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Úvodník
Za okny to ještě úplně na jaro nevypadá, ale protože my v redakci
už se na něj moc těšíme, tak ho tímto jarním číslem zkusíme přivolat.
Zavzpomínáme na akce, které proběhly na naší škole od Vánoc.
Naladíme Vás na akce, které se připravují. Za chvilku budeme slavit
Velikonoce, takže si připomeňme jejich tradice.
Vám všem přejeme klidné vykročení do jarní pohody a hodně sluníčka!

Vaše redakce

Valentýn
Na svátek svatého Valentýna naše redakce připravila pro své
spolužáky speciální akci.
Na chodbu školy umístila schránku na Valentýnky, kam všichni
mohli vhazovat svá přáníčka. Valentýnky mohly být pro kamarády,
pro někoho, kdo se nám líbí nebo třeba i učitelům.
Vše vyvrcholilo ve čtvrtek 14.2., kdy jsme my, členové redakce
schránku otevřeli a všechny Valentýnky postupně po třídách roznesli
těm, komu byly určeny.
Myslím, že se nám tato akce, která tu letos byla poprvé, vydařila a
měla úspěch. Příští rok ji proto určitě zopakujeme.
Veronika Štolbová, VIII.A

Vědomostní klání učitelů
Každý rok na podzim na naší škole probíhá Školní víceboj – soutěž tříd
ve znalostech, dovednostech z první pomoci, dopravní výchovy, požární
ochrany, fyzické zdatnosti a mnohé další.
Naše třída, 8. B, se rozhodla také uspořádat soutěž, ale tentokrát pro
učitele.
Soutěž se bude konat na konci března a prověří vědomosti našich
učitelů. Každý učitel vyplní daný test. Test bude zaměřený na jedno z
témat, které si vylosuje.
Soutěžními předměty jsou: zeměpis, český jazyk, dějepis, občanská
výchova, fyzika, matematika. Ale aby to nebylo tak snadné, žádný učitel
nebude soutěžit v předmětu, který vyučuje.
Doufáme, že se nám akce vydaří.

Kateřina Svítilová, VIII.B

Florbal
Naše škola se zúčastnila dvou florbalových turnajů žáků. Turnaj
nejprve absolvovali mladší žáci, kterým se nesmírně dařilo. Vyhráli
všechny zápasy. Ale neměli to lehké. Soupeři z Třeště vyhráli několikrát
za sebou. Žáci z Masarykovy školy nás nepřekvapili. Jejich tým byl
složený ze skvělých individuálních sportovců, ale jako týmu se jim
nedařilo. Soupeři z Nové Říše už ke konci zápasu s námi neměli energii
bojovat.
Starším žákům, kteří se vypravili na turnaj do Třeště, se bohužel
nedařilo tak dobře. Ale podle hesla: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se, odjeli z turnaje s jedním bodem za 1 gól. Snažili se ale všichni.
Zkrátka, né vždy se daří. Ale stejně je lepší sportovat než sedět za
počítačem!!!!
Michal Dvořák, VII.B

Lyžování
Ve dnech 5. a 6. února jsme navštívili nedalekou sjezdovku v Mrákotíně,
kde jsme strávili celé dopoledne.
V úterý navštívili sjezdovku sedmé a osmé ročníky. Ve středu 6. února
jsme byli lyžovat my, žáci 9. ročníku společně s šestým ročníkem.
Autobus nás na sjezdovku dovezl kolem půl deváté. Hned po příjezdu
nás pan učitel Hajn poučil o bezpečnosti a informoval nás o průběhu
dne. Pokročilí šli ihned na sjezdovku začátečníci zůstali s instruktory pod
sjezdovkou, kteří je to začali učit.
Celý den jsme si užili a děkujeme učitelům, kteří tam s námi byli.
Žákyně 9.A

Velikonoce
Kromě malovaných kraslic, pečených beránků a mazanců patří mezi
hlavní velikonoční tradice pomlázka. Za doprovodu velikonoční říkanky
Hody hody doprovody si chlapci a pánové přicházejí pro své výslužky.
Víte, jak zní celá koleda?
Koleda označovala původně píseň, kterou děti zpívaly během velkých
křesťanských svátků při obcházení jednotlivých domů. Tento zvyk se ale
dnes dodržuje pouze na vsích, kde děti a dospělí navštěvují sousedy a
"koledují si" o výslužku. Dnes si koledy převážně spojujeme s Vánocemi,
ale také Velikonoce mají své tradiční říkanky. Mezi nejznámější patří
koleda Hody hody doprovody.

Určitě se rádi vrátíte do dětských let a známou koledu si s námi
připomenete:

HODY HODY DOPROVODY
Hody hody doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný
v komoře v koutku
na zeleným proutku.
Proutek se ohýbá,
slepička kokrhá.
Dejte ji jísti,
dejte jí píti,
dejte jí semence,
ona snese tři vejce.
Skoč panno do vody,
pro ty černé jahody.
Proč bych já tam skákala,
své sukýnky máchala,
kde bych si je usušila?
U pana Víta.
Vít není doma,
jel do Berouna
pro čtyři ovce,
pro pátého skopce,
pro šestého berana,
snědli jsme ho do rána
i s rohama.
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

V pátek 15. března jsme navštívili muzikálové vystoupení Taneček přes
dvě pekla v telčské Sokolovně. Představení hrál soubor Třeštíci z Třeště.
Hlavními postavami byli namyšlený Kája a čertice Mefiska. Děj se
odehrává v pekle 1. kategorie, kde jsou samé čertice, a v pekle 2.
kategorie, kde šijí všichni čerti. Divadlo bylo zábavné, plné vtipu a moc
se nám líbilo.
Žáci z 3. A

První pomoc

V pondělí 11.3. a ve čtvrtek 14.3. jsme měli přednášku o první
pomoci. V pondělí jsme si povídali o tom, jak poskytnout správně první
pomoc. Učili jsme se, jak postupovat, co naopak nedělat a podobně.
Také jsme shlédli videa, kde vše bylo názorně ukázáno.
Ve čtvrtek vše probíhalo prakticky. Všichni jsme si vyzkoušeli
masáž srdce a dýchání z úst do úst na figuríně dospělého člověka, dítěte
a dokonce i na figuríně miminka.
Na závěr jsme naše znalosti museli prokázat v testu.
Celá tato akce bude ještě zakončena zhlédnutím vozidla záchranné
služby, na což se těšíme.
Myslím si, že tato akce se všem velmi líbila a všichni jsme si odnesli
spoustu informací o správné poskytnutí první pomoci.

Lukáš Svoboda, VIII.A

Den Země
Na závěr našeho jarního čísla Vám přinášíme rozhovor s paní
učitelkou Irenou Anderlovou o tradiční jarní akci v naší škole – Dni Země.
1) Paní učitelko, kdy v letošním roce proběhne na naší škole Den
Země?
I.A.: Proběhne ve středu 17. 4. od 8 do 12 hodin.
2) Můžeme se těšit na nějaké novinky, bude Den Země nějak
zaměřený?
I.A.: Den Země bude tentokrát mít téma ZVÍŘATA.
3) Bude součástí Dne Země i velmi oblíbený zookoutek?
I.A.: Ano, bude v prostorách školní zahrady.
4) Proběhne v rámci Dne Země i každoroční pomoc našich žáků
s úklidem Telče a jejího okolí?
I.A.: Ano, žáci z 5. až 8. tříd se opět zapojí do akce Čistá Vysočina.
5) Je něco, co byste chtěla vzkázat našim čtenářům?
I.A.: Všichni jste srdečně zváni. Doufám, že se akce zadaří a vyjde
nám počasí.

Za rozhovor děkuje
Adéla Lupačová, VIII. B

