Soutěž školních časopisů roku 2019

V pátek 22. listopadu jsme se s panem
učitelem Vrtělem vydali na vyhlášení
celostátního kola Soutěže školních
časopisů roku 2019. Celá akce probíhala
na Masarykově univerzitě v Brně.
Když jsme přijeli, dostali jsme do jedné
ruky velkou bagetu a do druhé program
celého dne. Po odložení věcí do šatny
jsme zjistili, že máme čtyři a půl hodiny
čas do vyhlášení naší kategorie. Potom
jsme se rozběhli podívat po velké
pětipatrové škole. Narazili jsme třeba
na stánek České televize nebo na
zajímavé časopisy i s cédéčky.

Poté jsme se omylem dostali do nějaké haly a mysleli jsme si, že
jsme dorazili na zahájení vyhlášení naší kategorie, ale nejspíš to bylo
vyhlášení nějaké vysokoškolské soutěže o nejlepší bakalářskou práci.
Stále jsme ale měli ještě hodně času, tak jsme přemluvili pana
učitele Vrtěla a vydali jsme se společně do města. Tam jsme měli
jednu hodinu rozchod, kterou většina z nás využila na jídlo. Potom
jsme se vrátili zpět na univerzitu a šli jsme do místnosti, kde údajně
mělo být vyhlášení naší kategorie, a tentokrát jsme se už trefili
správně.
Sice se náš časopis Smíšek neumístil na žádném z předních míst, ale
zážitek to byl skvělý. Moc se nám to líbilo a těšíme se na příští rok.
Edita Jurnečková, Agáta Zavřelová, Natka Wágnerová 7.A

BESEDA O FAKE NEWS
Dne 26. 11. se naše třída 8. B zúčastnila přednášky o fake news.
Celým tématem nás provedla Nina Adamcová, která s námi probrala
internetové lživé zprávy: hoaxy, dezinformace, konspirační teorie a
fake news. A právě o fake news tento článek je.
Jsou to nepravdivé zprávy, které vás mají přesvědčit o tom, že věc,
kterou propagují, je ta správná, a změnit tím váš názor. Je důležité
jim neuvěřit a vytvořit si svůj vlastní názor. Hlavně si zachovejte
kritické myšlení. Když vám někdo tvrdí, že má draka ve skříni a
zeleninu na zahradě mu pěstuje sedm trpaslíků, tak to prostě není
pravda!
Se vším jsme byli seznámeni pomocí prezentace, kterou Nina
Adamcová vytvořila a která byla proložena krátkými videy.
Přednáška se nám moc líbila a určitě jsme si i něco zapamatovali.
Marie Štěpanovská a Laura Bočková 8. B

NÁVŠTĚVA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ZE ŠANOVA
V pátek 29.11.2019 nás přijeli navštívit žáci ze Školního parlamentu
ZŠ Šanov. Měli jsme pro ně přichystaný bohatý program, který začal
ve sborovně. Pomocí her se členové našeho i jejich parlamentu
vzájemně seznámili. Následně jsme šli na radnici, kde na nás čekala
prohlídka plná nových poznatků. Na obědě nám záviděli výběr ze
dvou jídel a divili se, jak máme dlouhé fronty. Jejich škola je
mnohem menší než ta naše, takže se není čemu divit, že to pro ně
byl nezvyk. Poté bylo na čase ohodnotit výzdobu tříd. Ale tentokrát
jsme to nebyli my, kdo hodnotil, ale naši přátelé ze Šanova. Povídali
jsme si také o dalších společných akcích. A domluvili jsme se rovnou
na dvou! A na kterých? To uvidíte sami příští rok!
Díky této návštěvě jsme našli nové přátele a mohli jsme si vyměnit
spoustu nápadů. Celkově bych hodnotila akci kladně a úspěšně. Jak
naši žáci, tak žáci z Šanova si ji užili a loučili se s námi s obrovským
úsměvem na tváři.
Nikča Kalášková, Anita Žáčková 9.C

SEN O SVOBODĚ V TIŠNOVSKÉ KNIHOVNĚ
Dne 27. 11. 2019 jsme se společně s naší paní učitelkou
Mikuláškovou vypravili do Městské knihovny Tišnov. Zde na nás
čekal program věnovaný sametové revoluci, která u nás probíhala
v roce 1989. Paní, která program uváděla, nám pouštěla dokument,
ukazovala plakáty s hesly tehdejší doby, např. „Havel na hrad!“ či
„Svobodné volby!“ apod. Dále jsme si říkali, co to bylo Občanské
fórum a vytvářeli jsme vlastní plakáty. Program byl velmi zajímavý a
poučný. Z knihovny jsme odcházeli plni dojmů.
Valentýna Cigáňová, Lucie Strnadová 8. B

MIKULÁŠ
Dne 5.12. u nás proběhla mikulášská nadílka. Některé děti se na něj
těšily a některé se bály. Deváťáci si vzali své kostýmy andělů, čertů a
Mikuláše a po začátku první hodiny vyrazili. Naše skupina začala u
prvňáčků. Bylo pěkné sledovat, jak se děti objímají, protože mají
strach. Čerti strašili, andílci utěšovali a Mikuláš četl dobré a špatné
vlastnosti třídy ze své knihy. Někteří zažili i únos do pekla. Děti také
říkaly básničky a zpívaly písničky. Poté jim andílci rozdali odměnu.
Tahle vánoční tradice je na naší škole jednou z oblíbených. Myslím,
že si to užily jak děti, tak i my deváťáci.
Anna Eklová 9.C

MATEMATIKA NA KOMETĚ
V předvánoční době se někteří naši žáci vydali společně s paní
učitelkou Křipskou do DRFG arény na matematický projekt. O akci
napsali:

Ve středu 11. 12. 2019 jsme se vydali na
výlet do arény HC Kometa Brno. Po příjezdu
jsme dostali krátký kvíz o aréně a pokračovali
jsme prohlídkou. Na této prohlídce jsme měli
možnost vidět VIP restauraci, šatny, kluziště,
které jsme si změřili, a VIP boxy. Po této
prohlídce jsme zhlédli profesionální trénink
Komety. Poté jsme dostali svačinu a mohli
jsme se pustit do počítání. Nakonec jsme

došli k výsledkům, které nám vytvořily náš tým z hráčů Komety.
Tento výlet se mi moc líbil, protože jsem se dozvěděl mnoho nových
věcí o této aréně a o hokeji.
Jan Švestka 8.B

Na výletě v DRFG aréně se mi moc líbilo. Pomocí matematiky jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí. Například jsme měřili, jak jsou dlouhé
strany kluziště. Rozhodně to bylo zábavnější než ve škole. Začala
jsem se teď víc zajímat o hokej. Výlet jsem si užila.
Pavlína Cempírková 5.B

VÁNOČNÍ BESÍDKA
V pátek 20. prosince se ve velké tělocvičně naší školy jako
každoročně uskutečnila vánoční besídka. Třídy nebo skupiny, které
chtěly, si připravily nějaké vystoupení. Letos byla besídka sice o něco
kratší než jiný rok, ale přesto pěkná jako vždy. Viděli jsme zde
divadlo, taneční čísla, skoky na trampolíně, slyšeli jsme básničky a
vystoupila i žákovská kapela. Tato krásná školní tradice je u nás už
dlouho a můžeme jen doufat, že v ní budeme pokračovat i v příštích
letech.
Anna Eklová 9.C

OŠETŘOVATELKOU V SAUDSKÉ ARÁBII

V pátek 10. 1. 2020 nás ve škole
navštívila
sestra
paní
učitelky
Skočíkové Zuzana, která pracuje jako
ošetřovatelka v Saudské Arábii.
Přednáška trvala něco okolo tří hodin
a byla i s malou ochutnávkou místních
potravin.
Zuzana nám nejprve povídala o
Saudské Arábii, jak se tam žije, něco o
místních lidech a pravidlech a také o
nerovnoprávnosti mezi muži a ženami.
Bylo velmi zajímavé poslouchat o cizích zvycích a tradicích, ale
některé věci byly dokonce až děsivé… Pak nám vyprávěla o své práci,
bydlení a dokonce i místních přátelích. Její práce se odehrává v jedné
z nejmodernějších nemocnic světa. Již 4 roky pracuje jako zdravotní
ošetřovatelka nemocných pacientů. Bydlí a pracuje v hlavním městě
Rijádu, konkrétně bydlí v městské části určené jenom pro Evropany,
kde jsou normální podmínky pro život. Třetí a zároveň poslední částí
přednášky byla malá ochutnávka. Zuzana nám donesla saudskou
kávu, která mně osobně moc nechutnala. Pak nám také nabídla datle
se sezamovou omáčkou, což je prý typické jídlo v Saudské Arábii,
které se jí k místní kávě. Jako poslední věc nám přinesla malé
sušenky, které byly plněné mletými datlemi a které všech chutnaly
asi nejvíce. Přednáška se nám velmi líbila a všichni jsme se i aktivně
zapojovali a kladli různé otázky.

Anna Bartoňová 9.C

ROZHOVOR S PANEM U

Jakou jste vystudoval školu?
Vystudoval jsem Pedagogickou
fakultu Masarykovy univerzity v
Brně. Konkrétně pak obory učitelství
pro základní školy technické a
informační
výchovy,
občanské
výchovy.
Jaký je Váš koníček kromě sportu?
Pokud mám vyloučit sport, je to pro
mě velice obtížná otázka, jelikož můj
veškerý volný čas se točí kolem
sportu. Od jara do podzimu, kdy
probíhá nohejbalová sezóna, si jen
těžko hledám čas na nějaký další
velký koníček. A tak je asi mým
největším koníčkem, nebo tedy spíše
psíkem, můj „huskoun“ Charlie.
Jelikož nejsem ten typ člověka, který
by dokázal chvíli posedět a
potřebuju neustále nějakou aktivitu,
tak jsem si pořídil pejska. Také rasu jsem si vybíral, abych neměl
„gaučáka“, ale aktivního sportovního pejska.
Líbí se Vám na naší škole?
Když jsem byl menší, tak bych si asi nikdy neřekl, že by se mi mohlo
na nějaké škole líbit. Ale na Smíškové tomu tak je. Líbí se mi
atmosféra školy, která i přes velký počet lidí na škole je taková
rodinná. Také jako milovník sportů mám obrovskou radost z
možností, které škola nabízí. Ať už je to multifunkční hřiště, dvě haly,
kluziště, lyžák… Myslím, že na této škole není o zábavu nouzi.
Chtěl byste být třídním učitelem?

To je velice těžká otázka, protože záleží dost na třídě, kterou bych
dostal. Ono samotné třídnictví i přes hromadu práce navíc, kterou
děti nevidí, může být fajn. Ale podle mě to musí fungovat na
vzájemném respektu, porozumění, přátelství a ochotě být jeden
druhému nápomocný. Takže pokud bych měl takovou třídu, která by
vnitřně fungovala kamarádsky a fungovala i v komunikaci se mnou,
tak bych se tomu nebránil.
Čím jste chtěl být jako malý?
Asi jako každý malý kluk jsem chtěl být popelářem. Ale naštěstí jsem
z toho, při vší úctě k této namáhavé práci, vyrostl. Pokud mám říct
povolání, které jsem chtěl dělat a vím, že by mě hrozně bavilo a
naplňovalo, pak je to sportovní redaktor-komentátor. Už od malička
jsem byl veden ke sportu a sledoval jsem snad všechny možné
sporty. Mé kroky nakonec ale vedly jiným směrem a já jsem za to
nesmírně rád, protože práce učitele mě baví a naplňuje. Především z
toho důvodu, že dětičky jsou každý den originální, a tak se máme my
učitelé každý den na co těšit.
Máte nějakého domácího mazlíčka?
Na tuhle otázku jsem tak trochu odpověděl v předchozí otázce. Mám
huskyho Charlieho a ještě kocoura Chucka. A leč je to kočka a pes,
tak jsou z nich nejlepší kámoši.
K. Vejpustková, J. Librová 9.B

Vánoce z pohledu kapra

(volné psaní)
Takhle jsem si plaval v klidném rybníku. A během pár vteřin jsem byl
v síti a nemohl jsem se hýbat.
Hodili mě do kádě s vodou, kde byli i další kapři. Byl to vánoční
stánek, kde nějaký chlap řval :,,Kupujte kaprýýý!"
No, vzala si mě jedna rodina s dětmi. Hodili mě do vany a dívali se na
mě, jak na celebritu.
Po asi 2-3 dnech přišel někdo s paličkou, utěrkou, prkýnkem a
NOŽEM! Tady to začala být akce.
Pořád mě nemohli chytit, protože jsem manévroval. Tak asi po 30
minutách bylo dobojováno. Se skóre 43:0 pro mě. Chlap mě nakonec
chytil, hodil utěrku přes oči a BUM!
Tady můj příběh končí.
Petr Pavlíček 7.A

