ADVENTNÍ SBÍRKA
V předvánočním čase proběhla na naší škole charitativní sbírka pro
covidové pracoviště Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Vybrali
jsme společně velmi pěknou částku 15 642, - Kč, za kterou jsme
nakoupili kávovar, kuchyňské potřeby a různé dobroty. Všechny tyto
dary jsme předali zdravotníkům, a jak ukazují fotografie, bylo z toho
mnoho radosti a veselí. Děkujeme všem, kteří přispěli penězi, či
pomáhali jinak, a přejeme všem sestrám a doktorům i nadále mnoho
sil.

Někteří žáci 9.A vyráběli v hodinách výtvarné výchovy figurínu
zdravotnického supermana, či spíše superwomanky.

VYSVĚDČENÍ – LETOS TROCHU JINAK
Jak už jsme si všichni zvykli, na konci pololetí dostane každý žák
vysvědčení. Letos tento den připadl na čtvrtek 28. 1. 2021. Svoje
výsledky na papíře si neodnášeli všichni, ale jen prvňáci a druháci,
kteří v této době chodí do školy. Naši nejmenší námořníci z prvních
tříd si převzali vysvědčení přímo od kapitána. Třeťáci až deváťáci si
mohli své hodnocení prohlédnout pouze v on-line podobě v edookitu.
Doufejme, že závěrečné vysvědčení budou moci třídní učitelé předat
svým žákům v červnu již osobně.

KOUMÁK PREZENČNĚ I DISTANČNĚ
Kroužek zábavné matematiky pro přemýšlivé děti z 2. a 3. ročníku naší
základní školy probíhá i v době distanční výuky. Pro ty, co jsou doma,
formou videokonferencí malých matematiků v učebně Google
Classroom a pro druháčky prezenčně ve škole.
Ochutnali jsme postupně od každého něco-logické úlohy, hlavolamy,
hry, stavby z matematických kostek i hrášků, tangramy,
algebrogramy, matiku in na počítači a příklady z matematických
soutěží.
Za vzorné zasílání vyřešených úkolů patří velká pochvala našim
koumáčkům,
kteří
pracují
online.
Děkujeme a už se na všechny moc těšíme přímo ve škole 😊.
Lenka Křipská a Tereza Komprsová

DRUŽINA JEDE NAPLNO
Kdo si hraje, nezlobí. My ve školní družině si
hrajeme hodně, a proto na zlobení nezbývá
čas. Každý den chodíme ven. Tam hrajeme
spoustu her, třeba schovku nebo
JanKenPon - to je japonsky kámen,
nůžky, papír. Úplně nejlepší zábava
v zimě jsou zimní radovánky, letošní
štědrá zima nám dovoluje stavět
sněhuláky, jezdit na lopatách a vůbec
se prostě radovat ze sněhové nadílky
a krásně mrazivého vzduchu. Takže
jsme nejen veselí, ale taky dosti
otužilí.

Máme šikovné ručičky, a tak pořád něco vyrábíme. Teď v zimě z
barevných klubíček vlny děláme bambule.

Stavebnice jsou také skvělá zábava. Nejvíc frčí lego a magnetická
stavebnice.

Umíme si vymyslet i své vlastní hry, třeba na neohrožené rytíře.

Zapojili jsme se do projektu První krok. Učíme se porozumět emocím
jiných lidí, a tím si uvědomujeme své vlastní emoce a učíme se s nimi
pracovat.

A když máme zakázaný zpěv, hrajeme alespoň na hudební nástroje.

Před rokem jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o koze domácí a
taky jsme si se čtyřnohými kamarádkami užili velkou legraci.
Romana Navrátilová

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU MARTINOU HENZELOVOU 2.A
Jak dlouho bydlíte v Tišnově? Žila jste
někdy v jiném městě?
Pocházím z vesnice Štěpánovice, kde
jsem žila většinu života. V Tišnově bydlím
sedmý rok v současném bytě. (Předtím
jsem v Tišnově bydlela jeden rok v
podnájmu.)
Čím jste chtěla být jako malá holka?
Jako malá jsem si často hrála na školu,
takže jsem chtěla být učitelkou už
odmala.

S čím jste si jako malá nejraději hrála?
Nejraději jsem si hrála s panenkou a kočárkem, mončičákem (to byl
takový plyšák) a puzzle.
Nedávno jste byla – jako mnoho lidí dnes – v karanténě. Nenudila
jste se?
V karanténě jsem se nenudila. Buď jsem chystala přípravy pro děti z
mojí třídy, nebo jsem si hrála s dcerkou Lucinkou.
Jaké jsou vaše záliby?
Ráda skládám puzzle, na to už ale bohužel moc prostoru v bytě
nemám. Tak jsem se zaměřila na pěstování jahod, borůvek, bylinek a
dalších květin na balkoně.
Jaké to bylo učit žáky přes počítač? Co vám vadilo a co se vám
naopak líbilo?

Bylo fajn, že jsem se naučila spoustu nových věcí s počítačem a
různými programy. Ráda jsem vytvářela různé kvízy, protože jsem
věděla, že děti baví. Také děti se postupně v ovládání počítače
zlepšovaly a učily se od sebe navzájem. Vadilo mi, když někomu
vypadával internet a že jsme se neviděli všichni najednou.
Letěla jste někdy letadlem? Pokud ano, kam?
Letadlem jsem ještě neletěla.
Jaká cizí země, kterou jste navštívila, se vám nejvíc líbila?
Nejzajímavější bylo Dánsko.
Vaříte ráda? A jaké jídlo vaříte nejraději a co nejvíc chutná vaší
dcerce Lucince?
Ráda vařím různé omáčky. Lucince nejvíce chutná kuře na paprice s
knedlíkem.
Kam chodíte nejčastěji na procházky ve volném čase?
Jelikož na procházky chodíme společně s dcerkou Lucinkou, tak
nejčastější trasy jsou přes různá hřiště po Tišnově :-)
Čtete ráda? Jaká je vaše oblíbená kniha a jakou knihu jste měla ráda,
když jste byla malá?
Ano, čtu ráda. Našla jsem oblibu v příběhové próze ze života dětí.
Nejraději mám knihu Sísa Kyselá od Martiny Drijverové. Jako malá
jsem měla ráda knihu Víla Amálka a žabka Márinka.
Co budete dělat o jarních prázdninách?
Pokud bude přát počasí, ráda bych s dcerkou Lucinkou podnikala
výlety po okolí Tišnova.
Anetka Skoumalová, Honzík Mikulášek

VZKAZY
Oslovili jsme vyučující, zda nechtějí využít možnosti vzkázat něco
svým žákům prostřednictvím našeho časopisu.
Ahoj holky a kluci,
právě začala on-line hodina a já se s vámi vítám na meetu slovy: „Ahoj,
zdravím všechny a budu ráda, když aspoň vy, co můžete, si zapnete
svoje kamery.“ Pár anonymních okének se na chvíli rozsvítí vašimi
obličeji, ale než projedu prezenci až do konce, většina jich opět
pohasne. Takže místo holčičích a klučičích obličejů na mě z vašich
okének neosobně strnule zírají všemožné obrázky – v lepším případě
aspoň zvířátek nebo pohádkových bytostí.
Moje velké díky proto patří vám všem, kteří navzdory všemu a všem
zůstáváte na obrazovce – je prima, že to nevzdáváte, a budu se s vámi
těšit opět brzy na viděnou!
Alena Jankovská
Murphyho zákony:
1. Může-li se něco pokazit, pokazí se to.
2. Nejméně vysilující je spolehnout se na vlastní síly.
Hana Vojtová

Ahoj holky a kluci,
i když se téměř každý den potkáváme na on-line hodinách, už se moc
těším na setkání s vámi naživo :).
Vydržte, určitě to skončí a společně to zvládneme!
Lenka Křipská

Co nás neporazí, to nás posílí.
Alena Adamcová

Ahoj děcka, vydržte! Věřím, že se brzy potkáme v lavicích.
P.S. Jen doufám, že se někteří z vás nepromění v postavy v okýnkách
na meetu, jelikož bych nerada učila čivavu v šátku, chlápka se
samopalem a jakousi podivnou žábu :-)
Zdeňka Kmentová
Moji milí šesťáci,
většinu z vás už bezpečně poznám po hlase, ale tváří v tvář by to bylo
lepší. Snad už brzy!
Veronika Taušová
Ahoj děcka,
už se moc těším, až z naší společné každodenní komunikace zmizí
slova jako online hodina, signál, meet, připojení a věty: ,,Teď jste se
mi sekla. Napiš to do chatu. Nejde mi mikrofon. Měl jsem technické
problémy.“ Ale naopak uslyším zaťukání na kabinet a vejde někdo z
vás s dotazem, jestli si může sednout se svým kamarádem, jestli
bychom mohli odložit plánovanou písemku aj. Pak budu vědět, že je
vše tak, jak má být.
Hana Eklová
Chceš-li prožít ten nejlepší život, odváděj tu nejlepší práci. Na světě
neexistuje práce, která by neměla význam. Každá činnost je
příležitostí k tomu, abychom projevili svůj jedinečný talent, stvořili
vlastní umělecké dílo a uvědomili si svou genialitu, k jejímuž rozvinutí
jsme stvořeni. Musíme pracovat tak, jako Picasso maloval: s láskou,
vášní a zaujetím, které se nespokojí s ničím menším než s dokonalostí.
S tímto přístupem se naše produktivita nejen stane zdrojem inspirace
pro druhé, ale bude mít současně širší dopad- pozitivně ovlivní osudy
lidí kolem nás. Jedním z největších tajemství smysluplně prožitého
života je věnovat svou energii takové činnosti, která nás přesahuje. A
dosáhnout v ní takového stupně zdatnosti a mistrovství, že od nás lidé
nebudou moci odtrhnout oči.
Z knihy Tajné dopisy mnicha od Robina S. Sharmy
Věra Dvořáčková

ŠKOLNÍ SOUTĚŽE
I v době distanční výuky se na naší škole konají některé vědomostní
soutěže. Někde šlo jen o školní kolo, jinde se uskutečnilo i kolo okresní
a krajské.
Olympiáda v českém jazyce
školní kolo: 1. Laura Bočková 9.B
2. Marie Štěpanovská 9.B
3. Natálie Šenková 9.A
Dějepisná olympiáda
školní kolo: 1. Lukáš Slačík 9.A
2. Natálie Wágnerová 8.A
3. David Boleslav 8.B
Logická olympiáda- školní kolo
1. roč.: 1. Kabrhelová Markéta 1.C
2. roč.: 1. Kupka David 2.A
3.- 5. roč.: 1. Štěpanovská Julie 5.B
2. Kabrhelová Natálie 4.C
3. Hřebíčková Eliška 5.A
Mladý chemik
školní kolo: 1. Poul Radek
2. Bartoňková Hana

okresní kolo: 1. Laura Bočková
13. Marie Štěpanovská

okresní kolo: 30. Lukáš Slačík

2. stupeň: 1. Štěpanovská Marie 9.B
2. Šenková Natálie 9.A
3. Švestka Jan 9.B
3. Lukasová Tereza 9.B

krajské kolo: 5. Bartoňková Hana
15. Poul Radek

Matematická olympiáda
Úspěšnými řešiteli domácího kola se stali: Hřebíčková Eliška a Musilová Kristýna z
5.A, Štěpanovská Julie a Mühlhansl Matyáš z 5.B.
Matematický klokan
Kategorie CVRČEK (2. ročník) 1. místo: Aneta Bočánková 2.A
Kategorie CVRČEK (3. a 4. ročník) O 1. místo se dělí: Magdalena Januszová 3.B,
Patrik Komůrka 3.C, Pavla Krchová 3.C, Sofie Kostovská 3.C, Jakub Vala 4.A,
Mikuláš Buzrla 4.B, Matouš Duda a Natálie Kabrhelová 4.C
Kategorie KLOKÁNEK (5. a 6. ročník) 1. místo : Vilém Krch 5.C
Kategorie BENJAMÍN (7. a 8. ročník) 1. místo: Barbora Kočková 8.B
Kategorie KADET (9. ročník) 1.místo: Radek Poul 9.B

