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A SE VÍ…

2.

ŠKOLNÍ ASOPIS

Úvodník
Ahoj milí tená i a tená ky školního asopisu ,,A se ví!“.
as rychle utíká a blíží se Vánoce, ur it se všichni moc t šíte
na váno ní prázdniny a na Št drý den.Toto váno ní íslo asopisu
,,A se ví“ bude obsahovat rozhovor s Pavlem Kožíškem a také
informace o rekonstrukci Divadla kouzel, také se n co dozvíte o ínské
restauraci Fule Yuan v Líbeznicích, najdete zde zajímavosti
o líbeznickém skautu a o panu Jelínkovi, který byl dlouholetým
vedoucím této zájmové organizace, samoz ejm zde nebudou chyb t
krásné básni ky a mnoho dalších zajímavých lánk . Doufáme, že
se vám bude toto druhé íslo asopisu ,,A se ví“ líbit.
Za redakci asopisu
Sandra Londinová
a
Zuzana Li áková
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S.Oliveriusová, 9.ro

Pet ínská rozhledna 9. t ída

ROZHOVOR:
EDITA EICHHORNOVÁ-PAVLÍKOVÁ
Jsem v deváté t íd a nastal as vybrat si školu, kterou
p jdu studovat po ukon ení tohoto ro níku. Zaujalo m
povolání zubní technik, a to díky tomu, že tuto profesi
vykonává moje maminka. Myslím, že by informace o tomto
oboru mohly zajímat i mé spolužáky, a tak jsem mamince
položila n kolik otázek.
1. Na jaké škole se studuje obor zubní laborant ?
Na st ední zdravotnické škole - obor zubní laborant. Dnes
zubní technik.
2. Je studium na této škole obtížné ?
Studium je stejné jako na jiných odborných školách. Je zde
hodn praxe a také se samoz ejm klade d raz
na manuální zru nost.
3. Kolik let se na zubního laboranta studuje ?
Studium je ty leté - ukon ené maturitní zkouškou.
4. Jaké p edm ty se na této škole u í ?
Krom klasických p edm t - jako jsou eský jazyk, cizí
jazyk, d jepis, matematika a další - se zde vyu ují
p edm ty odborné: stomatologie, somatologie, technologie
a další.
5. Co zajímavého vás v oboru potkalo ?
Nejzajímav jší bylo vyrobit zubní náhradu ty letému
chlapci, kterému nenarostly p ední zoubky.
PAVLÍKOVÁ IVANA
9. ro ník

Paní u . Hartová se ptá letošní devítky
1. Jaký je, podle Tebe, v sou asnosti životní cíl
mládeže?
P edevším zábava, kamarádi. Také to n kam
dotáhnout. Splnit si své sny, vystudovat alespo SŠ.
2. Co by ve školství zm nila dnešní mládež?
Státní maturity, školní ád.
3. Podle eho hodnotí žáci pedagoga?
A. Podle vztahu k d tem - 15
B. Vzhledu - 8
C. Odborné znalosti - 5
4. Co je pro mladé lidi v život nejd ležit jší
a nejcenn jší? ( Když opomenu zdraví.)
1.
2.
3.
4.

Rodina
Láska
Kamarádi
Vzd lání

Denisa a Sylva, 9. ro .

Petra

ernohorská – úsp ch v sout ži

Petra ernohorská, žákyn 9. ro níku, získala estné uznání
v celostátní sout ži o nejlepší slogan na téma ,,Kniha“.
Její ocen ný slogan zn l :,, Lepší ísti knihu, nežli býti v lihu “.
Petra za odm nu dostala diplom a knihu.
Gratulujeme !

Aleš Va ásek, 9.ro .

Ti nejmenší

Každoro n p icházejí na naši školu noví prv á ci plní energie,
lásky a nadšení z toho, že už je první školní den. Ale jakmile se
pustí ruky rodi , dostanou strach z neznámého prost edí,
a proto jim s radostí pomáhají ochotní devá áci. Dovedou je ráno
do jejich t ídy a poradí jim ve všem, kde je rady t eba.
Doufám, že se letošním roztomilým a kamarádským prv á k m
ve škole líbí a že to tak z stane napo ád.
P ejeme jim hezké Vánoce a hodn dárk pod strome ek.
Za žáky 9. ro níku p eje Petra ernohorská.

Pan Miroslav Jelínek
Miroslav Jelínek, muž s veselou a bezprost ední povahou,
který vždy pomohl a poradil, bohužel zem el 29.9. 2009 ve v ku
82 let.
Kdo to vlastn byl tento ob tavý a milý lov k? Co o n m
víme?
Pan Miroslav Jelínek se narodil 12.kv tna 1927. Oženil se
v roce 1952.V roce 1953 se narodil jeho syn Miroslav, o šest let
pozd ji dcera Hana. Pan Jelínek se vyu il obchodním p íru ím.
N kolik let po vyu ení pracoval v obchod na Zbraslavi. Okolo
roku 1950 nastoupil do národního podniku AVIA jako lisa , zde
pracoval až do d chodu.
V d chodu si p ivyd lával pod OÚ Líbeznice.Jeho manželka
mu zem ela asi p ed deseti lety. Tyto informace nám poskytla paní
V ra Barborová, se kterou žil pan Miroslav až do své smrti.
Byl to líbeznický ob an a skaut t lem i duší, deset bod
skautského zákona pro n j bylo vším.Celý sv j život prožil
ve skautu, kam vstoupil v deseti letech jako vl e. Jeho p ezdívka
Fifek vznikla náhodn . V roce 1969, kdy došlo k obnov skautské
organizace v Líbeznicích, spolu s dalšími skauty vybudoval novou
chatu na areálu zdraví a za alo se skautovat.Tato doba trvala
bohužel pouhé dva roky a Junák-Skaut byl op t na dlouhých
dvacel let zrušen. K sou asnému obnovení skautské organizace,
na kterém se pan Jelínek také podílel, došlo v roce 1990.
Byl to muž, jenž nem l žádné nep átele, mnoha lidem pomohl,
a proto vždy z stane v našich srdcích.
Petra ernohorská, 9.ro .

Skaut v Líbeznicích
Skautský oddíl funguje v Líbeznicích od roku 1923. Byl mnohokrát
zakázán a ne vždy byl podporován - jako je tomu nyní.
Dnes má líbeznický Skaut zhruba 90 len (d tí i dosp lých). Skládá
se z t chto oddíl : dív ích, které se nazývají - okoblechy, Štiky, Sovy
a z chlapeckých oddíl - Netopýr , Roverského oddílu, Želvaj
a dalších. Nesmíme zapomenout ani na oddíl dosp lých.
Skaut se aktivn podílí na organizování r zných akcích. T eba
na Líbeznickém posvícení, kde po ádá hry pro d ti, pomáhá organizovat
d tský den a kuli kiádu. Skupina z dív ího oddílu Sovy s prezenta ním
názvem Night owl, která to í s barevn svítícími pojkami, vystupuje
se svým p edstavením asto na ve ejnosti.- nap íklad i na, již
zmín ném, Líbeznickém posvícení a na Skautském plese. Mají vždy
velký úsp ch.Další náplní skautského oddílu je u it mladé lidi a d ti
poznávat p írodu a ohledupln se k ní chovat.
Ve skautském oddílu se seznámíte s novými lidmi, s nimi potom
trávíte sch zky, jezdíte spole n na výlety, na letní tábory apod.
Každý oddíl si organizuje v tšinu akcí samostatn - nap íklad oddíl
Sov se zú astnil kurzu drátkování v akovicích, všechny zú astn né
si odnesly vlastnoru n vyrobenou ozdobu na krk a náušnice. P kný byl
i jejich výlet na horu íp.
N které akce jsou spole né – nap .rodinný skauting Tornádo po ádá
výlety, kterých se zú ast uje pro veliký ohlas i široká ve ejnost.
St ediskovou vedoucí líbeznického skautingu je paní Ivana Krausová.
Každý oddíl má svého vedoucího, rádce a podrádce. Oddíl Sov vede
Pavlína ernohorská.
Skaut p ináší dnešním mladým lidem to, eho je v dnešní dob
nedostatek, hlavn pobyt v p írod . D ti se u í poznávat p írodu
a náležit se v ní chovat. Já osobn si myslím, že Skaut je opravdu
užite ný, protože lov k si s sebou do života p ináší nejen spoustu
zážitk a nových kamarád , ale i rad do života...
Autor: Pavlína Morkusová, 9.ro ník

Váno ní básni ka
Váno ní as p ichází zas,
je to snad v nás, duch plný krás.
Je to pocit, který v sob nosíme
a jednou za rok se do d tství vracíme.
Radost, láska, plá a smích,
to jsou Vánoce v o ích mých.
Není to jen kapr a dárky,
je to rodina a radostné svátky.
Všichni se na n t šíme.
celý rok ekáme,
jestli Ježíška spat íme,
protože na n j v íme.
Blíží se to ím dál víc,
už ani ne za m síc!
U ve e e se všichni sejdeme,
dárky rozbalovat si budeme.
Tóny koled ší í se po celém dom ,
tahle chvíle je snad jenom pro m !

Bára Pálková, 9.ro .

HO Í NÁM ŠKOLA

Aleš Veselý – 9.ro ník
Dne 27.10. se uskute nila( jako sou ást branného cvi ení) evakuace
školy. Když se všichni shromáždili za budovou školy, pronesla paní
editelka krátký proslov. Poté se každý u itel odebral se svými žáky
do t ídy.
Letošní devátá t ída a paní u itelka Hartová-Zemanová m ly za úkol
prov it znalosti nižších ro ník z obor : požární a havarijní ochrana,
znalost první pomoci, doprava a téma - já a spole nost. Testy na toto
téma však nebyly tím jediným, co m lo žáky pou it. Všichni zhlédli také
názornou ukázku, jak ošet it zlomeninu nebo jak nakládat s ran ným.
Požární a havarijní ochrana – toto téma bylo zam ené na hašení
požáru. D ti byly také seznámeny s pravidly, která musí dodržovat, aby
n co nepodpálily.
Otázka z testu íslo 1: Ve škole je vyhlášen poplach, ud lám toto:
a) schovám se v šatn
b) p jdu se podivat, jestli ho i
c) budu poslouchat p íkazy u itele
Samoz ejm - za „c“ - to ví p ece každý!
Druhým tématem byla první pomoc. Tato kapitola byla zam ena
na pomoc ran nému. Otázka z testu íslo 8: Které z uvedených tvrzení
je pravdivé? Pro ran ného je nejlepší :
a) dopravíme-li jej co nejrychleji k léka i
b) vyšet íme-li jej a ošet íme poran ní
c) dob hneme-li pro pomoc.
Samoz ejm - za „b“.
T etím tématem byla doprava. Tato kapitola byla pou ením pro
všechny neposlušné chodce a ú astníky silni ního provozu. Otázka
z testu íslo 2. Po chodníku se chodí: a) vlevo
b) vpravo
c) podle toho, kde je víc místa
Pro ty, kte í nev dí - za „b“ - vpravo.
tvrté téma se týkalo v cí okolo nás, se kterými se m žeme setkat.
Proto asi toto téma dostalo název „já a spole nost“. Týká se p edevším
rasizmu, drog a jiných omamných látek. Otázka z této oblasti a) pták
lysohlávka je:
b) kv tina

c) houba
Samoz ejm - houba.
Letošní branné cvi ení prob hlo bez sebemenšího problému
a všichni byli nadmíru spokojeni. Kdyby náhodou za alo ho et,
žádnému z našich u itel a spolužák by se ur it nic nestalo.Jsme
p ipraveni.
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