
nám odvyprávěno hned

několik dojemných a
mrazivých příběhů, ať
už na videu, nebo na
živo. Na plátně se promítal krátký film a mezi
tím na pódium chodili
lidé, kteří nám povídali
o svých zkušenostech.
Ať už to byl policista,

záchranář, hasič, nebo
motorkář, který se kvůli
hloupé chybě nikdy nepostaví na nohy…

Abych řekla pravdu,
celé představení bylo
neskutečně dojemné a
já byla jen ráda, když
na plac ve volných
chvílích naběhli tanečníci, protože jsem to
mohla
rozdýchávat.

Brečela jsem a nebyla
jsem jediná, protože
když jsem se rozhlížela,
i kluci si podezřele otírali oči.  Odcházela
jsem roztřesená a pár
dní jsem si to všechno
přehrávala v hlavě. A
vždycky, když vidím
sanitku, je mi z toho
zle, protože jak záchranář říkal: “Když někdo
zemře v sanitce, akorát
vypneme houkačky a
zařadíme se do normálního provozu… pak
není již kam spěchat.”
Hodně mě to dostalo a
účel to, dle mého, splnilo. Plus na to teda
vzpomínám pokaždé,
když jedu autem s babičkou…
Jsem ráda, že jsem měla
možnost to vidět a slyšet. Doufám, že se to
ostatním též líbilo a že
si vzali ponaučení.
Darina Sedlmaierová, 9. A

Věděli jste:
O Mexiku City tyto za-  Je hlavním městem 
jímavosti?
státu Mexiko.
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Řadí se k největším
městům na světě.










ženo
znečištěním
místě Tenochtitlánu.
ovzduší.
 Známý je i chatapultecký hrad.
 Je zde nespočet kostelů, z nichž je nejvýznamnější
bazilika
panny Marie guadeloupské.
 Pro milovníky umění
je zde palác moderního umění.
 Alameda central –
městský park v cenV metropolitní oblas-  Nejznámější zajímavostí je náměstí retru.
ti žije asi pětina cevoluce – Zocalo.
lého mexického oby Je zde mnoho muzeí.
vatelstva, tedy kolem  Mezi známé památky  Každý večer členové
21 miliónů lidí.
také patří metropolitmexické
armády
ní katedrála panny
Město se rozkládá ve
stáhnou vlajku dolů a
Marie a kostel vedle
Valle de México,
zanesou do paláce a
ní.
rozsáhlé údolní obráno ji zase pověsí
lasti, vyplňující cen-  Mexiko city stojí na
nahoru.
trální Mexiko, vysoko posazené v nadmořské výšce 2 240
m.
Je rozděleno do šestnácti obvodů.
Město je často postiRozloha je cca 1 500
km².

 Město se bohužel
propadá, ale zcela se
propadne až za několik let. Zabránit tomu
nelze.
Ondřej Bartoň, 9. A
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Perličky ze školních lavic aneb Co jsme schopní „vyplodit“
 Jak
nazýváme
míšence bílé a
žluté rasy?
Kapuleti.
 Kdo je dcera mé
sestry?
Synovka.
 Jak se jmenují
Nerudovy novi-

nové články komentující
současné dění a kterých Neruda napsal okolo dvou
tisíc?
Peletony.
Fesník.
(správná odpo-

Vánoční hvězda

Žákovský parlament
pod vedením paní učitelky Lehké se zapojil
do humanitární akce
s názvem
Vánoční
hvězda. Všichni, kteří si
zakoupí Vánoční hvězdu v této akci, přispějí
onkologicky nemocným
dětem.
Snažme se zmírnit
nemocným dětem jejich
trápení.
Zapojte se i vy!
5

věď: fejetony)
 Vosa všeobecná
má na zadečku
žlutočerní pruhy.
 Sestra mého bratrance je moje
zeď.
dodala p. uč.
M. Haraštová a p.
uč. J. Ticháčková

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
Soutěž pořádá SPŠ
Hranice, obor Aplikovaná chemie, ve spolupráci s největším chemickým
podnikem
v kraji - společností
PRECHEZA a.s. generálním partnerem této
akce. Cílem soutěže je
probudit a prohloubit
zájem dětí o přírodní
vědy a současně o studium technických škol.
Společnost
PRECHEZA
–
podnik
s téměř 120letou tradi-

cí, soutěž zaštiťuje
z důvodu podpory studentů chemie.
Soutěž je určena pro
žáky 9. tříd základních
škol. V prvním kole
žáci pod dohledem
svých učitelů vypracují
zaslané testy, na jejichž
základě budou vybráni
tři nejlepší chemici
z každé školy, kteří postoupí do druhého kola.
Druhé kolo (regionální)
se bude konat na střední
průmyslové
škole

Pozvánka na akci Vánoce ve škole
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v Hranicích. Na naší
škole se letošního ročníku soutěže zúčastnilo
23 žáků 9. třídy a 1 žák
8. třídy.
Nejlépe se umístili tito
tři žáci:
66 b - Hanák Tomáš
(9.A)
62,5 b - Skopal Jakub
(9.A)
52 b - Matula Jan
(9.A)
p. uč. Tomáš Šilha

Soutěž
Tentokrát
nebylo
vůbec jednoduché splnit zadání z minulého
kola, protože namalovat
koně a na něm svatého

Martina přivážejícího
zimu není ani trochu
jednoduché. I přesto se
vás do soutěže přihlásilo hodně, obrázky byly

pěkné, a tak to bylo
hodně vyrovnané a napínavé, kdo budou ti
nejlepší. No a tady máte
jejich jména:

Kategorie 1. třída:
1. místo – Petr Symerský, 1. A

3. místo – Veronika Šafrová, 1. B
– Amálie Kocmanová, 1. B

2. místo – Viktorie Sládečková, 1. A
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Kategorie 2. třída:
1. místo – Gabriela Kroupová, 2. A
– Karolina Skřipská, 2. A

2. místo – Ema Indráková, 2. A
(oba obrázky)

3. místo – Beáta Vránová, 2. A
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Kategorie 3. a 4. třída:
Z druhého stupně se zúčastnila jediná
soutěžící Luciana Skopalová ze 6. B,
a tak si zaslouží malou odměnu za
odvahu a za povedený obrázek.

1. místo – Michaela Symerská, 4. B

2. místo – Viktorie Smolková, 4. A

Všem vítězům gratulujeme!

Nové zadání soutěže
Určitě jste všichni slyšeli o tom, že
když na Štědrý den nebudete nic jíst,
uvidíte zlaté prasátko. Tak zkuste namalovat, jak takové zlaté prasátko asi
vypadá. Třeba namalujte, jak ho vidíte za oknem nebo na zdi nebo uprostřed pokoje. Uzávěrka soutěže bude
15. prosince.
Moc se na všechna vaše prasátka
těšíme.

3. místo –

Závěr
Přejeme vám krásný adventní čas a
těšíme se na shledanou v příštím čísle,
které bude poslední v tomto kalendářním roce.
p. uč. Marcela Haraštová
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