Školní oko
číslo 2

prosinec 2016
neprodejné

______________________________________________

Milí čtenáři,
měsíc utekl (kam? ) a je tu další číslo časopisu Školní oko.
V první řadě bych chtěl vysvětlit, proč vyšel tento časopis
s malým zpožděním. Je to kvůli tomu, že se teprve učím dělat
časopis a ono to vůbec není jednoduché. A přesto si hodně lidí
myslí, že je to hračka. To víte, ono nejde jenom o to napsat
článek na počítači, ale hlavně o to, dát jej do té podoby, v
jaké jej teď právě držíte v rukou. A potom nastává další
nelehká část a to ta, že se časopis musí vytisknout ve
střeženém prostoru sborovny . Ono to zní jednoduše, ale
zas tak jednoduché to není… Počet stran časopisu musí být
dělitelný čtyřmi (takže v našem případě 20 stran). Poněvadž
na jednom formátu A4 jsou čtyři strany A5. Ale nejsme
v matematice, a tak se vrhneme k dalšímu kroku, a to je sešít
jednotlivé listy. Ale nemyslete si, že se to sešije obyčejnou
sešívačkou, na to totiž musí být také speciální sešívačka tzv.
sešívačka s dlouhým ramenem, a tu jsem mimochodem musel
do školy sám objednat. Ale já to vše dělám rád a snad je to i
na výsledku trošku poznat…
Přeji vám krásné Vánoce a šťastný nový rok. A u dalšího
speciálního

novoročního

čísla

(leden + únor 2017) Školního oka
na shledanou.
Váš šéfredaktor školního časopisu
paja@egerle.cz
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Zdroje obrázků: bydleni.idnes.cz, http://hobby.blesk.cz/

Dne 10.11.2016 se třída 8.A zúčastnila vzdělávacího programu
Vykroč k médiím, který se konal u Selesiánů v Brně
Žabovřeskách v době vyučování, ale nikomu to zřejmě moc
nevadilo. Jak to probíhalo? Nejprve jsme si sedli do kruhu.
Potom jsme si nalepili na trička jmenovky, které jsme si sami
vyrobili. Poté jsme se představili, jménem.

My se jako

kolektiv sice známe, ale instruktoři nás neznají. Když jsme se
představili, nastalo možná pro některé dilema, neboť jsme si
měli vždy vybrat mezi dvěma médii, třeba mezi Facebookem
nebo Instagramem, dále mezi Googlem a Seznamem. Většina
byla pro Google, ale jsme ve svobodné zemi, a tak má každý
právo volby. Poté co tato aktivita skončila, jsme si opět sedli
do kroužku a povídali si o tom, jak na nás média a další moderní
věci působí a zjistili jsme, že jsme obětí moderní techniky a
že přes nás zbytečně berou rodičům peníze, že se snadno
necháme ovlivnit okolím. Když jsme skončili, tak jsme se stali
manažery a snažili se, aby si nějaká vybraná osoba koupila
něco rapidně předraženého a myslím si, že se nám to povedlo
Potom jsme se rozloučili, dostali certifikát a šli do školy!
(Jirka Klimeš, 8.A)

zdroj obrázku: http://brno.sdb.cz
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Třída 2.A se dne 18.10.2016 vydala do vědeckého výukového

Třída 1.B byla dne 8.11.2016 poctěna chemickými pokusy od deváťáků.

centra Masarykovy univerzity Bioskop.
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Třídy 1.B, 1.C, 2.A a 3.B se dne 1.12.2016 vydaly do skanzenu města Strážnice

Jak třída 1.A 30.11.2016 zdobila stromeček.
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Jak se zdobí stromeček podle třídy 4.A 2.12.2016.
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Mikuláš na naší škole 6.12.2016.
(správné řešení z minulého čísla)

(správné řešení se dozvíte v příštím čísle)
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(A vznikl z toho sněhulák

).
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Zlobí se paní Novotná na běžeckém

O Štědrém dnu volá Franta svému

okruhu v Linci: „Ta linecká kolečka jsem

kámošovi: „Hele, nemáš dneska na půl

si představovala trochu jinak!”

dne čas?” Kamarád se diví: „Zrovna
dnes, a proč?” „No já jen, že mám doma

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý
byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí,
stromeček hoří!” „Říká se, svítí, a ne
hoří,” poučí ho matka. Chlapeček za
chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí,
záclony už také svítí!”
Ona: „Co jsi dostal od Ježíška?"

postavený betlém a chybí mi tam osel...”
Zákaznice: „Chtěla bych koupit
svému muži nějakou pěknou kravatu,
která by zvýraznila jeho oči."
Prodavačka: „Každá kravata zvýrazní
chlapovi oči, jen je potřeba ji dobře
utáhnout."

On: „PSP..."
Ona: „Playstation portable?"

Baví se dva kapři a ten jeden se

On: „Ne... Ponožky, Slipy a Pyžamo"

ptá: „Věříš na život po Vánocích?"

„Každý rok k nám na Silvestra chodí
tchyně, ale letos asi uděláme konečně
výjimku!”
„Jakou?”
„Pustíme ji dovnitř!”

Pes pod vánočním stromečkem: „Teda,
páníček se na Vánoce vytáhl! Který pes
se může pochlubit, že mu na záchod
zavedli elektrické osvětlení!”

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi:
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček."
Za chvíli přijde Pepíček a říká: „A
svíčky taky?“
„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky, čerstvě
uříznuté jedličky, vánočního cukroví...”
„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!”

Loudí sestra o Vánocích: „Jirko, nemáš
něco sladkého?” „Ne, ale v obýváku
jsou bonbóny a sušenky.” Dívka odvrátí
svou tvář: „Tak to ne, těch už mám
plný zuby.” Brácha na to pohotově:
„Tak si je máš vyčistit.”
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(Vašek Koudelka, 8.A)

V měsíci prosinci hledáme jméno tohoto svatého:
Správná odpověď:

Patron: jáhnů,

Jméno svatého: svatý Augustin

koní a zedníků

Jméno jeho matky: svatá Monika

Atributy: palmová

Úspěšní řešitelé:

ratolest a… (viz

David Konečný 2.A

tajenka křížovky)

Kristýna Žáková, 5.B
Eliška Vail, 5.B

* kolem roku 1

Dominika Madziová, 8.A

† mezi lety 36-38

Veronika Foltýnová, 8.A

Malá nápověda 1:

Jarka (paní uklízečka 3.patro)

Svatý Augustin o
něm řekl „Kdyby se

GRATULUJEME!!!

(Svatý Neznámý)
ve chvíli své smrti

Do naší soutěže se zapojil i papež František  - viz dole

nemodlil, církev by

a správně odpověděl! Už jsme slavní i v Římě!

nebyla získala sv.
Pavla.“

Malá nápověda 2:
Jeho jméno najdeš v prosincovém kalendáři.
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Do soutěže Svatí roku se 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 vhoďte do krabičky nejpozději
do úterý 10. ledna 2017. Jména úspěšných řešitelů a správné řešení bude
na konci každého měsíce vyvěšeno na paravánu. Těšíme se na vaše příspěvky.

Advent je pro rodinu i mimo ni výjimečná příležitost, jak prožívat společné
chvíle, na které někdy není v průběhu roku prostor. Nejen, že se děti těší
na Vánoce a mohou to svoje těšení prožívat společně s ostatními členy

Adventní věnec, tak jak, jej známe dnes, je starý asi 150 let.
Vznikl v Německu v Hamburku.
V tomto městě se nacházela
škola pro opuštěné děti, pro
které byly Vánoce největším
svátkem celého roku a velmi se
na ně těšily - asi tak, jako se na
Vánoce těší děti u nás.
A protože se před Vánocemi svého učitele pořád ptaly,
kdy už přijdou Vánoce, rozhodl se tento učitel, že jim názorně
ukáže, jak přicházejí Vánoce. V roce 1839 tedy pověsil před
Vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po
obvodu kruhu bylo 24 svící, na každý den do Štědrého dne
jedna - 4 velké bílé (pro neděle) a 20 malých červených (pro
všední dny).
Každý den o přestávce (a později brzy ráno ještě za tmy)
se děti u adventního věnce scházely a během krátké modlitby
zapálily jednu svíčku. Poznaly pak bezpečně podle
přibývajícího světla a počtu zapálených svíček, kdy Vánoce
přesně přijdou.
Postupem času pak začali v tomto domově pro opuštěné
děti zdobit celou jídelnu jedlovými větvičkami a stejně tak
byl ozdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi
rychle. V kostele byl poprvé adventní věnec v Cáchách, tento
však už měl pouze čtyři svíce.

rodiny, kamarády ve škole nebo i s učiteli (!).
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Co všechny ty věci na adventním věnci znamenají?
Šéfredaktor a grafická úprava:

Kruh - věnec má vždy tvar kruhu,

Pavel Egerle, 8.A

protože kruh nemá ani začátek ani
konec. Je to symbol Boha, který je
věčný, bez začátku i bez konce.

zodpovědná osoba za školní časopis:
Jan Krajsa, 8.A

Větve jehličí - tyto větve jsou
stále zelené, stále živé.
Symbolizují Ježíše Krista, který

korektor:

zemřel, ale který vstal z mrtvých

Mgr. et Mgr. Kateřina Mikuláštíková

a nikdy už nezemře. Zelené větve
také symbolizují naše nesmrtelné
duše.
Čtyři svíce - symbolizují čtyři týdny adventního období,
času přípravy na Vánoce. Na začátku adventu 1. adventní
neděli se zapaluje jedna svíce a každou další neděli přibývá
další. Světlo věnce vzrůstá každý týden
a to nám připomíná, že čas narození
Ježíše, který o sobě řekl, že je Světlo
světa, se blíží. Podle tradice je barva
svící fialová, což je barva důstojnosti,
kajícnosti a obrácení. Jedna svíce bývá
růžová a zapaluje se na 3. neděli adventní, které se říká
Gaudete (latinsky radujte se – letos připadla na 11.12.2016) a
připomíná nám to, že vánoční radost už je téměř zde.
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zdroje: Článek: brno.sdb.cz (upraveno), kruh: vyukovematerialy.cz, větve: www.dumazahrada.cz, čtyři svíčky: zdroj není znán

20

