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Milí čtenáři,
výletů. Tak se můžeme poohlédnout za
činností turistického kroužku při ZŠ Resslova
nebo se podívat, kam až dojely sedmé
ročníky během svých exkurzí.

máme tu opět adventní čas, a tak
jsme vám připravili pravidelnou porci čtení a
zábavy, abychom vám pomohli se v tomto
období na chvilku zastavit a udělat si čas
jenom pro sebe.

Naše starší ročníky si zase vyzkoušely na
vlastní kůži některé činnosti, které se jim
mohou hodit při výběru povolání. A tak
navštívily truhlářství a mlékárnu a podívaly
se, co vše práce v těchto oborech obnáší.

Asi máme všichni rádi dlouhé zimní
večery trávené s rodinou, které věnujeme
nějaké tvořivé činnosti či hudebnímu
minikoncertu.
Také
hraní
rodinných
deskových her vás může stmelit a přinést
nové zážitky. Myslím, že mnoho dětí ve svých
vánočních přáních nějakou tu hru i
nezapomnělo zmínit. Také u nás ve škole si
žáci mohli vybrat, jaké deskové hry by chtěli
nadělit do svého hracího koutku.

Další krásné akce pro nás v uplynulém období
připravila paní učitelka Dobrovolná.
Prvním skvělým počinem byl projektový den
s názvem „Létat se dá i bez křídel“, kdy si
mnozí žáci uvědomili, že přání dobrého zdraví
není samozřejmostí a obsahuje tu
nejzákladnější lidskou potřebu. Překvapením
pro některé žáky bylo, jak jsou handicapovaní
lidé velmi soběstační a v mnohých případech
dokáží
svůj
život
prožít
mnohem
plnohodnotněji než někteří lidé bez
handicapu.
Druhou skvělou akcí, která se stala již tradicí,
byla soutěž Resslovský slavík, která má velký
okruh soutěžících i těch, co přicházejí
pravidelně fandit. Soutěžícím, kteří se umístili
na předních místech, gratulujeme a paní
učitelce moc děkujeme, že pro nás opět
nachystala tak strhující show.

Díky tomu najdete v tomto čísle
anketu týkající se oblíbenosti deskových her.
A jaké hry zvítězily? No, nebude asi
překvapením, že ty hodně akční, při kterých
děti mohou využít svoji kreativitu či rychlost.
Všichni věříme, že hraní utuží vztahy mezi
spolužáky a přinese jim nové zážitky a
vítanou relaxaci na přestávky.

Všem přeji krásné Vánoce plné pohody a klidu u
deskových her!

Mnoho tříd se také ohlíží za uplynulým
obdobím společné práce, tvoření, zážitků a

Petra Zavřelová
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Zdravíme všechny z ředitelny!
Více jak jedna pětina školního roku 2017/2018 je za námi a my doufáme, že jste
rozjezd nového školního roku a první klasifikační období zvládli bez větších problémů.
A komu snad něco uteklo, má ještě dostatek času to napravit. Nic není ztraceno!
Při posledním projektovém dni „Létat se dá i bez křídel“, který považujeme za
velmi úspěšný a prospěšný pro nás všechny, jsme všichni mohli vidět, že má cenu nic
nevzdávat a vždy se snažit veškeré překážky překonávat. Náš host nám ukázal, že i
přes velký zdravotní handicap dokázal a dokazuje spousty úžasných věcí. Když se
zamyslíme nad životním osudem našeho hosta, dost možná si řekneme, že ty „naše
problémy“ zase tak velké nejsou a překonat je nebude zase až tak velká práce. Velmi
děkujeme všem, co se na tomto projektu aktivně podíleli.

Od nového školního roku jste možná ve škole zaznamenali jednu novinku.
I když se netýká všech tříd, můžeme říci, že se týká celého našeho školního kolektivu.
Jak nás zaměstnanců školy, tak všech žáků. Byl před nás postaven jeden velký úkol. A
to – pomoci začlenit nové žáky/cizince/ - do našeho kolektivu.

Mějme na paměti, že to pro ně není vůbec jednoduché. Přichází mnoho změn –
prostředí, způsob výuky, noví učitelé i spolužáci a hlavně jazyková bariéra. S velkou
radostí jsme uvítali vstřícnost spolužáků daných tříd. Všem, kdo pomáháte těmto
novým spolužákům, patří velká pochvala a poděkování. Asi největší odměnou je pro nás
pokrok, který tito žáci již udělali. I tato nová zkušenost nese v sobě prvky z prvního
odstavce – stojí za to překonávat překážky – nejen svoje, ale můžeme-li pomoci je
překonat také jinému, měli bychom tak učinit. Kdo ví, i my jednou můžeme takovou
pomoc potřebovat.
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A protože se blíží doba roku, kterou máme všichni rádi, čas adventní
a vánoční, chtěli bychom všem popřát, aby tuto dobu prožili v co největší pohodě a
radosti. Byli bychom rádi, aby se všichni žáci zapojili do příprav na toto období. Stačí
si pěkně vyzdobit třídu, přispět svým výrobkem na Adventní jarmark, zúčastnit se
aktivit, které vám naši učitelé a paní vychovatelky připraví, aj. Samozřejmě při tom
všem nesmíme zapomenout na poctivou přípravu na vyučování a plnit všechny uložené
úkoly.

My jsme vám připravili dárek v podobě nákupu nových knih do žákovské
knihovny za cca 37 000,- Kč. Děkujeme našemu parlamentu, že se na výběru knih
podílel. Novinkou jsou knihy v anglickém jazyce – nemusíte mít obavy, zvládnete je! 
A tady si dovolíme vyslovit jedno přání. Velmi bychom uvítali, abyste si knihy půjčovali
ještě více než dosud. Nepochybujeme o tom, že si každý ze seznamu, který je také na
našich školních stránkách, vybere to své.

Krásný adventní čas a kouzelné Vánoce přeje
Petr Culek a Iveta Vodová
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1. A, B
Slavnostní předávání Slabikářů
Ve čtvrtek 2. listopadu se žáčci 1. A a 1. B a jejich paní učitelky vypravili do místní
knihovny, kde je čekalo slavnostní předávání Slabikářů. Většina dětí zde byla poprvé.
Dozvěděly se o knihách, čtení a knihovně. Hned na úvod je paní knihovnice vyzkoušela se
znalostí písmenek, dávala jim písmenkové hádanky a nakonec jim přečetla pohádkový
příběh o písmenku O. Pak už došlo na samotné předávání Slabikářů, na které se děti
velmi těšily. Nadšeně si listovaly novou učebnicí, prohlížely si svou „první knížku.“
Spokojení prvňáčci odcházeli z knihovny s dobrým pocitem a předsevzetím stát se
zdatným čtenářem.
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1. A, B
Halloweenská školička
Poslední říjnové dny se naše malá školička proměnila ve školičku Halloweenskou. My
prvňáčkové jsme měli od rána plné ruce práce. Protože to byla školička začarovaná,
kouzlili jsme i při matematice, čtení a psaní. Při pracovních činnostech jsme si vyrobili
halloweenská světýlka, dozvěděli se o tradicích tohoto svátku a domů jsme si odnášeli i
něco dobrého na zub.
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TURISTICKÝ KROUŽEK
Kdo se odpoledne nudí,
turistický kroužek zkusí.
S naší paní učitelkou,
s kamarádů partou velkou,
vyrazíme na vandr,
neber s sebou skafandr.

V přírodě je krásný klid,
stromy šumí, ptáček „píp“.
Vem písničku veselou,
a projdem se se školou.
Blatno, Hamry, Kameničky
okres náš já znám celičký.

Srní, také Vortová,
půjdeš s námi cestovat?
Do lesa se vypravíme,
medvěda se nebojíme.
Prochodíme celý svět,
každý by měl závidět.
Kristýna Dřevikovská
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3. A
O tatínkovi
Můj taťka je velký rybář. Kaprů se ale nepřejí. Chodí však chytat pstruhy, které má moc rád. Na
ryby chodím s taťkou i já a můj největší kapr je 52 cm.
Lukáš Stehno, 3. A
Můj taťka je nejlepší ze všech. Taťka provozuje florbalový kroužek. Chodím na něj rád. Pořádá
florbalové zápasy. Jezdíme s florbalem a s taťkou třeba do Skutče.
Dan Štorek, 3. A

O mamince
Moje maminka se jmenuje Radka. Mamka není líná, protože chodí každý den do práce. Ráda chodí plavat a
vaří dobrá jídla. Maminka je moc hodná.
Péťa Vtípil, 3. A
Když má maminka čas, hraje se mnou karty, člověče, nezlob se, pexeso. Taky spolu lyžujeme, bruslíme a
chodíme na procházku. A na oplátku já pomáhám s uklízením. Mám svoji maminku ráda a žádnou jinou bych
nechtěla.
Nelinka Marešová, 3. A

O dědovi
Můj děda je dobrý člověk. Rád poslouchám příběhy z jeho dětství. Byl na vojně a skákal z letadla
padákem. Je statečný.
Zdenda Bouška, 3. A
Děda mi vypráví o tom, jak to bylo, když byl malý. Jednou mi vyprávěl o tom, jaká byla zima. Chtěl jít
ven, ale nedostal se, prý bylo tolik sněhu, že nemohl otevřít dveře. Musel vylézt oknem. Pak vylezl
ven a šel si hrát s kamarádem.
Kristýnka Beránková, 3. A

O prababičce
Moje prababička je moc chytrá a moc čiperná. Je jí 88 let, jmenuje se Ludmila. Jezdí na kole na
políčko. Pěstuje tam brambory, řepu červenou, řepu krmnou, kopr a mrkev. Každou sobotu k ní
s mamkou chodíme. Jsou u ní i moje sestřenice s tetou. Říkáme tomu „babinec“.
Anička Šustrová, 3. A
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4. A

Pro tvoření jsme stvoření

Sloni už vloni. Teda letos…

Aby se nám rozsvítilo,
máme vlastní sluníčka.

Moc rozumu na tak malé čepičky…
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4. A

Tuto stránku pro vás připravil Mikuláš Martínek.
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4. B

Ve druhém patře naší hlavní budovy proběhla anketa zaměřená na oblíbenost stolních her, které
jsou momentálně na trhu. Žáci si vybírali takové, které by rádi měli v plánovaném hracím koutku.
Vybírat však museli i podle dalších podmínek. A těmi byly:
A) HRA MUSÍ TRVAT NEJDÉLE 10 MINUT
B) HRA MUSÍ MÍT JEDNODUCHÝ PLÁNEK, MALÝ POČET KARTIČEK ČI MATERIÁLU KOLEM HERNÍ
PLOCHY
C) HRA MUSÍ BÝT PRO VĚTŠÍ POČET HRÁČŮ
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A nyní vám představíme hry, které se umístily nejlépe.

Jednotlivé týmy se pokoušejí uhodnout šikovnou pantomimou, popisem nebo
kreslením znázorněné pojmy a postoupit tak po dráze hry.

Hráči se snaží vyložit doprostřed stolu co nejvíce karet do hromádek jedné barvy podle pořadí čísel
a tím co nejrychleji vypotřebovat své karty z hromádky před sebou. Rychlost vykládání je klíčová.

Hra pro děti, které mají rádi napětí spojené se zábavou. Hra není určena pro plaché a nesmělé,
nebo pro ty, kteří si nechtějí namáhat mozkové závity.
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5. A
Lovci mamutů – dokončení textu
Doplňkovou četbou pro letošní školní rok je nám známá kniha od Eduarda Štorcha Lovci mamutů. Hned
v 2. kapitole s názvem Útok zubrů umírá matka ústřední postavy knihy, jíž je mladý chlapec Kopčem.
Úkolem žáků bylo přepracovat část textu tak, aby neskončil pro Kopčemovu matku Nianu tragicky. Několik
textů s dobrým koncem Vám k přečtení předkládáme.
Úryvek z knihy, k němuž se vztahoval úkol:
„Matka vidouc, že syn nedbá jejího varování, vskočila do bažiny a dostala se až k hochovi. Právě když se
soptící zubr zvedl a obrátil huňatou hlavu na hocha, aby ho rohem odhodil, uchopila Kopčema za ruku a
odtáhla ho. Sama se však přitom zabořila do řídkého bahna.
Vtom lovci bodli zubra oštěpem a vzpínající se býk převalil se na nešťastnou Kopčemovu matku. Zamáčkl ji
pod sebe do bahna.
Niana obětovala život za syna.“

Anna Vomelová

Anna Filipiová

Jiří Navrátil
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5. A

Julie Teplá

Lucie Vodičková
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5. B

V rámci matematiky se žáci 5. B učili souřadnice. Zkuste si spojit
zakreslené body podle abecedy. Poslední písmeno vždy spojte s bodem A.
Uhodneš, jaký obrázek Ti vznikl?

Barbora Milfaitová

Anna Gregorová
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5. B

Adam Zelenka

Řešení:
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5. B
V rámci čtení jsme se zase seznámili se známým spisovatelem, který se
zabýval především indiánskou tématikou. Vyluštíš, o jakého autora jde a
jeho nejznámější postavu indiána?

Adrian Pospíšil

Anna Gregorová

Stela Ježková
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6. A

PLUSY A MÍNUSY PŘECHODU NA 2. STUPEŇ OČIMA TŘÍDY 6. A

CO SE NÁM ZDE LÍBÍ…
+ třída v přízemí hned vedle Charlieho
+ větší klid než ve 2. patře
+ volné hodiny na oběd
+ větší porce jídla v jídelně
+ po poslední hodině nás vyučující neodvádí do šatny
+ větší šatna
+ nové zajímavé předměty (z vlastivědy máme zeměpis a dějepis, z pracovních činností dílny a
pěstitelské práce)
+ více se toho naučíme
+ střídání více učitelů
+ méně domácích úkolů
+ rozdělení tělocviku na kluky a holky
+ v hodinách tělocviku děláme cviky, které jsou pro nás zcela nové
+ máme dobré vyučující
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6. A

NA CO SI MUSÍME ZVYKNOUT…
- těžší učivo
- nové předměty
- více písemných prací, i neohlášených…
- střídání více učitelů s různými požadavky
- přísnější vyučující
- delší zápisy
- delší vyučování
- pokud něco potřebujeme, musíme jít do sborovny – už nám to nezařídí třídní učitelka
- na některé hodiny se musíme stěhovat do jiných tříd
- větší zima ve třídě (mimo topnou sezónu)
- WC v prvním patře
- povinná četba
- více učebnic a sešitů a tudíž těžší školní batoh

PODTRŽENO SEČTENO…
Prostě se nám tu líbí. Co bylo, na to v dobrém vzpomínáme a na to, co bude, se už teď těšíme.
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6. B

Advent
Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického
roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba
radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní
přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve
to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy,
tanec a zpěv.

Dopis 6. B Ježíškovi
Kolečkové brusle

Knížka

Kolo

Brankářské rukavice

Ponožky

Koloběžka

Tričko

Hokejku

Psa
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Mikinu

6. B

Lyže

Deskovou hru

Kytaru

Iphone x

Powerbanku

Plyšáka

Skateboard

Aktovku

Před Vánocemi ve společnosti čerta a anděla obchází rodiny s dětmi Mikuláš, děti jsou tázány, zda
byly celý rok hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Hodné děti dostávají
sladkosti, ale zlobivé děti dostávají uhlí, bramboru nebo dárky připomínající čerta.
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6. B
1. Vánoční pečivo
2. Ježíšek donese dárky pod …
3. Nosí v Americe dárky
4. Hlavní postava v pohádce Ledové království
5. Na sjezdovku potřebujete …
6. Nosí v Česku dárky
7. V zimě bývá sněhová …
8. Z kopce se jezdí na …
9. Chodí s Mikulášem a Čertem
10. Jak se jmenuje sport, když se jezdí na bobech
11. O Vánocích jíme sladké …
12. O Vánocích
stavíme …
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7. A
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7. A

Exkurze v Ostravě – Miniuni a Svět techniky!
Ve čtvrtek 16. listopadu jsme si museli přivstat. Čekala nás dlouhá
cesta na sever Moravy až do Ostravy. Sraz na hlineckém nádraží byl
po půl šesté. Někteří z nás při příchodu ještě zívali, ale všichni jsme
se těšili na celý den, který na nás čekal. První zastávka s přestupem
byla v Pardubicích. Měli jsme tam dost času, tak jsme si nádraží
prohlédli a těšili si na super jízdu rychlým Pendolinem. Vlak měl
sedm vagónů, uvnitř byl zcela renovovaný. Všichni jsme se uvelebili
na svých místech a těšili se na jízdu. Samozřejmě, že jsme skoro
všichni vytáhli své mobily a rychle se připojili na Wifi. Paráda.
Dostali jsme zdarma láhev vody, také nám obsluha nabízela noviny
zdarma a k zakoupení různé sušenky. Je neskutečné, jak luxusní
může vlak být a ještě jet takovou rychlostí, kterou ani necítíte. Do
Ostravy jsme z Pardubic dorazili za necelé dvě hodiny!
Když jsme vystoupili z vlaku, šel pan učitel Suchomel koupit lístky
na tramvaj. Tou jsme dojeli k našemu prvnímu cíli, kterým byla
výstava Miniuni. Bylo krásné počasí, proto jsme si světoznámé
stavby (Cheopsova pyramida, Eifellova věž, šikmá věž v Pize, letiště Václava Havla...) ve zmenšeninách mohli
bez problémů prohlédnout a vyfotit. S paní učitelkou Jůnovou jsme se fotili, jak jinak, před zmenšeninou Big
Benu. Nejvíc nás všechny ale zaujalo hřiště, na kterém jsme si mohli zahrát různé hry. Dost jsme se tam
„vyřádili“. Byla legrace.
Pokračovali jsme na Masarykovo náměstí, které jsme si mohli prohlédnout. Koupili jsme si něco k snědku,
vyfotili se u mariánského sloupu a poté jsme prošli kolem nádherně opravené katedrály na tramvaj, která
nás odvezla do Dolních Vítkovic do U6 - Světa techniky. Zajímalo nás, jak to tam bude vypadat, protože toto
místo známe z televize Déčko, kde se točí soutěž Úžasný svět techniky, ve které spolu soupeří různé školy.
Na začátku jsme zhlédli asi osmiminutový film o tom, jak U6 vzniklo.
Poté na nás čekala paní průvodkyně, která nám podávala informace
k různým starým strojům, modelům a atrakcím a pobízela nás,
abychom si všechno vlastnoručně vyzkoušeli. A tak jsme se ocitli např.
v tzv. jeřábu na lidský pohon, u tkalcovského stavu, u kolejnic z různých
materiálů, v ponorce, ve starých škodovkách, v simulátorech aut a
motocyklů. Tam nás to taky hodně bavilo. Poslední prohlídkou bylo
oddělení zvuku, kde jsme si mohli vyzkoušet modulace našeho hlasu a
taky jsme prošli zvukotěsným tunelem, kde bylo absolutní ticho.
Na hlavní nádraží jsme se dostali opět tramvají a těšili se na cestu
zpátky. I když jsme nejeli Pendolinem, služby ve vlaku Intercity se nám zdály hodně podobné. Vlak byl také
moc pohodlný a my jsme se cestou dobře bavili. V Pardubicích nám jel vlak až za hodinu a půl, proto jsme
zašli do nákupního centra Atrium a tam jsme se ještě prošli po obchodech. Někdo si koupil malé
občerstvení.
Do Hlinska jsme se dostali až po desáté hodině večer. Rodiče na nás čekali na nádraží a my se těšili do
postele, protože byl celý den docela náročný. Těšilo nás však, že nemusíme vstávat do školy, protože byl
v pátek státní svátek a před námi byl příjemný prodloužený víkend. 
Michal D., Michal M., Vojta P., Vojta K., Jonáš, Tomáš, David, Adam, Lukáš, Róza, Áďa K., Áďa Š., Nikča,
Natka, Eliška
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7. B
7. B – Exkurze Ostrava
Cesta pendolinem, návštěva MINIUNI,
prohlídka centra Ostravy, návštěva U6 – Svět zábavy a techniky
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8. A

Ve středu 25. 11. 2017 proběhl na naší škole
projektový den „Létat se dá i bez křídel“. Součástí
programu tohoto dne bylo i zamyšlení se nad otázkou
života či smrti, jíž se zabýval film „Než jsem tě
poznala“, který jsme společně se spolužáky z 8. A
zhlédli.
Hlavním hrdinou tohoto filmu je mladý muž
Will, kterého porazí motorka. Ochrne a jeho život se během několika vteřin obrátí vzhůru nohama.
Život na vozíčku a neschopnost postarat se o své základní potřeby vede mladíka k rozhodnutí zvolit
vlastní smrt. I přes snahu svých blízkých, a dokonce i své pečovatelky, která v něm na šest měsíců
zase probudí radost ze života, se Will stejně nakonec rozhodne dobrovolně odejít…
Ráda bych se s vámi podělila o pocity, které jsem cítila po zhlédnutí tohoto filmu.
K zamyšlení na toto téma je důležité znát, jak může vypadat deprese, fobie nebo úzkost.
Protože i to hraje v tomto snímku velkou roli. Will sice žije s fyzickým postižením, ale očividně i
s mentálním. Zažívá deprese.
Deprese je nevyvážený chemický proces v mozku. Nikdo za ni nemůže. Je to jeho temná
místnost s okny, ze kterých je možné vidět celý svět. Stačí otevřít dveře, ale nejde to. Jste spoutáni
v řetězech v rohu místnosti. Daleko ode všeho. Není možné si říci, že to chcete jinak. Protože to
nejde. Můžete se vzpírat, jak chcete, ale řetězy jsou na to moc pevné. Postupně se začne váš
postoj měnit. Okna se zamlží. Zmizí stůl z druhého konce místnosti. I ta židle. I skříň.
Pusto.
Jen vy, okovy, dveře a okna, na něž začíná usedat samota a těžký prach a později přes ně
přestává být vidět úplně.
Barva zdí se začíná oloupávat a celý pokoj se zdá menší a menší.
A místo dvou oken je tam najednou jen jedno.
Tmavé, oprýskané okno.
Jednoho dne se probudíte a to okno je pootevřené. Stačí se natáhnout a otevřít ho.
I
Okovy se zdají být lehčí. Co s tím? Možná je to klam… vzdáte to. Místo snahy otevřít světu svoji
náruč tak zůstáváte skroucení v koutě a sledujete pootevřené vrzající okno.
Slabé profuky vánku se dostávají do zatuchlé místnosti. Proniká k vám stále více a více
čerstvého vzduchu. I světla je více. Malý paprsek dopadá přímo k vašim nohám. Natáhnete se
k němu a nastavíte mu dlaň.
Cítíte teplo.
Příjemné teplo.
Jediná teplá věc v stále temné místnosti.
Užíváte si ten paprsek do doby, než zapadne slunce a paprsek zmizí.
Usínáte. Do okna se opírá vítr a ochlazuje už tak chladnou místnost.
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Cítíte, jak přichází zima ztělesňující pravdu. Paprsek naděje znatelně slábne a s ním i vaše
touha se ráno opět probudit. Den co den přichází čím dál větší chlad a v noci strach, že onen
paprsek, symbolizující naději, již nikdy nespatříte.
A jednoho dne uprostřed noci všechno přestane. Vítr vám už nebuší na dveře a do
místnosti přestane proudit chlad.
Usínáte. Ale něco vás i ve snu tíží. Myšlenka na to, co se stalo. Proč vítr ustal? Snažíte se to
vyhnat z hlavy. Spíte velmi neklidně, až se ráno probudíte.
Okno nikde.
Jen čtyři oprýskané stěny.
Jedny malé dveře a vy.
Je konec. Všechna naděje je pryč.
I vy.
I vy jste pryč.
Cítíte se tak. Cítíte se být prázdní.
Mrtví.
Uvnitř.
Můžete se smát, ale už to nikdy nebudete cítit.
Už to můžete vzdát.
Je konec.
Nic vás netíží.
Teď už jen odejít.
Konáte tak z vlastního rozhodnutí.
Pomůže vám to.
Uleví se vám.
Sobectví… Víte, že je to sobecké… Příliš sobecké…
Ale vy už prostě nemůžete. Cítíte beznaděj. Jediný pocit, který bezpečně znáte.
Už nemůžete.
Musíte to udělat.
Poslední radost
Vaše vlastní smrt.
Odpočinek.
Klid.
Konečná…
Agáta Pospíšilová, 8. A
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Projektový den aneb létat se dá i bez křídel
Dne 25. 10. 2017 na naší škole proběhla akce s panem Tomášem Kvochem, který se zúčastnil
paraolympijských her ve Vancouveru v sledge hokeji. Zapsal se do Guinessovy knihy rekordů tím,
že vylezl po rukou na horu Sněžku. Část projektového dne se odehrávala v naší tělocvičně, kde nám
pan Tomáš odvyprávěl svůj příběh o nehodě, která ho postihla. Vše proběhlo v příjemné atmosféře,
pan Tomáš byl velice vyrovnaný s tím, co se mu stalo, a vše bral s humorem. Na konci přednášky se
žáci ptali na otázky, které si připravili. Posléze jsme se přesunuli do tříd, kde jsme zhlédli film“
Dřív než jsem tě poznala“, který nás navedl zamyslet se nad problematikou eutanasie.

Text: Nikola Akermanová, Petra Kučerová, Kateřina Odehnalová, obrázek Jan Teplý
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9. A
KDE JSME BYLI V PRVNÍM ČTVRTLETÍ?
Poslední týdny 1. čtvrtletí byly ve znamení návštěv hned několika akcí.
Nejprve jsme absolvovali praktickou soutěž v místní
truhlárně, ve které jsme si navíc vše mohli i prohlédnout.
Byli jsme rozděleni do družstev, kdy každé tvořilo jiný
výrobek. Jedno družstvo pracovalo v sekci strojírenství,
vyrobilo hlavolam a jehly na špízy. Další vypiplalo
zkoušečku vodivosti. Prací se dřevem vznikly stojánky na
ubrousky a poslední skupinka vše
dokumentovala a dala dohromady
prezentaci. A dokonce
se nám podařilo celou
soutěž vyhrát!

Další akcičkou byla návštěva mlékárny, kam jsme se k naší velké radosti vydali místo
hodin fyziky, češtiny a němčiny. V mlékárně jsme zhlédli prezentaci o výrobcích Tatra a
historii firmy.

Na exkurzi provozem mlékárny nám rozdali krásné bílé pláště a slušivé červené čepičky.
Provedli nás výrobou, ukázali výrobu másla, tvarohu, výrobu krabic, ...
Bohužel jsme se stihli vrátit na chemii...

Po chemii se ještě holky
v rámci tělocviku vypravily
zocelit svoje svaly do fitka ...
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Den u truhlářů
Dne 31. 10. 2017 žáci 9. tříd navštívili dílny středního odborného učiliště.
Žáci byli uvítáni panem Břetislavem Moučkou, který nás informoval o akci školy, průběhu dne a
rozdělení do skupin.
1. Strojírenství



Kluci z družstva dělali hlavolam, špízové jehly a nakonec strojírenský test.
Složení skupiny: Filip Rauchfuss, Vojta Hejduk, Pavel Černý, Štěpán Boháč, Vojtěch Hladík.

2. Zpracování dřeva



Výroba stojánku na ubrousky z olšového dřeva.
Složení skupiny: Jiří Neubauer, Ondřej Gajdoš,
Filip David, Matěj Sekyra, Filip Halík.

3. IT a ekonomika, trh práce, marketing, prezentace




Skupina měla na práci fotit postup výrobků ostatních skupin.
Vypočítat celkové ceny výrobků, které družstva vyrobila.
Složení skupiny: Erika Osvaldová, Nela Horáková, Eva Pýchová, Sabina Černohorská, Adéla
Drapáková.

4. Elektrotechnika



Výroba zkoušečky elektrického obvodu, pájení jednoduchého obvodu pájkou.
Složení skupiny: Michaela Košťálová, Kristýna Navrátilová, Jaroslav Hladký, Dominik Chytil.

Žáci si celý den užili.

Michaela Košťálová, 9. B
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Družinové okénko
Prázdniny skončily a s novým školním rokem jsme v družině přivítali známé i nové tváře našich
prvňáčků. Když jsme se malinko „rozkoukali“, vrhli jsme se do pravidelných „družinových akcí“.
Jako každý rok vyrážíme jedenkrát měsíčně do plaveckého bazénu, kde se nejen zdokonalujeme ve
svých plaveckých dovednostech, ale také si pohrajeme s kamarády a navštívíme oblíbený bar.

Říjen jsme zahájili vycházkou k Ratajským rybníkům
spojenou s opékáním buřtíků. Cestou jsme obdivovali novou
pohádkovou trasu jejímž tématem je příroda a výroba a
historie dřevěných hraček na Hlinecku. Užili jsme si
také lesa, ve kterém jsme po sobě zanechali krásné
domečky z přírodnin. Spokojeni a s plnými bříšky jsme
se vraceli zpět. Další říjnové aktivity patřily našim
novým prvňáčkům.
Podívali se do místního
zverimexu, kde obdivovali
zvířátka, která by si
nejraději odnesli s sebou
domů. Jako každoročně nás navštívili strážníci městské policie, kteří
děti seznámili se svojí prací.

V listopadu jsme fandili svým kamarádům na školní
pěvecké soutěži „Resslovský slavík“. Také jsme
zavítali do MFC na „Medové dny“. Opět
navštěvujeme keramickou dílnu v DDM, kde jsme
začali vyrábět vánoční andělíčky. Zde nás čeká ještě
jedno odpoledne, abychom své výrobky dokončili.
V prosinci se chystáme prohlédnout si vánoční Betlém, „nasát“ vánoční atmosféru a odnést si ji na
vytoužené prázdniny do svých domovů.
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