
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Leden 2014 

     

 

Na slovíčko v ředitelně 

 
 

Čauky mňauky, tady Damík. 

Vítám vás u článku s názvem „Na slovíčko v ředitelně“. 

Tentokrát jsem se dozvěděl jednu velice zajímavou věc, kterou má pan ředitel pořádně 

promyšlenou! A tou věcí myslím samozřejmě nové monitory ve škole!  

Jelikož jsme Ekoškola,  tak nám tyto monitory ušetří mnoho papíru a my tak budeme šetřit 

přírodu! Měly by být tři. Jeden bude umístěn v respiriu u vchodu do školy a uvidíme na 

něm informace o naší škole. Druhý už je vedle suplovací nástěnky, na něm nyní budete moci 

najít všechny změny v rozvrzích. Tyto dva monitory by měly být upevněné a neměly by se 

dát přenášet, ovšem výjimka je ten třetí, ten je prý mobilní. Zatím je umístěn v jídelně, na 

tomto zařízení můžete hlasovat,  jak vám jídlo chutnalo, či nechutnalo. Ale podle informací 

od pana ředitele se bude moci přenést z jídelny jinam a budou na něm moci probíhat různé 

jiné ankety. 

A ještě vás budu informovat o jedné novince. Možná už ji víte, nebo možná ještě ne! Tato 

informace se týká přírodní učebny, která je plánována na venkovní plochu vedle respiria. 

A to je ode mne tento měsíc vše! 

Tak zatím Čau! 



 

Když už není skoro  žádný sníh, alespoň několik lednových pranostik: 

 
V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda 

Leden jasný, roček krásný.  

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

Leden studený, duben zelený. 

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

Suchý leden, mokrý červen. 

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.  

Kristýna  Golisová 6.A 

 

 

 

Počítač a já-Informace na příště-Kevin 

Krpálek 
 

Google prezentace 

(Google Presentation) 

Vítejte u dalšího dílu našeho Google Disku -  tentokrát, jak jsem zmínil minule, se budeme 

zabývat Google presentation (prezentace, ale budu tomu říkat 

anglickým názvem). 

Google presentation, stejně jako PowerPoint, umí vytvořit Slide 

show neboli prezentaci, která něco přednáší či ukazuje. Oproti 

PowerPointu otevírá prezentaci v novém okně, což poskytuje 

výhodu v hudební učebně na naší škole, protože Vám nezmizí 

obrázky a text. U prezentace stejně jako v textovém editoru 

můžete měnit písmo, vkládat tabulky 

a obrázky. Nechybí ani 

formátování. Bohužel, co 

v Google disku není, ale 

mám dojem, že to umí 

jedna aplikace, a to odebrat pozadí 

u obrázku, což docela nevychytali. Do prezentace 

můžete vložit Word Art, což mě překvapilo, že to 

tam vůbec je. No vlastně ani nevím, co tam vše je, 

mám to prozkoumané pouze krajně. Asi bych to 

shrnul: Google presentation je PowerPoint zdarma 

s velikou škálou možností.  
 

 

 



 

 

Lyžařský výcvik 2014 

 

Na začátku ledna se uskutečnily dva lyžařské kurzy, kterých se účastnili žáci sedmých a 

částečně osmých tříd. Já vám teď něco řeknu o 

tom, kterého jsem se účastnil já. 

Hned po příjezdu jsme se šli naobědvat a potom 

samozřejmě si nás  naši instruktoři – pan učitel 

Savva a paní učitelka Čapková ,vyzkoušeli a 

podívali se, jak lyžujeme, podle toho jsme byli 

rozděleni a výcvik mohl začít. 

 Bohužel se stala jedna nepříjemnost. V neděli 

ráno se nám zranila paní učitelka Čapková. 

Musela přijet místo ní paní učitelka Meďášová. 

V úterý jsme šli pěšky na Dvoračky. To je hospoda, 

která je celá ze dřeva. Jako odměnu jsme měli 

slíbený od pana učitele borůvkový knedlík. Mňam, byl výborný.  

Přestože sněhu bylo málo, na sjezdovkách to stačilo a lyžovali jsme celý týden. 

                                                                                                                                                   

Radim 8.A  

 

Něco na lámání hlavy 

 

 

 
 

 
            

 

 

Najdi: papoušek, plato, opice, erb, láska, atomy, trapas, sýr, krůta, bingo, ruka, pak, 

ano, rak, asi, sek. 

Pokud máš vše vyškrtané, zbydou ti tři písmenka, slož je a uvidíš  
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5.A k  akci Slovanka má talent 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel Magassouba : 

 

Soutěž Slovanka má talent byla zajímavá událost, které jsem se zúčastnil i já a můj 

kamarád Vítek. Tato soutěž se odehrávala v klokánku 13.12 2013 .Celá soutěž je o 

talentech. Když má člověk na něco talent, přihlásí se do soutěže a předvede, co umí a může 

vyhrát i nějakou cenu. 

 

 

Karolína Marková a Kateřina Šulcová : 

 

13.prosince 2013 pořádala naše škola soutěž  Slovanka má talent . Zúčastnila jsem se s mojí 

kamarádkou Kačkou a předváděli jsme mažoretky. Byly jsme druhé, od nás ze třídy se 

přihlásilo pět žáků . Bylo to dobré. 

 

 

 

Vít Kašpar : 

Akce se konala 13.prosince. Vystupovali tam s tancováním, zpíváním, malováním, 

modelářstvím atd….Já jsem vystupoval s mým kamarádem Samem s komediálním 

vystoupením na parodování Miley Cyrus. Byl to pěkný trapas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


