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Listopad 2014

Zastupitelstvo
10. 11. 2014 se během zasedání Zastupitelstva rozdělovaly jednotlivé funkce.
Všem žákům: NEOTVÍRAT NIKOMU VCHODOVÉ DVEŘE!
Pohledy koňů - 20 Kč. Příspěvěk
říspěvěk na Hipoterapii = fyzioterapeutická metoda využívající jako
pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohyb jeho hřbetu v kroku.; k zakoupení
v ředitelně..
K. Pardamcová, 8. A

Návrhy a hlasování
Návrh
zakoupení
pingpongového stolu

Podal
Zastupitelstvem nesděleno

Klady
vyžití o
přestávkách

Zápory
budou prověřeny využíváním

Realizace
bude umísumí
těn do propr
storu před
učebnou
chemie

Hlasování
schváleno zastupiteli, žáky i
vedením školy

Info
26. 11.

ZŠ v MŠ

Mš Zeyerova
MŠ Vrchlického

28. 11.

ZŠ v MŠ

18. 12.

Vánoční trh

v II.A, B; III. B

seznámení se školou, výukou

v I. A, B, C
určeno žákům, absolventům, učitelům, rodičům

Zuřivý reportér

Sloupek

Prevence alkoholu
Beseda o prevenci alkoholu proběhla 3. listopadu
2014 v učebně chemie. Byla určena sedmým třídám
a přednášela Mgr. Kajanová.
Říkali jsem si o nebezpečí alkoholu, ale i plno dalších
zajímavých věcí.
Věděli jste například, že kvůli alkoholu a následnému
umrznutí zemře ročně v České republice několik
desítek lidí bez domova?? Nebo že alkohol pravidelně
pijí 3 z 10 deváťáků?
Hodně jsme se toho naučili, na otázky, které jsme
nevěděli, odpovídal pan učitel Němec. Vždy sprá
správně!
ka byla velmi zajímav
zajímavá a poučná.
Přednáška
Vojtěch Scheicher, Anežka Dudáčková, 7. C

Motto
„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu
celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“

Recenze
Svíčková mše

Dne 12.11.2014 se před svátkem 17. listopadu kon
konalo setkání nejen studentů na Piaristickém náměstí
v Českých Budějovicích. Zde si lidé připomněli rok
1939, 1969 a především rok 1989.. Též zavzpomínali
na Jana Palacha a jeho čin.
Vše doplnilo promítání dobových záběrů z období
roku 1939 až 1989 a též vystoupení Jardy Svobody
z hudební skupiny Traband. V 18 hodin začala již
tradičně svíčková mše, kde příchozí dostali při př
příchodu svíčky, kterými
kterými se rozzářil celý kostel.
Po skončení
mše se lidé
odebrali
k
slepému rameni a v 19
hodin se stali
svědkem vypouštění 25
balónů (na připomínku 25 let svobody v naší zemi)
z rukou skautů na palubách lodí z ČB (viz titulní foto).

Václav Havel

Interview s Petrem Němcem
1) Pane učiteli, proč jste si vybral pr
právě učitelskou kariéru? Slyšeli jsme,
že jste uvažoval o studiu medicíny.
Protože mě bavil sport a biologie,
tak je teď učím.
2) Znal jste pana učitele Škrnu již
předtím, než jste nastoupil do školy
jako učitel?
Ano, hráli jsme spolu fotbal.
3) Čemu se věnujete ve volném čase
čase?
Fotbalu a plážím v létě, teď spíše llyžím a prknu…
4) Je pravda, že hrajete fotbal za N
Novou Ves?
No, trénuji...
5) Jak si rozumíte s kolegy ve společném kabinetu (p.uč. Krupa, Šesták, Škrna)?
Škrna)
Máme úplnou pohodu, kolegové jsou super
super. ☺
6) Víme, že jste velmi dobrý hráč na kytaru, co hrajete nejraději?
nejraději
Nejraději hraji všechny české písničky.
7) Ovládáte
vládáte i jiné hudební nástroje
nástroje?
Ano, harmoniku, akordeon, klavír, „vozembouch“…
8) V loňském školním roce jste sehrál hl. roli ve školním muzikálu Král zbojníků
jako zlý Gisbern. Co chystáte pro tento rok
rok?
Letos se snad zúčastním muzikálu Brundibár.
9) Opravdu kroužek „Zpíváme
Zpíváme s Dojčem“ funguje?
Bohužel ne, žáci tomu nevěřili a mysleli si, že to je legrace, tak se nepřihlásili.

Tak a je to tu! Letošní hororový hit Annabelle!
Koukejte si všichni odpočinout také jednou od učení
a vyražte
ažte do kina na špičkový horor Annabelle.
Annabelle... :o)
ěj je vážně strašidelný!
... Děj
Manželé John a Mia čekají své první miminko a Mia
miluje staré dřevěné panenky. John se rozhodl, že jí
koupí dokonalý dárek – starou dřevěnou
ou panenku
oblečenou do sněhobílých svatebních šatů. Miina rar
dost z panenky ale nemá dlouhého trvání. Jednou v
noci vtrhnou do sousedního domu vyznavači satansata
ského kultu a brutálně zavraždí Miiny sousedy. Miu to
ovšem probudí a pošle Johna, aby se šel podívat,
podívat, co se
stalo. Poté,, když se vrátí od krve, pošle Miu zavolat
sanitku. Vyznavači napadnou i Miu s Johnem a Mia je
bodnuta nožem do břicha. Plod však nepoškodí....
Prolitá krev a hrůza
hrůza nejsou to jediné, co za sebou nen
chávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost
bytost tak zlomyslzlomys
nou, že nic z toho, co udělali, nelze ani zdaleka srovsro
návat se zlem, kterým je nyní posedlá Annabelle....
Tak neváhejte a šup do kina! :o)
A příště
íště se těšte na nějakou tu oblíbenou MUSIC! ♥

Lenka Šináklová, 9. C

Kristýna Hájková, 9. C

10) Máte přítelkyni
přítelkyni?
Momentálně n
ne.
11) Jaká je Vaše vysněná přítelkyně
přítelkyně?
Sportovní, vždy pozitivně nalad
naladěná, krásné oči, musí umět na lyžích..
Měla by umět trošku anglicky, být
krásná, společenská a musí mě
pouštět na fotbal a na pivo
pivo. ☺
12) Jaké jso
jsou vaše oblíbené značky
oblečení
oblečení?
Nike, ale mám rád všechny spo
sportovní značky
značky.
13) Máte rád zvířat ?
Mám rád psy, nemám rád kočky.
14) Vlastníte ně
nějaké zvířátko?
Ne, nemám zvíře.
15) Kam cho
chodíte
díte raději : Paradox vs. Maxim?
Maxim
Jednoznačně Maxim
Maxim.
16) Těšíte se na Vánoce
Vánoce?
Docela ano, hlavně na prázdniny…
17) Co máte na vánoční prázdniny v plánu a
co byste rád dostal od Ježíška ?
Tak, chci je
jet na hory, pak strávit Silvestra
ilvestra
s partou…
Od Ježíška… to je těžké… HLAVNĚ NE PONOŽKY .☺

Rozhovor vedly L. Šináklová a K. Hájková, 9. C

