Školní oko
číslo 1

listopad 2016
______________________________________________
neprodejné

Milí čtenáři,
první číslo našeho Školního oka je na světě! Je to časopis
nadupaný informacemi, fotografiemi, aktualitami a vším, co
byste určitě měli vědět. Tento školní časopis se naposledy
objevil v roce 2013, potom byla krátká pauza a až letos
se podařilo časopis znovu obnovit. Školní oko bude vycházet
jednou za měsíc a bude zcela zdarma. Výtisk bude zatím jen
jeden do každé třídy, ale kdyby se našel nějaký človíček nebo
učitel (doufám, že se jich najde hodně), který by chtěl
dostávat výtisk jenom pro sebe, tak ať mě informuje a příští
číslo bude ve třídě i pro něho. Pro tuhle chvíli ale už dost řečí,
přeji vám spoustu zajímavých zážitků se Školním okem a
v dalším čísle zase na shledanou.

Šéfredaktor školního časopisu
paja@egerle.cz
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Naše škola se 16.9.2016 ke Dni církevních škol zúčastnila
Anglický jazyk vyhlašuje soutěž o největšího anglického

koncertu skupiny Hradišťan v kostele svatého Augustina.

knihomola. Tato soutěž vznikla za účelem podpoření čtení knih
v anglickém jazyce. Žáci, kteří by se chtěli do této soutěže
zapojit, musí přečíst knihu v anglickém jazyce a udělat na ni
referát. Soutěž bude hodnocena v průběhu každého čtvrtletí
pro 1. i 2. stupeň zvlášť. Knihy si žáci mohou číst své nebo si
půjčovat
v kabinetě

každou
AJ

středu
–

o

velké

svačinové

přestávce

v naší

nové

anglické

knihovně.
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(Mgr. Andrea Navrátilová)
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Naše škola na Moravském náměstí na prezentaci Dne církevních škol.
Začátkem měsíce října se uskutečnilo pasování prvňáčků na
čtenáře

v knihovně

Jiřího

Mahena.

Před

slavnostním

pasováním musely děti prokázat, zda vědí, jak se chovat ke
knihám a jak se o ně správně starat. Samotné pasování bylo
podobné tomu, které kdysi prožívali rytíři. Už nyní se těšíme,
až si úplně sami přečteme nějakou knížku.
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(Mgr. Klára Zelinková)

Stalo se již pěknou tradicí, že krátce po začátku nového

Třída 8.B se dne 27.9.2016 vydala na průzkum Moravského krasu.

školního roku proběhne akce „Podzimní sběr“.
Ten letošní se konal ve dnech 26. - 27. 9. 2016. Kontejner na
papír byl opět přistaven na chodníku před školou. Auta
s papírem se v tomto místě střídala v rychlém tempu,
vyndávání balíků na chodník muselo probíhat svižně, aby se
neopakovalo to, co na jaře. Tehdy jsme zpomalili (no skoro
zastavili dopravu až na křižovatku Mučednická – Minská,
Veveří.
Děkuji především panu školníkovi, kterému prošly rukama
všechny balíky, když je přenášel a rovnal do kontejneru.
Děkuji všem dětem a rodičům, kteří doma třídí a balí papír na
školní sběr. Na jaře bude zase! A k čemu to všechno bylo
dobré?
Recyklací papíru chráníme lesy, které se díky tomu nemusí
tolik kácet. A navíc za letošní jarní a podzimní sběr se podařilo
získat celkem 26. 380,-Kč. Touto částkou jsme přispěli na
nákup herních prvků na novém školním hřišti. Ať se nám tam
Pěkně hraje!

recyklace - je výraz pro nakládání s odpadem, které vede
k jeho dalšímu využití.
herní prvky - houpačky, skluzavky, …
(Mgr.

Hedvika Šebková)
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Škola v přírodě 2.B – 12.9 - 16. 9. 2016
Jak jistě víte, staví se nám hřiště příliš dlouho. My si myslíme, že je to kvůli
lenosti, ale není to pravda. V tomto článku se dozvíte mnoho zajímavých pravd a
šokujících informací.
Čtěte dál rozhovor s paní ředitelkou!
Co si myslíte o celé stavbě?
„Jsem se stavbou velice spokojena, probíhá to velice dobře, počítala jsem s
větším zpožděním.“
Jak jste spokojena s průběhem stavby?
„Jak už jsem se zmínila, stavba probíhá velice rychle. Pracují rychleji, než se
zdá. Mají velice přísné bezpečnostní a kvalitativní kontroly, které probíhají
pomaleji.“
Jaká předpokládaná cena je stanovena?
Předpokládaná cena je kolem 20 milionů korun.
Konkrétněji 20 082 611 korun.
Dotace a dary byly také velmi bohaté. Bez našich dárců bychom to nezvládli:
Dotace města Brna: 5 000 000 korun
Dotace Brna-střed: 1 000 000 korun
Dar Biskupství brněnského: 1 896 000 korun
Výtěžek Tříkrálového benefičního koncertu: 18 000 korun
Děkujeme!
Jakou firmu jste vybrali a proč?
„Tento pozemek patří i se školou sestrám Cyrilometodějkám, ony tedy v běžném
výběrovém řízení vybraly nejlepší firmu.“

Bude hřiště přístupné žákům po skončení výuky?
„O velkých přestávkách v příznivém počasí ano ale po skončení výuky
asi ne. Budou tam ještě další tělocviky a pronájmy.“
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(Jakub Třeška, 8. A)

Žáci devátých tříd si 19.9.2016 nacvičili první pomoc.

(správné řešení se dozvíte v příštím čísle)
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Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle
sedícímu manželovi:
„Sleduješ ty neukázněné chodce? Pořád
se mi pletou do cesty!“
„Nic si z toho nedělej, uklidni se a
hlavně sjeď z toho chodníku!"
"Jean, přineste mi sklenici vody!"
"Jistě pane."
"Jean, ještě jednu sklenici vody!!
"Jistě pane."
"Jean, zavolejte hasiče, tohle sami
neuhasíme!"
Farář v kostele mává
kadidlem a z páté řady se
ozve: "Bacha, hoří ti kabelka
Maminka jde s Pepíčkem poprvé do ZOO.
Od první chvíle, co tam vejdou pepíček
nadšeně výská:
"Jéé opičká! Mamí koukéj opička!!"
"Ticho Pepíčku, to je teprve paní pokladní!"
Stojí dvě blondýnky na zastávce.
První říká: "Kolikátkou jedeš? Já
jedničkou."
Druhá říká: "Já dvojkou."
První říká: "Hele, dvanáctka, můžeme jet
spolu.
Jdou dvě blondýnky k vlaku na nádraží a
jedna se ptá průvodčího: "Prosím Vás,
doveze mě ten vlak do Prahy?" "ne,
slečno, lituji...", odpoví průvodci. A ta
druha se zeptá: "A mě jo?"

Přijde pán k doktorovi a říká:
„Pane doktore, prosím, napište mi nějaké
prášky proti chamtivosti, ale hlavně mi
jich napište hodně, HODNĚ, HODNĚ!

V měsíci listopadu hledáme jméno tohoto svatého:

Proč jedí blondýnky hodinky?
Protože tik tak osvěžuje dech.

Patron: knihtiskařů

"Jean, běžte zalít zahradu."
"Ale pane, vždyť prší."
"To nevadí. Vezměte si deštník."

Atributy: stařec
v biskupském rouchu,

Pepíček přijde za babičkou a
řekne: “uhni“ a babička uhnila.

hůl, kniha a brk.

Farář čte kázání. Zezadu se k
němu přimotá kostelník a šeptá
mu: "Otče, na chóru hrají
poker." A kněz mu šeptem
odpoví: "Díky, ale nejdřív musím
dokončit to kázání..

* 354 Thagaste Alžírsko
† 430 Hippo Regius

Pepíčku, proč tvoje sestra tak pláče?
Protože jsem jí pomohl.
To je ale přeci dobré, ne? A s čím jsi jí
pomohl?
Pomohl jsem jí sníst její gumové medvídky.

Víte, proč si blondýnka stoupne do rohu
místnosti, když je jí zima? Protože si myslí,
že je tam devadesát stupňů.
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malá nápověda: jméno jeho matky (viz tajenka)

Do této soutěže so mohou přihlásit všichni bez rozdílu věku. Soutěžní
lístek si můžete vyzvednout na paravánu mezi přízemím a prvním patrem
u ředitelny, po vyplnění ho tam i odevzdejte nejpozději do středy 30.
listopadu 2016. Jména úspěšných řešitelů a správné řešení bude v na
konci každého měsíce vyvěšeno. Těšíme se na vaše příspěvky.

(Vašek Koudelka, 8.A)
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Šéfredaktor, zodpovědná osoba za školní časopis a grafická úprava:
Pavel Egerle, 8.A

pondělí:

Vedoucí školního časopisu:

školní mše v kostele svatého Augustina 8:00 hodin

Jan Krajsa, 8.A

Jak se můžete zapojit?
 zpívat ve sboru (nacvičujeme od 7:30 hodin)

korektor:

 ministrovat

Mgr. et Mgr. Kateřina Mikuláštíková

 číst čtení
 připravit a číst přímluvy
 chystat obětní průvod
středa:
modlitba desátku růžence učebna č. 36 7:45 hodin
čtvrtek:
nácvik zpěvu učebna č. 36 9:40 hodin
pátek:
adorace v sále 9:40 hodin
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