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Úvodník

Je tu září, to znamená, že tu máme začátek školního roku. Doufám, že
jste si všichni prodloužené prázdniny užili co nejvíce. Těšili jste vůbec do
školy po tak dlouhé době? Já musím uznat, že už mi ta škola celkem
chyběla po tom půlroce. Myslím si, že jsme si všichni všimli, že už je tu
podzim. Začíná nám zase to deštivé studené počasí. Vyrazili jste na
houby? Letos jich je sakra moc. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný
zbytek září a celý říjen. Doufám, že se dočkáte dalšího čísla, že nám
zase nezavřou školu. Tak ahooj!!!!

Adéla Šindelářová

Vyznamenání za loňský rok

Veronika Richterová

První třída

Vítám tu naše letošní prvňáčky. Doufám, že se vám v naší škole líbí.
Tímto bych vám chtěla popřát hodně štěstí, úspěchů a hodně
dobrých kamarádů. A hlavně buďte hodní na paní učitelku!

Adéla Šindelářová
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Adéla Šindelářová

Co všechno byste měli vědět o
koronaviru (COVID-19)
Jaké jsou příznaky?
Každý den se lékaři dozvídají nové informace související s virem a jeho šířením. Zatím víme,
že COVID-19 nemusí zpočátku působit žádné příznaky. Inkubační doba viru se pohybuje v
rozmezí 2 dnů až 2 týdnů než začnou být patrné příznaky nemoci.
Nejběžnější příznaky specifické pro tento druh koronaviru zahrnují:




Zkrácený dech
Kašel, který se postupně zhoršuje
Nízká horečka, která má stoupající tendenci

Další příznaky jsou stále ve fázi zkoumání a nebyly potvrzeny.

Kdy hledat pomoc?
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14

dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na
příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 °C,
dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního
onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky
kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní
péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

David Lazok

Rozhovor o Covidu-19
Co si o tom myslíte?

Otázky: 1. Co si myslíš o Covidu-19?
2. Vadí ti mít roušku?
3. Znáš někoho nakaženého?
4.tř Samuel Dvořák: 1. Je to totální nemoc
2. Ne! ( Radši mít roušku,
než se nakazit)
3. Ne, neznám
5.tř Tomáš Lippert: 1.Je to blbost, lidé to moc
přehání
2. Ano
Vojta Pačan: 1. Je to vymyšlené
2. Ano
Paní učitelka Olejníková: 1. Nebojím se toho
2. Ne, nevadí mi to, už
jsem si zvykla
7.tř Michala Karolová: 1. Neexistuje to
2. Jo, vadí
Daniel Kroka: 1. Je to normální chřipka
2. Jo

8.tř David Hamrus: 1. Je to lidský výmysl
2. Jo, hodně
Pan Ředitel: 1. No… Je to virus, jako každý jiný
2. Už jsem si zvykl, v zimě mě bude hřát
3. Ano, ale bydlí daleko
Dodatek pana ředitele: Je to virus, se kterým tu žijeme pořád
a ještě dlouho budeme, ale o tom se budete všichni učit
v hodině přírodopisu.

Veronika Richterová a Adéla Šindélářová

Divadelní projekt o finanční gramotnosti
pro děti
Finanční gramotnost je pro děti nesmírně důležitá, proto mluvit o financích s
dětmi se vyplatí. 96 % Čechů si myslí, že finanční gramotnost by se měl
starat školní systém.
Výuka finanční gramotnosti je od roku 2013 povinnou součástí
vzdělávání na základních školách. Má to ale háček. Základní školy
mohou výuku finanční gramotnosti pojmout dle vlastního uvážení. Jediné,
čeho by se měly držet, jsou standardy finanční gramotnosti – tedy souhrn
znalostí a dovedností, kterých by žáci měli dosáhnout. Je tedy jeden cíl,
ovšem cest k němu je mnoho.
Při ukázce divadelních scének jsme si ukázali, jak si založit bankovní účet,
výměnu zboží a co je to 1-7-2.
Víte co je to 1-7-2 ?
My už ano!

Veronika Richterová

Podzimní výzdoba naší školy

Pranostiky na září
Teplé září- ovčí vino se daří
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno
otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Teplé září - říjen se mračí.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Babí léto - léto na odchodě.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose

.

Vojta Sivák

Pranostiky na říjen
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jest k doufání pěkné vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Teplé září - říjen se mračí.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Teplé září - říjen se mračí.
Pokud je v září teplo, v říjnu bude zima a oblačné počasí.
Daniel Kroka

Sv. Václav
Svátek je 28. Září. 2020
Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, příp. 929, německy Wenzel von
Böhmen) byl český kníže a světec, který je hlavním patronem českého
národa a symbolem české státnosti.
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou Ludmilou (svatořečena ve
12. století) a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce od saského
krále Jindřicha Ptáčníka, dokázal zachovat suverenitu českého státu a
založil rotundu svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve
(Staré) Boleslavi, v sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal
vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách
mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté
přijímání, péči o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení
šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal
symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo
na Myslbekově pomníku.

Alexej Krajčík

Den vzniku samostatného československého státu
Den vzniku samostatného československého státu je státní
svátek České republiky, který se slaví každoročně 28. října. Je daný
§ 1 zákona číslo 245/2000 Sb. Slaví se jako připomenutí výročí
28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili
provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu.

Adrian Tisoni

Vtipy
Třešně
Honzík povídá mamince:
"Jdu do lesa na třešně..."
"Honzíku, ale vždyť je zima."
"Já vím, mám čepici a rukavice.

Jak to všechno začalo?
Matka ukončovala rvačku svých synů a ptá se:
"Tak a teď mi řekněte, jak to všechno začalo."
Michal na to odpoví:
"Všechno začalo tím, že mi Honzík vrátil facku."

Prase mluví!
Honzík z Prahy je na prázdninách u babičky a poprvé vidí živé prase:
"Babi, babi, to prase mluví stejně jako tatínek, když spí!"

David Lazok

