Měsíční zpravodaj 12 – 2014 / 2015

Prosinec 2014

Kalendárium
18. 12. 2014
19. 12.

15.00 – 17.30
Vánoční trh
třídnické hodiny a dřívější konec vyučování

22. 12. – 4. 1. 2015
12. 1. 2015

Vánoční prázdniny
17.30
Třídní schůzky

pro všechny
1. stupeň: 11.40
6. ročníky: 12.00
7. – 9. ročníky: 12.35
pro všechny
rodiče, žáci, učitelé

Zápis z jednání Zastupitelstva
Zastupitelstvo si určilo místo srazu před schody u hlavního vchodu do školy.
Dopisy pro adoptovaného chlapce z Indie: na dopisy bude odpovídat Jakub Pařízek (9.A) a
Lukáš Vácha (9.B).
Nepořádek v Infocentru: paní knihovnice může kdykoliv kohokoliv z IC vykázat. Infocentrum
má svůj provozní řád a žáci jsou povinni ho dodržovat.
Někteří zastupitelé se neúčastní rady, a to bez omluvy!

Návrhy a hlasování
Návrh
Třídění odpadu

Podal
Klady
Zápory
Realizace
Hlasování
PhDr.
větší pořádek ve --schváleno
třináct PRO
Rozum
třídách
čtyři PROTI
Koupi dvou košů s víkem do každé třídy zajistí učitelé; jeden hrazen ze sběru, jeden z TF.
Pingpongový stůl
?
vyžití o přestávzatím nezjiš- schváleno i
proběhlo již
kách
těny
vedením
minule

Recenze

Poznáte, kdo jsem?

Woow! A je to tu, úplná
hudební pecka!
Song nese název MAAT
- Já a Ty 2 (ft. Viktor
Sheen, Sharlota, Ezy,
Ben Cristovao).
Písnička vznikla v září
tohoto roku a na YouTube má už neuvěřitelných 737 980 zhlédnutí
a více jak 5000 like!
Když vyšel videoklip,
písnička byla skoro na
každém profilu teenagerů na Facebooku.
Ve videoklipu je mnoho
skvělých aut a hlavně skvělých rapperů a šmrnc mu
dodává Sharlota, jako jediná rapperka.

1.
Maat je hodně oblíbený společně s Benem
Cristovaem, Ezym a Vikym, takže být vámi, tak
co nejdříve zhlédnu, stáhnu do mobilu a poslouchám, kde se jen dá. Je to vážně pecka!
A tady je boží ukázka z textu:

3.

„A voni se na tebe koukaj jako na boha,
řvou proboha, tý barvě nejde odolat.
Odmala sem je chtěl všechny mít,
řval, že budou všechny mý.
A pak vidim tvojí kůži celou bílou jako
sníh.
Tak se na ní chci svízt, tak ukaž mi, co
umíš ty,
než skončí beat.“

Interview

2.

4.

Jsem hezká a ve tvaru bumerangu. Hrozně moc se těším, až vykouknu z hezky barevného papíru. To bude něco slavnostního, moc,
moc se těším na nohu.
Juchú! Konečně budu mít od Dukelský pokoj. Ale bohužel na napořád, na novej rok už tam zase budu muset jít a sedět v lavici s tou
šprtkou.
Právě jsem se narodil, mám hroznou radost!!! Jsem přímo nadšený.
Hned, jak jsem vylezl na svět z vyhřátého pelíšku, byl jsem zabalen
do bílého kožíšku. Je nádherný, voňavý a velice příjemný, již mi není
zima. Bydlím v domečku a je tu hodně mých sourozenců, rádi si
spolu povídáme a dumáme nad naší budoucností. Měl jsem velmi
rád mého černého bratra, byl největší z naší rodiny, tak jsme mu říkali Obřík. Byl tak chytrý, vtipný, ale také dosti tlustý. Prostě slaďoušek. Bohužel už mezi námi není...V jednom okamžiku jsme byli
ve vzájemném obdivování svých kožíšků, když náhle se nad námi
objevilo bílé světlo a nádherná záře a Obřík se vznášel vzhůru. Už se
nikdy nevrátil...A nikdo neví, co se s ním stalo. Všichni jsme toužili
být na jeho místě, neboť byl určitě vyvolen pro nádherný život.
Ach jo! Proč ty Vánoce sou! Vždyť Dukelské bude smutno!!! Padá
tam prach a já ho ani nemůžu utřít. A už dlouho jsem nežalovala.
Tak mi to schází.
Pozn. Texty autorů nejsou upravovány.

s Justýnkou, Šimonkem, Jonáškem a Pavlínkou

JUSTÝNA HOŘÍNKOVÁ, 1.B

JONÁŠ KURZ, 2.C

Co bys ráda dostala na Vánoce od Ježíška?
Nějakou Barbinku, mám totiž strašně ráda Barbinky a v televizi jsem viděla, tu, co plave ve vodě a svítí jí ocas, tak bych ji moc chtěla.
Jaké tradice dodržujete na Vánoce?
Třeba vždycky smí od stolu vstát jenom mamka.
Chtěla bys mít na Vánoce léto?
Ne, mám ráda sníh a léto má být jen když je léto.
Jíte kapra na Vánoce?
Ano, babička ho má na Vánoce ve vaně.
Proč slavíme Vánoce?
Protože oslavujeme příchod Vánoc. Vybrali jsme si čas, kdy to budeme slavit.
Jak podle tebe vypadá Ježíšek?
Já si představuji dvakrát. Jednou jako pána s dlouhýma vousama a podruhé jako miminko.

Těšíš se na Vánoce?
Hodně.
Jaké tradice dodržujete na Vánoce?
Samozřejmě upečeme cukroví, dárky… Pak si s těma dárkama hrajeme, že jo.
Jak bude vypadat váš vánoční stromeček?
Bude opravdovej a hodně velkej.
Zazvoní u vás Ježíšek na zvoneček?
Ne, nezvoní, my jdeme na procházku, a když se vrátíme, tak jsou tam dárky. ☺
Chtěl bys mít na Vánoce léto?
Ne!!! Je to divný! Hodně divný!
Jíte kapra na Vánoce?
Ne, my jíme řízky.
Jak vypadá Ježíšek ?
Má bílý šat, izraelský sandále, takový jako zářivý blond vlasy a je velkej.
Čím chceš být, až budeš velký?
Něco jako Michael Jackson.

ŠIMON ŠVÉDA, 1.B
Co bys rád dostal na Vánoce od Ježíška?
Auto na dálkové ovládání, umí jezdit po vodě a po blátě.
Co budeš dělat o vánočních prázdninách?
Budu s taťkou lovit kapra.
Těšíš se na Vánoce?
Ano, moc.
Jak bude vypadat váš vánoční stromeček?
Přinese ho Ježíšek, ale bude hodně velký.
Jíte kapra?
Ano.
Jak vypadá Ježíšek?
Malý ale stojí jako my, nemá křídla, určitě.
Nezlobí Tě paní učitelka?
Ne, je moc hodná.
Čím chceš být, až budeš velký?
Hasič.

PAVLA CHRÁŠŤANSKÁ, 2.A
Těšíš se na Vánoce?
Ano.
Co budeš dělat na Vánoce?
Asi dárky, abych pomohla Ježíškovi.
Jíte kapra na Vánoce?
Ano.
Zazvoní u vás Ježíšek na zvoneček?
Ano, jíme, pak se jde tatínek domluvit s andílkem, pak zazvoní na zvoneček a jdeme si
pro dárky.
Jak vypadá Ježíšek?
Já si pořád myslím, že má bílý plášť a má křídla a je bosý.
Čím chceš být, až budeš velká?
Paní doktorka v sanitce, protože chci vědět, co se dělá, když je pacient nemocný.
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