ČASOPIS ZŠ STARÉ MĚSTO /ROČNÍK 2018 – 2019/
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Osobnost

Školní
akce

Obsah / Úvodník
Milí

čtenáři

našeho

školního

časopisu,
2……. Obsah a úvodník
3……. Marie Terezie
4……. Říjnová jména
5……. Adaptační pobyt
6……. Biomy ZOO Lešná
7……. Návštěva Úřadu práce
8……. Sonja Reinecke
9……. Sonja Reinecke
10…… Sonja Reinecke
11…… Rozhovor s panem ředitelem
12…… Rozhovor s panem ředitelem
13…… Rozhovor s panem ředitelem
14…… Halloween
15…… Kam vyrazit?
16…… Pro legraci

vítáme vás u říjnového čísla.
Školní

rok

proudu,

uţ

a

je
to

v plném
znamená

i spoustu akcí a novinek, které
vám v tomto čísle přinášíme.
A na co ţe se můţete těšit?
Dozvíte
6.

se,

jak

ročníků

si

uţili

adaptační

ţáci

pobyt,

jak 9. třídy navštívily Úřad
práce

a

jak

je

návštěva

s výhledem

na

jejich

budoucnost

obohatila.

Mimo

jiné vám přinášíme autentický
pozdrav

Sonji

německé

Reinecke,
studentky

z Gymnázia v B RD.
A

v neposlední

řadě

si

nenechte ujít rozhovor s naším
novopečeným

panem

ředitelem.

Váš Všeználek
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Osobnost
MARIE TEREZIE (13. 5. 1717 – 29. 11. 1780)
Marie Terezie pochází z rodu
Habsburků,

byla

rakouskou,

arcivévodkyní

královn ou

uherskou

a českou. Byla jedinou vládnoucí ţenou
na českém trůně.
Marie

Terezie

kteří

ji

učili

Jiţ od mládí byla

vychovávána
hlavně

náboţenství,

dějinám,

francouzštině,

a

Svého

němčině.

Jezuity,

muţe

latině
Františka

Štěpána poznala jiţ v šestnácti letech,
jemu bylo pouhých patnáct let. Na
trůn nastoupila po svém otci 20. října
1740.
Za její vlády došlo k mnohým
reformám státní správy, ar mády a školství. Bývá označována jako
„císařovna Marie Terezie“, ale coby

ţena se nikdy nemohla stát

vládnoucí císařovnou Svaté říše římské. 13. září 1745 byl císařem
zvolen její manţel František I. Štěpán Lotrin ský. Marie Terezie také
zavedla nám známou školní d ocházku. Umřela 29. listopadu 1 780.

Kočendová Markéta, VII. D
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Jména
VÝZNAM JMEN V ŘÍJNU

Igor (1. 10.)
Igor je typicky ruským jménem, které
má skandinávský původ. Jméno Igor
vzniklo

ze

staroislandského

jména

Igwarr, které se vykládá jako „bůh
plodnosti“ (v ČR se takto jmenuje
5 188 lidí).

Erik (26.10.)
Muţské

křestní

jméno

Skandinávii. Vzniklo ze

Erik

má

původ

ve

skandinávského jména

Eirík(u)r, významem „čestný vládce“. Jeho původ
bývá spojován se staroger mánskými slovy „ehre“
neboli „čest“ a „ríhhi“ neboli „vládce“ (v ČR se
takto jmenuje 3 882 lidí).

Silvie (29.10.)
Ţenské křestní jméno Silvie (také Silva) má latinský původ . Vzniklo z
latinského slova „silva” s významem „les”. Jméno Silva lze přeloţit jako
„lesní ţena”, „ţena z lesa” (v ČR se takto jmenuje 7 323 lidí).

Vondrák Filip, VII. B
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Co se děje ve škole
ADAPTAČNÍ POBYT
V průběhu září se všechny šesté třídy
vydaly na adaptační pobyt na Slovácký dvůr
v Ostroţské Nové vsi. Vzhledem k tomu, ţe
nám

místní

personál

nestihl

nachystat

a uklidit pokoje , tak js me zůstali venku
a zvolili si mezitím samosprávu naší třídy.
Do oběda jsme byli venku, kde jsme si
rozdělili pokoje . Po obědě jsme se vybalili
a šli na lanové hřiště. Asi po dvou hodinách
jsme šli do Izby, kde jsme aţ do 22 hodin
zpívali a hráli.
Na druhý den nás čekala ranní rozcvička. Pak jsme se nasnídali
a šli jsme na naše pokoje. Do oběda
jsme jen od počívali. Potom jsme se
vydali do lesa, kde plnila po cestě naše
třída

spoustu

úkolů.

Pak

jsme

se

snaţili jako jeden team dostat přes
pavučinu, coţ nás mělo sblíţit. Asi po
jedné hodině pobytu v lese jsme se
vrátili na lanové hřiště, kde jsme byli
aţ do našeho odjezdu. Na rozloučenou
jsme si ještě jednou zazpívali a vydali
se do svých domovů.

Kalisz Jan, VI. B
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Co se děje ve škole
BIOMY NAŠÍ PLANETY
V pátek 5. 10. 2018 se
sešly třídy 8. A a 8. B před
školou, kde čekaly na autobus,
který je zavezl do ZOO Zlín na
přírodovědný program „Biomy
naší

planety“.

přivítal

pán

V ZOO

s paní,

nám

představili,

mohl

začít.

nás

kteří

a

se

program

Pustili

nám

na

seznámení úvodní video, které
jsme poté rozebírali. Pak jsme
se rozdělili do skupin a šli jsme
poznávat

plody

z deštného

pralesa. Na závěr jsme si napsali
testík,
z

který

nejlíp

vyřešili

8 . A. Adam Pohl a Michael

Fiala, z 8. B to byli Karolína
Frajtová

a

Následně

jsme

a

prošli

jsme

Lukáš

Filípek.

měli

rozchod

si

celou

Doporučuji

vám

rejnoky

podívat

a

ZOO.

navštívit
se

do

zrekonstruované haly Jucatan.

Duda Marek, VIII. A

6

Co se děje ve škole
NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE – 9. ROČNÍK
8. - 12. 10. se ţáci 9. ročníku
vydali na Úřad práce, kde zhlédli
prezentaci,
pomoci

při

která

by

výběru

jim

měla

budoucího

povolání a zároveň i střední školy.
Velkou

roli

hrála

kritéria

typu

„maturita nebo výuční list“ a naše
zájmy. Dostali jsme i Atlas školství,
který shrnuje všechny školy Zlínského kraje do jednoho katalogu. Vše je
velmi přehledné a jsou tam pouze nezbytné údaje, např. kolik ţáků
přijmou v dalším školním roce, kolik stojí ubytování, strava popř.
školné. Obdrţeli jsme také seznam internetových adres, které nám
mohou pomoci zjistit bliţší informace o konkrétní škole.

Doseděl Michal, IX. A
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Co se děje ve škole
NÁVŠTĚVA NĚMECKÉ STUDENTKY NA NAŠÍ ŠKOLE
V první polovině října k nám zavítala Sonja Reinecke, německá
studentka z Michel-Ende Gymnázia, aby nám představila svou školu
a své město Tönisvorst nedaleko Düsseldorfu v Severním Westfálsku.
Sonja přijela do České republiky v rámci výměnného pr ogra mu mezi
Gymnáziem ve Starém Městě a její školou Michael-Ende Gymnázium
v Tönisvorstu. Naši ţáci tak mohli v hodinách anglického a německého
jazyka

slyšet

nejen

rodilou

mluvčí

z BRD,

ale

zároveň

mladou

studentku s vynikající angličtinou. Sonja velmi oc hotně povídala nejen
o své škole a svém rodném městě Tönisvorst, svých sportovních
úspěších v karate a

o svých záměrech stud ovat ţurnalistiku, ale

zodpověděla i spoustu zvídavých otázek našich ţáků. Z pozitivních
ohlasů je patrné, ţe návštěvy tohoto druhu jsou pro naše ţáky vţdy
inspirujícím záţitkem.

Vojtková Petra
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Co se děje ve škole
PODĚKOVÁNÍ - ORIGINÁL
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Co se děje ve škole
PODĚKOVÁNÍ - PŘEKLAD

Milá paní Vojtková,
chtěla

bych

ještě

příjemný čas

jednou

za

ten

poděkovat, který jsem

s Vámi v hodinách německého jazyka
strávila. Většina dětí se opravdu snaţí,
coţ je vidět. Zkusit si být na chvíli v roli
učitele

bylo

skvělé

a

díky

Vám

a ostatním učitelům to byl pro mě velký
záţitek.

Vyřiďte

vašim

ţákům

mé

pozdravy a velkou pochvalu. A vřelé
pozdravy

i

ostatním

učitelům

německého jazyka, kteří byli po dobu
mého pobytu ke mně moc milí. Velmi
mě to bavilo.
Zdraví
Sonja
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Rozhovor
ROZHOVOR S PANEM ŘEDITELEM
Většina z nás zaznamenala v letošním školním roce spoustu změn. T ou
největší je pro nás pravděpodobně nejen nový pan zástupce, ale hlavně
nový pan ředitel, kterým se nestal nikdo jiný, neţ pan učitel Jan
Zábranský. A právě jeho jsme se vydali trochu vyzpovídat.

Co vás vedlo k tomu stát se ředitelem této školy?
Jedním z důvodů je to, ţe na této škole učím uţ dvacet let, tak jsem
chtěl nějakou z měnu.

Co byste chtěl na naší škole z měnit?
Teď bych chtěl hlavně přeţít ten rok plný rekonstrukcí, snad se zdárně
poved ou nejprve opravy 1. stupně, poté i 2. stupně, kdy se všichni
budou stěhovat. A vlastně to jsou ty změny. Doufá m, ţe se tento školní
rok obejde bez zbytečných zranění, aby třeba na někoho nespadla cihla
nebo taška ze střechy, aby někdo nezakopl o nějaký výmol. Zkrátka
aby vše vyšlo a výsledkem byla moderně vybavená škola.

Stýská se vám někdy po normální výuce, třeba po hodinách tělocviku
s námi?
Stýská, to ano. Někdy tady sedím za tím ředitelským stolem a ptám se
sám sebe: „Chybí mně to? Nebylo lepší učit?“ Ale uţ jsem to místo
hlavy školy přijal, tak se s tím popasuju. Takţe stýská se mi, ale je to
zase jiná práce. Ale s „deváťáky“ nacvičuji polonézu a vedu i nadále
cimbálovku, to jsou takové dvě hlavní akce, které tady mám rád a
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Rozhovor
budu v nich snad pokračovat. I nějaký volejbalový trénink během týdne
bych rád navštívil.

Změnil se nějak váš vztah k učitelům? Oslovují vás učitelé stále „Ahoj,
Honzo“ neb o spíš pouţívají „Dobrý den, pane řediteli“?
Je to jiné. Ale budu se snaţit, aby náš vztah byl co nejlepší, i kdyţ to
bude z jiné pozice. Většina učitelů se mnou mluví stále stejně a já bych
ani nechtěl, aby mi kvůli nové pozici třeba vykali. Jsou to moji
kolegové, kteří mě znají, a je jedno, jestli se známe pár měsíců nebo
těch dvacet let.

Jak vypadá běţný den pana ředitele?
V tom je to pro mě asi největší změna. V práci začínám stejně jako
dřív, to znamená kolem sedmé hodiny. Ale k ončívám většinou aţ mezi
pátou, šestou hodinou. Časově je to tedy určitě náročnější. Je tu
samozřejmě více práce, převáţně té kancelářské- počítání a pa pírování.
Taky organizování, příprava porad a pr oslovů… A je to samozřejmě
hodně odlišné od toho učení a od práce s dětmi, všechno se to tady
časově natáhne.

Jaká vidíte pozitiva a negativa na postu ředitele?
Kdyţ začnu negativy, tak určitě sem řadím jiţ zmiňovanou časovou
náročnost, pr otoţe té práce je tu skutečně dost a nemůţu odejít od
nedokončených úkolů. Dalším negativem je vyřizování spousty věcí
a hlavně je to zařizování z různých odvětví, takţe chvilku vyřizujete
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Rozhovor
jednu záleţitost a za chvíli zase jinou, úplně odlišnou. Chvilku řeším
nějaký problém na stavbě, pak třeba závadu v kuchyni. Ale asi bych
v tom zároveň viděl i pozitivum, ţe jako učitel uţ nemusím myslet
jenom na problémy s učením a s nějakými darebáky, ale je to daleko
rozmanitější. Bavím se s různými lidmi, a to je na tom to zajímavé.
Komunikace s lidmi a snaha o to, aby bylo c o nejvíce lidí spokojených,
jak zaměstnanci, tak ţáci, rodiče… A to je na tom to pěkné.
Moc děkujeme panu řediteli za rozhovor a přejeme mu jen to nejlepší
v jeho nové funkci!

Broklová Barbora a Vagundová Dominika, IX. D
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Halloween
HALLOWEEN
Poslední říjnový večer se
v mn oha

zemích,

především

v Americe, slaví Halloween. U nás
sice

nemá

Halloween

takovou

tradici, ale postupně se dostal
téměř do celého světa .
Kořeny svátku sahají aţ
do dob před naším letopočtem,
kdy Keltové slavili v ten to den konec léta a příchod n ového r oku. Na
přelomu října a listopadu se pr olínal svět ţivých a mrtvých, říkalo se
tomu Sa mhain. Kdyţ se slavilo, všude hořely obrovské ohně a lidé si na
sebe dávali masky, aby se chránili před zlými duchy.
Do Ameriky se svátek dostal díky Irům kolem 19. století. Irové
vyřezávali děsivé obličeje do vydlabané řepy, kter ou dávali posledního
října se zapálenou svíčkou do oken,
coţ mělo odehnat duše zemřelých.
V Americe

potom

začali

pouţívat dýně. Děti se v předvečer
svátku

Všech

svatých

vydávaly

ve

strašidelných maskách na koledu, kdy
za odměnu získávaly sladkosti a ovoce.
Tato pod oba slavení Halloweenu se
uchovala dodnes.

Foret Kryštof, VII. B
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Kam vyrazit?
KAM ZA K ULTUROU V PŘŮBĚHU LISTOPADU?
Výstava Titanic v Brně
Od 30. 10. 2018. se můţete podívat na kopii kabin Titanicu, můţete
se dotknout led ovce, d o kterého Titanic vrazil. Také zde můţete
zahlédnout hodinky, šperky, oblečení a fotky

pasaţérů, kteří na

Titanicu zahynuli.
Resort Hrubá voda
Resort Hrubá Voda je moderní areál nejen pro rodiny s dětmi, který
nabízí celoroční vyţití pro kaţdého. Resort leţí v údolí řeky Bystřice
pod strmými kopci Oderských vrchů a Nízkého Jeseníku, je vzdálený
22 km od Olomouce a je výborně dostupný autem či vlakem. Mají
tady připravených mnoho aktivit pro všechny věkové kategorie např.:
Kamzíkovo hřiště v korunách stromů, ale také discgolf a minigolf pro
dospělé,

také

wellness

sluţby

a

masáţní

salón.

Doporučuji

jako

víkendovou d ovolenou anebo jako jednodenní výlet.
Jalubí plné strašidel 2018
Zkusili jste si někdy projít Jalubí bez světel? Já ano, a dokonce uţ 10x.
Máte dost adrenalinu a nebojíte se strašidel ? Jestli ano, tak přijďte
v pátek 9. 11. 2018 do Jalubí a zkuste si uţít tuto akci, která se koná
uţ jedenáctým rokem a je čím dál lepší.
Velmi doporučuji tuto akci navštívit. Je zábavná, koná se venku a vy si
uţijete zajímavý večer s přáteli.

Duda Marek, VIII. A
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Pro legraci
Na přírodovědné procházce lesem ukazuje učitel u potoka na ohlodané
stromy a ptá se: „Víte, děti, kdo to udělal?" A sborově se ozve: „To my
ne, to byli ti z déčka!“
Přijde policajt do prodejny s elektronikou reklamovat televizi a povídá:
„Divá m se takhle na tu bednu, škrábu se při tom hřebíkem v uchu
a najednou „prsk“ a nejde zvuk.“
Vyloví rybář zlatou rybku a rybka říká: „Pusť mě, splním ti tři přání.“
A rybář na to: „To máš s můlu, já jsem kouzelný dědeček.“
Co je to úplná smůla? Mít alergii na zlato a chytit zlatou rybku.
Tatínek nadává synovi: „Johny, kdyţ bylo Lincolnovi tolik co tobě,
denně se ve světle krbu učil.“ Synek odpovídá: „Jo , tati, a kdyţ bylo
Lincolnovi tolik co tobě, byl prezidentem.“

Vondrák Filip, VII. B
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