Základní škola ve Václavovicích Vám představuje školní časopis
1.číslo

školní rok 2012/2013

Milé děti, rodiče a přátelé školy. Představujeme Vám první vydání
školního časopisu , na kterém se podílí nejen paní učitelky, ale převážně
žáci naší školy. Věříme, že všichni si v něm najdete část, která Vás
zaujme a příjemně si počtete.
Tak vzhůru do čtení a ať máte příjemné pobavení…
Krátce z obsahu…











Vítání prvňáčků
Barevný den
Malí spisovatelé v 2.třídě – podzimní veršování
Podzimní ekologický den
Halloween
Návštěva školy PORG
Naši vědátoři
Okénko do páté třídy – Cesta kolem světa
Stránka pro šikuly
Pozvánka na “Vánoční jarmark”

Ať už se vypráví cokoli, prvňáčci se většinou do školy těší. Ať už na své
kamarády nebo proto, že je to pro ně něco nového a “zatím netuší, co je
čeká”. Nebo také mohou mít obavy, jelikož mají doma staršího a
“zkušenějšího” sourozence, kterému škola k srdci moc nepřirostla, a který
je straší školním strašidlem a šílenou paní učitelkou.
Ale naši nejmladší začátek školního roku zvládli skvěle, ve škole se
rozkoukali s pomocí paní učitelky Bertové a na konci října společně
přivítali novou spolužačku, takže v 1.třídě je celkem 27 dětí.
My všichni prvňáčkům přejeme samé jedničky, co nejvíce kamarádů.
Hodnou paní učitelku už mají, tak ať jim učení jde jako po másle.
Prvňáčci už chodí do školy dva měsíce a vzkazují Vám, jak se jim u nás
líbí nebo nelíbí …:

ROZHOVOR PRVŇÁČKŮ
LUCIE:„Mě se tady líbí tělocvična“
SANDRA: „Mám ráda přestávky“
TEREZA:„Líbí se mi tělocvik a učení nových písmenek“
HELENA:„Ráda se učím písmenka“
KARLA:„Ráda se učím matematiku“
JAREK:„Mám rád paní učitelku“
AMÁLIE:„Ráda vyrábím ve výtvarce“

Na pondělí 24.9.2012 jsme ve škole vyhlásili vítání podzimu (první
podzimní den připadl na neděli 23.9.).
V pondělí přišla každá třída oblečená v předem určené barvě.
Prvňáci přišli v hnědé, druháci v zelené, třeťáci ve žluté, čtvrťáci v
oranžové a páťáci přišli v červené barvě – což jsou barvy podzimu. Byli
jsme takto oblečeni po celý den, v každé třídě to během vyučování přímo
zářilo jejich barvou.
Když jsme o přestávce běželi do šaten, tak to vypadalo jako padající listí
ve větru. Nakonec jsme se takhle vyparáděni šli ven vyfotit.
Ferdinand Buchta

Malí spisovatelé ve 2.třídě

V měsíci září žáci 2.třídy měli jeden den věnovanou výuku tématickému
celku “Pouštění draků”. Celá výuka se vztahovala k tématu – určování
druhů vět, počítání příkladů, čtení a přednes básní o papírových dracích.
Vyvrcholením tohoto tématického celku byly samotné básně dětí, které
určitě stojí za zveřejnění:
Dráček

Barevný drak

Barbora Šeremková

Viktorka Hurábová

Dráček letí nad mraky,

Náš barevný drak

bude dělat zázraky.

vzlétl do oblak.

Vítr si s ním pohrává,

Rozhlíží se z velké výšky

ocáskem nám zamává.

na města i na vesničky.
Jeho přítel větříček,
žene ho až k nebi.

Dráček
Klárka Kořístková

Jak dlouho tam bude?
… To nikdo neví…

Vítr fouká pod obláčky,
děti pouští svoje dráčky.
Na nebi se třepotají,
ocáskem nám zamávají.

Drak
Kačka Kubinová
Letí, letí drak,

Psaníčko jim pustíme,

zastínil ho mrak.

snad se něco dovíme.

“Mraku, posuň se maličko,

Sluníčko už zapadá,
to bude večer paráda.

my chceme sluníčko.”

Papíroví draci
Verunka Přibylová

Dráček
Vanesska Bergerová

Pouštěli jsme na louce

Letí dráček malý ptáček,

papírové draky,

vyletí až nad obláček.

vylétly nám vysoko,

Dráček letí do oblak,

až nad bílé mraky.

podívat se co a jak.

Drak

Můj drak

Pepík Martiník

Nikolka Farkašová

Letí drak jako pták,

Když vítr nefouká,

podívat se do oblak.

tak můj drak nelétá.

Schoval se za černým mrakem
před klukovým prakem .

Když vítr fouká,
můj drak létá jako moucha.
Je barevný, je také pestrý,

Drak
Lukáš Janovský
U nás v lese lítá drak,
jmenuje se Mrak.
Mám ho rád,
je to můj kamarád.

lze ho uvidět na modrém nebi.
Můj drak je lepší než mé sestry,
létá výše, padá níže,
a nemusím s ním běhat,
protože je nejlepší.
Nedám jí ho ani za nic,
protože je nejkrásnější.

V úterý 30.10.2012 jsme ve škole slavili podzimní svátek Halloween, který
byl večer zakončen Halloweenskou procházkou vesnicí.
Ve škole jsme vyráběli barevné a podzimní lucerničky, abychom si je
večer mohli rozsvítit kolem školy. Některé děti přinesly také z domu
vyřezané dýně.
Žáci se seznámili s tradicemi Halloweenu v jiných zemích, zahráli si
typické Halloweenské hry – lovení sladkostí (jinak jablíček) z mísy s
vodou, dělali ze sebe mumie – omotávali se záchodovým papírem. Plnili
úkoly, které byly spojené s Halloweenem – spojovali písmena v abecedě,
číselnou řadu.
Lampionového průvodu se účastnily snad celé Václavovice.

Rozhovory s Ferdou Buchtou a Honzou Vaňkem.
Ferda Buchta : Moc se mi líbil lampionový průvod.
Honza Vaněk : Moc se mi líbil lampionový průvod, ale myslel jsem, že
půjdeme přes celé Václavovice.
HALLOWEENSKÁ BÁSEŇ
Trick or treat
trick or treat trick or treat.
I want good to eat.
Trick or treat trick or treat.
Give me something nice and sweet.
Give me candy and an apple,too.
And I won't play a trick on you.

NAŠI VĚDÁTOŘI
V této rubrice se budeme setkávat s příspěvky dětí, kterým už
dnes není lhostejné, v jakém světě žijí a zajímají se o věci, které
řeší většinou dospělí lidé.

SMOG
Co je to smog ?
Smog je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností.
Název pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). Z
odborného hlediska se smog rozlišuje na dva typy :
Redukční smog (též londýnský nebo zimní), je označení pro složeninu městského a
průmyslového kouře s mlhou, vyskytující se během roku typicky v zimních
podmínkách s výraznými přízemními inverzemi teploty vzduchu. Smog londýnského
typu bývá i u nás na Ostravsku s příchodem podzimního počasí a často nás trápí až
do jara. Loni se několikrát stalo, že v poledne nebylo vidět skoro na krok pro silný
smog.
Druhý druh smogu se nazývá „Oxidační smog“ a byl objeven ve 40. letech v
kalifornském městě Los Angeles. Bývá označován též jako kalifornský,
losangelský, fotochemický či letní smog.
V případě výskytu smogu by neměly chodit ven malé děti, nemocní lidé.
Vím z vlastní zkušenosti, že když se objeví smog, špatně se mi dýchá a může se
stát, že prokašlu i několik měsíců. Jsem totiž astmatik a kvalita ovzduší je pro mě
důležitá.
Honza Poláček (3.třída)

Fotografie pořízena v době smogu

BONBONY A ÉČKA
Druhý příspěvek je od Adama Jasioka (3.třída), který rád mlsá, ale není mu
lhostejné, co ty sladkosti obsahují, jestli jsou pro děti zdravé nebo je mohou
poškozovat. Adam si dopisoval s manažerem firmy The Candy Plus Sweet
Factory, který se stará o kvalitu výrobků gumových bonbonů.
(přepsáno dle meilové pošty)
28.10.2012
Vážený pane řediteli,
Vaše Výrobky mně zklamaly. Třeba želé hadi. Nejsou v nich moc vhodná éčka pro
děti. Až vyrostu budu takové firmy žalovat.
Zdraví Adam Jasiok, 8let

29.10.2012
Ahoj Adame,
Vzhledem k tvému věku a problémům, kterých si všímáš, je pro mě trochu obtížné
reagovat na tvůj mail. Je pravda, že když mně bylo 8 let zajímaly mě víc céčka než
éčka v cukrovinkách, ale pokusím se ti vysvětlit, co všechno se může v jídle
(cukrovinkách) objevit. Všechny přídatné látky (barviva, konzervanty apod.), které
se mohou přidávat do potravin, jsou schválena Evropskou komisí a najdeš je v
tomto seznamu. My jako výrobce cukrovinek zejména pro děti se snažíme
používání přídatných látek maximálně vyhýbat, ale někdy to prostě není možné.
Představ si, že by sis koupil sáček želatinových medvídků a všichni byli průhlední
bez barvy. Když už musíme nějakou přidatnou látku použít, je na 100 procent jisté,
že je schválená a její vliv na zdraví byl posouzen Evropskou komisí.
Měj se hezky a kdybys měl do budoucna nějaký dotaz, můžeš napsat přímo mně.
Igor Veselý
QA Manager

4.11.2012
Dobrý den, pane Veselý,
Děkuju, že jste mi odepsal ale mohli byste místo umělých éček a barviv (apod.)
použít éčka a barviva přírodní? Třeba e120 – způsobuje alergie, hyperaktivitu a
není vhodné pro děti a dá se nahradit třeba e160 – paprikou a bonbony budou
červené a pro děto vhodné. EU dovoluje éčka, která jsou v USA zakázána. Třeba
e122, které se vyrábí z nafty. Proto nedůvěřuje Evropskou komisi. A stejně mám
nejradši průhledné medvídky.
S pozdraven
Adam Jasiok

5.11.2012
Ahoj Adame,
Ty píšeš o “umělých éčkách” a barvivech. Ěčko znamená číselné označení látky ze
seznamu, který jsem ti poslal. Z toho plyne, že I barviva mají “éčka”. Nechci tě
plést, ale označení “přírodní barvivo” z platné legislativy neexistuje, pouze někteří
výrobci začali toto označení používat a to vidím jako nespravedlnost na
spotřebitelích. Barviva jsou rozdělené na AZO barviva – to jsou syntetické, u
kterých musíme na obalech uvádět, že mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a
pozornost dětí (E102, E104, E110, E122, E124 a E129) a ostatní. My používáme
pouze ostatní, mezi které patří I zmiňovaná E120 – košenila (červená). Zmiňovanou
papriku E160c taky používáme, ale tato barva barví oranžově.
Tvoje nedůvěra v Evropskou komisi nezmění nic na tom, že my jako výrobci jsme
povinni dodržovat pravidla, které tato komise tvoří a zodpovídá za jejich
správnost.
Měj se hezky
Igor Veselý

OKÉNKO DO….
….. PÁTÉ TŘÍDY

Celoroč
Celoroční hra
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SVĚ
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Buckinghenské
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paláci a pro li jsme se po mostě
mostě Tower Bridge.
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Zapsala: Daniela Pisko ová
ová, 5.
roč
ročník

STRÁNKA PRO IKULY a VA I ZÁBAVU
Na této stránce Vám budeme nabízet jednoduché návody na výrobu
drobných věcí, dárk , veselé historky, vtipy pro zasmání.

PANENKA PROTI STAROSTEM
(z čítanky pro 3.ročník, ukázku vybral Ferda Buchta–
Panenky proti starostem jsou ručně vyráběné panenky z Ji ní Ameriky,
které na sebe berou v echny mo né starosti a strasti, které vás mohou
p epadnout.
Na výrobu pot ebujete:
1. pejli (na ruce, nemusí být–
2.d evěný kolíček na prádlo
3.vy ívací bavlnku
4.r zné útr ky látek, krajek
5.kousky vlny
6.lepidlo, tenký čený fix
V Ji ní Americe vyrábí panenky bezruké, ale chcete-li, m

ete hned pod

hlavou p ilepit dvě pejle jako ruce. P ilepte je podél těla, jinak se snadno
ulomí.Panenky se dají obléct několika zp soby. Kalhoty uděláme tak, e
rozdvojenou část kolíčku omotáme vy ívací bavlnkou. Z útr k
m

látek

eme u ít sukni, ko ili nebo aty. Oblečení p iva te nebo p ilepte je k

hlavě. Černým fixem namalujte oči a pusu. A nakonec napl te panenku

spoustou lásky a p edstavivosti. Bude pak věrně brat na sebe v echna
b emena a vy budete spat, jako kdy vás do vody hodí.

KŘÍŽOVKA

1. Co jezdí po kolejích?
2. Co dostaneme od Ježíška?
3. Opačné slovo ke slovu DEN
4. Co piješ?
5. Kyselé ovoce?
6. Co můžete zapojit za traktor?

Honza Poláček

VTIPY
Znáte nejkratší vtip o Titanicu? - „Žbluňk“
• Sedí bagr na stromě a plete kakao. Přijde k němu tramvaj a
zeptá se kolik je hodin. Bagr vytáhne teploměr a řekne úterý.
• Potkají se dvě žížaly a jedna říká „kde máš svého muže?“ a ta
druhá říká „ale vzali ho chlapy na ryby“.
• Víte, kdy kuře pípne naposledy? V supermarketu u pokladny.
• Hurvínek přijde domů od zubaře a Spejbl se ptá: „Tak co,
Hurvínku, nebolelo to?“ „Já nevím, zeptej se zubaře.“
• Vsadili se tři upíři, kdo vypije více krve. Letí první, vrátí se za 30
minut a povídá: „Vidíte támhle ten kravín, tak já ho ho celý
v pohodě vysál.“ Letí druhý, vrátí se za 10 minut a povídá: „Vidíte
támhle ten dům, tak jí ho celý v pohodě vysál.“ Letí třetí, vrátí se
•

za 2 minuty, s pusou celou od krve a povídá: „Vidíte támhle ten
sloup?“ „Jo, vidíme.“ „Tak já ho neviděl.“
(Julie Drozdová, Ferda Buchta)

POZVÁNKA:
Ve st edu 12.12.2012 zveme v echny děti, rodiče,
babičky, dědečky a rodinné p íslu níky na

Tento jarmark bude v prostorách kolní dru iny
probíhat od 16 hodin. P ijďte nasát vánoční
atmosféru a podívat se, co v echno děti doká í
vyrobit. Určitě si malý dárek vyberete i vy. V ichni
jste srdečně zváni.

… a je tu konec…
Závěrem tohoto čísla školního časopisu bych chtěla poděkovat všem
žákům a učitelům za pomoc při tvorbě časopisu.
Těším se na další spolupráci.

Lucie Čermáková

Na tvorbě časopisu se podíleli:
Honza Poláček, Ferda Buchta, Julie Drozdová, Daniela Piskořová,
Barča Šeremková, Viktorka Hurábová, Klárka Kořístková, Kačka
Kubinová, Verunka Přibylová, Vanesska Bergerová, Pepík Martiník,
Nikolka Farkašová, Lukáš Janovský, Verča Navrátilová, Adam Jasiok.

Připomínky, náměty, dotazy ke školnímu časopisu můžete
posílat na zsvaclavovice@seznam.cz

Přejeme klidné prožití vánočních svátků,
dětem krásné dárky pod stromečkem
a do nového roku 2013 všem mnoho štěstí,
zdraví a rodinné pohody.

