ÚVODNÍK
Milí čtenáři, Vánoce utekly ,,co by dup“ a my jsme přivítali nový rok 2009.
V novoročním časopise Ať se ví! jsme pro vás připravili mnoho nových článků.
Dozvíte se například, kdo se stane naší ,,harvardskou¨ miss. Přečtete si rozhovory
s našimi milými paními učitelkami, různé ankety a novou rubriku ,,Co se děje
ve škole?“. Nebude chybět ani článek o Vánočním překvapení, které proběhl
na naší škole.Naši třídní učitelé nám předali vysvědčení a někteří žáci
s překvapením zjistili, že nemají příliš dobrý prospěch, a proto chceme všechny
děti rozveselit naším novoročním časopisem Ať se ví. Přejeme vám šťastný nový
rok a hodně úspěchů ve škole.

R. Vörösová, 9.ročník

Povídka žákyně Dominiky Kosové z 9. ročníku „Vánoce jsou tady
zase“ byla zaslaná do literární soutěže České Vánoce.
Vánoce jsou tady zase, vidíme je v celé kráse. Jako každý rok musím
s rodinou slavit Vánoce, což je pro mě nejhorší svátek na světě. Musí
se dodržovat zvyky, peče se cukroví a tohle já opravdu nemám rád. Při
vzpomínce, jak nám minulý rok hořela trouba nebo předminulý rok, jak nám
během předvánočních příprav opadal celý stromek tak, že z něho zbylo jenom
pár větví, se mi ježí všechny chlupy na těle.Na Ježíška nevěřím!
Moji rodiče jsou maniaci na vánoční přípravy, a proto náš dům musí vypadat
jako střelnice, která září na míle daleko. Já na rozdíl od nich Vánoce moc
nemusím. Stejně vím, co dostanu. Jako každý rok jedna zimní bunda, dvoje
teplé ponožky a svetr s nějakým vánočním motivem (minulý rok sob,
předminulý stromeček) , který hrozně kouše . Žádné mp3ky a mobilní telefony
či dokonce domácí mazlíčci se v naší rodině nevedou. Už několik let si přeji
pejska, pod stromečkem jsem ho samozřejmě nikdy nenašel. U štědrovečerní
večeře sedím jenom s prázdným talířem, protože ryby a bramborový salát
nemám rád a maminka odmítá uvařit něco jiného, jako např. v některých
rodinách smaží řízky, u nás samozřejmě ne – na Vánoce musí být přeci
ryba!!! Také se u nás dělá tradiční pokrm muzika.

(Křížaly a sušené švestky s trochou cukru a s hřebíčkem se povaří. Dále toto tradiční

jídlo podáváme v kompotových miskách).
Blíží se 20. prosinec a přípravy jsou v plném proudu. Ozdobit dům a všechny
stromky na naší zahradě, koupit kapra a stromek atd.Já většinu času trávím
u sousedů, kterým se narodila štěňata, tak jim pomáhám. Ale ani to rodiče
neobměkčilo. Dne 24.prosince už se od rána drží půst a chystají se jídla ,která
jsem již zmiňoval. V televizi běží slogany typu „Kouzelné Vánoce“ nebo „Vánoce
plné kouzel“. Já Vánoce spíš vnímám jako nutnost. Tenhle den se hrozně vleče
a nezachrání to ani pěkná knížka. Konečně kdosi z kuchyně zavolal: „Večeře“.
Vyskočím jako čert z krabičky.U stolu s prázdným talířem přemýšlím
o motivu svetru, který pravděpodobně dostanu. Pak přijde čas na rozbalování
dárků. Jako vždy ponožky a bunda. Tatínek řekl :“Ale to není vše“. Plamínky
naděje se rozzářily a stejně tak zhasly, když maminka vyšla z kuchyně
s kousavý svetrem s obrázkem Santa Clause. To mě mohlo napadnout! Najednou
cosi začne škrábat na dveře.Maminka šla otevřít. Na rohožce sedělo štěně vlčáka
a upřeně se jí dívalo do očí, potom vběhlo dovnitř a chovalo se tu jako doma.
Ze začátku byli rodiče trochu „naštvaní“, ale nakonec souhlasili, že si ho
necháme.Že by Ježíšek opravdu existoval?! (Nebo štěně uteklo od sousedů ?!)
Dominika Kosová

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Zraněný ježek
Potkají se dva ježci,jeden má zavázanou packu a ten druhý se ho ptá:''Proboha?Co jsi
dělal?''Druhý.''Ale, zapomněl jsem a podrbal jsem se na zádech!''
Slepice
Tři slepice si hrají na schovávanou. Jedna se schová do kurníku, druhá se schová do šopy.
Třetí piká: "Deset dvacet, už jdu!" Jde, zakopne o klacek a řekne: "Kurnik šopa." Ostatní
slepice vylezou a říkají: "To neplatí, ty jsi se koukala."
Oblíbený předmět
Anička se ptá: "Pepíčku, jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?" "Zvonění."
Špinavý Mirek
"Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka ho za trest poslala
domů." "A pomohlo to?" "To se ví, dneska přišla špinavá celá třída."
Bez konce
Paní učitelka se ptá: "Pepíčku, co je nekonečné?" Pepíček: "Prosím vesmír a školní rok."
Otázka za řidičák
Blondýnka se před zkouškou v autoškole ptá: "Pane instruktore, když mi dojde palivo
a rozhodnu se jet dál, neuškodí to motoru?"

Černohorská P., Morkusová P. - 8.roč
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Vyhlášení miss, missáka krásy

MISS A MISSÁK
Poprvé se na naší škole uskuteční soutěž o titul MISS
A MISSÁK druhého stupně. Každá třída na druhém stupni si
vybrala jednu dívku a jednoho chlapce, kteří budou svoji třídu
reprezentovat. Pokud bude mít soutěž na druhém stupni dobrý
ohlas, uspořádáme ji i na prvním stupni.
Soutěžící:
Dívka č.1 Anna Hronová 6.třída
Dívka č.2 Dominika Jeřichová 7.třída
Dívka č.3 Kateřina Vaňásková 8.třída
Dívka č.4 Anička Kolaříková 9.A
Dívka č.5 Mariana Kuzma 9.B

Chlapec č.1 Tomáš Rinke 6.třída
Chlapec č.2 Josef Vyhlídal 7.třída
Chlapec č.3 Roman Novotný 8.třída
Chlapec č.4 Dan Novotný 9.A
Chlapec č.5 David Šmejkal 9.B

HLASOVÁNÍ
Pravidla hlasování: Každá třída na druhém stupni dostane seznam
soutěžících + jejich fotografie. Každý žák může dát pouze jeden hlas dívce
a jeden hlas chlapci. Soutěžící nesmí hlasovat. Pokud vám bude něco
nejasné, zeptejte se paní učitelky Mišurcové nebo Kateřiny Lindové (9.A).
Doufáme, že se vám soutěž bude líbit a soutěžícím
přejeme hodně štěstí.

Za redakci Kateřina Lindová

Vítězové soutěže MISS, MISSÁK školní rok
2008/2009

David Šmejkal 9. B

Anička Kolaříková 9.A

RODIČE A MY
(Úvaha)
Vztahy mezi námi a rodiči se mění podle toho, jestli od nich něco
potřebujeme,nebo jestli nám něco zakázali, nekoupili, zabavili či rozmlouvali.
Ale stále je důležité, abychom si k nim zachovali úctu a uvědomovali si, že oni
pořád budou naši rodiče, kteří nám vždy pomáhají a vychovávají nás. Chápeme,
že to s námi nemají vždy jednoduché..., ale my s nimi taky ne. Není to s nimi
zrovna lehké, ale vždy se to dá nějak vydržet. Nadáváme na ně, ale kdyby někam
zmizeli, tak se nám po nich bude stýskat a budeme si přát, aby se zase vrátili
zpátky.

Terka Doškářová, Ivana Pavlíková
8.třída

RODIČE A DĚTI
(Úvaha)
Myslím si, že v každé rodině to chodí úplně jinak a to podle toho, jaký
k sobě mají rodiče a děti vztah. Když jsou děti drzé, neposlouchají,
neučí se ve škole a odmlouvají, tak od svých rodičů nemohou očekávat,
že k nim budou hodní, milí a koupí jim vše, na co si děti ukáží.Ale
myslím si, že potom si to děti berou tak, že je rodiče nemají rádi.
Některé děti si myslí, že jsou zrovna ti jejich rodiče nespravedliví, když
jdou s kamarády někam na diskotéku, musí se vrátit do půlnoci, zatímco
jejich kamarádi tam mohou být o mnoho déle. Ale je to tím, že rodiče
o ně mají strach. A myslím si, že je lepší být poslušná, neodmlouvat,
pomáhat doma a mít dobré známky, protože potom vám rodiče řeknou
častěji tuto krásnou větu: „MÁME TĚ RÁDI!“.

Kristýna Hladká,9.B

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
Někteří lidé si na Nový rok dávají novoroční předsevzetí. Jako naše
Martina, která měla velmi špatné známky,dokonce jí hrozilo propadnutí.
Maminka jí kvůli tomu pořád nadávala a zakazovala jí scházet
se s kamarádkami, dokud si nezlepší známky ve škole. Martina
si myslela, že to není spravedlivé, práskla dveřmi a odešla do pokoje.
„To jsem v učení opravdu tak hrozná?“ řekla a podívala se do své
žákovské knížky. „No, vlastně se mamince ani nedivím, že se na mě
pořád zlobí. Moje známky jsou opravdu hrozné. Ale já s tím něco
udělám.“ A taky že udělala. Na Nový rok si dala předsevzetí, že
se bude každý den učit a že bude mít lepší známky, aby na ní maminka
nemusela křičet a aby z ní měla radost.Pár dní to Martině vydrželo, ale
sotva uběhl týden, Martinu učení přestalo bavit a nezajímalo ji, jaké má
známky. Maminka na ní opět křičela a zakazovala jí kamarádky.
Martina na to své „kašlání“ na učení doplatila. Propadla zpátky
do sedmé třídy. Maminka jí vyhubovala a nesměla dva měsíce ven.
Doufejme, že se z toho Martina poučila a že se z toho poučíme i my.
KRISTÝNA HLADKÁ, 9.B

ČERT A ANDĚL - VÝMĚNA
,,Sakra, už je to tu zase! Kdo to má vydržet! Každý rok strašit děti, které se vám
za rohem vysmějí,“ lamentoval nad kalendářem čert. Anděl měl podobné
problémy:,,Já bych tak zlobil! Jenomže minule jsem skákal v blátě a pánbůh mě
vytahal za svatozář. Pořád se jenom usmívat a být svatý. Já se na to vykašlu!“
Anděl vyšel rázným krokem a přemýšlel, jak by svůj problém vyřešil.
A najednou velká rána! Anděl leží na zemi celý umouněný od sazí. Srazil se
s čertem. Pomalu se zvedne a čert se ho ptá:,,Co je to s tebou? Tváříš se
nějak divně.“,,Mě už nebaví být ten hodný andílek.“,,Mě zase nebaví stále
strašit, děti se mě stejně nebojí.“ ,,Co kdybychom si to letos vyměnili?“ Plácli si
na to. Anděl dal čertovi svatozář a bělostné šaty. Čert dal andělovi roztrhané
triko a kalhoty.Vypadali moc legračně, ale oba se ve své nové funkci cítili
báječně.

Dny ubíhaly a Mikuláš se blížil - 5.12. se na náměstí shromáždilo mnoho
andělů, Mikulášů a čertů s velkými taškami plnými bonbonů, lízátek
a nejrůznějších sušenek. Děti už čekaly a některé se i bály, protože si nebyly
jisté, zda byly po celý rok hodné. Když se na náměstí objevil chlupatý anděl
s rohy a čert se svatozáří, všichni dostali záchvat smíchu. Potom anděl a čert
vyrazili k prvnímu domu. Nikdo nebyl z jejich proměny nadšen. Anděl strašil, čert
hladil! No to vám byl zmatek! ,,Takle to nemůžeme nechat,“ řekly si děti
a uspořádaly zasedání. Tam se dohodly na napsání petice Pánu Bohu. Stížnost
dorazila poměrně rychle. Jak se Pán Bůh dozvěděl o výměně, vyhledal čerta
a anděla a domluvil jim. Oba nakonec uznali, že se má každý držet toho svého
a vrátili se ke své původní práci. „ Ale alespoň jsme to zkusili, viď?!“ zašklebil
se na anděla čert.

Autoři: Dominika Kosová 14 let
Zuzana Hromadová 15 let

ŠTAFETA
Kateřina Příšovská se ptá Kristýny Peťurové
1) Na jakou střední školu se chystáš?
Kam se chystám ještě přesně nevím, ale vybírám mezi gymnáziem
a ekonomickým lyceem.
2) Jaké jsou tvoje záliby a koníčky?
Ráda kreslím, hraji míčové hry, chodím ven s kamarády a v zimě lyžuji.
3) Máš nějaké domácí zvíře?
Dříve jsem měla andulku, ale teď žádné nemám.
4) Jak se ti líbí náš časopis Ať se ví!?
O tomto časopise toho moc nevím, zatím jsem přečetla jen jedno číslo.
5) Jaký máš názor na učitele na 2. stupni?
Většina učitelů je dobrá a dá se s nimi vyjít. Někdy bych nechtěla být v jejich
kůži, když se chováme jako zvířátka.

ŠTAFETA-ŠTAFETA-ŠTAFETA-ŠTAFETA-ŠTAFETA

Láska
Láska v srdci rozkvétá,
rodinné vztahy proplétá.
Láska v srdci klíčí,
v krvi bublá, syčí.
Při pohledu na lásku svou,
nám srdce buší s ozvěnou.
Srdce
Melu z posledních sil,
ty v mém srdci jsi byl,
ale protože jsi mě zradil,
to místo v něm jsi ztratil.
A já se teď trápím.
Nikdo už nezacelí tu ránu v srdci mém.
Je v něm hodně bolesti,
už nikdy v něm nebude tolik radosti.
Mé srdce zůstane rozbité na věky,
tvá krutost mi působí soužení veliký.
A já se teď trápím.
Nikdo už nezacelí tu ránu v srdci mém.

Z. Liďáková, S. Londinová – 8. ročník

MÓDA
Ptáte se, co se bude nosit na jaře a v létě tohoto
roku? Je sice ještě zima, ale proč nebýt připravený
a načasovaný!
Tak rozhodně ze šatníku nevyhazujte černou
a žlutou.Bude se nosit pop-art,
uniformy, sci-fi, glamour a geometrické vzory. Na vršek
oblékněte maxi svetr a přes něj mini vestu.
A co na nohy? Kotníkové boty třeba s knoflíky.

ANKETA
Co říkáte
na školní časopis?
1) Všude jsou jen samé básničky (9 hlasů)
2) Jsem s ním spokojen/a (0 hlasů)
3) Nic mě nezaujalo (3 hlasy)
4) Je docela dobrý, ale neškodilo by mírné
oživení (42 hlasů)

Celkem hlasovalo 54 žáků.
Díky této anketě se rozhodla celá redakce časopisu ,,Ať se
ví“ provést několik změn, které poznáte již v následujícím
čísle. Doufáme, že budete spokojeni.
Nejezchlebová,Váňová 9.A

ROZHOVOR s paní učitelkou
Ladou Šoltysovou
1.Chtěla jste být už jako malá učitelkou?
Ano. Už jako malá jsem si hrála na učitelku.
2.Máte ráda svou 8.třídu?
Mám je ráda. Jinak bych nemohla být ani jejich
třídní. Sami ale vědí, že to není někdy jednoduché.
3.Jaké jste měla koníčky v našem věku?
Ve vašem věku jsem měla plno koníčků - hrála jsem
na piano, chodila tancovat, plavat, později jsem
hrála basketbal. Ani sběratelská vášeň se mi
nevyhnula - sbírala jsem známky, pohledy,
ubrousky.
4.Jak trávíte nyní svůj volný čas?
Svůj volný čas trávím hlavně v kruhu rodiny.
5.Jaké máte oblíbené zvíře?
Mám ráda koně, ale samozřejmě i jiná zvířata.
Ptaly se: Zuzana Liďáková, Sandra Londinová

Návrh titulní strany
školního časopisu

„Ať se ví“

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ
Tento turnaj se konal tradičně v tělocvičně naší školy dne16.12.2008.
Byl velmi zajímavý a náročný pro soutěžící i pořadatele. Mezi všemi
účastníky panovalo značné napětí - kdo vyhraje? Všechny týmy byly
silné, ale každý šel do hry s různým nasazením, někdo tvrdě bojoval
o vítězství a někdo si hrál jen tak pro radost. Občas si některý tým
určitě myslel, že rozhodčí nadržuje tomu druhému, ale já si myslím,
že všichni rozhodovali spravedlivě. Nakonec vyhrálo to nejsilnější
družstvo a to družstvo třídy 9.A.

Iva Pavlíková, 8.ročník

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Na konci ledna proběhl na naší školy zápis do prvních tříd. Přicházející děti přivítaly žákyně
vyšších ročníků naší školy převlečené za víly a princezny – zavedly je do tříd, kde na ně
čekali vodníci, kteří jim pomáhali plnit úkoly. Pro budoucí prvňáčky byly přichystané obrázky,
malování, poznávací testíčky a mohli si třeba zachytat ryby v připraveném rybníčku.
Děti s nadšením opouštěly naši školu a určitě dorazí i 1. září s úsměvem na tváři.
A.Kolaříková 9.A

VÍTĚZOVÉ soutěží v prvním pololetí
školního roku 2008/2009
1. Albatros -literárně výtvarná soutěž
Za práci Čert a anděl obdržely batoh plný knih žákyně 9.roč.:
Dominika Kosová a Zuzana Hromadová.
2. Městský úřad Praha 3 - literárně výtvarná soutěž
Za práci Seskok obdržely poukaz na elektroniku za 1. místo:
Dominika Kosová a Jana Kazdová, žákyně 9.roč.
3.Zlín farní úřad - výtvarná soutěž Biblické postavy
Cenu za 1.místo obdržela Bára Kazdová ze 6. ročníku
a Čestné uznání Filip Kletečka taktéž ze 6. ročníku.
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