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ZDARavíme vás! Po prázdninách nás tu máte zpět. Tentokrát
jsme pro vás připravili například tyto články:
One Direction
Rozhovor s paní učitelkou Naděždou Svobodovou
Rozdíly
Doplňovačka

Jednou chlapeček přinese domů ukázat žákovskou knížku.
Tatínek ji otevře a uvidí pětku. Chlapeček dostane facku. Tatínek
listuje dál, uvidí další pětku a chlapečkovi vrazí druhou facku.
Listuje dál a uvidí „zpěv- jednička." Chlapečkovi dá třetí facku a
chlapeček říká: ,,A ta byla za co?",,Za to, že když jsi dostal dvě
pětky, je ti ještě do zpěvu.“
Příspěvek Jana Šimurdy
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One direction
One direction je britsko-irská hudební skupina.
Její členové jsou: - Harry Styles
- Louis Tomlinson
- Niall Horan
- Zayn Malik
- Liam Payne

Fakta
Niall Horan : Niall nesnáší, když někdo říká něco
špatného o Justinu Biebrovi. Hraje na kytaru. 
Louis Tomlinson : Nejraději má holky, které jedí
mrkev. 
Harry Styles : On vymyslel jméno skupiny. Umí žonglovat až s pěti míčky.
Zayn Malik : Harrymu na noze vyholil jeho iniciály „HS“ když spal. Miluje chipsy a
zmrzlinu 
Liam Payne : Bojí se lžičky. Má rád holky s vlnitými vlasy . 

Příspěvek Elišky Kratinové
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ROZHOVOD S PANÍ UČITELKOU
NADĚŽDOU SVOBODOVOU
1, Proč jste se rozhodla jít na naší školu?
- Škola mi byla doporučena a jiné volné místo v okolí
nebylo.
2, Líbí se Vám tu?
- Ano. Jak okolí školy, tak i žáci.
3, Co děláte ve volném čase?
- Starám se o svoji tříletou dceru a s rodinou si stavíme
nový domeček.
4, Máte nějaký oblíbený film?
- Stmívání, už se těším na poslední díl.
5, Chtěla jste být od malička paní učitelkou?
- Ano, chtěla. Dokonce jsem si na ni i hrála.
6, Hrajete na nějaký hudební nástroj?
- Ne, bohužel nehraji.
7, Jaký školní předmět jste měla nejraději?
- Nejraději jsem měla hodiny zeměpisu a přírodopisu.
8, Jakou máte nejoblíbenější barvu?
- Moje nejoblíbenější barva je fialová.

Příspěvek Gabči Jansové a Aničky Honešové
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Klauni očkatí jsou všežravci. Rodí se
jako samec,ale své pohlaví mohou
změnit na samičí. Živí se zbytky
ryb,které jsou zabity jedovatými
sasankami. Klauni očkatí žijí mezi
jedovatými sasankami mořskými, avšak
jejich kůže je pokryta vrstvou slizu,
který je před jedem chrání.

Koráli se rozmnožují dělením na
nové jedince. Velký korálový útes
je tak rozlehlý,že ho lze spatřit i
z vesmíru. Koráli tvoří mořské
útesy, což jsou nejrozsáhlejší
ekosystémy na světě. Koráli mohou
vypadat jako kameny,ale ve
skutečnosti to jsou zvířata.

Průměrná délka života perutýnů je
15-16 let. Perutýni jsou jedovatí a
na těle mají na obranu 18
jehel,které používají i jako
ploutve. Perutýn ohnivý dosahuje
délky až 0,4metru a váhy 1,2kg.

Příspěvek Kláry Kuškové
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Příspěvek Elišky Vajsové
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28.září
28.září slavíme jako Den české státnosti už devátým rokem. V tento den si
připomínáme smrt českého přemyslovského knížete a patrona naší země
svatého Václava.

28.října
Tímto státním svátkem si připomínáme vznik samostatného
československého státu, který byl vyhlášen 28. října 1918.

Příspěvek Gabči Jansové

DOMALUJEŠ MOJI DRUHOU PŮLKU??

Příspěvek Kláry Palkové
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Po doplnění
scházejících písmen
vzniknou podstatná
jména.
Doplněná písmena,
čtená po řádcích,
tvoří tajenku- je to
jméno a příjmení
našeho zpěváka.

Tajenka:
Narodil se 20. ledna 1965.
Je to český zpěvák.
Mezi jeho muzikály patří například Johanka z Arku,…
Vystupuje v Hudebním divadle Karlín.

Podepsané soutěžní lístky

Příspěvek Kláry Palkové

odevzdávejte do krabice pod
nástěnkou s novinami.
Soutěž bude trvat do 20.11.2012
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- Pokud se ti naše noviny líbí, tak neváhej a přidej se
k nám. ( Jen to musíš nahlásit paní učitelce Malcové
z 1.třídy a potom se s tebou domluvíme, těšíme se na vás.)
- Vaše příspěvky nám můžete posílat na adresu:
noviny.zdar@seznam.cz .
- Naše noviny si můžete prohlédnout i na školních
stránkách www.skolabroumy.cz .

REDAKCE:
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