
Tři dny plné chutí

Poslední týden před Vánocemi se
ve škole konal projekt s názvem Světové
dny gastronomie.  Celý  druhý stupeň  se
rozdělil  do  5  skupinek:  Francie,  Itálie,
Japonsko, USA a Rusko. Měly 3 dny na
to,  aby:  udělaly  informační  plakát,
uvařily  tradiční  jídlo  země,  kterou  si
vylosovaly,  a  poslední  den  vše
odprezentovaly.  Francie  nám  dala  na
ochutnání  různé  francouzské  sýry  a
paštiky.  Itálie  nám  uvařila  pizzu  s
mozzarellou a těstoviny. Japonsko si pro
nás  připravilo  sushi  s  okurkou,  krabími
tyčinkami  a  tuňákem.  USA  pro  nás
upeklo cupcake a cookies a připravilo hamburgery. A Rusko celý den dráždilo naše nosy svými
lahodnými  masovými  pirožkami.  Nakonec  si  první  místo  vyvařilo  USA,  na  druhém  místě  se
umístila Francie. Třetí stupínek  obsadilo Japonsko, po ní následovala Itálie a na posledním místě
skončilo Rusko.  
Děkujeme paní učitelce Widemannové za organizaci projektu.

   Jílková Sára 
________________________________________________________________________________

Výroba komety

Před Vánocemi  děti  na  prvním stupni  vyráběly betlémskou chýši.  Rozdělili  jsme  se  do
několika skupin, někteří vyráběli chýši, někteří sníh, prostě všichni měli práci. Já a moji přátelé
jsme začali vyrábět kometu. Mysleli jsme si, že to bude hračka, než jsme zjistili,  jak je kometa
velká. To už jsme věděli, že nám barva nevystačí. Tak jsme se šli zeptat spolužáků, ale marně, jiní ji
neměli nebo jim došla.

Tak jsme neměli žádnou barvu, ale jeden z naší party dostal nápad, že bychom se mohli
zeptat jiné třídy, jestli by nám barvu nepůjčila, ale bylo už pozdě, museli jsme jít do tělocvičny, kde

už  bylo  všechno
připraveno.  Tři  králové
tam  byli  i  oslík  a  volek,
pana Marie  a  svatý Josef,
už  i  Ježíšek  ležel  v
jesličkách.  Jenom  naše
kometa chyběla.

Nakonec  jsme  si
barvy půjčili od jiné třídy,
kometu  dokončili  a
přilepili ji na oblohu. Když
jsme se na to podívali, byli
jsme  na  sebe  pyšní!
Betlém se vyvěsil na bílou
chodbu a my se každý den
podíváme  na  kometu,
protože  bez  nás  by  tam
nebyla. 

Jakub Charvát



 Výlet na vánoční trhy
   Na začátku prosince jsme se vydali  na celodenní výlet  do Vídně.  Prošli  jsme historicky
zajímavá místa, viděli jsme ruské kolo (což je zvláštní, když je ve Vídni), největší kolotoč na světě,
ale  nejdelší  čas  jsme  strávili  na  proslavených  vánočních  trzích. 
Ochutnali  jsme sladké jahody v čokoládě,  slané klobásy v bagetě, skvělou vídeňskou čokoládu  
a samozřejmě koupili upomínkové předměty. I když jsme německy moc neuměli, stejně jsme se
domluvili, i když to znamenalo používat ruce i nohy. Vyrážet v půl šesté, vracet se o půlnoci a jet 
v jednom autobuse s úplně cizí školou, to, aspoň pro mě, nebylo až tak příjemné, ale stálo to za to.

Sára Lidická

Tonda obal
Ve čtvrtek 9. 2. se ve mšecké škole odehrála školní tragédie. Naší školu navštívil TONDA

OBAL! Byla to přednáška o recyklaci a různém třídění odpadu a zúčastnila se jí celá škola. Druhý
stupeň  si  vzala  na  starosti  velmi  nesympatická  paní.  Kromě  prezentace  o  recyklování  viděly  
i některé třídy vzorky recyklovaných materiálů. 

Nakonec  jsme  si  zahráli  menší  hru.  Do  malých  kontejnerů,  které  měly  představovat  ty
opravdové, jsme měli třídit kartonové destičky s různými obrázky a nápisy jako: ohryzek od jablka,
staré baterie atd. Popravdě, moc záživné to nebylo, ani učitelé nebyli moc nadšení. 

Sára Jílková

POKRAČUJEME I V
DRUHÉM POLOLETÍ

 
Milí čtenáři,
přinášíme  Vám třetí  číslo  našich
školních  novin.  Opět  vám
přinášíme  další  články  z  naší
školy. Na začátku prosince se naši
žáci  jeli  podívat  do  Vídně.  Před
Vánocemi se konaly na naší škole
projektové dny, v rámci nichž žáci
ochutnali  různá  světová  jídla.
Opět  nechybí  klasické  rubriky,
jako jsou křížovky a vtipy.

Vaše redakce  

 ŠKOLNÍ NOVINY ZŠ MŠEC III. číslo občasník



1. Jaký jazyk

2. 6-9 přírodopis 3-6 přírodověda 1 -3 …. .

3. Živočichové, rostliny a ……

4. Výchova, na které pracujeme

5. Zkratka pro Technickou výchovu

6. Anglický ….

Tajenka:…………………………………

Ptá se tatínek Pepíčka:

"Pětka z matematiky, proč?"

Pepíček: "Protože šestka neexistuje.

Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám 

můžeš povědět o vlaštovkách?"

"To jsou velice moudří ptáci - jak 

začne škola, odletí do teplých 

krajin."

"Pepíčku, řekni nám, co se dává do jitrnic!"
"Nevím!"
"Jak to, vždyť tvůj otec je řezník?""No právě, kdybych to řekl, nařeže mi!"

Otec si p
rohlíží vysvědčení se samými 

jedničkami a jeho dítě mu k tomu 

říká : „Ta
ti, prý jsi ch

těl vidět hezké 

známky, tak jsem ti přinesl vysvědčení 

kamarády Matěje.“

Honzík ukazuje otci vysvědčení: 

Teda něco tak strašného jsem ještě 

neviděl….! Já taky ne, včera jsem to 

našel ve tvých věcech!

Učitel napsal žákovi do žákovské: "Váš 

syn nic neumí!"

Otec odpověděl: "Proto ho posílám do 

školy."

 ZÁBAVA             HRY              RADY



Pana školníka Malce všichni žáci ve škole velice dobře znají. Právě on je tím, koho jako první 
spatříme, když přijdeme do školy. Spravuje po nás rozbité vybavení, posílá nás do šatny 
přezout si zablácené boty, ale hlavně udržuje naši školu v čistotě. A to není vždy snadné…

  Jak dlouho tady pracujete?
  Pracuji tady 8,5 měsíce.
Jaké je to uklízet po zdejších dětech?

Někdy dobrý, ale jindy naopak hrůza.
 Kolik toho musíte udělat za ten den?

Když jsem sám, tak mám na starosti celou 
školu. Musím vynést koše, vytřít obě chodby, umýt 
WC.
Kde všude uklízíte?

Jenom tady, ale jinak dělám i údržbáře v 
Tuřanech, Srbči a zde ve Mšeci.
Pomáhá vám někdo?

Pracuje tady se mnou paní Fuchmanová zhruba 
od prosince.
Co byste chtěl změnit?

Aby byly děti více čistotné. Nenechávaly 
nepořádek v lavicích a neházely odpadky mimo koš.

Václav Topka
________________________________________________________________________________

 Jak mají vypadat přátelé  ?

Na  naší  školu  přišla  milá
paní  lektorka,  která  si  pro  nás
připravila  preventivní  program.
Povídali  jsme  si  o  různých
přátelstvích,  a  jak  by  se  měli
opravdoví  přátelé  chovat.  Na
začátku  jsme  vytvářeli  symbol
přátelství  z rýže.  Zhlédli  jsme 
různá  videa  o  přátelství  a  poté
jsme  si  zahráli  hru  Úklona.
Rozdělili jsme se do dvou skupin
se stejnými počty a jedna skupina
si  vybrala  jednoho  z  té  druhé
skupiny, ale neřeklo se, kdo to byl.
Ta  skupina,  která  neměla  nikoho
vybraného,  se  chodila  ke  každému  uklánět,  dokud  se  nenašli.  Pak  jsme  program  zhodnotili,
rozloučili se a pokračovali ve vyučování. Neříkáme, že program byl nějak špatný, ale nic moc jsme
si z toho neodnesli, protože jsme už podobný program měli.

Václav Topka, Denisa Suchodolská 

    ROZHOVOR



Vikingové v tělocvičně

Věděli  jste,  že

Vikingové  pochází  z
Norska?   Věděli  jste,  že
Vikingové  nemohli  v boji
mít  rohaté  přilbice?  O  tom
všem  nám  přijeli  vyprávět
dva  zástupci  ze  skupiny
umělecké  agentury
Pernštejni.  Vyprávěli nám o
Vikinzích  a  jejich  dobách.
Pro své ukázky si  vybrali  i
deset  dobrovolníků  z  řad
žáků, kteří s nimi „pluli“ na
lodi. Následně dostali přilby
a  štíty  a  učili  se  bojové
formace  například  želvu  a
bojovný klín.  Nakonec předvedli  obecenstvu ukázku souboje,  a  to  muselo se zdviženými prsty
pravé ruky Pernštejnům přislíbit : Přísaháme, že to po vás nebudeme zkoušet.

Václav Topka
Jak dlouho vystupujete?

Po školách jezdím už osmnáct let.
Po kolikáté jste tady?

Po desáté.
V jakých různých školách už jste byli?

Po  celé  České  republice.  Od  Aše  až  po
Český Těšín.
Na  jaké  školy  jste  zaměření?  Základní  nebo
střední školy?

Základní školy a gymnázia.
Jaké máte další programy kromě Vikingů?

Programů  dohromady  máme  sedm:  Řím,
gladiátoři a caesarové… Přemyslovci 1 - knížata, Přemyslovci 2 - králové… Život rytířů za vlády
Lucemburků… Jak válčili husité… Renesanční vojenství… Vikingové a teď budeme dělat taková
napůl loutková spíš pro ty menší: Staré pověsti české.
A berete to jako koníček nebo jako práci?

Kdysi dávno to bylo bráno jako koníček, ale potom nebyl čas na práci, tak jsme to přestali
brát jako koníček a šli do toho naplno!
A máte vystudovaný nějaký obor?

Nic  vystudovaného  nemáme,  kromě  toho,  co  si  člověk  nastuduje  sám…  ale  člověk  se
vlastně pořád učí. 

Sára Lidická, Denisa Suchodolská



Máte předsudky?

Týden před jarními prázdninami opět ve znamení preventivních programů. Tentokrát se ho
zúčastnily osmé a deváté ročníky. Preventivní program pro 8. ročník nesl název Předsudky a byl
hlavně o tom, že bychom neměli soudit druhé dle vzhledu.

Naše první společná aktivita spočívala v tom, že jsme se přesunuli doprostřed třídy a paní
lektorka nám říkala různé příklady jako třeba: čistím si zuby každý den, mám domácího mazlíčka…
Když  to  byla  pravda,  pohnuli  jsme  se  ke  dveřím,  když  ne,  tak  k  oknu.  Každý  samozřejmě
rozhodoval  sám  za  sebe,  ale  jako  třída  jsme  se  spíše  shodovali.  Poté  jsme  shlédli  pár  videí
zachycující předsudky, které v běžném životě máme i  my. Jedno video bylo o tom, že bychom
neměli soudit lidi dle barvy pleti. Rodiče šli s malou holčičkou k lékaři. V čekárně na lavičce seděl
muž tmavé pleti, holčička si sedla vedle něj, ale maminka ji přesadila a vedle muže si sedla ona.
Vtom se otočila na manžela, no a ten ji pro změnu zase posadil na své místo a opřel se o zeď. Po
chvilce přijde sestřička a pozve rodinu i  s mužem tmavší pleti  do ordinace.  Matka holčičky se
nenápadně ohlédla na muže a vkročila dovnitř. Celá rodina i muž se přivítali s doktorem. Poté je
doktor seznámil a pronesl: ,,tento muž daroval vaší dceři kostní dřeň“. Na rodičích holčičky bylo
hned vidět, jak se stydí. 

Na základě článku si žáci také zahráli na redaktory a vymýšleli novinový titulek.   
     Sabina Frolíková


