Školní rok 2013/2014
1. číslo
Vánoční speciál

Rádi bychom vám představili našeho nového školního
psychologa pana Radka Chrobáka
Kolik je vám let?
Je mi 25 let.
Jak dlouho pracujete jako psycholog?
Školním psychologem jsem od 2. 9. 2013. Je to moje první práce.
Co vás k této práci přivedlo?
Vystudoval jsem psychologii a vždy jsem si přál pracovat jako
školní psycholog.
Co je podle vás na vaší práci nejzajímavější?
Konzultace s motivovanými žáky, tedy když je napadne přijít sami.
S jakými případy se nejčastěji na naší škole setkáváte?
Na tuto otázku bohužel nemůžu odpovědět, abych neprozradil
důvěrné informace.
Chtěl byste u nás něco změnit?
Bohužel mě nic nenapadá.
Umíte cizí jazyky?
Umím docela dobře anglicky a pár slov bych zvládl i německy.
Jaké jídlo máte nejraději?
Maminčin segedínský guláš. 
Máte nějakého domácího mazlíčka?
Ano, psa Broka a můj tatínek chová asi 20 holubů .
Jaký je váš životní sen?
Být šťastný!!!   

2. 9. jsme slavnostně zahájili školní rok, ve dvou 1. třídách jsme
přivítali 53 nových žáků, s adaptací ve škole jim v rámci patronátu
pomáhali starší spolužáci, celkem navštěvuje ZŠ 318 žáků a MŠ
54 dětí.
Po celý školní rok budou probíhat akce k projektům NatTech a
Brána k úspěchu, které realizuje VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice,
jsou zaměřeny na podporu přírodovědného a technického
vzdělávání v Moravskoslezském kraji.
Z našich dalších akcí vybíráme:
6. 9. zahájení plaveckého výcviku pro 3. třídy
11. 9. Kopřivnice 2013 – 8. ročník fotbalového turnaje
pořádaného naší školou
16. 9. a 17. 9. – adaptační kurz pro žáky 5. ročníku
17. 9. výlet do ZOO v Ostravě – odměna pro nejlepší sběrače
starého papíru, naše škola sponzoruje chov sovy pálené
20. 9. Zátopkova pětka a Zátopkova desítka – běžecké závody
21. 9. Běh dětí Kopřivnicí – 4. ročník v rámci akce Běh rodným
krajem Emila Zátopka
26. 9. přespolní běh ve Frenštátě pod Radhoštěm
1. 10. první kolo celorepublikového turnaje COCA COLA CUP
1. 10. návštěva knihovny – Anagramy: tvoření knih IV. AB
2. 10. a 23. 10. Bijásek – filmové představení pro družinu
7. 10. a 14. 10. dopravní výchova IV. AB
9. 10. ekologická výchova IV. AB
11. 10. návštěva knihovny – Pohádka – V. A

14. 10. a 16. 10. návštěva na oddělení městské policie – VI. AB
18. 10. a 25. 10. program Zdravá pětka – III. AB, V. A, IX. A
1. 11. a 2. 11. Halloween ve školní družině
4. 11. Exkurze na MÚ – VIII. A
5. 11. Lašská liga v miniházené
6. 11. a 21. 11. Bijásek – filmové představení pro družinu
8. 11. – 20. 11. Ekologická výchova – III. AB, IV. AB, VIII. A
11. 11. Přehlídka Motýlek – 1. až 4. ročník
12. 11. a 14. 11. Hasík – pořádní prevence - II. AB a VI. AB
13. 11. Olympiáda z dějepisu – školní kolo – VIII. A, IX. A
18. 11. – 20. 11. Dopravní výchova – III. AB, IV. AB a V. A
19. 11. Exkurze na ÚP Nový Jičín – IX. A
26. 11. Ghetto Lodž – výukový workshop, Lašské muzeum - IX. A
3. 12. Rákosníček a jeho rybník – představení pro 1. a 2. ročník
4. 12. Mikulášská nadílka pro žáky I. stupně – připravila CŽS
4. 12. a 18. 12. Bijásek – filmové představení pro družinu
5. 12. Univerzita pro příšerky – film pro 1. až 3. ročník
5. 12. Olympiáda z českého jazyka – školní kolo - VIII. A, IX. A
5. 12. Celodružinové závodění
6. 12. Jak se stát rytířem - film pro 4. a 5. ročník
6. 12. Okresní přebor v šachu – 4 vybraní žáci
13. 12. Exkurze JOB AIR Mošnov – 12 vybraných žáků
13. 12. Florbal – základní kolo
17. 12. Vánoční čekání – koncert školního sboru
18. 12. Přijďte se k nám podívat
20. 12. Pacifik Rim – filmové představení pro žáky 2. stupně
20. 12. Vánoční laťka
9. 1. Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť – NDM Ostrava,
divadelní představení slavného muzikálu pro žáky 2. stupně

Už jste někdy četli rozhovor s Ježíškem? Že ne? My vám ho
přinášíme jako první!
Jak jste se dostal k této ,,kariéře“?
Viděl jsem inzerát v Betlémských novinách.
Jaký byl váš životní sen?
Moderovat Betlém má talent.
Máte Facebook?
No jistě, je to přece IN.
Dostáváte na Vánoce dárky?
Dávám si dárky sám, nikdy se nezklamu. 
Vy se nebojíte, že zabloudíte?
Ne, protože používám GPS.
Máte nějakého protivníka? A jakého?
Ano. Santa Clause
Umíte létat?
Když si dám Redbull, umím všecko.
Kolik vám je?
Už to nepočítám, ale lidé říkají, že je mi 2014 let, ale já si
myslím, že se pletou, na to jsem moc oblíbený a hezký.

Moje nej Vánoce by vypadaly tak, že bych je trávil společně
s mojí rodinou, doma, pěkně v klidu, naprosto bez povinností,
jakéhokoliv stresu a hlavně bych chtěl dostat hodně drahé dárky.
Petr

Moje nej Vánoce by měly být Vánoce klidu a pohody. Žádné
stresy a nedorozumění. Prostě si celý den budu hrát na PC,
k večeři zasednu k vánočnímu stolu. Po večeři si sedneme
pod stromek a rozbalíme dárky.
Tom

Svoje nejlepší Vánoce si představuji takto:
Probudit se v modernější vile na světě.
Nastrojit stromeček.
Jít na chvilku ven a koulovat se.
Na večeři si dát řízek s bramborovým salátem.
Nezapomenout na výborné cukroví.
Po večeři dostat nejméně 100 000 dárků.
Všechny rozbalit.
Obejít celou rodinu popřát ,,Veselé Vánoce“!

Zuza

Svoje nej Vánoce si přestavuji asi takhle: Na Štědrý večer
se sejdeme celá rodina u stromečku a místo zpívání koledy
budeme tančit Gangnam style. A místo kapra by byl pořádný
kuřecí řízek.
A tolik dárků, že bychom ani stromeček neviděli.
Dominika

Své nejkrásnější Vánoce si představuji tak, že by naše
rodina a také moje kamarádka Aneta šli na procházku na místo,
kde nejsou žádní lidé. Přála bych si, aby padal sníh a mohli jsme
se spolu koulovat. Po příchodu domů bychom si zapálili svíčky a šli
si dát večeři a dárky. Poté bychom si zazpívali koledy. To bych si
hrozně moc přála.
Eliška

Svoje vysněné Vánoce bychom s rodinou trávili na třech
místech. Ráno v psím útulku, potom na zahradě s naším pejskem,
kde bychom zpívali koledy, a večer na chatě na Prostřední Bečvě.
Napadlo by 2 metry sněhu a svítilo by sluníčko. Před večeří
bychom šli na bowling, kde bychom si objednali kofolu. Na večeři
bychom jedli babiččinu polévku s domácími nudličkami a lososa.
Každý by potom dostal svůj vysněný dárek a byli bychom šťastní.
Naťa 

Celý den bez starostí a s rodinou pěkně pohromadě
v teplíčku domova. A pod stromečkem plno nádherných (drahých)
dárků. Takhle bych si představoval Vánoce já. 
Dan

Moje nej Vánoce by měly vypadat asi nějak takhle:
Na Štědrý večer bych byla u taťky a společně bychom spolu
strávili první náš společný Štědrý večer. Rozdávali bychom si
dárky a poté bychom se šli projít se psem.
Takhle by měly vypadat moje ideální Vánoce.

Pája

Má odpověď je velice jednoduchá. Vánoce bych chtěla
strávit s rodinou a dobrým cukrovím. Kdybych si měla vybrat
nějaký ten dáreček, bylo by to asi něco, čím mohu udělat radost i
někomu druhému, například dětem v Africe .
Takto bych si přála prožít své Vánoce.
Venda

Chtěla bych jednou na Vánoce odjet s rodinou do nějaké
vzdálené země. Letěli bychom letadlem a ubytovali se v luxusním
pětihvězdičkovém hotelu. Poznali bychom nové zvyky a tradice.
Zkusila bych tak něco nového a odpočinula si. Byly by to nejlepší
Vánoce, ale asi si o tom můžu nechat leda tak zdát. 
Lucka

Myslím, že Vánoce bychom nejlépe strávili v Itálii. Měli
bychom velmi veliký stromeček ozdobený mořskými plody. Na
večeři bychom jedli pizzu a pili bychom colu. Dostala bych velmi
hodně dárků, jako každý z naší rodiny. Přijeli by za mnou
kamarádi a jeli bychom na svah lyžovat nebo jezdit na
snowboardu. A všichni by byli spokojení.
Katy 

Moje nejlepší Vánoce by byly, kdybych dostala pod
stromeček skatebord.
Asi bych si to představovala tak, že bychom se připravili,
povečeřeli a šli bychom do obyváku na dárky, které nám nadělí
Ježíšek (rodiče), nebo spíše bych byla zvědavá, jestli bych byla
dostala svůj vysněný skatebord.
Adéla

Nejlepší Vánoce bych chtěla prožít ve westernové stáji v
Boršicích u naší kamarádky Katky. Uprostřed stáje by byl vánoční
stromeček a v boxech občerstvení - horká čokoláda, cukroví a
jiné dobrůtky. Štědrovečerní večeři bychom si dali v restauraci
na Haldě. A pak bychom si pohromadě předávali dárky.To by byly
tak skvělé Vánoce!!!
Aneta

Tento rok bych trochu pozměnila tradice:
Místo převlékání do svátečního bychom měli Vánoce v pyžamu,
stromeček by neměl kolekce z bonbónů s rumem, ale byly by tam
banánky v ,,čoko“ polevě a světýlka. Na štědrovečerní večeři
bychom neměli kapra, ale řízky. Nedržel by se půst, ale jedlo by
se všechno, na co se podíváme - tzv. bodová dieta.
Marie

Na moje vysněné Vánoce bych si přála, aby můj bratr přijel
z Londýna domů. Chtěla bych s ním zdobit stromeček. Pod
stromeček bych chtěla dostat tucet dárků. Vánoce bych chtěla
zažít s ním a celou rodinou.
Adis

A jaké by byly ty vaše nej Vánoce?

Historie vánočního cukroví
Pečení Vánočního cukroví je jedna z nejrozšířenějších tradic.
Zajímavostí je, že tradice pečení cukroví není příliš stará.
Historie vánočního cukroví, stejně tak jako tradice vánočního
stromečku se u nás začala psát až na začátku 19. století.
Prapůvod cukroví byl ve výrobě nejrůznějších figurek a panáčků
z ovoce, se kterými si děti mohly hrát a později také sníst.
Později se v bohatších rodinách začalo péct cukroví podobné
tomu, jak ho známe dnes. V bohatších městských rodinách se do
cukroví používalo vzácné koření, kterého bylo nedostatek.
Používalo se také koření, které si dnes do cukroví moc nepřidává,
například česnek nebo pepř.
Petr, Daniel

Vánoční
Zelené třásně jehličí přikryla bílá deka,střecha pod tíhou paprsků
lavinu sněhu smeká,
Kouř z rozpálených komínů modrou oblohu stíní.Vánoční vůní
hostinu chystáme nad kuchyní…
Vůně bytosti člověka, trochu nahořklá po plameni, nechává přání
odvěká zlatě pověká zlatě posvětit vánocemi.
Zuzka, Adéla

Historie koled
O Vánocích děti obcházejí jednotlivé domy a koledují o výslužku,
kterou představovalo především jídlo nebo pití; tento zvyk se
dnes udržel už pouze na vesnicích. Tradiční koledy mají silnou
melodii, často založenou na sborových vzorech, a sloku
následovanou refrénem, často zpívaným sborově. Historie
vánočních koled sahá do13. století, Jednou ze zajímavostí je, že
v 15. století bylo v Polsku přeloženo hodně koled z češtiny.
Vánoční koledy se zpívaly původně pouze během doby vánoční, v
posledním půlstoletí se však oproti původní tradici zpěvu
Adventních písní. Slované slovem koleda označovali slavnosti
spojené se zimním slunovratem.

Vánoční citáty

Eliška, Aneta

„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý
rok.“ (Charles Dickens)

„Vánoce nejsou o tom, jak je trávíš, ale o tom, s kým je trávíš.“
(řecké přísloví)
„Každý věnovaný dar, i ten nejmenší, je ve skutečnosti obrovský,
je-li darovaný s láskou.“ (Pindaros)
„Je to srdce, které rozdává. Ruce už jenom dávají.“
(africké přísloví)
„Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli.“
(Halen)
Naťa, Katka

Koleda
Koleda označuje původně píseň, kterou
děti zpívají během
velkých křesťanských svátků
(Vánoce, Tří králů, den sv. Řehoře (12. března),Velikonoce) při
obcházení jednotlivých domů, kdy „si koledují“ o výslužku, kterou
představovalo především jídlo (pomeranče apod.) nebo pití. Tento
zvyk se dnes však udržel už pouze na vsích. Postupně však se slovo
koleda stalo označením písně s vánoční tematikou, původně
s náboženským obsahem, v posledním století však i bez něho.
Tradiční koledy mají silnou melodii, často založenou
na středověkých sborových vzorech, a sloku následovanou
refrénem, často zpívaným sborově.
Historie Křesťanských vánočních koled sahá do 13. století,
podle legendy je autorem první koledy svatý František z
Assisi (1181–1226).

Vánoční pohádka
Jednoho krásného zimního dne se Ježíšek připravoval jako každý
rok na vyrábění vánočních dárků pro děti, ale nepřišel mu žádný
dopis.“Kam se asi tak mohly podít?“ řekl si Ježíšek. A tak si
zavolal andílka, který měl mít dopisy na starost. Andílek tvrdil, že
dopisy Ježíškovi dával. „Kdo za to tedy může?“ … Podívaly se
z okna jestli je náhodou neodfoukl vítr, ale nic tam bohužel
nebylo jen stopy ve sněhu. Tak se za nimi vydaly. Cestou potkali
zajíce. Zeptali se ho jestli náhodou neviděl dopisy od dětí?
„Dopisy od dětí jsem nikde neviděl, ale slyšel jsem podivné a
strašidelné zvuky…“ odpověděl zajíc a odhopkal pryč. Ježíšek a
andílek pokračovali dál v cestě, ale v tom najednou zaslechli
šustění za stromem… byla to srnka, která se tam schovávala, tak
se jí zeptali jestli náhodou neviděla dopisy od dětí? „Ne, neviděla
jsem je, ale viděla jsem akorát velký strašidelný stín, a proto se
schovávám za tímto stromem.“ Odpověděla srnka. Ježíšek a anděl
se báli čím dál tím víc, ale dopisy přece najít museli. Stopy je
dovedly až k jeskyni.
Vešli dovnitř a uslyšeli podivné křupání... Čím hlouběji do jeskyně
šli tím víc se zvuky přibližovaly. Na konci jeskyně zahlédli dopisy
dětí a vedle nich veverku. Všichni se začali smát, že se báli malé
bezbranné veverky. Nakonec všechno dobře dopadlo a Vánoce
byly zachráněny .
Venda, Lucka

