• Zde jsou tři návrhy na jméno školního
časopisu, které vzešly z Vašich nápadů.
• Z nich zvítězí jeden jediný.
• Zapojíte se do hlasování tak, že vhodíte
anketní lístek u Janiny v klubu.
• Tady jsou:

• 24. prosince bývá tradicí, že se schází celá rodina na
slavnostní večeři. Samotná večeře se tradičně skládala
z rybí polévky, bramborového salátu s kaprem a
během její konzumace se dodržovaly jisté zvyklosti:
mohlo se tak připravit o talíř více pro nečekanou
návštěvu, případně položit pod talíř minci či šupinu.
• Od štědrovečerní tabule se obvykle směla vzdalovat
pouze hospodyně. Po večeři bývá zvykem rozbalovat
vánoční dárky, které dětem v českých zemích přináší
"Ježíšek".
• Štědrý den tradičně vrcholí půlnoční mší, na které se
zpívají koledy a začíná samotná církevní oslava
narození Krista.
• Se štědrým večerem se pojí i řada lidových zvyků: lití
olova, pouštění ořechových lodiček, házení střevícem
či třesení bezem.

Štědrej večer nastal, koledy
přichystal, koledy přichystal.
Panimámo, vstaňte. Panimámo,
vstaňte, koledu nám dejte, koledu
nám dejte.
Panimáma vstala. Panimáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.

•
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23. 11. až 21. 12.
Charakteristika znamení
Živel: Oheň
Planety:Jupiter
Barva: tmavě modrá
Kameny: zirkon, chalcedon, spinel, modrý topas, safír, lapis lazuli
Povaha mužská

•
•

Osobnost Střelce
Ohnivé znamení Střelce vyniká svým idealismem a upřímností. Jeho zrozenci se dívají
do dálky za velkými ideály a jejich život bývá aktivní a dobrodružný. Udělají hodně pro
to, aby se mohli věnovat tomu, čemu věří a co je baví. Důležitá je svoboda. Jsou
upřímní a v každé situaci pravdomluvní, intriky jsou Střelcům cizí a občas je někdo
může nařknout z nedostatku taktu. Touží po pravdě a poznání.
Muž Střelec
Je to muž na svém místě, který věří svým zásadám, vyniká statečností a optimistickým
přístupem k životu. Miluje svobodu, usadí se často až v pozdějším věku. Je přímý a
nikdy nelže. Je činorodý a plný energie, kterou zaměřuje na věci, jimž doopravdy věří.
Má technický talent a je nezlomný optimista. Jeho upřímnost si mohou lidé vykládat
jako nedostatek taktu. Potřebuje svobodu a může mít i trochu strach ze závazků. Má
dobrodružnou a zároveň hravou povahu, proto rád cestuje, baví ho hry, technika a
sporty. Má hezký vztah k přírodě. Lži a pomluvy nemají v jeho světě místo a drží se od
nich stranou. Pokud má na výběr, vyhýbá se práci, která ho nebaví.
Žena Střelec
Žena ve znamení Střelce je činorodá a veselá idealistka. Má ráda otevřené vztahy mezi
lidmi, je tolerantní a plná pochopení. Je sportovně založená a mívá hodně přátel mezi
muži. Je otevřená, pravdomluvná a na svět se dívá bez předsudků. Vidí věci takové,
jaké jsou, a má velkou schopnost empatie. Lidem kolem sebe pomáhá, ačkoliv tuší, že
si tím komplikuje život. Přesto se nemůže přinutit, aby víc myslela na sebe. Nevynechá
žádnou aktivitu a je dobrodružná. Ráda proto sportuje, baví ji cestování a nepohrdne
ani povedeným večírkem. Pokud se třeba v práci setká s intrikami a nespravedlností,
znechutí ji to. Stejně tak nemá ráda ani falešná přátelství.
Slavné osobnosti ve znamení Střelec
Aneta Langerová
Richard Genzer
Vlastimil Brodský
Jiří Kodet
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• …slýcháváte často od Janiny
z klubu, že? . Všichni víte,že vám
jen hrozím, ovšem tvůrci Things
Cut in Half v Twitteru to už dávno
udělali– ve svém Twitter profilu
zveřejňují různé věci z běžného
života. Zde se můžete podívat na
řez objektivu, auta, nebo kelímku
s kávou.

• Ve školním klubu jsme zdobili a tvořili
a zase zdobili – můžete se pokochat a
inspirovat 

• Dne 9. 12. 2013 se třída VI. B vypravila do DDM
Březin strávit tvořivé dopoledne. Pekli jsme
perníčky, tvořili věnce, poslouchali koledy a
příjemně jsme se vánočně naladili.
• Parádní tečkou za tímto pěkně stráveným
dopolednem byla zábava v podobě hraní her,
setkání se zvířátky a zastávka u mašinek.

•

Vánoce - Betlém- osel a oslí můstek..a! výborný příběh k tomu, počtěte si:

•

Byl jednou jeden mladý pár s chlapcem ve věku 12let. Rozhodli se cestovat, pracovat a
poznávat svět. A tak se rozjeli do světa se svým oslem. Přijeli do první vesnice, lid
jejich příchod komentoval: "Podívejte na toho nevychovaného chlapce...on na oslu a
chudáci unavení rodiče pěšky. Že to tak nechají!"A tak manželka řekla manželovi:
"Nedovolme, ať mluví o našem synovi špatně". Manžel sundal dítě a sám nasedl na
osla.
Přijeli do druhé vesnice. Lid bručel: "Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá
manželku a syna trápit se pěšky, zatím co on se veze na oslu." Tak muž sestoupil a
nechal posadit manželku, on se synem vedli osla za uzdu.
Přijeli do třetí vesnice a lid opět komentoval: "Chudák muž! Po namáhavé celodenní
práci nechá sedět manželku na oslu. A chudák chlapec! Jak nešlechetnou matku má!
"A tak se rozhodli sednout na osla všichni tři. Znovu vyrazili na pouť.
Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli jak lid říkal: "Jsou to bestie. Větší bestie, než
sám osel, co je nese. Umořili by ho k smrti, místo aby sestoupili a kráčeli svorně vedle
něho..."
Ale v další vesnici, to už nemohli věřit vlastním uším..: "Jéé hele, to jsou ti idioti, co
kráčejí pěšky, i když mají osla, který je může nést!"
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Vždy Tě bude někdo kritizovat, někdo o Tobě bude špatně mluvit. Žij podle vlastní víry
a dělej co je podle Tvého uvážení nejlepší. Zpívej, směj se, tancuj, měj se rád a žij, jak
nejlépe umíš! Stejně jako Tě bude někdo pomlouvat, bude Tě i někdo obdivovat a
milovat, tak na to mysli a usměj se 
Janina

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Co to je: Chelsea FC je anglický fotbalový klub z londýnské
jihozápadní čtvrti Fulham. Klub byl založen v roce 1905. Domácím
stadionem je Stamford Bridge s kapacitou 41 841 diváků.
Celý název: Chelsea Football Club
Přezdívka: The Blues
Soutěž: Premier League
Umístění v minulém ročníku: 3. místo
Tituly: 4 ( 1954/1955, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010)
Čeští hráči v Chelsea: Petr Čech a Tomáš Kalas
Historie: Roku 1896 koupil obchodník s nemovitostmi Henry
Augustus Mears spolu se svým bratrem Josephem atletické hřiště
na Stamford Bridge i se sousedící zahradu jako základ pro fotbalový
stadión, který zde chtěl postavit. V meziválečných letech se v
modrém dresu objevilo velké množství dobrých hráčů. Jeden čas
byli dokonce všichni fotbalisté útočné vozby (tehdy pětičlenné)
reprezentanti, přesto ale moc důvodů k oslavám zaplněné ochozy
na Stamford Bridge neměly. Po válce převzal vedení týmu Birrell a
zasadil se o rozvoj mládeže.
Po skvělých šedesátých letech přišla velmi slabá sedmdesátá. Na
začátku osmdesátých let to vypadalo s klubem téměř beznadějně:
obrovské dluhy, zastavené pozemky, přestárlý tým. V roce 1984
vyhrál druhodivizní titul a postoupil opět mezi elitu. Po Euru 1996
se do Anglie začali hrnout hráči z celé Evropy a Chelsea byla jedním
z klubů, které na tom vydělaly.
POZOR !!! Chelsea má i svojí hymnu- The Blue is colour (kvůli
modrým dresům týmu) která vznikla v roce 1971
Do českých zemí skladbu uvedl František Ringo Čech pod názvem
Zelená je tráva, v osmdesátých letech ji používala Československá
televize jako znělku fotbalových přenosů. (Někteří si to možná
mohou pamatovat )

• Dne 2. prosince jsme vyhlásili vítěze klubové soutěže
ve stolním fotbálku. Zúčastněných bylo celkem 8, ale
první místo může získat vždy jen jeden. A tím byl Pavel
Kunta z 5.A se 70 body.

• Na druhém místě byla jedna z dívek – šesťačka Terka
Aulická – 69 bodů, a třetí místo ukořistil třeťák Kryštof
Bouša s 58 body.
• Všem gratulujeme 

•

Myslíte si že chemie je nudný předmět , může být i zábavná.

•

K těmto pokusům nebudete potřebovat velkou laboratoř , stačí
kuchyň.

- neviditelný
Inkoust z citrónové
šťávy
Postup : Vymáčkni
trochu citrónové šťávy
do zkumavky a použij
štětec na napsání
zprávy, která bude
neviditelná.
Na zobrazení jejího
obsahu vystav písmo
působení tepla.
-neviditelný
inkoust z octem
Postup : odeber malé
množství octa a štětcem
napište zprávu.
Na zobrazení textu
použijte teplo jako u
předcházejícího pokusu.

Vlož do papírového
nebo plastového
sáčku plného
nezralého ovoce jeden
dobře vyzrálý kus
ovoce a dobře sáček
zavři.
Na druhý den bude
ovoce již dobře
dozrálé
Vysvětlení: Během
noci dozrálý kus ovoce
uvolnil plyn etylen,
který způsobil dozrání
ovoce.
Když potřebuješ lepidlo,
smíchej dva pohárky
vody mouky s jedním
pohárkem vody.
15 Vysvětlení: chemická
reakce proběhne mezi
škrobem mouky a
vodou.

