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čau to jsme my!
Redakce Šatny se rozrostla o nové členy. Chceme vám je představit v celé
jejich kráse. Přečtěte si, co mají rádi a proč je baví práce pro Šatnu.
Zuzka – zodpovědná,
chytrá, prostě
nepostradatelná a skvělá

Lucka – srdce celého
našeho týmu

Zuzka píše pro redakci
druhým rokem a skvěle se
zapojila i do vysílání našeho
rádia.
Redaktorka s krásným hlasem,
je radost ji poslouchat.

V redakci pracuje už od
4. třídy. Vždycky má
dobré nápady a skvělé
otázky pro učitele i
spolužáky.
Proč pracuješ pro
Šatnu?
Protože mě to prostě
baví a do budoucna se
chystám na studium,
které mě připraví na
práci v reklamní
agentuře. Takže se mi
zkušenosti ze Šatny
budou určitě hodit.

Proč pracuješ pro Šatnu?
Pracovat pro Šatnu mě baví,
ráda tvořím texty, skládám
básničky... život bez psaní si
prostě nedovedu představit.

Dračí souboj
Krásné babí léto vylákalo na školní
hřiště děti školní družiny se svými
dráčky. Čtyři desítky draků různých
tvarů, velikostí a barev se utkaly
soutěžního klání – Drakiády.
Na akci jsme přizvali i naše
deváťáky, kteří pomáhali těm
nejmladším s pouštěním a ovládáním
draka. Sportovní odpoledne si děti
užily, včetně rodičů, kteří se s elánem
také zapojili.
Naďa Dorňáková, vychovatelka ŠD

pomáháme...
Bílá pastelka
Chceme poděkovat všem, kteří se letos
zapojili do sbírky Bílá pastelka. Tato sbírka
vznikla
na
podporu
slabozrakých
a
nevidomých.
Členové školního parlamentu se rozhodli
udělat dobrou věc, vyvěsili plakáty, oblékli
bílá trička a 17. 10. vyrazili do tříd s
kasičkami, do kterých jste mohli přispět.
Ještě jednou vám patří velké díky, protože se
povedlo vybrat neuvěřitelných 2 649 Kč,
které podpoří dobrou věc.
Vaše peníze pomohou například při výcviku
vodících psů, nebo budou použity na nákup
speciálních pomůcek, které určitě usnadní
slabozrakým a nevidomým lidem život.
Sabina Panáčková, vychovatelka ŠK

Radek – nerozhodný
vtipálek
Radek je nejen pravou rukou
Aviciiho, baví ho příprava
vysílání a všechna zábava, co
je s tím spojená.
Proč pracuješ pro Šatnu?
Chtěl jsem zkusit něco
nového a pak mě to chytlo.
Hlavně mě lákalo vyzkoušet
si mluvit do rádia.
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Avicii alias Avcii –
blázen s dobrými
nápady
Letos přišel do redakce
úplně poprvé. Tryská z něj
energie, srší vtipem a
vymýšlí věci, které by
nikoho jiného nenapadly. Je
to hnací motor.
Proč pracuješ pro Šatnu?
Protože si chci udělat
srandu z celé školy a chci se
proslavit. Tohle mě baví,
zábava, vtipy a kraviny.

Matěj – expert na hry,
knihy a počítač
Nováček Matěj obohatil náš
časopis a rádio o super
recenze na hry a knížky.
Proč pracuješ pro Šatnu?
Chtěl jsem si zkusit práci
redaktora, kterou dělal i můj
táta. Chtěl jsem hlavně vědět,
jak těžké to je a co to všechno
obnáší.
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Texasky tančily pro dobrou věc
V pátek 16.11. 2018 v DK Vsetín zatančily a
roztančily sál naše country tanečnice
Texasky. Country večer tradičně pořádal
Domov Jitka a výtěžek z letošní akce bude
použit na vybavení pokojů klientů.
Velmi děkuji rodičům a děvčatům za účast a
podporu této charitativní akce.
Naďa Dorňáková, vychovatelka ŠD

*Celý časopis se všemi barevnými stránkami najdeš na stránkách školy, tak si ho stáhni a mrkni na
svět v barvě.
www.skolaluh.cz/satna.htm
*Přihlas se i na facebook školy - najdeš tam spoustu fotek a aktuální novinky.
www.facebook.com/zsluh/
*Chceš taky psát články, máš hezké a zajímavé fotky? Rádi je zveřejníme v dalším vydání.
Pošli je na email: luh.satna@seznam.cz
*Chceš se stát redaktorem Šatny? Rádi tě mezi sebou přivítáme. Přijď kdykoliv do klubu a můžeš
začít psát články, nebo moderovat v rádiu.
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co se děje...?

jsme úspěšní...
Každý rok posíláme výtisky naší Šatny do celorepublikové soutěžě Školní časopis roku. Před rokem
se nám povedlo získat 2. místo ve Zlínském kraji. Letos pro vás máme ještě lepší zprávy.

Adapťák
To je dvoudenní
pobyt ve škole,
na který se těší
každý šesťák. 6.
A i 6. B si
nocování ve škole
užila naplno. Hry,
zábava a hlavně
kámoši.

Slavíme úspěch mezi časopisy, kterých bylo více než 400 z celé
republiky :

1. místo za titulní
stranu

v naší kategorii. Porota ocenila fotku a grafický design první
stránky našeho časopisu. 20. vydání Šatny mělo na své první
straně fotku od Tadeáše Baránka.

8. místo
v kategorii časopisy základní
škola
1. a 2. stupeň
Máme 8. nejlepší časopis v republice!!! Na tento
Speciální
návštěva
logopedické a speciální třídě

úspěch jsme moc hrdí. Minulý ročník pro nás totiž nedopadlo
celorepublikové kolo moc dobře. Se Šatnou jsme se v naší
kategorii umístili na předposledním místě. Letos jsme ale
zabodovali a přeskočili dalších asi 20 soutěžících a posunuli se v
žebříčku výrazně nahoru.

v

Dne 4. 10. 2018 zavítala na naši
školu vzácná návštěva. V rytmu
španělské skladby Bailando k nám
do třídy vstoupil nejlepší přítel
člověka se jménem Benží a zlepšil
nám celý den.
Labradorský retrívr Benží není jen
canisterapeutický pes, ale taky pes
záchranář, pes, který dokáže
diagnostikovat nemoci, asistenční
pes a ještě mnoho dalšího. Za svůj
život posbíral mnoho ocenění a
složil nesčetně zkoušek, že jsme
až žasli.

Od minulého roku se toho v Šatně změnilo hodně, zapracovali jsme na článcích, grafice i na obsahu
našeho časopisu. Takové úsilí se nám hodně vyplatilo. A věřte, že další změny chystáme i letos.

Paní majitelka nás všechny naučila,
jak správně psa chválit a že
Benžího bylo za co. Se všemi se
krásně pomazlil, ukázal nám, jak
dokáže
být
pes
nápomocný
člověku, zažili jsme psí masáž a
obdivovali jsme jeho akrobatické
kousky. Na závěr jsme dostali
všichni
fotografii
Benžího
na
památku a taky příslib od paní
učitelky, že to určitě nebyla
poslední návštěva našeho nového
kamaráda na naší škole.
Stránka 18

Žáci 1.C a 9.C

Takhle to vypadá, když každé úterý pracujeme. Můžeš se k nám přidat i ty. Tento školní
rok máme dokonce skvělou výbavu, při práci nám pomáhají nové notebooky a tablety.

►►►
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co mě baví...?
Zuzka Vaculíková ze 7. B má spoustu koníčků. Tentokrát si pro vás připravila článek a
rozhovor o sportu, kterému se věnuje, když zrovna nepíše do Šatny :-P
Můj nejoblíbenější sport je rope skipping neboli skákání přes švihadlo. Je to sport s mnoha
různými variantami skákání. Základní skok je střídonož, který umí každý (speed), určitě
zvládnete i skok snožmo. Vajíčko (criss cross), dvojšvihy (doubleunder) a spoustu dalších skoků,
už je ale potřeba trénovat. V rope skippingu se používají se i různá švihadla (např. korálkové,
rychlostní,….). Rope skipping jste už mohli vidět třeba na Záření a dalších akcích našeho města,
často s naší skupinou vystupujeme. Protože mám tento sport opravdu ráda, připravila jsem si
pro vás rozhovor ze Stefanii Zonigovou mojí učitelkou rope skippingu z Alceda.
Na úvod si dáme pár základních otázek...
Historie rope skipping není moc dlouhá, jak
dlouho je rope skipping vůbec považován za
sport?
Od roku 2005 v České republice. Jana Černá jej
přivezla do České republiky z Ameriky.

Ani o prázdninách nebyla ve škole nuda, konal se tu totiž příměstský tábor.
Jak si ho táborníci užili? Dokonce tak moc, že se jim nechtělo domů.
Na táboře děti čekala spousta zábavy a
dobrodružství. První den si vyzkoušely jízdu
na lodích na Bečvě. Druhý den navštívily
lanové centrum na Hájence v Semetíně.
Výšlap na Vartovnu s piknikem pak čekal
na táborníky ve středu. Čtvrtek patřil kultuře.
Prošli jsme se s princeznou v komnatách a
zahradník nám ukázal zákoutí zahrady
zámku Kinských v Lešné u Valašského
Meziříčí. Celý týden plnily děti úkoly, při nichž
získávaly nápovědy. Díky nim pak v pátek
vyluštily
šifru,
která
je
přivedla
k
vytouženému pokladu.
Hana Lazárková

Jaký je podle vás nejtěžší trik v rope skippingu
a proč?
Nejtěžší
trik
je
trojšvih
(tripleunder),
čtyřšvih....,
protože musíte co nejrychleji
otočit rukama a skočit co nejvýš.

Málo kdo to ví, ale rope skipping je i na
mistrovství české republiky, jak dlouho tomu
tak je?
Rope skipping je na mistrovství České
republiky 8 let, od roku 2010.

Jak dlouho děláte rope skipping?
Čtyři roky.

Teď už víme,
budoucnost a
dlouho je rope
Alcedu?
Rope skipping v

Proč vás baví rope skipping? A proč by ho měli
vyzkoušet i ostatní?
Protože je tam spoustu možností jak se dá
skákat, švihadlo si člověk může vzít sebou ven
a zkoušet si nové triky v jednotlivcích, ve
dvojicích nebo i s celou skupinou.

prázdniny ve škole, proč
ne?...

že tenhle sport má velkou
všechny určitě zajímá, jak
skipping u nás ve Vsetíně, v
Alcedu máme už 4. rokem.

Jaký je největší úspěch vsetínského rope
skippingu?
Můžeme se chlubit vítězstvím v dlouhém laně
na mistrovství České republiky z roku 2017.

gratulujeme...
Uspěli jsme v přespolním běhu
Okresní kolo přespolního běhu proběhlo 25. 9. ve Valašském Meziříčí v krásném
prostředí zámeckého parku.
Naši žáci se zúčastnili v kategorii 8. a 9. tříd běhu na 3 kilometry a v konkurenci dvanácti škol z
celého okresu si doběhli pro skvělé druhé místo, čímž si zajistili postup do kola krajského.
Šestičlenné družstvo naší školy startovalo v tomto složení: Tomáš Fojtů, Daniel Ščotka, Lukáš
Kalina, Vojtěch Basel, Filip Krajčík, Matěj Šedlbauer, z nichž zejména Tomáš Fojtů výrazně
přispěl ke skvělému výsledku, když mezi 60 běžci ve své kategorii doběhl ve skvělém
čase na prvním místě!
Mgr. Jiří Vařejka

Stefanie
Zonigová
Stránka 4
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herní speciál matěje obra

100 let republiky
I naše škola se zapojila do velkých oslav narozenin naší republiky. Redaktorky Šatny
Lucka Šuláková a Zuzka Vaculíková se zaměřily na objevy, které dala světu právě
Česká republika.

Dneska se budete bát, Matěj pro vás
sestavil
seznam
pěti
nejlepších
hororových her. Kterou byste si vybrali?

Sto let, jedno století! Víte, kolik to vlastně je? Je to strašně moc. A napadlo zatím
někoho z vás, co jsme my Češi dokázali? Za těch sto let, co jsme tu nějak přežívali,
jsme vynalezli celkem dost věcí, které nám nejen usnadňují život. Máme pro vás top 5
vynálezů nebo vylepšení od první republiky, které stojí za to.

5. místo
AMNESIA: THE DARK DESCENT
Nemůžu souhlasit s negativním názorem
ostatních hráčů. Baví mě, když se ve hře
ujmete role Daniela. Ten se probouzí na
opuštěném zámku. Sranda je, když zjistíte, že
zas tak opuštěný není. Musíte se starat o
Danielovo psychické zdraví. Musíte se držet co
nejdál od monster a raději se na ně ani
nedívat, to je podle mě teprve sranda.

1.
Zhruba ve 20.
letech naší zemí
otřásla novinka,
která zaujala
hlavně děti.
Někteří už možná
ví, o čem mluvím.
Legendární
stavebnice
Merkur. Tuhle
stavebnici mělo
doma skoro každé
dítě.

4. místo
ALAN WAKE
V této hře hrajete za spisovatele Alana Weka
který se vydá do malého městečka, aby nabral
inspiraci. Ve hře nenajdete moc brutality, ale
ta atmosféra je úžasná. A navíc, monstra
nebudete střílet jen tak, protože nábojů je
málo. Musíte hodně taktizovat.
3. místo
DEAD SPACE
Hra se odehrává na vesmírné lodi Isimura,
která vysílá nouzový signál. Z posádky toho
ale noc nezbylo. Všichni se proměnili na
nekromorfy kteří touží po masu a i když máte
zbraň, nejste v bezpečí. Hra plná adrenalinu a
nebezpečí vás určitě zaujme a vtáhne do děje.
Doporučuji!
2. místo
P. T.
P. T. bylo demo. Ano bylo, protože Konami jsou
i***ti P. T. byla jako demo možná ukončeno, ale
v roce 2019 nebo možná už 2018 má vyjít hra
dost podobná P.T. Připravte se na pořádnou
amosféru, tak jak ji znáte. Jedině tahle hra si
totiž zaslouží 2. místo.

4.
50. léta pro nás
přinesla tužky
Versila. Těmito
tužkami píšeme do
teď.

1. místo
SILENT HILL 2
Není žádný zázrak, že SILENT HILL je nejlepší
horor vůbec. Sice na druhý playstation, ale furt
se to počítá. Grafika byla úžasná, atmosféra se
vám prohryzávala až do mozku a příběh hry
bylo to nejlepší, co vás mohlo potkat.
Příjemnou zábavu při hraní této jedinečné hry.
U mě je rozhodně na prvním místě.

2.
A další skvělý vynález známý
na celém světě - velmi
známá zrcadlovka
(fotoaparát) s kovovým
tělem jménem Flexareta.
Tato zrcadlovka patřila
mezi světovou špičku v
3.
období
Ve 40. letech tu byla Jawa 250
30. let.
(pérák)Velký úspěch měl náš
motocyklový průmysl v roce 1946, kdy
konstruktéři sklidili pochvalu na
mezinárodní výstavě v Paříži s
motocyklem Jawa 250 (typu 11). Zatím
neměl ve světě konkurenci. Ostatní
mašiny předběhl minimálně o 5 let. Jako
nejmodernější vystavený stroj získal
zlatou medaili.

5.
V 60. Létech byla vyrobena
pozor.....výbušná cihlička Semtex. Údajně nejsilnější
plastická trhavina
udělala díru do světa.

Tak se pustě do
přemýšlení, ať se za
100 let máme čím
chlubit my :-)

Matěj Obr 6. B
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Horo..r..skop

drbárna...

Jaké pro vás budou následující dva měsíce? Budou plné pohody, klidu a míru, nebo
si musíte dát pozor na velkou spoustu nástrah?

V tomto čísle si Zuzka Vaculíková vzala na milost i nemilost paní učitelku
princeznu Vlastu Moudrou. Se kterou se potkáváte v hodinách němčiny nebo na
chodbách pavilonu prvního stupně, protože je třídní učitelkou 5. A.
Hodně vašich žáků určitě
V minulém vydání časopisu jsme viděli vaši
zajímá, kolik máte dětí?
fotku z dětství, kde jste byla za princeznu. Jaká
Mám dvě dcery.
princezna to byla?
To už je tak strašně dávno, že si to ani
Co dalšího nám o sobě ještě
nepamatuju a tenkrát se to ani neřešilo,
prozradíte, třeba jaké jsou
hlavně že jsem princezna. Bylo důležité, že
vaše koníčky?
jsem měla krásné šaty a korunku. A jestli jsem
No v současné době jsou mé
byla Popelka nebo Sněhurka to fakt nevím.
děti můj koníček. To je asi
největší koníček. Druhý
Oblékáte se tak ještě teď?
koníček je jakákoliv
(smích) Kdo mě zná, tak ví, že určitě ne.
výtvarka a kreativní
tvorba. No, a protože mám
A teď vážně. Proč jste si vybrala studium
volného času málo, na nic už
německého jazyka?
mi čas nezbývá.
Protože mě němčina na střední škole strašně
bavila a měli jsme výbornou paní učitelku a
nějak to tak pokračovalo dál, že jsem
vystudovala němčinu.
Máte domácí mazlíčky?
Nemáme domácí mazlíčky, protože máme
V novinách se poslední dobou hodně mluví o
strašně malý byt a už by se tam nevešli.
medvědech, kteří jsou u nás vzácní. Co byste

Vaculíková
...20. 4.
BERAN 21.7.
3.Baž
Proč se v zimě sypou
chodníky kamínky, to brzo
zjistíš na vlastní kůži.
Tento rok totiž jako na
potvoru posypou jen hlavní
chodníky. Pokud si raději
vybíráš vedlejší cesty,
tak si dej pozor,
protože každá
sebe menší
ledovka ti
může pěkně natlouct.

... připravila Lucie Šuláková 7. A a Zuzana
LEV 23. 7. až 22. 8.
STŘELEC 23. 11. až 21. 12.
Vánoce se blíží a tobě začíná
Buď ve střehu, protože
téct do bot. Tvoje konto je
vánoční atmosféra je
vybílené a ty jsi ještě
zákeřná věc. Když ji/jeho
nenakoupil dárky na vánoce.
pozveš na rande, tak určitě
Nejbližší kapesné je v
tvoji nabídku neodmítne.
nedohlednu. Možná bys sis
Než ji/jeho ale pozveš, musíš
měl trochu šplhnout u
si promyslet, kam vyrazíte.
babičky nebo jiných
Nevhodný výběr
bohatých příbuzných. Nebo
by totiž celý
zklameš všechny své
románek úplně
blízké.
zkazil.

BÝK 21. 4. až 21. 5.
Když do čtrnácti dnů bude
pětkrát sněžit, tak budeš mít
štěstí ve škole. Dostaneš
pět jedniček z testů, pět
jedniček za aktivitu, pět
jedniček z referátu. Ale pokud
bude vícekrát nebo méněkrát
sněžit, tak se ti nebude
čtrnáct
dnů dařit a doma za
to dostaneš velký
výprask. Tak se snaž.

PANNA 23. 8. až 22. 9.
Začnou tě hodně bavit zimní
sporty. Ze začátku se ti bude i
dost dařit. Dokonce budeš
lepší něž tvoji kamarádi.
Nakonec ale budeš muset
všeho nechat, protože
roztaje sníh a blížící se
konec prvního pololetí tě
donutí zůstat
doma a učit se. Unudíš
se k smrti.

KOZOROH 22. 12. až 20. 1.
Celý tvůj sociální život se ti
začne hroutit před očima.
Všichni tví spolužáci se ti z
nevysvětlitelných důvodů
pořád smějí. Tví kamarádi tě
vůbec neposlouchají. Jestli
brzo nezjistíš důvod,
tak by tě tvá
třida mohla
rychle
zavrhnout.

BLÍŽENCI 22. 5. až 21. 6.
Blíženče, dávej si pozor na
své blízké, i když jsi na sobě
nezaznamenal žádnou změnu
většinu, lidí okolo sebe pěkně
štveš. Dej si pozor a zamysli
se nad tím, než něco
vypustíš do luftu. Ale další
dva měsíce přinesou i pár
dobrých zpráv. Například že
tvoje
fobie ze šneků se
začíná konečně
zlepšovat.
RAK 22. 6. až 22. 7.
Ve škole budeš mít velký
problém s ředitelem a bude
se to řešit dvacet jedna dní.
Nakonec se všechno vysvětlí.
Ti, kteří tě do toho průšvihu
namočili, se nakonec sami
usvědčí a dostanou ještě
horší trest než ty. Z tebe se
stane hvězda školy, musíš jen
přetrpět těch 21
děsných dní.

VÁHY 23. 9. až 23. 10.
Jestli nejsi pověrčivý tak začni
být. Nejeď na internet a zjisti,
na co si máš dávat během
zimy největší pozor, protože
jestli se něco pokazí, tak
speciálně tobě se v tomto
období
zdvojnásobí délka
trestu. Je to k
vzteku, ale tvoje
štěstí nemůže trvat
do nekonečna.

VODNÁŘ 21. 1. až 20. 2.
V tomto období se ti bude
dařit. Veverky už taky
přestaly prudit. Život jde
jako po másle. Doslova.
Kdyby, jsi neuklouzl po másle,
které náhodou leželo
na zemi tak by
byla tvoje ruka
ještě celá, ale
bohužel. Tak si
užij přepisování
o vánočních
prázdninách.
RYBY 21. 2. až 20. 3.
Tvoje sny se začínají plnit. Ať
jsou jakékoliv, v tomto
kouzelném čase se dokonce i
do oblak můžeš vydat. Stačí
věřit, že to dokážeš a
zvládneš i tu nejtěžší
zkoušku. Ale víra nestačí,
potřebuješ i disciplínu a
vytrvalost, protože to učení
samo do hlavy nenaleze. Tak
nic nepodceňuj.
A šup šup pro
knížku.
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ŠTÍR 24. 10. až 22. 11.
Už jsi někdy měl sníh za
krkem? Určitě víš, aspoň
trochu, o čem mluvím. Je to
dost nepříjemné, ale přišel
sníh, přijde i tohle. A jako
naschvál to tvé vykutálené
kamarády začne bavit. To
znamená že, se skoro nikdy
domů nevrátíš
bez omrzlin na krku.
Měj ale pod čepicí,
Připrav pro ně
odvetu.
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dělala, kdybyste potkala medvěda, který se
poblíž Vsetína potuluje?
Tak to opravdu nevím. Snažila bych se
zachránit si holý život, protože medvědi jsou
docela dost nebezpeční a doufám, že
bychom se nějak domluvili, i když ne
německy, ale na tom, že mě nechá být.
V jaké největší nadmořské výšce jste se
pohybovala?
Myslím, že kolem 1000 až1500 metrů ve
Vysokých Tatrách.

Teď otázka na tělo - máte nějaké trauma z
dětství?
Několik traumat mám ze školní jídelny.
Ale naše školní jídelna je úplně krásně přebila,
takže se už do školní jídelny jenom těším.
Chtěla byste být blondýna a proč?
Já už trošku blondýna jsem a trošku toho
využívám, protože když prostě nemám svůj
den nebo když se mi něco nepodaří, tak řeknu,
že jsem blondýna a tím je to vyřešené.

doporučujeme...
ARTEMIS
Andy Weir
Andy Weir, autor legendárního trháku Marťan, je
zpátky s knihou Artemis. Hlavní postavou je Jazz
Bartošová která bydlí na Měsíci, ale narodila se v
Saudské Arábii. Kniha je napínavá a ukazuje, jak
by to na Měsíci fungovalo. Četl jsem ji a hodně
mě bavil celý její příběh. Taky mě dostalo místo,
kde se děj odehrává. Určitě ji můžu doporučit, za
nějakých 300 Kč dostanete 320stran příběhu,
který stojí za to. Jsou to rozhodně dobře
investované peníze. Ode mne Artemis získává
8,5 bodů z 10.
Matěj Obr 6. B
Šatna
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ptáme se...?
Začátek školního roku je už dávno za námi. Celou školu ukázali prvňáčkům
naši šikovní deváťáci a přivítal je pan ředitel. My teď chceme vědět, jak se
prvňákům líbí ve škole po třech měsících, jaká je jejich paní učitelka? Na to
se jich ptal náš redaktor Avicii.
Kuba
Líbí se ti ve škole a proč?
Hmmm... Jo, líbí se mi tu. A je tady družina.
Máš rád svoji paní učitelku a řekni nám
proč?
Hmmmm... Jo, protože nám dává lehké
příklady.
A chutná ti ve školní jídelně?
Jo.
:-) Kubovi přejeme, ať jsou pro něj
všechny příklady lehké, až do deváté
třídy :-)

Terka, Kristýna a Jirka mají
talent

Všichni určitě sledujete televizi a víte, že se mezi námi pohybují opravdové
hvězdy. V soutěži Československo má talent postoupili s kapelou Docela do
semifinále sourozenci Kašparovi, a to je hodně velká pecka. Moc jim držíme
palce v další kariéře a děkujeme, že dělají čest nejen sobě a rodičům, ale i naší
škole.

Náš časopis vám jako první na světě přináší rozhovor s Terezou Kašparovou. Jaká
je, nám exkluzivně prozradila dřív, než se na ni vrhnou redaktoři známých novin a
televizí.

Rozárka
Líbí se ti ve škole a proč?
Protože se tu naučíš nové
věci, tak se mi tu líbí.
Máš ráda svou paní
učitelku?
Mám, protože je na nás
hodná.
Chutná ti ve školní
jídelně?
Jo :-)

Seznamte se se
zpěvačkou, nadějnou
super star a odvěkou
jedničkářkou Terezou
Kašparovou ze 7. A.
Máš nějakou oblíbenou písničku?
Mám jich hodně, ale taková nejoblíbenější je
Answerphone.
Ve tvé žákovské knížce nenajdeme jedinou
trojku a dvojek tam taky moc není jak dlouho
se učíš?
Já se moc neučím. Ale když se učím, tak se
učím10 až 15 minut. A když potřebuju slovíčka
tak zhruba 5 minut.
Stalo se ti někdy, že jsi před koncertem ztratila
hlas?
Naštěstí jsem nikdy před vystoupením hlas
neztratila.

Rozárce
přejeme, ať
sbírá samé
jedničky a
vždycky má tu
nejlepší paní
učitelku.

Se svojí kapelou jste byli v Česko - Slovensko
má talent. Všechny určitě zajímá, jaké to tam
bylo?
Bylo to tam dobré, ale bylo to tam takové
hodně nahrané. Ne všechno co je v televizi je
pravda.

Jonatan
Jak se ti líbí v naší škole?
Eeeee...líbí se mi tu, protože tu mám kamarády?
Máš rád svoji paní učitelku a proč?
Protože se na hodné nikdy nenaštve a já jsem mezi
těma hodnýma.
Chutná ti jídlo ve školní jídelně?
Jo, jo :-)
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A teď osobnější otázka. Bojíš se něčeho?
Bojím se, že při koncertech zkazím text.
Jonatanovi
přejeme, ať s
kamarády ve
škole zažije
velká
dobrodružství.
Šatna 21

Kdybys měla vybrat nějaké jídlo, které bys
měla jíst celý svůj život, které by to bylo?
Já jídlo musím pořád obměňovat, protože bych
to jinak nevydržela.
Šatna
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Další záludná otázka, kdyby ses mohla vrátit
v čase, vrátila by ses?
Já bych se nevrátila, protože jsem vždycky
udělala všechno dobře a nebo to mělo vždycky
nějakou pozitivní odezvu.
A na závěr, ať naštveme pár učitelů - jaký
předmět bys vyřadila ze školních předmětů,
co tě baví nejmíň?
Vyřadila bych výtvarku :-)
Lucie Šuláková 7. A
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►►► Nikola Žalmánková
Nejvíce se mi líbili asi noví kamarádi,
chata, aktivity a kočka Samo. Bylo toho
hrozně moc, diskotéky, výlety do města a
reportáž pro slovenskou televizi. Byli
jsme i na ovčíně, kde nám nabídli sýr. My
jsme jim jeden večer uvařili borůvkové
knedlíky a oni pro nás smažili langoše.

Horymír Hykl
Hlavně se mi líbilo, že jsme potkali nové
lidi, kteří byli hrozně fajn. A pak se mi
líbil výlet do města Martin. Určitě bych
tam jel znovu, stálo to za to.
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co se děje...?
Proč je dobré být deváťák, tak na to vám ve svém článku odpoví Klára Hoferová.
Před měsícem jsme se se spolužáky zúčastnili projektu Erasmus+ na téma „Podnikajme na
vidieku“. Byli jsme ubytovaní v Jasenské Dolině - Chata Nezabudka, kde se všem moc líbilo, byla
tam krásná příroda a pěkné okolí. Jely s námi i slovenské děti ze školy ZŠ Trenčianské
Teplice.
Češi i Slováci si už po prvním dnu začali všichni rozumět. Celý týden jsme byli rozdělení do
skupin, v každé skupině jsme dělali projekty na papíře na dané téma a po dokončení musela
každá skupina „odprezentovat“ svou práci. Každá skupina měla jiné téma, např. Pizzerii, Bio
hračky, atd..
Přes týden jsme prožili i jeden slovenský večer a jeden český. Slováci si pro nás přichystali
prezentaci o jejich městě, škole a také typické jídlo - langoše a celý večer byl zahájen
diskotékou. Další večer měli program Češi, kde jsme si připravili také prezentaci o našem městě,
škole a také jídlo, holky dělaly borůvkové kynuté knedlíky a všichni si moc pochutnali.

Během týdne jsme dělali také různé soutěže nebo zábavné kvízy. Jeden den šli kluci pracovat
se dřevem a holky malovaly na kameny a vyzkoušely si i různé jiné výtvarné techniky. Moc nás
to bavilo. Také jsme měli příležitost se podívat do města jménem Martin, kde jsme navštívili
místní skanzen a také jsme mohli ochutnat různé bio sýry, které byly zcela naprosto přírodní
a s láskou vyrobené.
Na konci týdne přijel ředitel ze slovenské školy a také z české a hodnotili naše projekty, na
kterých jsme pracovali během týdne. Vyhrál projekt Bio hračky, na kterém se shodli, že je
nejreálnější a nejlépe zpracovaný. Ten poslední večer jsme dostali také diplomy, které si můžeme
zapsat do životopisu, že jsem se zúčastnili tohoto projektu.
Když shrnu celý týden, tak to byla jedna krásná zkušenost, poznali jsme super lidi, s
kterými se určitě chceme ještě někdy setkat. Byl to jeden z nejkrásnějších týdnů
našeho života a ceníme si této zkušenosti, kterou jsme mohli zažít.
Klára Hoferová 9.B

Alžběta Polanská
Určitě by měl jet každý, protože se
potká s novými lidmi, kteří byli super.
Je to vlastně naše generace a tak jsme
si dobře rozuměli. Taky tam byla moc
hezká příroda.
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►►►
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Ve čtvrtek je vystřídala strašidla z druhého stupně. Letos se
odehrál už třetí ročník úspěšné Halloween party. Bylo
připraveno občerstvení, tombola, soutěže a cena za nejlepší
masku. Tu si letos odnesla Tereza Vášová, která si vytvořila
kostým Zloby. Všichni jsme si užili spoustu zábavy, dobře si
popovídali, zatančili, zazpívali a skvěle se najedli. Díky
všem, kteří přinesli něco na zub. Za finanční podporu akce
děkujeme firmě TM-stav.

Příšery, sladkosti, hry a zábava – tím začal první
listopadový týden ve školním klubu. Halloween jsme slavili
hned dvakrát.
V pondělí soutěžily o sladkosti děti ze školní družiny a z klubu.
Každý si mohl vyzkoušet připravené disciplíny, nebo si vyrobit
papírovou halloweenskou ozdobu. Nechyběla ani strašidelná
muzika a tancování.
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Foto: Tereza Procházková, Sabina Panáčková
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