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ZDARavíme vás! Tady je další číslo. Tentokrát
jsme pro vás připravili například tyto články:
•

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

•

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA, FLORBAL

•

EXKURZE PRAHA

•

PROSINEC

•

SOLASIDO

Mikulášská nadílka
Ve středu 4. 12 proběhla v 1. třídě mikulášská nadílka. Nejenže přišli prvňáčky navštívit čerti, anděl a
mikuláš, ale i sami děti byly v tento den oblečeny do čertovských kostýmů.

Příspěvek Kláry Krauzové
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Dne 21. 11. 2013 proběhla na naší škole DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA. Zúčastnili se jí žáci a žákyně 8. a 9.
třídy. Letošní téma bylo „MĚSTO V PROMĚNÁCH ČASU“. Na 1. místě se umístil Martin Bucek z 8.
třídy (44 bodů), na 2. místě se umístily Klára Kušková a Denisa Pokorná z 9. třídy (40 bodů) a na 3.
místě umístil Jakub Donda z 8. třídy (37 bodů). Martin Bucek, Denisa Pokorná a Klára Kušková se po
Novém roce zúčastní okresního kola.
Příspěvek Kláry Kuškové

Florbal
Dne 13.11 se v Hořovicích uskutečnilo oblastní kolo ve florbalu. Naší školu
reprezentovali vybraní žáci z 8. a 9. třídy. Byli to Láďa Lejbl, Lukáš Zítek, Tomáš
Choc, Honza Čermák, Jirka Čermák, Michal Falc, Daniel Rampas a Míla Skořepa.
Kluci se umístili ve své skupině na 3. místě a bohužel nepostoupili ze skupiny.

Příspěvek Kláry Krauzové
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Dne 5. 11. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili exkurze v Praze. Exkurze se skládala ze dvou částí a to z
Atlantis center – Faraonovo tajemství a Národní zemědělské muzeu – Od věku sloužím člověku.
Exkurze v Atlantis centru se skládala ze dvou částí:
•

1. část- Povídání o starověkém Egyptě

•

2. část – Mumifikace a přijetí mumie do nebe

Mumifikaci a přijetí mumie do nebe jsme si sami vyzkoušeli a to pomocí scének.
V NZM jsme si prohlídli prohlídkový okruh složený z výstavy traktorů, domestikace
zvířat a z historie obalů.

Příspěvek Kláry Kuškové
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Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
V prosinci jsou vánoce,
, přesně jednou po roce.

Prosinec je velký čas,
Přišla zima a pak mráz.

(zdroj internet)

Prosí, prosí prosinec
sněhuláka o hrnec.
A krmítko o zobání
ptáčci mu vše vyzobali.

V zimě se dá dělat spousta sportů jako např. lyžovat, bruslit, sáňkovat,
stavět sněhuláky. Všechny děti se těší na Ježíška, který chodí 24. 12., a
který jim přinese dárky. Na Vánoce se dodržuju spoustu tradic např. zpívání
koled, pečení cukroví, pouštění lodiček, rozkrajování jablek,… Štědrovečerní

Děti mají nejraději,
když před čerty utíkají.
A těší se na Vánoce
a pak nashle - v novém
roce!

jídlo je kapr nebo řízek a k tomu bramborový salát nebo bramborová kaše. Po Štědrovečerní večeři
zazvoní zvoneček, což symbolizuje, že Ježíšek už dětem nechal dárky. Na podzim se suší kaštany,
žaludy a různé dobrůtky pro zvířátka, které se dávají v zimě do krmelců

PRANOSTIKY NA PROSINEC:
1. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice…
6. Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
6. O sv. Mikuláši snížek často práší.
13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
24. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
25. Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
26. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
31. Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

Příspěvek Terezy Rýpalové a Marie Jedličkové
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Dne 28. 11. na naší škole proběhla pěvecká soutěž SOLASIDO. Během ranních hodin proběhla
„generálka“ a večer od 18°° proběhla oficiální soutěž i s odbornou porotou. V 1. kategorii (1.
a 2. třída) se na 1. místě umístila Anna Srpová s písní Žabička zelená, na 2. místě Ondřej
Kuník s písní Běží liška k táboru a na 3. místě se umístila Eliška Hruboňová s písní Černé oči.
Ve 2. kategorii (3. – 5. třída) se na 1.nmístě umístil Martin Hořejš s písní Hallejah, na 2. místě
Rosalie Machartová s písní Nechte zvony znít a na 3. místě se umístila Tereza Rýpalová s písní
Když se zamiluje kůň. Ve 3. kategorii (6. – 9. třída) se na 1. místě umístila Aneta Svobodová
s písní Také Abow, na 2. místě Jan Šimurda s písní Bon soir mademoiselle Paris a na 3. místě
se umístila Klára Kušková s písní Chytila jsem na pasece motýlka. Vítězové se na jaře podívají
na republikové kolo na přehradě Orlík.

Příspěvek Kláry Kuškové

Žáci 6. a 7. třídy se 13. 11. navštívili Plzeň. Byli na prohlídce pivovaru a v Plzeňském podzemí.
Většinu určitě mrzelo, že jim nedali ochutnat.

Příspěvek Zuzany Malcové
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Dne 26. 11. navštívili žáci 4. a 5. třídy Plzeň. Zde byli v Techmánia – planetárium a v
Plzeňském historickém podzemí .

Dne 14. 11. navštívili žáci 2. a 3. třídy Čechovu stodolu v Bukové u Příbrami. Děti na místě
čekaly tyto věci: peklo a nebe s živými postavami, staročeské stromečky a betlémy – tvořivé dílny
pro děti.

Dne 2. 12. 1. a 2. třída navštívila planetárium v Praze. Téma bylo “ O Sluníčku, Měsíčku a
hvězdičkách“

Příspěvek Zuzany
3. částMalcové
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,, Ten časový posun se mnou pěkně zamával“, řekl Mortimer vycházející z budovy letiště. ,,Tak… a teď
ještě najít to muzeum“, prohlásil tónem, jakoby se to nemohlo stát. Tak tedy šel a šel a šel a šel….,ale
takhle by jsme mohli pokračovat 25 hodin denně, osm dní v týdnu….atd.
U Sekretera zatím zvonily všechny telefony v jeho kanceláři. Respektive jeden-co vyzváněl tak
protivně, že Sekreter v průběhu hovorů jen kýval. Ten jediný telefon zabíraly jen bulvární časopisy,
které, jak známo, prahnou po všech skandálech.
Konečně Mortimer určenou budovu našel. Byla to moderní budova, zakaleně bílá, se spoustou oken
a velkým vývěsním štítem. Když do této moderny vešel, uvítala ho milá paní, která vypadala, jakoby
se nikdy nezvedla ze židle. Na stěně před ním visela velká mramorová deska a do ní bylo zlatým
písmem napsáno:
VÍTEJTE V MUZEU.
POKUD SE ZDE POTKÁTE
S ŘEDITELEM, PROSÍM,
ŽÁDNOU KRITIKU.
DÍVKY, POKUD ZDE POTKÁTE
JUSTINA BIEBRA, COŽ NENÍ
PRAVDĚPODOBNÉ, PROSÍM,
ŽÁDNOU PANIKU.
DĚKUJI, ŘEDITEL

JAQUES SEKRETER

,, Je tady v, politickým azylu“, zašeptala tiše recepční ,, a je v pátém patře, místnost 083. Ale před ním
pšššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš“, nadechla se a pokračovala „
pššššššššššššššššššššššš“.
Místnost 083 byla úzká, dlouhá a šedá. Na konci místnosti stál těžký dubový stůl. Do toho znělo
protivné crrr.
,,Vy o tom víte, že ano?“, navázal protivně rozhovor Sekreter a otočil se na židli. ,, A o čem?“, chtěl
vědět Mortimer. ,,Harryson, Irwin.“ Ukázal nejprve nalevo a pak napravo. Oba muži vypadali hloupě.
Když Sekreter zjistil Mortimerův pohled na Harrysona a Irwina, pokračoval. ,,Ehm, totiž“, přiklonil se
k Mortimerovi, ,,Mauricius…“, zašeptal a opřel se do napohled měkého, černého křesla. Sekreter
pokračoval: ,, Takže teď jste můj soukromý detektiv.“ Zaznělo protivné crrrrrr, Harrysonův vztek
přetekl, uchopil hasicí přístroj a bouchl s ním do telefonu. Vylétly jiskry, poslední, malátné crrr;r;r a
malý černý telefon se rozpadl na malé kousíčky. ,, Nic jsem neviděl…“, řekl Sekreter, ,, Ohledně té
krádeže, mohu říci to samé.“ Podíval se na Harrysona, aby mu připomněl, že už teď má padáka. Vstal
a odvedl si Mortimera na chodbu. ,, Pojďte za mnou.“ Ukázal, aby šel rychle. Provedl ho skoro celým
muzeem. Asi po pěti minutách dorazili k těžkým dubovým dveřím. Prošli kolem dvou vojáků a úzkou
uličkou zamířili do šedého sálu. Sekreter zapnul světlo. V jediné vitríně uprostřed sálu se rozsvítilo
světlo.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…
Příspěvek Jáchyma Balaše
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- Vaše příspěvky nám můžete posílat na adresu:
noviny.zdar@seznam.cz
- Naše noviny si můžete prohlédnout i na školních
stránkách www.skolabroumy.cz .

REDAKCE:
Klára Kušková, Zuzana Malcová, Klára Krauzová, Jáchym Balaš, Tereza
Rýpalová, Marie Jedličková
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