Nezávislý občasník ZŠ Trhové Sviny
33. číslo

Složení školního parlamentu pro školní rok 2018/2019
4.A – Dudová Adéla, Nocar Stanislav
4.B – Felendová Tereza, Forejt Ondřej
4.C – Kollarová Aneta, Petrák Daniel
4.D - Stráská Nina, Šimůnek Rudolf

5.A – Bulant Vojtěch, Hoffelnerová Natálie
5.B – Čajanová Pavla, Socher Ondřej
5.C – Dvořáček Matěj, Smetanová Elena

6.A – Brožková Daniela, Kouba David
6.B – Kučerová Eliška, Šachta Václav

7.A – Fojtl Jakub, Ilková Vendula
7.B - Mára Martin, Němcová Adéla
7.C – Štojdlová Nikol, Švermová Ema

8.A – Bendula Pavel, Hejda Staniskav
8.B – Krejčí Kateřina, Kocinová Kateřina
8.C - Gušlbauer Martin, Sojka Miroslav

9.A – Hörik Norbert, Poláková Veronika
9.B – Flajšingr Matěj, Masár David
(Žáci, jejichž jména jsou uvedena tučně, byli členy ŠP i v minulém školním roce.)
ŠP má 34 členů (16 dívek + 18 chlapců)

Co se na 1. jednání školního parlamentu projednávalo?
Dne 16. 10. 2019 se konalo 1. jednání školního parlamentu. Žákovskou radou byla za
předsedkyni zvolena Veronika Poláková, místopředsedou se stal Miroslav Sojka, role
tiskového mluvčí připadla Norbertu Hörikovi. Projednávaným bodem byla možnost čekání ve
vyhrazené učebně ráno před otevřením školy a odpoledne před kroužky a využití školního
rozhlasu pro pravidelné relace pořádané žáky. Příští zasedání školního parlamentu proběhne
v prosinci 2019/lednu 2020 (až budou známy výsledky výdělku z vánočního trhu).

Redakční rada nezávislého občasníku
Trháček
My, Míra a Petr, kteří jsme se na tvorbě školního časopisu podíleli
už minulý rok, jsme mu zachovali věrnost a přivítali mezi sebe pět nových členů. Naše
redakční rada se skládá ze sedmi žáků různých tříd naší školy. Rozhodli jsme se scházet
čtyřikrát za měsíc a vytvářet pro vás zajímavý obsah do školního časopisu. Baví nás psát a učit
se novým věcem. Pokud budete mít i vy, čtenáři, chuť k psaní, skládání básní či nějaké podnětné
nápady na soutěže či rozhovory, neváhejte se na nás obrátit!  Na této stránce vám
představujeme nové členy a na dalších stránkách si můžete přečíst o jejich koníčcích v článcích,
které pro vás napsali.
Redakce

Aneta

třída: 7. B věk: 12 let koníčky: tanec, hra na kytaru vlastnosti: veselá,

urážlivá

Adéla

třída: 7. B věk: 12 let koníčky: balet, tanec vlastnosti: urážlivá, bláznivá

Natálie M.

třída: 7. B věk: 13 let koníčky: volejbal, hra na kytaru vlastnosti:

usměvavá, pilná

Natálie L.

třída: 7. B věk: 13 let, koníčky: balet, hra na kytaru vlastnosti: tichá,

hodná

Jakub

třída: 6. B, věk: 12 let, koníčky: softball, hasiči, skauti vlastnosti: upovídaný

Naše hra na kytaru
Na kytaru hrajeme už 6 let. Chodíme na hodiny sólové kytary i na kytarový soubor. Během
školního roku vystupujeme na různých koncertech. S celým souborem každoročně
doprovázíme vánoční i letní trhy konané v Trhových Svinech. Během výuky jsme si vyzkoušely
hraní na různé druhy kytary - např. na sopránovou, basovou i elektrickou.
Začínaly jsme s vybrnkáváním jednoduchých melodií a teď už hrajeme celé písně i skladby.
Kytara nás obě velmi baví, chceme dál pokračovat i po skončení základní školy.
Natálie Micáková a Natálie Lenková, 7.B

Street dance
Street dance je tanec který vznikl mezi lidmi na ulicích,
v tanečních klubech a na školních dvorech. Začal se
objevovat v Spojených státech v roce 1970.
My se věnujeme street dance dva roky. Jezdíme do
Českých Budějovic 2x týdně na tréninky, které jsou ve středu od 18:00 a v pátek
od 17:30. Chodíme do taneční skupiny NG dance crew. Připravujeme a učíme se
různé kroky a sestavy na vánoční představení. Začátkem jara se většinou
připravujeme na soutěže, které začínají v březnu a končí v červnu. Už jsme získali
mnoho medailí a spoustu zážitků. Moc nás to baví a doufáme, že u tance
zůstaneme dlouho.
Adéla Krebsová a Aneta Brabcová, 7.B

Zachraň strom
Dne 9. října 2019 se konal sběr starého papíru v rámci projektu „Zachraň strom“. Během
letošního říjnového sběru se žákům naší školy (a jejich rodičům, prarodičům, …) podařilo
nasbírat celkem 28 241 kg papíru. To dělá v přepočtu 377 zachráněných stromů. Níže uvádíme,
které třídy se umístily na prvních třech místech v tomto sběru.

Tímto bychom rádi
poděkovali všem
zúčastněným za zapojení do
soutěže a budeme se těšit na
květnový sběr!

Svět sociálních sítí
Šesté třídy se zúčastnily besedy na téma: Kyberkriminalita. Protože se žáci
dozvěděli spoutu užitečných informací, rozhodli se o ně s vámi podělit.

1. Nemusíte se přihlásit na každou sociální síť, která je k dispozici. Méně aplikací
v mobilu = více času stráveného v realitě se skutečnými lidmi.
2. Bezpečné heslo je základ. Pokud nechcete, aby se vám někdo naboural do účtu,
použijte kombinaci malých i velkých písmen a čísel.
3. Vybírejte si pečlivě své přátele. Koho neznám, mažu.
4. Chraň své soukromí. Opravdu může každý znát tvé datum narození, telefoní číslo
nebo adresu? Nikdy nevíš, kdo tyto informace může zneužít!
5. Co internet schvátí, už nenavrátí. Každý z nás za sebou zanechává na internetu a
sociálních sítích digitální stopu, proto si pečlivě rozmysli, jaké fotky či videa postuješ a
kdo si je může stáhnout.
6. Chovej se tak, jak bys chtěl, aby se ostatní chovali k tobě. Ač nám internet dává
pocit určité anonymity, neměli bychom zapomínat na slušné chování.
7. Je důležité se aktivně starat o to, aby byl internet bezpečným místem. Pokud jste
na siciálních sítích svědkem něčeho, co by mohlo ohrožovat ostatní, neváhejte a celou
záležitost nahlaste. Stejně jako byste volali policii, pokud byste byli svědkem
loupeže či napadení, zavolejte tu internetovou i tady.
8. Odhlašte se! Vždy si pečlivě zkontrolujte, zda jste se odhlásili z počítače ve škole,
knihovně,… Nikdy nevíte, kdo si k počítači sedne po vás!

Podzimní nálada

Podzimní čas a počasí v nás vyvolává chuť se zachumlat do svetru, udělat si
dobrý čaj nebo se jen tak uvelebit v křesle a začíst se do pěkné knížky.
V některých z nás však tohle období vzbuzuje chuť TVOŘIT (nebo spíše nechuť
věnovat se mluvnici v poprázdninových hodinách) a to zvláště, když si
můžeme sami vybrat téma.

Halloween v podání 8.C, berte nás prosím s rezervou 

Zombičí krk a trup vypadá naprosto stejně jako u běžné slepice domácí. Nicméně hlava
a krk jsou nazelenalé barvy a její oči jsou zalepené očním mazem. Zombice je tedy slepá
a silně vnímá zvuky. V krku má zabodnuté ostnaté dráty s žiletkami od plotu, do
kterého se zamotala a v zobáku drží taštičku s mozkem. Jejím nezbytným doplňkem je
pistole P2000, ze které střílí mentolové žvýkačky. Její exkrementy připomínají vkusně
zabalené bonbony. Její končetiny tvoří přišité lidské nohy. Pokud se zombici pokusíte
zneškodnit, do 30 minut opět obživne. V zájmu zachování tělesného zdraví se této stvůře
vyhněte, je totiž velmi agresivní a napadá lidi.

Luštěte s námi podzimní křížovku!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
X
8.
9.
10.
1) rychlejší proudění vzduchu
2) zmrzlé kapénky vzdušné vlhkosti nacházející se ráno např. na silnici
3) synonymum ke slovu tykev
4) anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října
5) Svátek zesnulých
6) na podzim nás může zabavit ….. draků
7) na podzim padá ze stromů
8) na podzim jsou dny ….
9) 99,9 % obyvatel postihne zánět nosní sliznice neboli ….
10) oblak ležící bezprostředně nad zemí a výrazně omezující viditelnost
Vyluštěnou křížovku doneste do 2. prosince do kabinetu dějepisu a vyhrajte!

Hledáme nové koledníky!
V lednu nás čeká již 20. ročník Tříkrálové sbírky. Hledáme proto dobrovolníky, které by
lákalo užít si Tříkrálovou sbírku na vlastní kůži, respektive v kůži jednoho ze tří králů nebo
vedoucího skupinky a pomoci tak dobré věci. Vítány jsou děti i dospělí.
V případě zájmu napište své jméno a kontakt na mail HTPulka@seznam.cz nebo do zprávy na
Facebook Lesní záře. Včas vám budou odeslány bližší informace. Děkujeme

