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Ahoj, čau a dobrý den,
vážení čtenáři!
Opět se vydáme na cestu, tentokrát
až do Japonska. Znáte suši, víte, co
je haiku? Ale nezamíříme jen do krajů vzdálených, ale i do nedalekých
hor, kde si báječně zalyžovali sedmáci. Za kulturou se vydáme do Polárky , za památkami rychlíkem do
Prahy. Dočtete se, jaká ocenění kdo
získal a jakých soutěží jsme se zúčastnili. Procvičíme si mozkové závity křížovkami a rébusy. Nechybí
ani horoskopy na letní čas.
Vít Václavek, Veronika Culíková,
Eva Jeřábková

3. místo
atletů v kraji

Úspěchy
recitátorů
Z krajského kola recitační soutěže
Dětská scéna 2013 postupují jen dva recitátoři do celostátního kola. Zdeňce Mauerové z 8.B udělila porota 4. dubna
v Pardubicích čestné uznání. Ještě lépe
se však dařilo Natálii Finsterlové z
5. A třídy, která bude naši školu
reprezentovat v celostátním kole.
Gratulujeme všem žákům, kteří se letošní
postupové soutěže zúčastnili, jelikož se
všem v silné konkurenci podařilo postoupit z oblastního kola do okresního. V
krajském kole nasbíral nově zkušenosti
Jakub Mauer z 6.A. Věříme, že příští rok
postup zopakuje třeba již s umístěním.
(více na s. 12)
Mgr. Hana Veselková
Pardubice 21. 5. 2013. Pohár rozhlasu. Mladší žáci 3. místo, celkový
součet bodů 4 262. (více na s. 12)

ROZHOVOR

S cestovatelem Jirkou
Kolbabou
Co Vás přimělo k cestování?
Touha žít jinak, dynamicky, dramaticky, vyplavit adrenalin a nežít pohodlně. My si na jedné straně stěžujeme a
na druhé straně máme polohu na
úžasné, bezpečné rovnoběžce. Žijeme
sociálně
stále
hezky,
i když mnozí lidé mají určité problémy, ale v tom celosvětovém měřítku si žijeme velmi dobře. Akorát nudně, navíc
mě nebaví, co tady s tou zemí dělají naši politici, to je
smutná věc. Vadí mi ten pokles morálky, který je naprosto
jednoznačný za těch posledních pár desítek let. Je to hrůza
- lidi se nezdraví, neusmívají, jezdí surově po silnici, jsou
vulgární, nejsou uctiví ke stáří, nejsou uctiví k ženám.
Úsměv a pozdrav je přitom to, na co nesmíme nikdy zapomínat a na co se bohužel málo klade důraz v mnohých domácnostech a na mnohých školách. Já přednáším na Karlově univerzitě v Praze, tam běží po chodbě dvaadvacetiletý
student, proti němu jde pětašedesátiletý dvakrát akademicky vzdělaný profesor a ten tupec neotevře pusu, nepozdraví ho. To ve světě nikde není, to je jen v této zemi a
ve východní a střední Evropě. Odjedete jenom do Rakouska a do Německa a zjistíte, jak to funguje, jak funguje Amerika, Asie a ostrovní oblasti. Jestliže máte ten úžasný nástroj a můžete psát a ovlivňovat lidské vědomí, informace a
třeba i chování, tak zdůrazňujte slušné, korektní mezilidské vztahy. Já to dělám, kde můžu. A právě kvůli chování
lidí mě to tady nebaví. Jezdím se dívat, jak mají vypadat
správné mezilidské poměry, kultury, společnosti a protože

Představujeme Vám Jiřího Kolbabu
- český cestovatel, fotograf a spisovatel se narodil
15. dubna 1957 v Brně
- procestoval všechny kontinenty, více než 130
zemí
- spolupracuje s rádiem Impuls
- studoval grafiku na střední škole
- založil několik reklamních agentur
- v mládí se věnoval atletice, kde zejména v běhu
na 3 km překážek dosáhl výborných výsledků.
- vystavuje velkoplošné fotografie

mám tu možnost a žiju ve svobodné zemi, tak si užívám
obecné i osobní svobody, jak to jenom nejvíc jde. Proto rád
a hodně jezdím do jihovýchodní Asie. Byl jsem dvanáctkrát
v Indonésii, třeba na ostrově Bali. Zajímají mě buddhistické
a hinduistické kultury a filozofie, kde je všechno založeno
na úctě k člověku, na úctě k přírodě . Takových komunit je
velké množství. Například na Aljašce a v Kanadě je všechno
tak úslužné, zdvořilé, čisté, vandal neničí sprejem budovy,
lidé spolu komunikují, nejsou rasisticky naladěni, žijí zdravě, sportují, zdravě se stravují a jsou optimističtí, stále se na
sebe usmívají, nikdo se nemračí. Takovým příkladem je
třeba Vancouver. To je jedno z nejkrásnějších měst na světě.
Chtěl jste být už jako malý cestovatel?
Nevzpomínám si, čím jsem chtěl být. Dvacet let jsem vrcholově sportoval. Získal jsem pár drobných vítězství v rámci
Evropy v atletických běžeckých disciplínách. Sportování pro
mě byl únik od reality bývalého, nedemokratického režimu.
Již před revolucí jsem se dostal na Západ, ale nikdy mě
nenapadlo, že budu cestovatelem v pravém slova smyslu.

1. 3. 2013. Kulturní dům Chornice.
Setkání žáků osmého ročníku s Jiřím Kolbabou.
Přednáška o životě na Aljašce a v Kanadě.

Diana Vedrová, Ivana Ertlová, Zdeňka
Mauerová a Sabina Bašičová
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Po revoluci v roce 1989 jsem se stal „cestovatelem“. Navštívil jsem přes sto třicet zemí.
Co lidé říkají na to, když jim vyprávíte o České
republice?
Naše země je nesmírně neznámá, znají ji v Evropě, ale
v těch kulturách, kam jezdím, je absolutně neznámá. Je
důležité, aby si každý z nás uvědomil, že jsme nejlepšími
reprezentanty naší země. Politici to nedoženou, ti nám to
spíš kazí. V ostatních zemích nás moc neznají, pletou si
nás s Čečnou, Jugoslávií nebo nás vůbec neumí zařadit.
Případně si vzpomenou na nějaké fenomény, které reprezentují českou kulturu. První je Praha, druhý je Václav
Havel a pak dlouho nic. Zmiňují naše sportovce: fotbalisty, hokejisty, tenisty. Praha je ve světě opravdu „number
one“. Lidé vnímají Prahu jako nejkrásnější město světa.
Kolika jazyky se dorozumíváte?
Tu otázku nemám rád, neboť jsem se ve škole flákal a teď
bych si za to nafackoval. Rada pro Vás: učte se co nejvíce
jazyků - budete to potřebovat. Mluvil jsem vždycky jenom
německy a ve škole jsme museli umět rusky. Anglicky
jsem se musel učit až na cestách. Dneska se domlouvám
všude anglicky. Umím trochu španělsky. Francouzsky
umím jen poděkovat a pozdravit. Angličtina, španělština
a francouzština jsou nejdůležitější na cestování. Učím se
malajsky a indonésky - v těchto zemích se trochu vyznám.
Občas se naučím v nějakých jazycích ještě něco dalšího.
Když jsem někde v Polynésii nebo na Hawai, tak se rád
naučím alespoň pozdravy a takové ty zdvořilostní fráze.
Učme se jazyky, ať se umíme co nejlépe se světem domlouvat, ale na druhé straně nebojme se cestovat, i když
neumíme stoprocentně mluvit, protože lidé fungují nonverbálně, mají úžasný cit odezírat a dokáží vnímat, protože žijí v takzvaných kolektivistických společnostech. To je
to, co nám Čechům velmi chybí. Komunikace nejsou jen
slova, ale ani to nefunguje, jak by mělo. Jsem zklamaný
z toho, jak málo se v České republice usmíváme a zdravíme. To mě trápí, až děsí. Kdybych přišel ve světě na přednášku a žáci mě uviděli, zařvou: „Dobrý den!“ nebo „Ahoj!
Dobré ráno! Čau! Jsem rád, že vás vidím.“ Tady všichni
sedí, mlčí a civí. Kolektivistické společnosti se chovají
jinak než individualistické. My jsme ryze individualistická
společnost a máme s tím velký problém. V České republice vejdete do obchodu a prodavačky se neusmějí, nepozdraví, to je něco neobvyklého. Základním elementem
dorozumívání mezi lidmi na celé planetě je úsměv
a pozdrav. A rozumí Vám celý svět.
Která země se Vám nejvíce líbila a do které byste
se chtěl vrátit?
Já miluju všechny země světa a i ten svůj cestovatelský
život, ale když mám vždycky říct nějakou jedničku na planetě, tak je to Antarktida, čímž překvapím hromadu lidí.
Já jezdím do krajů studených i teplých a Antarktida je
naprosto nejoriginálnější na světě, hlavně proto, že se tam
zvířata nebojí člověka, je to ekologicky nezničené a na-

prosto čisté prostředí. Všude jinde na světě mají zvířata
zakódována, že nosíme smrt a zkázu. Ještě jsou podobné
Galapágy. Líbí se mi surovost a nebezpečí, které zažíváte
při cestě tam. Musíte překonat peklo, abyste se dostali do
ráje. Antarktida je ráj - zvířata, čistota, všechno úžasné,
jiskrné a modrobílé. Ale peklo je Drakeova úžina, kterou
člověk musí překonat z Ohňové země. Naposledy jsem jel
na plachetnici. 1200 kilometrů dramatického boje na vlnách.
Víte, co je HAIKU a se kterou zemí je spojené?
(viz s. 7)
Setkal jsem se s tím, ale nevím, co to je.
Navštívil jste někdy Japonsko? Co se Vám na něm
líbilo? Umíte japonsky?
Já jsem byl v Japonsku jednou a miluju ho. Japonsko je
země, kde je to o komunikaci, zdvořilosti, úctě, tradicích.
Mám hrozně rád suši, jím ho úplně zuřivě, takže tam jsem
si užil. Naučil jsem se japonsky jen pozdravit a poděkovat.
Jak dlouho spolupracujete s rádiem Impuls?
Vymyslel jsem ten pořad před deseti lety. V rádiu F1 ho
nepřijali. Tak jsem ho nabídl Impulsu. Ředitel odhadoval
jeho vysílání na dva až tři měsíce. Již deset let mám každodenní aktuální program a křivky poslechovosti vyšší a
vyšší. Dneska ráno jsem mluvil o Chornicích a slyšelo to
milion lidí. Mám ještě jednou za měsíc speciální nový program - hodinovku Live. Spolupracuji asi s dalšími osmnácti
českými rádii a televizemi.
Potkal jste se na cestách s nějakou významnou
osobností?
Já si vážím každého, kdo je mravním příkladem na této
planetě anebo v naší zemi. Osobností číslo jedna, kterou
jsem potkal, je Jeho svatost čtrnáctý dalajláma Tändzin
Gjamccho. Potom Václav Havel, kterého jsem považoval,
považuji a budu považovat za jednu z největších osobností
české historie. Větší osobnost jsme v naší zemi neměli desítky let. Je nedostižný a dlouho ještě bude. Byl to špičkový, uznávaný humanista. Pak jsem se potkal s takovými
lidmi jako je Jackie Chan nebo Val Kilmer, Angelina Jolie.
Potkal jsem se osobně s neblaze proslulým prezidentem
Zimbabwe Robertem Mugabe. Nedávno jsem byl na večeři
s králem Jordánského království Abdalláhem II. Minulý
týden jsem byl u pana Miroslava Zikmunda, jednoho
z nejslavnějších českých cestovatelů historie, s panem Hanzelkou cestovali v letech 1950 - 1960. Rád se setkám
s milými lidmi v Chornicích, nedělme lidi na VIP a na obyčejné.
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Zlatý kolovrat
Žáci 8. ročníku tentokrát zhlédli představení Zlatý Kolovrat. Zaujalo nás, že v něm vystupovali i hluchoněmí herci.
Většina z nás obdivovala odvahu, že i přes své postižení dokázali podat tak skvělé výkony. Spolupráce mezi oběma stranami
byla neuvěřitelná. Představení zaujalo energií a nadšením.
Handicapovaní se dokázali vžít do děje a šumu příběhu. Ostatní herci báječně spolupracovali. Objevili jsme, že kromě slov
existují i jiné možnosti komunikace. Z divadla většina z nás
odcházela bohatší o zkušenost, že opravdovým hercům nezabrání v naplnění svých snů vůbec nic.
Zdeňka Mauerová

Čarodějův učeň
Dne 6. 3. 2013 třídy 6. A a 6. B jely na divadelní
představení Čarodějův učeň. S vyprávěním o Krabatovi, který se přiblíží temným silám a které začnou
postupně ovládat jeho život, jsme se seznámili v
hodině literární výchovy. Když pozná, že ho kouzla
mohou i zahubit, pokusí se z moci černé magie vymanit. Podaří se mu to pouze díky pevné vůli, pomoci věrného přítele a hlavně díky zázraku lásky, která
je silnější než všechno zlo a mámení temných sil. V
české kultuře je tento pohádkový příběh dobře známý zejména díky legendárnímu zpracování v animovanému filmu. Kromě představení jsme měli také
v programu rozbor představení . Setkání s herci bylo
zajímavé a poučné.
Jakub Mauer

Bořík & spol.
Žáci 5. tříd zhlédli představení v divadle Polárka
Bořík & spol. Jistě znáte tuto knížku, kterou napsal
spisovatel Vojtěch Steklač. Představení provázeli
čtyři kluci Bořík, Aleš, Mirek a Čenda. Dětské role
hráli dospělí herci, na kterých bylo vidět, jak si představení užívají. Stali jsme se svědky nejrůznějších
skopičin. Těšíme se na další návštěvu tohoto malého
divadla.
Natálie Finsterlová

Setkání
s ilustrátorem

V Polárce se nám opět
líbilo

Robinson Crusoe
Román Daniela Defoea o Robinsonu Crusoe, námořníkovi z Yorku, vyšel poprvé knižně v roce 1719 a byl přeložen
snad do všech světových jazyků. Osudy kupeckého synka,
který proti vůli rodičů vyplul na moře a ztroskotal na pustém ostrově, kde strávil 28 let, odkázán pouze na svůj důvtip
a šikovnost, získaly pozornost mnoha generací čtenářů a
staly se klasikou světové literatury. Příběh Robinsona Crusoea byl mnohokrát upravován a převyprávěn (u nás např.
J.V. Plevou) a dočkal se také několika filmových zpracování.
V divadelním představení Robinson neztrácel naději na
záchranu. Snažil se překonat samotu a uživit se. Bojoval
proti nebezpečí a lidojedům a učil mluvit Pátka svou řečí.
Příběh plný exotiky a humorných scén se nám líbil.
Petr Veselka

Hodně sedmáků kdysi četlo knihy s ilustracemi Adolfa Dudka. Málokdo se někdy setkal s ilustrátorem knížky,
kterou kdysi četl. Žáci 7. ročníku měli to štěstí. Ilustrátor jim na Zámečku ukázal jak nakreslit jednoduché obrázky.
Kreslili krajinu, město, výrazy. obličeje. Využívali základní geometrické znaky: kolo, čtverec, obdélník a trojúhelník.
Naučili se jak jednoduše nakreslit dítě, dospělého či starce. Toto setkání zprostředkovala Městská knihovna v Jevíčku.
Martin Hrubý a Vít Václavek
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Prázdninový výlet na Kozí příběh se sýrem
Dne 1. 2. 2013 se někteří žáci naší školy zúčastnili zájezdu do olomouckého kina CineStar. Zhlédli jsme film Kozí
příběh se sýrem. Po příjezdu do Olomouce jsme ihned zamířili na sedačky sálu, který jsme měli jen a jen pro sebe. Asi
všem účastníkům se film nesmírně líbil a to především díky svému námětu a provedení. Jelikož kino je umístěno
v nákupním centru Olomouc City, tak jsme po skončení představení měli asi hodinový rozchod. Všichni se rozběhli do
obchodů a obchůdků, které se jim zrovna nejvíce zamlouvaly. Zpět domů se tak všichni vraceli spokojeni a s nádhernou
vyhlídkou, že začínají jarní prázdniny.
Zdeňka Mauerová

Čteme staré pověsti
české a moravské

6. B třída. Představení pro 4. třídu se uskutečnilo
15. února v rámci českého jazyka.

Žáci 6. ročníku se zapojili do literárního projektu
v rámci literární výchovy. Doma jsme si přečetli některé pověsti a ve škole jsme vypracovali různé úkoly
a také připravovali pracovní listy pro rodiče a žáky 4.
a 5. ročníku, kteří se přišli podívat na naše představení. Zejména rodiče byli překvapeni, jak se dnes můžeme učit s pomocí interaktivní tabule. Některé pověsti jsme zdramatizovali a zahráli je v kostýmech,
které jsme si opatřili. Představení se vydařilo. Rodiče
odcházeli domů se sladkým dárečkem. Vlastnoručně
jsem jim upekli a nazdobili perníčky podle námi
sestaveného pracovního postupu v hodině slohové
výchovy. Rodiče si tak pochutnali na Libušině srdci,
Šemíkově podkově, Bivojově kanci.
Adéla Otevřelová a Barbora Semanová

Svitavský dýchánek

Ve dnech 12. a 13. dubna 2013 se ve Svitavách konala krajská postupová přehlídka dětského divadla - Svitavský dýchánek. Soutěže se zúčastnil i jevíčský soubor Zjev s pohádkou O Zlaté šupince. Během dopoledne jsme měli možnost
zhlédnout představení ostatních souborů. Některá se nám líbila více, jiná méně. Velice nás zaujalo vystoupení postižených dětí, u kterého nám všem tekly slzy z očí. Po obědě jsme se začali připravovat na naše soutěžní představení. Museli
jsme se obléci do kostýmů, nalíčit se a přichystat scénu. Čím více se blížil čas, kdy jsme měli začít, tím více jsme byli
nervózní. Nakonec ale vše proběhlo hladce. Sice se vyskytlo pár chybiček, ale ty se nám snad do naší premiéry povede
odstranit. Za náš výkon nás porota ocenila čestným uznáním, které nás velice potěšilo. Snad i toto ocenění je dobrým
důvodem k tomu, abyste se i vy na nás přišli podívat a sami posoudili, zda jsme si ocenění zasloužili, či ne.
Jakub Mauer, Zdeňka Mauerová

Setkání s recitátory

V podvečer 15. května proběhlo na Zámečku setkání s mladými recitátory. Žáci
Základní školy Jevíčko, členové literárního
kroužku, si připravili hodinové literární
pásmo při příležitosti Dne matek. Pásmo
tvořily ukázky poezie a prózy našich či světových autorů. Žáci recitovali z děl např.
Jiřího Žáčka, Aloise Mikulky, Karla Čapka,
Ivony Březinové, ale i klasika I. A. Krylova.
Vystoupení bylo obohaceno hrou na hudební nástroje a zpěvem. Dívky z mediální výchovy si vyzkoušely roli moderátorek.
Každý host si ze setkání odnesl nejen
kulturní zážitek, ale také perníkové srdce.
Sladkou pozornost upekla
děvčata
z osmých tříd.
Mgr. Jiřina Finsterlová
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Z NAŠEHO MĚSTA

ANKETA Z ULICE
OTÁZKY:
1. Které zemi se říká Země vycházejícího slunce?
2. Vysvětlíte nám, co je Fudži, harakiri, haiku?
3. Řeknete nám hlavní město Japonska?
4. Jak se jmenuje jedno z nejznámějších japonských jídel?
5. Z jakých surovin se suši připravuje?
Odpovědi: Japonsko, sopka—symbol Japonska, japonská rituální sebevražda, forma japonské poezie, Tokio, suši—
syrové rybí maso, vařená rýže se speciální octovou omáčkou

1. Afrika
2. nevím
3. Tokio
4. suši
5. syrová ryba, rýže

let
Miloslava, 60

1. Japonsko
2. sopka, sebevražda,
nevím
3. Tokio
4. suši
5. ryba, rýžový papír

Jana, 52 let

1. Japonsko
2. sopka, sebevražda, hlavní město
(bývalé)
3. Tokio
4. suši
5. ryba, vařená rýže

Pet
ra a
M
věk
neu arcela
ved
,
en

1. Japonsko
2. sopka, nevím
3.Tokio
4. suši
5. rybí maso

let
Marie, 48
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Marta, 58
let

1. Japonsko
2. značka elektroniky,
nevíme, bojové umění
3. Tokio
4. suši
5. rýže

1. Japonsko
2. značka elektrospotřebiče, nevím
3. Tokio
4. suši
5. rýže, syrová ryba a řasy

1. nevím, Island?
2. nevím
3. Tokio
4. suši
5. rýže, ryba

Sylvie, 24

let

1. Japonsko
2. sopka, město, nějaká
řeka?
3. nevzpomenu si
4. suši
5. syrové ryby

let
Lucie, 33

Dana, 52 le

4 let
t a Dita, 4

TÉMA ČÍSLA
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Vytvořte si H A I K U

Co je haiku?
 nejznámější druh japonské
básně
 kratičká báseň tvoří pět, sedm
a pět slabik
 vztahuje se k přírodě, počasí
nebo k lidskému tělu.
Natálie Finsterlová






KO
Navštivte J A P O N S

císařský ostrovní stát na východě Asie
Japonsku se přezdívá Země vycházejícího slunce
významným symbolem Japonska kimono — tradiční japonský oděv
většina lidí když se řekne Japonsko si vybaví kamikadze — sebevražedné letce za druhé světové války

 jsou častá slabá zemětřesení, protože Japonsko se nachází na hranici
tří tektonických desek

 velká zemětřesení se vyskytnou během každého století několikrát a
často také vyvolají vlny tsunami

HAIKU Z REDAKCE

Vít Václavek

Ptačí píseň zní.
Radost v našich srdcích
jarem zavoní.
Bonsajový sad
je sluncem ozářený,
stín jak krytý had.

Sluníčko svítí,
stromy se zelenají
a roste kvítí.

Vydejte
 nejvyšší hora
Japonska













světoznámý symbol Japonska
za pěkného počasí je vidět z Tokia
jde o aktivní sopku s malou pravděpodobností erupce
obvod hory na úpatí je 125 km
kolem hory leží pět jezer
k vrcholu se dá vyjít jednou ze 6 upravených cest
nejvhodnější období pro výstup je od 1. července do 27. srpna
v srpnu se na zasněženém vrcholu pohybují teploty kolem 6°C
pro mnohé Japonce je posvátná
je často zobrazována na uměleckých dílech
tradiční barvou používanou při zobrazování hory je modrá
Jakub Mauer

Ochutnejte S U S H I

Vychází slunce,
sakura voní tence,
v krásné sklence.

Léto začalo,
rostliny už rozkvetly,

se na F U
DŽI

 tradiční japonské jídlo s tisíciletou historií
 japonsky se sushi píše 寿司.
 v doslovném překladu znamená „kyselá rýže“
 existuje mnoho druhů a úprav sushi a hlavně také způsobů, jak vytvořit
i sushi, které vám bude chutnat, a nemusíte do něj přidávat syrové ryby,
popřípadě nemusíte mít vůbec rybí sushi

 můžete je naplnit např. ovocem

jaro plakalo.

Natálie Finsterlová

Obzorem vstoupí

Prší celý den

vycházející slunce

A listí jenom padá

do listů třešní.

Já se nudím jen.

vTOKIU
 hlavní město Japonska
 název znamená Východní hlavní město
 nachazí se na japonském ostrově Honšú
Vít Václavek
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PORADNA

kniha
SPUDVEČ
Kniha autora Marka Haddona Spudveč popisuje dobrodružství kamarádů Džimba a Charlieho, kteří úplnou
náhodou zjistí, že dva z jejich učitelů nejsou tak normální, jak se doposud zdálo. Vydávají se na nebezpečné pátrání za pravdou. Díky Charlieho zvědavosti se jim po nějakém čase podaří zjistit opravdu zajímavé informace a
pomalu začínají tušit, co nebo kdo ve skutečnosti oba
učitelé jsou. Jejich zkoumání však začíná poněkud vadit
Strážcům „těchto“ bytostí, a proto, když Charlie nechce
přestat strkat do „jejich záležitosti“ nos, se rozhodnou
zasáhnout a Charlieho unesou. Džimbo se pomocí několika málo stop vydává na záchrannou akci do mimozemské
galaxie. A jak to s oběma kamarády dopadne? Podaří se
Džimbovi Charlieho zachránit? To už se dozvíte sami.
Zdeňka Mauerová

Omeleta se špenátem

recept
Co budeš potřebovat?




vejce 3 ks



špenát si dej do hrnce, přidej trochu másla, mléko a sůl podle potřeby a povař




pokud je řídký, zahusti ho zásmažkou




namaž je špenátem

mražený špenát 1 ks
Postup:

diva
dlo
Jevíčko
19. 6. - kino
základní škola
Městečko Trnávka
7.6. základní škola
23.6. 17h kulturní dům
STUDENTSKÝ A DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR
ŽÁKOVSKÉ ODDĚLENÍ
KOUZELNÁ ŠUPINKA
pohádka o vodníkovi, který chtěl
princeznu a princi, který ji zase nechtěl
Vodník – Michael Jordán
Princ – Jakub Mauer
Divoženka – Veronika Hrubá
Princezna – Natálie Finsterlová
Král – Josef Zemánek
Královna – Michaela Pipreková
Strážný – Petr Veselka
Babička – Zdeňka Mauerová
Pocestný – Rudolf Pliska
Vodnice – Petra Plisková
Permoníci – Jana Komoňová,
Simona Jeřábková
scénář a režie – Lucie Pilařová
scéna – kolektiv
kostýmy – Anna Krbcová

www.zjev.webnode.cz

rozklepni vajíčka do hrníčku a nalij je na pánev,
smaž je jak palačinku
přidej si čerstvou zeleninu
Michaela Fojtů, Veronika Culíková

tanec
Taneční obor
Přijďte se podívat na Závěrečné taneční
vystoupení ZUŠ Jevíčko 31. 5 v 16:00 a
18:30 hodin do sálu kina Jevíčko. Tento
rok si můžete zakoupit vstupenky
v předprodeji v ZUŠ Jevíčko a v Informačním centru Jevíčko. Vstupné činí 60 Kč.
Natálie Finsterlová
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PŘÍRODA A EKOLOGIE
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„Řemeslo má zlaté dno“
spolupráce s ekocentrem
Renata
Dne 17. 1. 2013 jsme s třídou 8. B navštívili Eko - farmu v Bělé u
Jevíčka. Tam jsme dojeli autobusem a po našem příjezdu nás pracovníci farmy vřele přivítali. Náš program byl zaměřený na chléb a vše, co
s ním souvisí. Naučili jsme se, jak chléb upéci, jak připravit kvásek,…
Mimo to jsme hráli spoustu zábavných her, při kterých jsme museli
zapojit kolektivního ducha. Na Eko - farmě jsme strávili příjemný den
a alespoň na chvíli jsme zapomněli za shon a chaos, který v období
pololetí panuje.
Zdeňka Mauerová

Týdenní květnový pobyt
v ekocentru
Programy
 Stavění s puncem tradice/Hajný je prý lesa pán 2. A





a 2. B
V čem bydleli hobiti / Ve stínu stromů 1.A a 1.B
Sušení, že je spousta mluvení ? / Na éčka nehrajeme,
my raději sušíme 7.A a 7.B
Prababička a její lékárnička / Ty jsi sadista? Ne, já
jsem sadař 9.A a 9.B
Chleba roste na poli/ Království papíru 3.A a 3.B

29. 5. 2013 7. A a 7.B v ekocentru

Sběr papíru
Základní škola Jevíčko děkuje zaměstnancům města Jevíčka za
spolupráci při sběru papíru, do
kterého se zapojila většina tříd
naší školy a podruhé i mateřská
škola. Rodičům a žákům se za pomoci zaměstnanců města podařilo
29. a 30. dubna vytřídit 25 300 kg
papíru, což bylo o 1 730 kg více než
na podzim.
V rámci environmentálního vzdělávání pokračujeme v projektu Recyklohraní. Ten umožňuje třídit vysloužilé
elektrospotřebiče a baterie, za které získáváme hry, knihy a drobné odměny,
které děti získávají za účast v soutěžích
pořádaných žákovskou knihovnou školy.
Dlouhodobě třídíme hliník a druhým
rokem víčka od PET lahví.
U příležitosti Dne Země se žáci školy podíleli na úklidu města a během
školního roku každý ročník absolvoval
program v ekocentru v Bělé u Jevíčka.
Poděkování patří také p. Františku
Skácelovi, který zajišťuje odvoz vytříděného odpadu ze školy a koordinuje třídění papíru ve sběrném dvoře.
Mgr. Hana Veselková

DEN ZEMĚ
Úklid okolí školy a lokalit města:
Žlíbka, cesta spojující Žlíbka s ulicí
Třebovskou, sídliště, židovský hřbitov a prostor za hřbitovní zdí, cesta
na Červený kopec, polní cesta podél
potoka z ulice Brněnská směrem
k Agrostavu.

Třídění hliníku ve škole
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FOTOREPORTÁŽ

Dne 18. března se 15 žáků Základní školy v Jevíčku
vydalo poznávat nové kouty světa. Naše škola využila
nabídky Základní školy v Moravské Třebové. Naším cílem byl Londýn. Vyjeli jsme v pondělí v 9:00, celý den až
do brzkých ranních hodin následujícího dne jsme strávili
v autobuse. Poté jsme nastoupili na trajekt, abychom
přepluli kanál La Manche. Při této příležitosti jsme mohli
pořídit pár fotek. Pro některé z nás to byla první plavba
po moři. Jakmile jsme vystoupili na pevninu, mohli jsme
ulehnout ke spánku, ale i když jsme byli unavení, nikdo
z nás se pořádně nevyspal. A to nás hned v úterý čekal
bohatý program. Nejdříve jsme viděli parlament a Alžbětinu věž, kde jsme slyšeli nádherný zvuk Big Benu. Dále
nás čekalo muzeum voskových figurín Madam
Tussaud’s, ve kterém jsme strávili asi tři hodiny. Rafael
Nadal, Brad Pitt, Angelina Jolie a spoustu dalších slavných lidí jsme měli na jednom místě a nestačili jsme se
dívat z jednoho na druhého. Celí omámení jsme vyšli ven
a vydali se směrem k Buckinghamskému paláci. Po něm
nás čekalo už jen Londýnské oko a „konečně“ jsme se
dostali do rodin, u kterých jsme následující dva dny měli
bydlet. Všichni z nás k nim šli trochu s obavami. Budeme
jim rozumět? A budou rozumět oni nám? Naše pochyby
byly zbytečně. Rodiny na takové situace byly zvyklé, takže komunikace i vše ostatní probíhalo hladce. Ráno jsme
se zase sešli a autobusem jsme jeli pár kilometrů za Londýn do městečka Windsor, kde jsme navštívili Windsor
Castle, a také jsme z dálky zahlédli studenty z prestižní
chlapecké školy Eton College, kde studovali i princové
William a Harry. Odpoledne jsme strávili v zábavném
parku Legoland. Z lega byly postaveny postavy velké
třeba tři metry, a tak jsme jen s otevřenou pusou hleděli
a dohadovali se, jak je vůbec možné něco takového vytvořit. Když jsme se zase všichni sešli před bránami parku, zamířili jsme opět do Londýna, abychom strávili noc
u našich „maminek a tatínků“. Ráno jsme se s rodinami
rozloučili a začal náš poslední den v Londýně. Dnes jsme
měli na programu Greenwich. Nejdříve jsme přešli nultý
poledník, a tak jsme se ocitli na západní polokouli naší
planety Země. Lodí po Temži jsme dopluli až za Tower
Bridge. Tam jsme se šli podívat do hradu Tower of London, kde jsou mimo jiné uloženy korunovační klenoty. Ty
nás lákaly asi nejvíce. A také nás nezklamaly. Toho lesku
a záře. Všude samé diamanty, zlato, stříbro a perly. Byla
to nádhera. Tower of London se nachází ve čtvrti Londýna, která se nazývá City. Je zde také Katedrála sv. Pavla
nebo zrekonstruované Shakespearské divadlo The Globe.
Tyto památky jsme navštívili také. Poté jsme se vrátili
lodí zase zpět ke Greenwichi a pomalu jsme se vydali na
zpáteční cestu domů. Asi všem bylo líto, že už Londýn
opouštíme, ale co se dalo dělat. Zbyla nám jen naděje, že
se do tohoto tajuplného a nádherného města ještě podíváme.
Zdeňka Mauerová
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LONDÝN
Muzeum figurín, královská rodina

Tower Bridge

Legoland
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Tower of London.

London Eye.

Ulice Londýna s telefonní budkou.

Alžbětina věž

Windsor Castle
11

SOUTĚŽE

Šachy
O putovní pohár DDM v Boskovicích
O putovní pohár DDM je seriál šachových turnajů určený
začátečníkům i mírně pokročilým šachistům. Koná se každý
třetí čtvrtek v měsíci od září do dubna v DDM v Boskovicích.
Na každém turnaji se hraje pět partií a každý účastník dostane nějakou cenu. Účastníci jsou rozdělení do starší a mladší kategorie, ale hrají všichni proti všem. V turnaji se partie
rozdělují podle počítače. Na turnaj jezdí pravidelně zkušenější členové šachového kroužku Jevíčko, který je každé
úterý od 15:00 do 16:30 na naší škole ve třídě 8. B. Vede ho
pan Jaroslav Hrbata.

Memoriál Jana Jílka
Dne 2. února 2013 se uskutečnil šachový turnaj
Členové literárního kroužku s Mgr. Jiřinou Finsterlovou. v Kunštátě. Turnaj byl rozdělen na mladší kategorii a starší
Obvodní kolo v Moravské Třebové.
kategorii, ale obě kategorie hrály dohromady. Bylo 6 kol a
33 účastníků, z toho 7 z Jevíčka. V mladší kategorii se umístil na prvním místě Martin Borýsek z Jevíčka se 4 body, ve
starší kategorii se umístil na prvním místě Michal Vašíček
s 6 body také z Jevíčka.
Martin Borýsek

Dětská scéna
přehlídka recitátorů

Obvodního kola v Moravské Třebové se zúčastnilo šest
recitátorů 2. stupně- Jakub Mauer, Magdaléna Parolková,
Petr Veselka, Monika Křivánková, Zdeňka Maurerová a
Michaela Pipreková. Před začátkem soutěže jsme se pod
vedením jedné z porotkyň rozmluvili a snažili se zbavit
trémy. Obdivovali jsme mnohdy výborné výkony našich i
cizích přednášejících. Všem se podařilo dostat do druhého
kola. Ve 3. kategorii se na 3. místě umístili Magdaléna Parolková a Petr Veselka. Jakub Mauer se umístil na 1. místě.
Ve 4. kategorii získali bronzovou medaili Monika Křivánková a Michaela Pipreková ,Zdeňce Mauerové se podařilo
obsadit 1. příčku. Všichni recitátoři si Zaajistili postup do
dalšího kola. Z okresu postoupili do krajského kola Jakub
Mauer a Zdeňka Maerová, která si přivezla čestné uznání.
Zdeňka Mauerová

O pardubický
pramínek

ATLETIKA
V měsíci květnu se uskutečnilo několik atletických soutěží. Mladší žáci měli úspěch. 6. 5. v Moravské Třebové vyhráli
obvodní kolo Poháru rozhlasu. Druhé místo v okresním kole
jim zajistilo postup z Litomyšle do krajského kola v Pardubicích. V krajském kole 21.5. obsadili 3. místo.
V disciplínách výška, dálka, 60m , 1000m, štafeta
4x60m, hod míčkem soutěžili David Dvořák, Marek Vystavěl, Cyril Novotný, Martin Hrubý, Jiří Batelka, Petr Nevolník, Petr Veselka, Ondřej Štindl, Denis Mrvoljak, Jakub
Mauer.
Starší žáci byli úspěšnější v atletickém čtyřboji. Soutěžili
v krajském kole a přivezli si medaile za vynikající 3. místo.
(Ondřej Hňoupek, Tomáš Ertl, Marek Danihel, Josef Huf,
Jan Bartuněk).
Martin Hrubý a Petr Veselka

Vytvoř si svůj
komiks

Natálii Finsterlovou, nejmladší redaktorku školního
časopisu, zaujalo téma Klikaté cesty písma a v 19. ročníku
literární soutěže, vyhlášené Krajskou knihovnou Pardubice,
Na Gymnáziu v Jevíčku se uskutečnila soutěž „Vytvoř
obsadila ve své kategorii 3. místo. Mgr. Hana Veselková
si svůj komiks“. V komiksovém soutěžení se střetlo zhruba
15 soutěžících naší i jiných škol. Nejlépe se zadařilo Patriku Vašíčkovi z 8. B, který se umístil na 3. místě a pátou
příčku obsadila Tereza Spáčilová ze stejné třídy. Umístění
Dne 16. 4. se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili obvodního kola žáci si odnesl věcné ceny. Na závěr byli všichni účastníci
ve vybíjené. Dívky si odvezli 1. místo. I chlapci si vedli vý- odměněni menším občerstvením. Naši mladí komiksoví
borně, nakonec se dělili o 1. místo s jedním ze svých soupe- spisovatelé nakreslili velmi pěkné a zajímavé příběhy.
Jan Hader
řů. Na úspěchu se jistě podílely tréninky v hodinách tělesné

Vybíjená

výchovy.
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Natálie Finsterlová

MLADÍ SPISOVATELÉ
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O pardubický pramínek

C

o by o mně řekla
abeceda
Natálie Finsterlová

Ahoj, jmenuji se Natálie.
Bydlím v ulici Smolenská
pod číslem 728 v malebném korunovaném
městečku Jevíčko.
Celé město je sice malé, ale zajímavé.
Často přemýšlím, proč se jmenuje Jevíčko.
Dáme si příklad: Jednou jede na koni Přemysl Otakar II. a vidí na silnici víčko, pomyslí si
a řekne: ,,Jééé! Víčko!”
,,Děkuji,“ prohlásil lid, donedávna neznámého města.
Egypt to tady sice není, ale místo pyramid
máme věž nebo kostel, čtvercové náměstí,
několik škol, pobíhající psy a občas nebezpečné řidiče.
Finsterlová je moje příjmení, jsem tedy Natálie Finsterlová, budoucí miliardářka.
Gangster ale rozhodně nejsem.
Hňup taky ne, snad tedy.
Chytrá jsem. Možná. Což je zajímavější.
Idiot snad nejsem… I když… Nevím. Občas?
Někoho se zeptejte.
Jsem akorát obyčejná, vlastně výjimečná holka bydlící ve „slavném“ městě Jevíčko.
Kolikrát si říkám, že až sem budou jezdit
všichni ti paparazzi, tak své město proslavím.
Lákat zde budou naše památky a moře Žlíbka
(poznámka: zdejší přírodní koupaliště pro
plavce, neplavce a vodní havěť).
Maminku s tatínkem mám v plánu proslavit
taky.
Náhodou?! Mamča bude ukazovat, jak správně šít patchwork, a taťka, jak správně vycvičit
psa.
Nějakou tu dobu o tom už zcela vážně přemýšlím.
Opravdu si myslím, že to vyjde!

Pravda je, že až budu mít děti, tak to půjde
všechno hůř.
Quido bude můj budoucí snoubenec a taky budoucí otec mých budoucích dětí a budoucí
vlastník mého budoucího bytu.
Radši se ale vraťme do přítomnosti.
Říkala jsem vám například, že slavná
v podstatě jsem?
Sice pouze skoro jenom tady u nás, v budoucí
slavné vesničce, ale to bych řekla, že je detail.
Šetřit peníze si nepotřebuji, protože z výše
uvedeného (viz F) – NEPOTŘEBUJI.
Také jsem vám neřekla, že jsem Češka.
Tělem i duší. Stejně jako mí rodiče, prarodiče,
praprarodiče …
Už jsem vám řekla všechno?
Vím ještĕ o jedné vĕci!
Wimbledon vyhraji, až na to, že zatím nehraju
tenis.
,,XYNOMRAKEPS" - můj budoucí pokřik
(vítĕzný).
Ykarova je hra, ve které budu vítĕzit taky, vždy
a všude.
Za žádnou cenu neříkám, že VŠECHNY vĕty
byly pravdivé.
Žádný strach, vážení, některé pravdivé byly!

5. A třída. Mgr. Miloslav Parolek blahopřeje Natálii
Finsterlové k úspěchu.
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Žáci 5. A se v podobě prezentace dověděli o bajkáři Ezopovi. V další hodině

BAJKY z hodiny českého jazyka
jsme si „ na Ezopa zahráli“ a zkusili jsme si bajku vymyslet a napsat. Určitě víte, že v bajce vystupují zvířata
s vlastnostmi lidí. A na konci vždy vyplyne přísloví, ke kterému se bajka vztahuje. Tyto bajky mají stejný název, ale
jiný děj a taktéž jiné přísloví. Dokážete uhodnout, ke kterému přísloví tyhle bajky patří?

Sova a páv
Anna Ševčíková, Andrea Vašíčková, Simona Konečná, Pavlína Langerová
Byl jednou jeden moc pyšný páv. Zakládal si na tom, jak vypadá. Honosil se svým krásným peřím a
pořád si utahoval z jiných zvířat. Jednoho krásného májového dne potkal na palouku obyčejnou hnědou sovu. A hned se jí začal posmívat: „Ach sovo, proč máš tak ošklivé peří? Nemůžu se na to dívat!
Podívej se na mě, jak jsem sličný. To bys nechtěla být tak krásná jako já?“ A začal se předvádět. Sova
ho otráveně poslouchala a vtom uviděla na obloze dravce: „POZOR!“ vykřikla sova. „Copak, copak?“
zeptal se páv. „Už se bojíš jít mezi zvířata kvůli tomu tvému směšnému peří?“ Sova nemeškala a zalétla
mezi stromy. Teprve teď si páv povšimnul dravce na obloze. Chtěl utéct, ale jeho krásné peří se zaháklo
do ostružin. „POMÓÓÓC!“ křičel páv, ale už bylo pozdě. Dravec už odnášel páva pryč.
a) Kdo se bojí, nesmí do lesa.
b) Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
c) Lež má krátké nohy.

Sova a páv
Dana Jamná, Matěj Krejčí, Natálie Finsterlová, Kristýna Mlčochová
Páv se prochází lesní cestou. Říká si: „Vylezu na skálu, ukážu své krásné peří a všichni uvidí MOJI
krásu. Všichni uvidí MOJE barvy a v dáli uvidí pouze šedivé skály a obyčejné zelené lesy.“ Vtom ho
pozoruje moudrá sova a praví: „Páve, přestaň myslet na svoji krásu, mysli na životy ostatních a i na ten
svůj.“ Páv odsekne: „Nepotřebuji tvé chytré rady, sovo, vystačím si sám!“ Jde hodinu, jde dvě … A konečně vidí nejvyšší skálu široko, daleko. Leze, leze, až vyleze na samou špičku téhle hory. Roztáhne své
krásné peří, vtom zafouká vítr. Ulítne mu jedno pérko. Natáhne se ... Nedosáhne … Ulítne mu druhé.
Natáhne se … Nedosáhne ... Ulítne mu třetí, nejkrásnější pírko. Natáhne se příliš a spadne. Dole se
probudí a zjistí, že už není tak krásný.
a) Bez práce nejsou koláče.
b) Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
c) Komu není rady, tomu není pomoci.
za třídu 5. A Natálie Finsterlová

Z Andersenovy tužky
PAVLÍNKA Jana Valíčková
Petrova pohledná paní příjmením Pavlíčková porodila prťavou Pavlínku. Před porodnici přijelo pěkné Porsche. Petr pere plínky, připravuje pokrmy, po práci plete ponožky. Pětkrát připálil polévku. Pyšní
prarodiče přinesli přenosnou postýlku pro panenky, puntíkované povlečení, pingpongové pálky, plyšového pudla, plechovku piva, pozlacený pohár, plnou peněženku pětikorun, praktickou pilku, pestrobarevného papouška Pepíčka. Při procházce parkem podél potoka potkali podezřelého psa. Pes pozoruje
Pavlínku. Pavlínka pláče. Pan Pavlíček popadl proutek. „Padej, potvoro!“ Pes peláší pryč. Paní Pavlíčková polechtala Pavlínku pod paží. Pavlínka přestala plakat.
Prcek povyrostl. Pětiletá Pavlínka polkla pecku. Pomoc, panika! Petr poskytl první pomoc. Potom
přijela pohotovost. Pan primář pediatrie plácnul Pavlínku pěstí po páteři, pecka povyskočila. „Příště
pozor“, podotkl pan primář. Po přijímacím pohovoru potkala plavovlasého Pavla. Pavel předal Pavlínce
perleťový prstýnek. Příjemné překvapení! Proběhla první pusa, první pohlazení. Později plánují prvního potomka.
Pokračování příště.
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Letní probuzení
Vodnář: 21. 1.- 19. 2.
Některé své kamarády
přestaneš nazývat kamarády, ale spíš někým víc.
O víkendu si dávej pozor,
ať tě někdo nepřekvapí.
Flirt day: neděle

Blíženci: 21. 5.- 21. 6.
Jsi na všechny milý/á…
někdy možná až moc!
Zkus být více sama sebou a nebát se jít do věcí
pohlavě.
Flirt day: pátek

Váhy: 24. 9. - 23. 10.
Pro tebe je důležité, jak
vypadáš, o vnitřní problémy těla se moc nestaráš. Ale to bys měl/a.
Tip: lehni si a jen tak
poslouchej muziku.

Rak: 22. 6.- 22. 7.
Ryby: 20. 2.- 20. 3.
Nemáš to zrovna lehký,
s kamarády máš hádavé období. Ale neměj
strach, zase bude dobře.
Flirt day: sobota

Pohádal/a ses
s kamarádkou a docela tě
to štve? Zkus za ní zajít a
promluvit si o tom, určitě
spolu najdete nějaké řešení!
Barva: červená

Měl/a by ses nejvíc v poslední době zaměřit na
školu. Zlepši své výsledky.
Flirt day: středa

Střelec: 23.11.- 21.12.

Beran: 21. 3.- 20. 4.
Měl/a by sis dát chvíli
pauzu. Pořád se jenom
učíš. Dobré známky jsou
sice fajn…ale trošku to
přeháníš.
Tip: zajdi si
s kamarády třeba na
pizzu nebo ven.

Štír: 24. 10.- 22. 11.

Lev: 23. 7.- 23. 8.
Jsi super kamarád/ka
a všichni tě mají moc rádi.
Nemáš na sobě co měnit!
Flirt day: sobota

Býk: 21. 4.- 20. 5.

Panna: 24. 8.- 23. 9.

Poslední dobou si docela
ztřeštěná/ý! Zamysli se
nad sebou a trošku se
uklidni! Tvoje okolí to
určitě ocení.
Barva: zelená

Někdy se chováš trošku
namyšleně, zkus se nad
sebou víc zamyslet.
Tip: zkus někdy naslouchat.

Vy nezadaní střelci, měli
byste se někam podívat,
kde jste ještě nehledali,
tam potkáte někoho nového.
Barva: fialová

Kozoroh: 22. 12.- 20. 1.
Své soukromí příliš neprozrazuj, nevíš, kdo by to
mohl zneužít. Nevěř hned
všem.
Barva: modrá

Míša Fojtů a Veronika Culíková
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Život podle rychlotestu
s paní učitelk
ou
Marií Gregoro
vou

těné

pevnině.

B

yla jednou jedna dívka z velkého
města z nedalekého západu. Jednoho dne letěla do Ameriky, ale
letadlo ztroskotalo na velké opuš-

Trosečníkům

bylo

velké

teplo,

a tak je napadlo vylézt na horu. Měli velký hlad a zjistili, že o kousek

Odpovědi:
teplo x zima
hory x moře
letadlo x auto
západní země x východní
země
rýže x těstoviny
Asie x Amerika
tradiční jídlo x speciality
voda x pevnina

dál roste na poli rýže. Rýži sklidili a uvařili si vlastní specialitu. Poté,
co byli zachráněni, nový recept prodali, zbohatli a založili vlastní bezpečnou leteckou společnost.
Diana Vedrová, Sabina Bašičová, Ivana Ertlová

ANKETA s učiteli
Zdeněk Klein:
1) Asi ne.
2) Suši jsem měl jednou, nebylo to
špatné.
3) Tokio.
4) Japonský bojovník.
5) Na Vltavu.
6) Nejvíce mě zaujala Belgie a město
Paříž.
Jana Richtrová:
1) Asi ano.
2) Nejedla jsem ho.
3) Tokio.
4) Japonský bojovník.
5) Na Jižní Moravu, Pálava.
6) Izrael.
Petr Pávek
1) Ano.
2) Nikdy jsem suši nejedl, škoda.
3) Tokio.
4) Japonský bojovník

Výlet 5. tříd

5) Ještě nevím, do Zadního Arnoštova.
6) V Izraeli.
Zdeněk Podlezl:
1) Ano určitě.
2) Do pusy bych to nedal.
3) Tokio.
4) Válečník, bojovník, ale taky
stráž.
5) Ještě nevím.
6) V Estonsku.
Alena Dražilová:
1) Možná jo.
2) Ne, nikdy jsem ho nejedla.
3) Tokio.
4) Nevím.
5) Doufám, že do Bulharska.
6) V Bulharsku.
Sabina Bašičová, Diana Vedrová,
Ivana Erlová

město x vesnice
1) Chtěli byste se podívat
do Japonska?
2) Máte rádi suši?
3) Víte, jaké je hlavní
město Japonska?
4) Kdo je to samuraj?
5) Kam pojedete na dovolenou o prázdninách?
6) Na jakém zajímavém
místě jste byli ve světě?
Jitka Jelínková:
1)Určitě.
2)Nikdy jsem je nejedla.
3)Tokio.
4)Ochrana císaře, měl meč, který se
dědil.
5)Na jižní Moravu, chtěla bych do
Paříže.
6)V Holandsku, Belgii.
Jitka Skřebská:
1) Ani ne.
2) Suši jsem v životě nejedla.
3) Tokio.
4) Starodávný japonský válečník.
5) Asi do Bulharska.
6) Ve Francii.

Žáci 5. tříd jeli 22. 5. 2013 na školní výlet. Výlet měl dvě zastávky – první na
hradě Svojanov a druhá ve skanzenu města Hlinsko. V hradě jsme měli průvodčí a prohlédli jsme si např. sklep, mučírnu, loveckou síň a pokoj, kde byly vystaveny modely hradů a zámků
z celého světa. Poté jsme vyšli na věž a naskytl se nám krásný výhled. Po pauze, svačině a nakupování jsme vyjeli
do města Hlinska. Po příjezdu na nás čekala průvodčí, která nám pověděla o starých domcích. Viděli jsme starou
školu a musím říct, jsem opravdu ráda za tu naši.
Natálie Finsterlová
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Lyžovačka v Koutech
Tak jako každý rok i letos se někteří žáci z naší školy vydali do Kout nad Desnou, aby si zlepšili své
lyžařské dovednosti a užili si zimních radovánek.
V neděli 17. února jsme se se spoustou tašek, batohů a samozřejmě lyží sešli před budovou gymnázia
a vyrazili do hor. Byli jsme ubytováni v Hotelu Musil, který byl nedaleko od sjezdovky. Hned v pondělí
ráno jsme se nabalili do lyžařského oblečení a vyrazili jezdit. Lyžovali jsme vždy dopoledne a po odpoledním klidu i odpoledne. Večer jsme hráli různé
hry, pomocí filmu si zdokonalovali lyžování nebo se
venku koulovali. V pátek se asi všichni těšili domů,
ale i přesto, že jsme byli unavení a vyčerpaní, jsme
si to skvěle užili a těšíme se na příští rok.
Zdeňka Mauerová

Na svahu
v Čenkovicích

Ski
areál
Čenkovice s e první týden v březnu stal na pět dní domovem lyžařů i
nelyžařů ze sedmiček. 7. A pod vedením pana ředitele a pana
učitele Parolka. 7. B vedl pan učitel Bombera a pana místostarosta Šafář. Lyžařský kurz byl hodně namáhavý, hlavně
první den pro ty, kteří nelyžují. Celý lyžařský kurz se obešel
bez zranění. Takže na závěr. Ti, co uměli lyžovat se zdokonalili a nelyžaři se lyžovat naučili. Vít Václavek, Martin Hrubý

Rychlíkem do Prahy
Dne 21.3. se mediální výchova a literární kroužek
vydaly do Prahy. Vyrazili jsme vlakem z Letovic. Prohlédli jsme si interiéry Pražského hradu, Svatovítský
poklad a Zlatou uličku. Po prohlídce jsme vyrazili do
nákupního centra. Rozprchli jsme se do různých obchůdku, abychom si mohli odvézt nějaký suvenýr.
Výlet se nám všem líbil.
Vít Václavek a Petr Veselka

Literární odpoledne

Dne 2. dubna se v prostorách Základní školy
v Jevíčku při příležitosti Dne učitelů uskutečnilo
literární pásmo. Přivalil si jej literární kroužek pod
vedením paní učitelky Finsterlové. Pro tuto akci si
recitátoři své texty trošku pozměnili - někteří připojili ke svému projevu kulisy, jiní „spojili“ své představení s dalšími přednášejícími. Vystoupení doplnili i zpěváci, kteří byli úspěšní i pěvecké soutěži. Spolu s nimi se nám podařilo vytvořit atmosféru, která,
jak doufáme, byla příjemná nejen pro nás, ale i pro
učitele, kteří se na nás přišli podívat.
Zdeňka Mauerová

Přednáška
6.ročník se zúčastnil přednášky o Austrálii, kterou nás provázel pan
Václav Ježek. Prohlédli jsme si obrazy, které namaloval barvami
vyrobenými z písku na poušti. Na obrazech převládaly barvy vlajky
australských domorodců, hlavně červená a žlutá. Každý obraz měl
svůj příběh. Povídání o obrazech doplnil zážitky ze života v Austrálii. Přednáška byla zajímavá.
Magdalena Parolková a Kristýna Vaňousová

Malovaná pštrosí vejce
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Noc s Andersenem

Většina z nás je ráda, když se odpoledne odebere domů a nemusí zůstat po škole. Alespoň jednou za rok se učitelům
podaří své žáčky dostat do školy i mimo vyučování (a vcelku nadšeně). A tím dnem je Noc s Andersenem. 5. dubna
v 17:30 jsme se sešli před budovou školy s vyhlídkami na příjemně strávený večer. Zahájením tohoto večera je vždy program v tělocvičně. Zde se předvedli učitelé se svojí učitelskou pohádkou, na kterou se všichni těšili nejvíce. A jako každý
rok nás učitelé ani jejich herecké výkony nezklamali. Možná je to tím, že alespoň na chvíli shodí své učitelské „pláště“ a
jsou nám žákům trochu přístupnější. Dále jsme zhlédli představení dramatického kroužku Kocour Modroočko, jehož součástí bylo i vystoupení školního pěveckého sboru. Potom následovalo už jen vyhlášení Andersenovy tužky a mohli jsme se
rozejít do tříd, kde pro nás už byla nachystána aktivita na celý večer. Děti z prvního stupně chodily po stanovištích, která
si pro ně nachystali žáci z dramatického kroužku. Po jejich splnění je čekal poklad, pro který se tentokrát musely vydat
ven. Odměnou za jejich odvahu jim bylo malé občerstvení. Na druhém stupni probíhal večer trochu jinak. Zde byla Andersenova noc pojata herecky. Měli jsme za úkol předvést nejrůznější zvířátka, osobnosti nebo věci. Vymýšleli jsme název
divadla, improvizovali. Na závěr jsme měli patnáct minut na sestavení krátkého představení. I nás poté čekala odměna stejně jako naši mladší kolegové jsme získali sladkou odměnu „cenu Thálie“, abychom po náročném večeru obnovili síly.
Anebo je naopak nabrali na příchod nadcházející noci? Většina z nás se s úderem půlnoci ještě rozhodně nechystala ke
spánku. Ale to prostě k Andersenově noci patří. Díky této akci je pro nás škola i něčím jiným než místem, kam musíme
chodit, i když občas nechceme, a stává se pro nás zdrojem nádherných zážitků a vzpomínek. Děkujeme Vám, učitelé.
Zdeňka Mauerová

Učitel
v akci
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100 výtisků
Vyluštěte přesmyčky. Napoví vám obsah časopisu.
KUIHA ________________________
IUŠS __________________________
OOKIT _________________________
AŠIMUKUF _____________________
KPOSNAJO ______________________
ARAKUS ______________________
JARSAMU ______________________
SAJONB _______________________
AHIKAIRR ______________________
VBOJE ________________________
Z. Maurevá, N. Finsterlová, K. Vaňousová
OSMISMĚRKA
Berlín, brána, Brno, čin, elektron, Emil, encyklopedie, fondy, informatika, kamení, kaz,
kino, klec, knír, kost, Krabat, lampa, let, loket, lýko, maturita, mina, minecraft, most,
mumie, nálepka, nora, nov, ocet, okap, omyl,
otec, pírko, porota, portál, prst, pulec, puma,
pusa, racek, ró, rys, řeč, saranče, sele, sklep,
snop, syn, Tamara, teč, tesco, tis, válčit, ves
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Nápověda: druh japonské nakládané potraviny.
____________chutnají kysele a slaně.
1. Sopka v Japonsku
2. Označení animovaných filmů, nakreslen stylem manga
3. Japonská měna
4. Člověk, který dosáhl osvícení
5. Japonský společenský oděv
6. Označení japonské profesionální společnice
7. Současný japonský císař
Eva Kohoutková
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