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Kavkaz
Dne 25. listopadu jsme se zúčastnili výukového programu nazvaný Kavkaz. Výukový
program byl o zakavkazských republikách. Jedná se o tři unikátní země sahající od
Kaspického moře přes Kavkaz až po bájný Ararat. Dozvěděli jsme se něco o ekonomice zemí,
průmyslu a životních podmínkách, které
nejsou úplně jednoduché. Seznámili jsme se
s památkami a půvaby těchto zemí, o
kterých jsme do té doby nevěděli a které
nás uchvátily. Na konci výukového
programu bylo video zachycující krásy
těchto republik.
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„Nicholas Winton - Síla lidskosti“
Žáci osmých a devátých tříd zhlédli film „Nicholas Winton - Síla lidskosti“režiséra
Matěje Mináče. Film a následná beseda je součástí vzdělávacího pojektu Nickyho rodina.
Představuje zcela ojedinělý život sira Wintona. Muže, který těsně před 2. světovou válkou
zachránil 669 životů převážně židovských dětí.
Ve svých necelých třiceti letech zorganizoval síť dobrovolníků, sehnal v Anglii rodiny
ochotné přijmout české dítě, vypravil vlaky a děti odvezl z Čech do Anglie. Pravděpodobnost,
že by přežily válečných šest let v Čechách, je téměř nulová.
O jeho činu nikdo více než 50 let vůbec nevěděl. Dodnes se podařilo vypártat 270
zachráněných dětí z Wintonova seznamu. Žijí po celém světě. Nicholase Wintona přijal v roce
1998 na Pražském hradě prezident České republiky Václav Havel a vyznamenal jej řádem T.
G. Masaryka. V roce 2002 byl potom v rodné Británii povýšen anglickou královnou do
šlechtického stavu. Z iniciativy českých studentů vznikla petice, která žádá příslušnou komisi
norského parlamentu, aby siru Nicholasi Wintonovi byla za jeho zásluhy udělena Nobelova
cena za mír. Nicholas Winton byl na toto ocenění navržen již třikrát, poprvé roku 2008,
podruhé roku 2011 a naposledy v roce 2013. Dne 19. května 2014, v den jeho 105. narozenin,
se prezident Miloš Zeman rozhodl, že mu propůjčí nejvyšší státní vyznamenání České
republiky, Řád Bílého lva.
Sir Nicholas Winton zemřel 1. července 2015 ve věku 106 let.

„Jen jsem viděl, k čemu se
schyluje, a udělal jsem, co jsem
mohl, abych pomohl.“

Vánoční trh
aneb čemu jsme se od října usilovně věnovali
Čtyři roky utekly jako voda a máme tu opět přestupný rok a s ním i Vánoční trh.
Přípravu jsme nepodcenili a pilně jsme už od října vymýšleli, nosili materiál a
vyráběli.Výrobky z papíru, dřeva, korálků, keraminky, látky, vlny, včelího vosku, … vznikaly
v hodinách pracovní a výtvarné výchovy, během projektového dne, ale i za pomoci rodičů a
prarodičů doma.
Ve středu 4. prosince jsme od rána finišovali s výrobky: zdobilo se cukroví, vytvářely
se dekorace z jehličí, balilo se a oceňovalo zboží. Po obědě se třídy přemístily ke svým
prodejním stolům, které byly rozmístěné ve všech třech pavilonech naší školy. Každá třída si
svůj prodejní stánek vyzdobila, vystavila co nejlépe své zboží a všichni netrpělivě čekali na
rodiče, rodinné příslušníky a širokou veřejnost. Během čtvrt hodiny proudily školou davy lidí.
Protože si chtěl každý něco odnést domů, mohl si skoro každý ze třídy zkusit být prodavačem/
prodavačkou. Měli jsme radost, že se naše výrobky líbí a že nás přišlo podpořit tolik lidí.
Úspěch měly i kavárny, kde na návštěvníky čekala káva nebo čaj s moučníkem. Milým
zpestřením byla živá hudba pod taktovkou 9.A.
Celý den se povedl na jedničku a to nejen naší zásluhou, ale hlavně zásluhou třídních
učitelek a učitelů, kteří nám se vším pomohli. Děkujeme  A protože víme, milí spolužáci a
spolužačky, že se chystáte utratit vydělané peníze na nejrůznějších výletech a exkurzích,
budeme rádi, když nám z nich napíšete reportáže do Trháčku.
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Předání části výtěžku z Vánočního trhu
Část výtěžku z Vánočního trhu (výtěžek z kaváren a z prodeje školních výtvorů
na městském adventním trhu) byl předán Středisku pro volný čas a integraci Domeček
v Trhových Svinech. Částka 10.569 korun šla na pomoc dětem. Předání se uskutečnilo
ve středu 18. prosince. Darovací certifikát si za Domeček převzal p. ředitel Karel Zettl
z rukou členů školního parlamentu Miroslava Sojky a Anety Kollarové, kteří dorazili
v doprovodu ředitele školy Mgr. Jiřího Pavla.
V Domečku najdete: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež tedy pomoc dětem
vypořádat se se situací, se kterou si nevědí rady a nechtějí se třeba svěřovat rodičům. Nebo
jenom bezpečný prostor pro smysluplné trávení času. Podporu pěstounských rodin. Ne každý
má to štěstí vyrůstat se svými rodiči, některé děti se dostanou do pěstounské rodiny
z dětského domova. Některé se dostanou do pěstounské péče svých prarodičů kvůli tomu, že
jim rodiče zemřou. A právě tímto lidem Domeček pomáhá. Podporu rodin s dětmi. Domeček
nabízí pomoc i sociálně slabším rodinám. Přímo k rodinám jezdí sociální pracovník a pomáhá
rodinám vypořádat se s problémy v rodině. Ergoterapeutickou dílnu. Jde o keramickou
a řemeslnou dílnu pro lidi s těžkým zdravotním postižením. Ergoterapie pomáhá lidem vrátit
do společnosti osobu s postižením a aktivuje sílu a dovednost člověka. Domeček také v létě
pořádá letní tábor, kde pomáhají dobrovolníci a jejich pomoci si Domeček velice cení.
A právě na tyto aktivity jsme rádi přispěli.
Miroslav Sojka, 8.C

Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 5. prosince se parta deváťáků převlékla za Mikuláše, čerty a anděly a vydala
se s nadílkou za dětmi na první stupeň. Děti poctivě recitovaly připravené básničky a hlasitě
zazpívaly několik koled. Za odměnu jim Mikuláš a andělé rozdali sladkosti. Čerti nahlíželi
dětem do žákovských knížek a hledali hříšníky, které by si s sebou odnesli do pekla. Nakonec
ale odešli s prázdnou. Všechny děti přislíbily, že budou hodné a budou se pilně učit.
Deváťáci
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Milá matičko Země,
co Ti tak popřát. Asi abys to s námi co nejdéle
vydržela, protože jsme pro Tebe jako blechy v kožichu.
Vysajeme z Tebe, co jde, zbytek ničíme a potom se
hádáme, kdo ti má vlastně vládnout. Dále ti snad popřát,
aby Tě nic v tom kosmírným provozu nerozmázlo na kaši.
Přeci jen by nás byla škoda a Tebe samozřejmě taky.
Tak Ti do toho nového roku přeju, aby se ty blechy
v kožichu uklidnily a začaly se k tobě chovat tak, jak by sis
zasloužila. Přeji Ti, aby se alespoň trochu zlepšil Tvůj zdravotní
stav, protože občas se zachvěješ zimnicí, jindy zase hoříš horečkou a někdy si tak těžce
povzdechneš…
Dále bych Ti chtěl popřát, aby Tě lidé lépe poznali, protože se snaží poznávat Tvou
kosmickou rodinu a na Tebe se skoro zapomíná. Ono totiž na tebe se všeobecně zapomíná.
A tak Ti v závěru přeji, ať se na Tebe nezapomíná!
Daniel Sloup, 9. B
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