OBČASNÍK VALDICKÝCH ŠKOLÁKŮ A JEJICH UČITELŮ
DRUHÉ (2.) ČÍSLO, ŠKOLNÍ ROK 2018/2019, ÚNOR
SLOVO ŘEDITELE
Zase další Školovinky :)
Milá kamarádko a kamaráde
naší školy.

Ve svém dnešním článku
se zastavím nad něčím, co se zdá
být obyčejné a tak trochu
opomíjené, dokonce neviditelné.
Zastavím se nad logem a vlajkou
naší školy. Mohlo by se zdát, že
nějaký „školní obrázek“ není zase
tak důležitý. Omyl! Mít možnost
schovat do nějakého symbolu to,
jak je naše škola super, je
praktické. Když vyvěsíme školní
vlajku, která je veselá, na které je
školní budova se střechou, která
je pod Zebínem přes 150 let, bude
jasné, kde naše škola stojí a jak se
uvnitř k sobě chováme. Vlajka
není jen kus potištěné látky, je to
sdělení, které je vystaveno na
odiv všem. Vlajka nás také
zavazuje, dostát tomu, co „říká“.
Naši
školní
vlajku
navrhovali skoro všichni žáci
školy. Měli jsme dlouhé diskuse o
tom, jak by měla vypadat, co by
měla sdělovat. Měli jsme velké
množství obrázků a návrhů, ze
kterých jsme vybírali. Nakonec
jsme do návrhu naší školní vlajky
schovaly obrázky dva. Jeden se
upínal k nepřehlédnutelnému
Zebínu, druhý výmluvně přenášel
„školní náladu“.
A tak tu máme školní
vlajku. Vlajku, na kterou bychom
měli být pyšni, vlajku, která bude
sdělovat, že valdická škola je

škola dětí a že tu stojí se svojí
špičatou střechou přes 150 let pod
kopcem Zebínem. U příhodné
příležitosti naši vlajku vyvěsíme a
necháme ji chránit státní vlajkou
a obecní vlajkou. A od vlajky už
nebylo daleko k logu. Logo, které
by se mohlo objevit na tričku,
samolepce a nástěnce. Logo jako
takový malý odraz naší školy…
Milý čtenáři Školovinek,
přeji Ti krásné počtení a věř mi,
když říkám, že jsem na všechny
naše redaktory a „vlajkové
návrháře“ pyšný.

Tibor Vojtko, řed. školy

ČEKÁ NÁS
Všichni příznivci naší školy
jsou zváni na
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
v sobotu 2. 3. 2019
od 9.00 do 12:00 hodin.

Základní škola Valdice
informuje, že dne
6. dubna 2019 se koná
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
9:00 do 12:00
Těšíme
se
na
KARNEVAL, výzdobu na
téma Václav Čtvrtek a
Radek Pilař máme už téměř
připravenou
(obrázek).
Chystáme masky!
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V dubnu proběhnou
další SBĚROVÉ DNY (11.
A 12. 4.) Sbíráme papír a
kartony. Balíčky a balíky
noste prosím do školy
pouze
v uvedené
dny.
Výtěžek
použijeme
ve
prospěch
odcházejících
páťáků. Peníze z podzimní
akce
se
proměnily
v klíčenky pro všechny děti.
Děkujeme.
(jm)

ZAJÍMAVOSTI
Z VÝUKY
Co a jak děláme ve
škole? Ve škole se učíme,
ale to všichni víte, jenomže
nevíte, jak se tady učíme. A
já vám to povím. Budu vám
povídat jenom o 3. třídě. Už
se učíme anglicky a zatím je
to zábavné, a doufám, že
bude dál. Český jazyk je
taky hezký předmět ale na
angličtinu nemá. Matika je
taky dobrá a bude dál,
alespoň doufám. Výtvarka,
hmmmm, ta je taky dost
dobrá, ale moc se u toho
ušpiníme. Tělocvik (plavání)
je to hodně náročné, ale
zato
zábavné,
hodně
zábavné.
(gv)
Tělocvik – plavání
Při
hodinách
tělocviku jsme jezdili na
plavecký výcvik. Dne 30. 1.
2019 jsme jeli 2., 3., 4. třída
na poslední plavání. Paní
plavčice nám vyhlašovaly
místa. No, ale vraťme se
k začátku. Jako první věc
jsme se rozplavali, potom
jsme
měli
minutovou
přestávku,
potom
jsme
plavali závody, potom naše
družstvo šlo na tobogán, do

divoké řeky a nakonec do
vířivky. A už se vyhlašovali
vítězové. Jako první byl
Michal Pilný. Druhá byla
Maruška Kořínková. Třetí
byla
Kačka
Khunová.
Vítězové dostali odměny.
(mk)

Vybíjená
Žáci i pedagogové
sehráli přátelské zápasy ve
vybíjené.
Těsně
před
vánočními prázdninami to
byla čtvrtá a pátá třída, po
prázdninách první, druhá a
třetí třída. Výsledky zápasů
na dotaz ve škole!
(jm)
Český jazyk
Čtvrťáci při hodinách
češtiny básnili a hráli si na
spisovatele.
Jejich
tvorbu
najdete v samostatné příloze.

Matematika
Matematická
autodráha
v 5. třídě.
Příklady si neprocvičujeme
pouze při pětiminutovkách
nebo v pracovním sešitě,
ale
také
s naší
autodráhou.Každý dostal od
paní učitelky malé autíčko,
to jsme si vybarvili a dali si
ho na start naší autodráhy,
která je vzadu na skříni. A
každý den počítáme dva
příklady a když máme oba
dva příklady správně, tak se
posouváme
o
jedno
políčko vpřed. Ten kdo
bude jako první v cíli, tak
vyhrál.
(kk)

Český jazyk – z knihovny
Je to tam moc hezké.
Když jsem tam byla poprvé,
připadala jsem si jako v ráji.
Jsou tam moc hezké knihy,
a někdy i zábavné. A my
třetí třída jsme dostali
záložku a sladkosti. Byli tam
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knihy i pro dospělé lidi, pro
děti, které neumějí číst, ale
učí se slabikovat, proto tam
je hodně obrázků a málo
slov.
(gv)

Z DRUŽINY
Když chodíte
do
družiny, je tam plno zábavy.
Každý školní rok se hraje
nějaká celoroční hra. Tento
školní rok se hraje Kronika
města Kocourkova. Kreslí
se k tomu různé obrázky a
plní se různé úkoly. Jinak
chodíme na procházky: do
parku, pod Zebín a v létě na
školní
hřiště.
Někdy
chodíme i na počítače
anebo jsme ve družině a
kreslíme si, hrajeme hry
nebo něco vyrábíme.
(kk & aš)

VZPOMÍNKY
NA VÁNOCE
Vánoční besídka 5. třídy
Protože pro 5.třídu je
to poslední rok v této škole
tak si připravila vánoční
besídku. Nejdřív se vyráběly
kulisy a potom se ve třídě
začalo zkoušet. Když už
jsme to uměli, začali jsme
zkoušet v tělocvičně, kde se
to bude konat. Den před
besídkou jsme si přinesli
kostýmy a zkoušeli jsme
v kostýmech. Den kdy se
besídka konala, jsme ráno
zkoušeli a přišla se na nás
podívat celá škola. Potom
od 16:00 začala besídka a
vše proběhlo v pořádku.
(kk @ aš)

O Vánocích

Jak to bývalo na Vánoce

Vánoce
jsou
v křesťanské tradici oslavou
narození Ježíše
Krista.
Spolu s Velikonocemi a
Letnicemi
patří
k nejvýznamnějším
křesťanským svátkům, slaví
se od 25. prosince do první
neděle po 6. lednu. Jako
datum Kristova narození je
uvádějí někteří křesťanští
teologové již ve 3. století a
oslava tohoto narození je
dosvědčena poprvé v Římě
kolem roku 336.
Štědrý
den, který připadá na 24.
prosince,
je
posledním
dnem přípravy na vánoční
svátky. Ve středověku se
někdy jednalo o poslední
den roku, který začínal
nejčastěji právě na slavnost
Narození
Páně
25.
prosince. Štědrý den je
vlastně chybný název. Po
staletí byl vždy jen štědrý
večer, jakožto předvečer
narození Páně. Se Štědrým
dnem je spojeno množství
předkřesťanských
i
křesťanských
vánočních
zvyků a pověr, například
štědrovečerní večeře
a
rozsvícení
vánočního
stromku. Nebo pověra, že
kdo se během dne postí,
uvidí zlaté prasátko. Ve
Španělsku nosí dárky tři
králové,
v Rusku
Děda
Mráz, ve Finsku Joulupukki,
v Belgii Sinter Klass a
v Dánsku je nosí střítci,
kterým se říká Nisser. A to
je ode mne vše. Napsala
Andrea Šídlová.

Dnes jsou Vánoce
jako třeba, že v televizi běží
pohádky a všichni se těší na
večer jenom kvůli dárkům,
ale na Štědrý den jsou
důležité i jiné věci jako třeba
chvíle s rodinou. Ale dříve
to bylo jinak. Babičky už od
rána připravovali cukroví a
uklízeli. Dříve se ale kapr
koupit nedal, takže tatínci a
dědečci šli k rybníku a
chytali kapry. Děti neseděly
doma v teple, ale šly
sáňkovat,
koulovat
se,
stavět sněhuláky a bruslit
na
zamrzlém
rybníku.
Štědrý den byl pro ně
hlavně láska, klid a mír.
Když se všichni navečeřeli,
tak šli čekat na Ježíška, ale
nedostávali moc dárků, ale
třeba jenom jeden a byli za
něj moc rádi. Snad i dnes
by to nemuselo být jen o
dárkách, ale i o rodině,
lásce a klidu. Napsala
Kateřina Kůtková.

Adventní sbírka
Při
rozsvěcení
vánočního
stromu
ve
Valdicích byla provedena
sbírka. Co se sebralo,
věnovali jsme na krmivo pro
pejsky
z útulku
pod
Zebínem. Poslední týden
před vánočními prázdninami
jsme šli s několika dětmi
z každé třídy a s panem
ředitelem do útulku pro psy.
Byla tam jedna paní, která
nám o psech pověděla.
Některé psy zlí lidé týrali!
Některé psy pustila a my
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jsme si je hladili. Dovezli
jsme tam krmení na kárce.
Ponaučení: netýrejte a už
vůbec nezabíjejte zvířata!

(mk)

Zimní počasí ve
Valdicích
Na
začátku
prosince bylo samé bláto,
občas pršelo anebo maličko
sněžilo, ale jenom maličko.
Na Štědrý den nebylo o nic
lépe, ale pak to začalo:
Začalo
sněžit
a
byla
chumelenice, ale pak to asi
po čtyřech dnech roztálo,
ale na horách bylo plno
sněhu. Za několik dní
začalo pršet a vše bylo jako
na začátku. Počasí si z nás
dělalo legraci. Za několik
týdnů (2 týdny) zase začalo
sněžit a na Silvestr to
roztálo. Na Nový rok pršelo,
potom 3. 1. zase napadnul
sníh, ale vydrželo to jenom
2 dny. A ostatní dny pršelo
a pršelo a samé bláto.
(aš)

Fotografie z většiny
školních akcí na:
www.zsvaldice.cz
SLEDUJTE NÁŠ WEB!

ZAJÍMÁ NÁS

Astronomie, Ben Čihák
Jupiter, král planet
Jupiter
je
moje
nejoblíbenější
planeta,
protože
je
největší,
nejhmotnější atd. V shrnutí:
máme
toho
tolik
společného!
Jupiter
je
složen z vodíku a hélia
(plynů, které jsou k přírodě
šetrnější). Přes všechnu
tuhle měkkou hmotu je
nesmírně pohyblivý, jeho
rychlost je taková, že se
kolem rovníku nadouvá.
Den na Jupiteru trvá přesně
10 minut, je tedy nejkratší z
celé sluneční soustavy. Na
Jupiteru panují bouře – z
nich se ta největší jmenuje
Velká rudá skvrna. Je velká
jako naše planeta. Je
celkově moc komplikovaný.
Jsou oblasti, které jsou
různě barevné, například
pásy a zóny, v každé lajně
je jiný tlak. Jupiter má
slušnou sbírku měsíců,
počet čítá 79 satelitů.
Magnetosféra Jupiteru je
čtrnáctkrát silnější než ta
naše,
hned
po
magnetosféře je radiační
pás z nabitých částic
Slunce. Jupiter má jako
všichni
plynoví
obři
prstence,
jenom
jsou
tvořené prachem.

ROZHOVOR
s paní starostkou Věrou
Skrbkovou 5. 12.
Majda: Co máme dělat,
když vidíme někoho něco
ničit?
S: V první řadě oznámit
rodičům, učitelům, pokud
není nikdo v blízkosti, volat
156 – městskou policii
Gábina: Co vlastně děláte?
S: Papíry! Je mnoho
papírování v souvislosti
s odpady například. Vyřizuji
stížnosti, dohlížím, aby se
věci dělaly tak, jak mají.
Staráme se o peníze.
Ben: Jaké to je, být
starostkou?
S: Plusem je, že jako
bývalá ředitelka školky
znám všechny obyvatele,
také to, že se učím stále
nové věci. Mínusem je
neomezená pracovní doba.
Míša: Kdy pracujete?
S: Mám hodně práce,
vlastně musím být
připravená pracovat 24
hodin denně.
Zprovozňujeme například
obecní rozhlas. Zrovna
dnes byla zkouška.
Majda: Co se musí nakoupit
na oslavu začátku
Adventu?
S: Cukroví, čaj, víno,…
Ben: Co děláte, když se
něco v obci staví?
S: To je zatím problém.
Problematice dobře rozumí
bývalý pan starosta Žurek,
který mi s podobnými
záležitostmi velmi pomáhá.
DĚKUJEME ZA
ROZHOVOR A ZA VLÍDNÉ
PŘIJETÍ
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TROCHA POEZIE
NIKOHO NEZABIJE
Míša Kittler – Jak se
narodil…
Byla jednou jedna
Hora a jmenovala se Mrazík.
A na ní bylo malé
Zemětřesení, a když pominulo,
Tak tam spadla vločka
Obrovská. A když dopadla, tak
se z ní vylíhnul Skřítek.

VÍTE, ŽE?
Podivín a Protívín jsou
města? Kvílice, Přistoupim,
Máslojedy, Boudky, Brloh,
Hajany, Volárna, Číčovice,
Pátek a Úterý jsou vesnice?
(md)

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Jak nakrmit školáka?
Dne 14. února ve čtvrtek
přijela do naší školy se
zdravým jídlem paní Radka
Drobná. Ukazovala nám
výrobu zdravých a zároveň
chutných pomazánek a
ochutnávali jsme dobroty.
__________________
Ben Čihák (bč), Magdalena Droznová
(md), Kateřina Kůtková (kk), Andrea
Šídlová (aš), Michal Kittler (mk), Ondřej
Šídlo (oš), Gabriela Vojtková (gv), Jana
Mikulová (jm)

