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Poločas utkání
Rád bych vás, milí čtenáři, za celý náš
redakční tým přivítal do nového kalendářního roku
a popřál vám všechno dobré, hlavně hodně zdraví,
štěstí a radosti. Ke každému růstu a zdokonalování
jsou zapotřebí i výzvy, které vás posunou dál. Přeji
vám tedy i úspěšně zvládnuté výzvy.
Pro někoho může být stresující třeba právě
konec pololetí. Každý by měl mít však na paměti,
že se ve druhém pololetí může zlepšit. Chce to
hlavně vůli ke zdokonalení se a trpělivost.
Na co se můžete těšit v lednovém čísle
časopisu? Kromě článků o událostech ze školy,
vědomostních soutěží a vtipů zde můžete najít
i novou rubriku, která se týká hlášek ze školních
lavic. V samotném závěru časopisu si můžete
přečíst rozhovor s Vladimírem Hánou, učitelem
tance, ke kterému kdekdo z vás již chodil na
taneční, nebo ho tato zkušenost teprve čeká.

Měj ráda sama sebe
Dne 9. ledna se dívky šestého ročníku
zúčastnily projektu s názvem Sebedůvěra. Hlavní
poselství tohoto projektu by se dalo popsat slovy
Měj ráda sama sebe.
Prvním pravidlem je, nikdy se s nikým
neporovnávat. Každá dívka má v sobě něco, co se
jí na sobě líbí. U nějaké dívky to jsou třeba vlasy,
u jiné zase oči.
Nikdy si nic nezáviďme. Tak zněla rada na
přednášce. Některým se na ostatních líbí, jakou
mají figuru, nebo nějaký konkrétní detail, ale
najdou se i tací, kterým se líbí chování druhých,
například smysl pro humor, anebo dokáží ocenit
i to, že jsou milí.
Rozárie Dagmar Svobodová (6.B)

Lukáš Jesínek

Vystoupení na chebských trzích
Dne 20. 12. 2019 se naše škola postarala o zpestření programu chebských trhů.
Vystoupili zde naši deváťáci spolu s učitelským sborem. Společně si zazpívali vánoční koledy.
Nechyběli ani ti nejmenší. Z naší školní družiny si na trzích zazpívaly i děti ze 3.A a 3.B,
doprovázely je i paní učitelky. Na trzích měli lidé v průběhu celého prosince k dispozici
veřejné bruslení, stánky s občerstvením a nápoji.

Mimo naše školní vystoupení jsme se na trzích mohli zúčastnit následujícího programu:
• Ježíškova dílna
• Diskotéka pro děti
• Taneční vystoupení TŚ MAGIC STAR CHEB
• Soutěže o ceny na ledě
• Umělecká show Flažolík
A mnoho dalšího…
Tomáš Koňa (6.A)

Čestné druhé místo!
Během prosince naše škola soupeřila v soutěži
s dalšími školami Chebu. Nešlo ani tak o výkon ve
vědomostní disciplíně, ale o výzdobu vánočního
květináče. Vychovatelky z naší družiny společně s dětmi
ozdobily květináč velice důstojně. Odpovídá tomu
vysoký počet lajků (celkem 980), díky kterému jsme
získali skvělé druhé místo. Na prvním místě byla
4. základní škola (1062 lajků). Gratulujeme vítězi
a děkujeme všem, kteří se na našem druhém místě
spolupodíleli.
Lukáš Jesínek

Perličky ze školních lavic
Někteří učitelé se s námi podělili, jaké hlášky občas zaslechnou od svých žáků. Perly
bývají někdy opravdu kreativní.
Kdo je homo sapiens sapiens?
Odpověď dětí: Člověk dvakrát chytrý.

Jmenujte slova na „ou“.
Odpověď dětí: „ou nou“

Jaký je rozdíl mezi chůzí pravěkého člověka
a člověka dnešního typu?
Odpověď dětí: Dnešní člověk se neplazí.

Zvířecí rodina – Doplňte zvířátkům partnera.
Odpověď dětí:
býk – býkině
pes – pesině
kachna – kachen
slepice – slepec

Proč Plzeň osvobodili Američané?
Odpověď dětí: Protože šli zrovna kolem.
Proč má Krtek obecný hmatové vousky?
Odpověď dětí: Aby nenaboural.

Osmisměrka
Vyhledejte všechna vyjmenovaná slova. Ze zbývajících písmen
poskládáte skryté slovo tajenky, které umístíte na obě vynechaná místa.
Správnou odpověď můžete najít i na konci této stránky.

„Ustředním nepřítelem je ________. Ten, kdo ovládá
________, ovládá city i myšlení.“
Chvilka pro vtípek
U doktora
„Abyste se vyléčila, musíte jíst alespoň jedno vejce denně.“
„Ale já vejce nesnáším!“
„Říkám jíst, ne snášet.“

Vietnamský Nový rok
Vietnamský Nový rok se nazývá Tết Nguyên Đán, zkráceně Tết. Nový rok se slaví jako čínský
21. ledna (ve Vietnamu 1. ledna podle lunárního kalendáře).
Pro Vietnamce jsou jedny z nejdůležitějších svátků v roce. Mezi tradiční jídla patří Bánh chưng, což
je rýžový dort z mungo fazolí a vepřového masa zabalených v banánových listech. Jako tradiční jídlo se dále
dělá vařené kuře s hlavou a pařáty. Pak jsou tu tradice, jako darování peněz, které vietnamské děti dostávají
pro štěstí zabaleny do červených obálek. Pokud se chcete naučit trošku vietnamsky, šťastný nový rok se řekne
„chúc muny nam mó“.
Nguyen Bao Nhi (7.A)

Věděli jste, že
pro Vietnamce je velice důležitá první návštěva v roce?
První návštěvník podle Vietnamců ovlivní celý rok.
Rodiny tedy do svých obydlí zvou bohaté lidi a často
také rodiny s více dětmi. Věří se, že bohatství a plodnost
tyto rodiny přenesou i na majitele obydlí.

Družina na cestách…
Dne 14.1. školní družina navštívila kozí
farmu v Chodovské Huti, kde se děti dozvěděly,
jak se vyrábí kozí sýr. Návštěvu dětem zpestřila i
ochutnávka sýrů a také přítomnost živých koz ve
výběhu. Všichni si výlet za vzděláváním náramně
užili.
Lukáš Jesínek

Správná odpověď v tajence je „jazyk“.

Rubrika: Školní drbna
Dalším výjimečným hostem našeho časopisu je vyhlášený učitel tance, organizátor
veřejných akcí spjatých s tancem a výchovou dětí. Není jim nikdo jiný než Vladimír Hána.

Jak jistě všichni vědí, tak vy, jako každý člověk, máte spoustu
zájmů a nás by na úvod zajímalo, kým se cítíte být nejvíc.
Jsem vyučený automechanik a léta jsem opravoval auta. K tomu jsem
navštěvoval kulturní centra, kde jsem tancoval, takže jsem chodil domů
až v noci. Později jsem vystudoval taneční konzervatoř, ale stále jsem se
živil jako automechanik. Byl jsem takový tančící opravář. V současné
době bych sám sebe označil jako trenéra tanečního sportu.
Kdy jste se rozhodl stát tanečníkem?
Už jako malého mě maminka učila valčík a polku na písničky z rozhlasu. Protože mi to šlo, poslali mě do
tanečních, kde jsem byl vybrán do sportovního klubu.
Co jste musel udělat pro to, abyste se stal učitelem tance?
V první řadě musí člověk vytancovat nějakou třídu. Ovšem je rozdíl mezi učitelem tance v tanečních kurzech
a učitelem tanečního sportu. Já jsem byl v národním manschaftu. Takže jsem byl reprezentantem tehdejšího
Československa. Tím jsem se k tomu asi tak dostal.
Může se úplný amatér zapsat do taneční školy?
Ano, je to ta nejlepší věc. Tyto školy jsou od toho, aby se žáci vše naučili. Z toho vyplývá i naše moto Hledáme
talentované děti. Pokud si myslíte, že nejste talentovaní, my z vás talenty uděláme! Už se mi to dokonce
párkrát povedlo. Je pouze třeba počítat s tím, co všechno tanec obnáší.
Je nějaké omezení pro vstup do tanečního klubu?
Oficiálně žádné omezení není. Jediné, co je dané, je oblečení. Máme několik skupin předepsaných druhů šatů.
Je to také kvůli tomu, že tanec patří mezi estetické sporty. Ani věk není omezený. Je zde spousta kategorií, kam
se vejdou i osmdesátníci.
Na co se děti mohou těšit, když se rozhodnou pro Váš letní tábor?
Je to vlastně taková olympiáda pro děti. Na rozdíl od ostatních táborů je ten náš zaměřený hlavně na zábavu.
Od příjezdu mají děti každý den mimo jiné i diskotéku. Vítány jsou různé věkové kategorie, a proto není nouze
o zábavu. Určitě vás zaujme i různorodost programu. Ovšem místa už jsou téměř naplněná, takže nemarněte
časem a přihlaste se co nejdřív.
Radka Vysloužilová (9.B)
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