ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5

KVASÁK

Příjemné a klidné prožití Vánoc,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020
za redakční radu školního časopisu
přejí
p. uč Hedbávná a p. uč. Holubová.
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Interview.

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Procházkovou
1. Jaké předměty máte nejraději?
V dětství jsem měla nejraději výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu a matematiku.
Z pohledu učitele upřednostňuji český jazyk a prvouku
2. Jaké jsou Vaše koníčky?
Ve svém volném čase se ráda věnuji cestování, turistice, jízdě na kole, běhání a v zimě
sjezdovému lyžování.
3. Proč jste si vybrala zrovna tuhle školu?
Musím uznat, že jsem se chvíli rozmýšlela a váhala, jelikož jsem měla více možností.
Nakonec jsem se rozhodla pro Základní školu Nádražní, protože mi byl pan ředitel velmi
sympatický, projevil zájem mezi prvními, a tak nějak jsem cítila, že mám jít právě sem.
4. Vedete na naší škole nějaký kroužek?
Prozatím nevedu žádný kroužek, ale v budoucnu o tom určitě uvažuji.
Pracuji v oboru prvním rokem, takže jsem se zatím rozkoukávala.
5. Kam byste se chtěla podívat?
Navštívila jsem již mnoho krásných míst a na některá bych se i ráda vrátila. Např.
na Mauricius.
Mezi neznámá a pro mě velmi lákavá místa patří Mexiko, Thajsko, Filipíny a Seyschely.
Ráda bych také více procestovala Ameriku.
6. Chtěla jste být vždy paní učitelkou?
Ano, již od dětství, kdy jsem si na paní učitelku pouze hrála.
Byl to můj sen, který jsem si konečně splnila.
7. Jaký máte názor na časopis Kvasák?
Školní časopis Kvasák se mi moc líbí. Poutavou formou
zveřejňuje aktuální dění na škole a úspěchy žáků. Starší
čísla mohou být pěknou vzpomínkou pro žáky školy
a jejich rodiče.
Za rozhovor děkují Lucie Kufčáková a Sarah Kingma.
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Exkurze do Vídně.

Dne 28.11. se konal zájezd žáků 7.-9. ročníků
do Vídně. V Brně nastoupila paní průvodkyně,
která nás celou cestu provázela.

První zastávkou byl DŮM MOŘÍ.

Nejvíce se mi líbily vánoční trhy. Bylo tam tolik stánků, že
se to všechno nedalo obejít.
Procházkou přes centrum města jsme se
dostali k soše Marie Terezie.

Vedle trhů bylo obrovské kluziště
osvětlené světýlky na stromech.
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Osvícená Vídeň byla nádherná – trhy
u Stephasdomu.

Interview.

Rozhovor s panem učitelem Františkem Heldem
1. Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Když jsem byl malý, tak jsem chtěl být doktorem nebo psovodem. No a jako každý malý
kluk popelářem, protože jsme jim záviděli, jak jezdili na popelářském autě.
2. Proč jste se rozhodl být učitelem?
Od malička jsem rád sportoval a cestoval. Lékař je hodně zodpovědná profese a tak to
vyhrál učitel.
3. Co je podle Vás na povolání učitele nejtěžší?
Nejtěžší je zaujmout v dnešní době děti, které jsou přesycené různými vjemy. Vše je
lehce dostupné. Když jsem byl ve vašem věku, tak použít v hodině video nebo
diapozitivy byl svátek.
4. Kdyby to šlo, co byste změnil na naší škole?
Zvětšil bych ji a celou bych ji přesunul někam do přírody. Na chodbách je hrozně málo
prostoru.
5. Jaké povolání byste volil, když ne učitelství?
Buď bych byl tím lékařem, anebo bych pracoval někde v IT.
6. Jaké nejvzdálenější místo jste ve svém životě navštívil a kam byste se ještě chtěl
podívat?
Na severu jsem byl nejdále ve Švédsku, na jihu v Egyptě, na západě na Bretaňském
poloostrově a na východě na Slovensku. Podívat bych se chtěl na hodně míst. Snad se
mi v blízké době podaří výlet na Nový Zéland, kde máme příbuzné.
7. Jak jste rád trávil volný čas, když jste byl žákem základní školy, a jak ho trávíte
teď?
Když jsem byl malý, tak jsem lítal venku s kamarády. Hráli jsme fotbal, jezdili na kole,
prostě jsme „blbli“. Také jsem seděl u počítače, ale když jsem hrál dvě hodiny na PC,
tak jsem pak další půlden strávil venku. Teď nejvíc času zabere rodina a děti. Aktivně
sportuji, hraji fotbal, pískám hokej – 2. ligu mužů.
8. Jaké je Vaše oblíbené jídlo a kdo nejčastěji Vám jej vaří?
Nejraději mám asi špagety a ty si dělám sám.
9. Jaká je Vaše oblíbená skupina, zpěvák/ zpěvačka?
Poslouchám různé žánry od trance po Metallicu. Prostě podle nálady.
10. Vaše oblíbená kniha z dětství?
Pán prstenů.
11. Máte nějakého domácího mazlíčka, nebo jste měl v dětství?
Mazlíčka nemám, ale chci psa.
12. Co Vás rozesměje?
Dobrý vtip :o)) Cokoliv, co je zábavné. V práci se moc nesměji, ale to jsem v práci.
Za rozhovor děkuje Patrik Rája.
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Akce v Muzeu Vyškovska.

Od Barbory po Tři krále

V sobotu 30. listopadu se konala v Muzeu Vyškovska komentovaná prohlídka „Od Barbory
po Tři krále“. Vystoupili na ní žáci, kteří navštěvují kroužek „Život v dávných dobách“ pod
vedením p. uč. Holubové. Návštěvníci se mohli dozvědět spoustu zajímavostí o vánočních
zvycích a tradicích, které naši předkové dodržovali v období adventu a Vánoc. Nechyběly
ani kostýmy, takže jste na této akci mohli potkat sv. Barboru, sv. Mikuláše nebo sv. Lucii.
Také jste si mohli poslechnout rorátní píseň či tradiční tříkrálovou koledu.
Tato akce se mi líbila a těším se na další.
Veronika Menšíková, 7.D

ČLENOVÉ
PŘÍRODOVĚDNÉHO
KROUŽKU SE
ZÚČASTNILI BURZY
MINERÁLŮ
VE VYŠKOVSKÉM
MUZEU 26. ŘÍJNA.
PRO DĚTSKÉ
NÁVŠTĚVNÍKY
PŘIPRAVILI SOUTĚŽ
V POZNÁVÁNÍ
MINERÁLŮ.
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Těšíme se na Vánoce a výsledky Dějepisné olympiády.

VÁNOČNÍ ANKETA
V souvislosti s blížícími se svátky jsme prostřednictvím naší ankety položili některým
žákům pár otázek. Následuje výběr těch nejzajímavějších odpovědí.
1. Co máte na Vánocích nejraději?
Na Vánocích miluji tu atmosféru a hlavně ten čas, kdy se celá rodina sejde u vánočního
stromečku. Tereza Juppová, 9.B
Že jsem se svými blízkými. Šimon Žlebek, 8.A
To, že není škola a můžeme se všichni doma v klidu sejít.
Dominik Vošček, 9.C
2. Co byste chtěli najít letos pod vánočním stromečkem?
Jelikož je mi 15, tak už si dárky vybírám sama, ale doufám, že nějaké překvapení tam
najdu.
Jana Klenková, 9.B
Maličkosti pro lepší život. Martin Pospíšil, 9.B
Slíbil jsem sestřenici, že si uděláme z 600 gumiček „Eiffelovku“, takže si přeji gumičky.
František Ďuriš, 7.A
3. Dodržujete nějaké vánoční zvyky? Pokud ano, uveďte jaké.
Každoročně pouštíme skořápky po vodě a lijeme vosk.
Adéla Schmidtová, 9.B
Někdy pouštíme lodičky z ořechů nebo rozkrajujeme jablko, abychom viděli hvězdičku.
Zora Palíšková, 8.A
Máme šupinu pod talířem, držíme půst, nesmíme vstávat od stolu, pokud už jsme si sedli,
jíme kapra a bramborový salát, máme vánoční stromeček.
Tereze Formánková, 9.C

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO
KOLA
DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ: 13 žáků z celkových
69 žáků 8. a 9. ročníku
POSTUPUJÍCÍ DO OKRESNÍHO KOLA:
1. Zedníček Pavel 8.C, 61 b.

Náhradníci:
4. Sedláková Anastázie 9.B, 45,5
5. Ferziková Tereza 9.A, 43
6. Dostálková Kamila 8.D, 42,5
7. Škopek Tomáš 9.A, 42
8. Podloučková Andrea 9.A, 41,5
9. Synek Štěpán 9.B, 40,5

2. Juppová Tereza 9.B, 46,5 b.
3. Čermáková Kamila 9.A, 46 b.

10.-12. Dědek Matěj, Preis Martin,
Pospíšil Martin 9.B, 40
13. Schmidtová Adéla 9.B, 39
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DIY – Jak vyrobit sobíka vám radí Sarah.

1. Na výrobu potřebujeme papír, očka, pompon.

2. Barevný papír olepíme kolem skleničky.

3. Z papíru vystřihneme parohy.

4. Poté nalepíme očka.

5. Nalepíme nos (pompon).

6. Na vršek nalepíme parohy.

7. Nasypeme oříšky nebo cokoliv jiného.

8. Hotovo.

strana 7
listopad – prosinec 2019

Z akcí školy.

Vitamínový den
Firma MK fruit se sídlem v Šumperku na naší škole ZŠ Nádražní 5 v rámci projektu „Ovoce
a zelenina do škol“ dodává už několikátý rok čerstvé ovoce a zeleninu. Letos nám zástupci
společnosti zorganizovali „Vitamínový den“ ve školní jídelně. Děti tak mohly ochutnat
čerstvé šťávy z mrkve, jablka i červené řepy nebo právě umixované smoothie z banánu,
jablka, kiwi, medu a vody. Žáci si mohli vytvořit zeleninový špíz dle jejich výběru. Nakonec
čekal všechny vědomostní kvíz a ti pozorní za správné odpovědi dostali zdravou odměnu.
Tato akce byla skvělá, zdravá a chutná.
Děvčata šestého ročníku oslovila zástupce MK fruit a požádala je o rozhovor:
1. K čemu tato akce slouží?
K tomu, aby se děti seznámily s ovocem a zeleninou.
2. Které ovoce nebo zelenina má nejvíce vitamínů?
Citrusové plody.
3. Jaké ovoce mohou děti
ochutnat?
Čerstvé šťávy, syrové
ovoce a zeleninu.
4. Co si děti z této akce
mohou odnést?
Zjištění, že ovoce a
zelenina nekoušou.

MIKULÁŠSKÝ JARMARK
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