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Mgr. Ing. Světlana Belšánová

Milí žáci,
je tu nový rok, ty nejzlobivější už si odnesl čert,
nebo alespoň dostal pořádně za vyučenou.
Ježíšek už dárky roznesl. Každý z vás si pod
stromečkem našel to svoje splněné přání...
a vás teď brzy čeká vysvědčení. Jestlipak budou
ty známky zasloužené? Vím, jak je těžké se
přinutit učit, ale jak řekl jeden pán Werich:
"Kdo chce, cestu si najde. Kdo nechce, pro toho
cesta není."
Takže vám přeji ty nejlepší známky a do
nového pololetí spousty sil a odhodlání. Vždy je
co zlepšovat.

"Vždy je co zlepšovat."
- Světlana Belšánová
šéfredaktorka

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Kdo klepe?
Bílý pán.
Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním,
zjistit jestli nezlobím.
Čertíka se nebojím, protože já nezlobím.
Když tak jenom trošinku tatínka a maminku.

MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK
1. B

LEGO MINECRAFT

STÁJ S KONÍKEM A MONČIČÁK

Davídek Š.

Petruška H.

LÉTAJÍCÍ MÍČ A NERF
Kája V.

LÉTAJÍCÍ MÍČ A MIKINA
Péťa Ch.

VŮNĚ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
A LEGO FRIENDS
Verunka H.

NERF A STŘÍLENÍ NA MÍČKY

LIŠKA

Filípek N.

Toník M.

MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK
1. B

X-BOX A MOBIL

MEDVÍDEK A MIKY

Vojtík Š.

Andrejka L..

TERČ NA NERF

MLUVÍCÍ MEDVÍDEK

Markus O.

Apolenka F.

VLÁČEK LEGO CITY
Toník B.

PAGANI ZONDA F
Tomáš Dufek

Porsche 911 turbo se dá sehnat za 5 500 000 Kč
Pagani Zonda F pořídíte za téměř 13 000 000 Kč
Mazda Mx-5 stojí přibližně 750 000 Kč

MINI KVÍZ
Které z nich je nejdražší?

A) Porsche 911 turbo

B) Pagani Zonda F

C) Mazda Mx-5
- Susan Allen, Class President

JAK NĚKOHO UPOUTAT?
Ester Belšánová

ANKETA
PTALI JSEM SE VÁS

JAK NA TO,
ABY SE DO TEBE KLUK ZAMILOVAL
www.wikihow.cz
ilustrace: Ester Belšánová
1) Musí si tě všimnout.
Hodně se směj. Tohle vždycky upoutá klučičí
pozornost. Samozřejmě to nepřeháněj, chechtat se
každých 10 sekund všemu, co řekne, působí
falešně. Nešetři úsměvem. Ne proto, aby si myslel,
že jsi vtipná, ale abys ukázala, že máš zdravé
sebevědomí.
Zjisti, co rád dělá, a buď u toho. Máte oba rádi
sport nebo třeba chemii? Pokud to půjde, buď na
stejném místě a dělej to samé, co on. Můžeš se
třeba přihlásit do stejného oddílu nebo kroužku.

2) Upozorni na sebe. Pozdrav ho, řekni "Čau" a "Tak
ahoj". Zamávej mu. Pokud odpoví, víš, že si všiml tvé
přítomnosti.Nečekej, že si tě kluk všimne jen proto, že
někde jsi, většinou to tak nefunguje. Přestaň se bát a
oslov ho.
Zeptej se ho, jaké máte domácí úkoly, i když víš,
které cvičení to je.
Zeptej se ho, jak se měl a co dělal o víkendu.
Bav se s ním o událostech, výletech a akcích, které se
dějí, a kde se můžete potkat.

3) Buď sama sebou, když je on poblíž. Nevyskoč na
něj hned s otázkou "Co děláš dneska po škole?",
budeš vypadat jako stíhačka. Snaž se být uvolněná a
svá, nehraj si před ním na někoho, kým nejsi.
Jestli spolu chodíte do třídy, a on sedí poblíž tebe,
BINGO! Pokud to tak není, nic se neděje. Můžeš
sedět hned vedle. Kdykoliv je to možné, zeptej se
ho, zda by byl tvůj partner v praktických
cvičeních, třeba v přírodovědě.
Pokud uvidíš, že má problém, ať už velký nebo
malý, dej mu najevo, že tu jsi pro něho. Dej mu
vědět, že s tebou může mluvit o čemkoliv. Někdy
stačí smska, email nebo psaníčko pod lavicí.

JAK NA TO,
ABY SE DO TEBE KLUK ZAMILOVAL
www.wikihow.cz
ilustrace: Ester Belšánová
4) Pokud tě stále ještě nezaregistroval, zkus trochu
změnit svůj styl. Většinu kluků přitahují sebevědomé a
moderní dívky. Nemusíš být žádná supermodelka!
Zkus posílit své sebevědomí - jsi hezká, chytrá a
oblíbená.
Dopřej si nějaké nové oblečení. Nemusíš si
pořizovat kompletně novou garderóbu, aby si tě
kluk všiml. Několik stylových, moderních kousků
(nejlépe sezónních) ti pomůže vystoupit z davu.
Pořiď si nový účes. Promluv si s kadeřnicí nebo se
svou mámou, jak můžeš změnit svůj účes. Slušelo
by ti ostříhání nakrátko? Ofina? Zamysli se nad tím,
co se k tobě bude hodit.
Potřebuješ pár kilo zhubnout? Zeptej se rodičů, jestli
bys nemohla chodit cvičit, nebo se připojit k
nějakému sportovnímu oddílu. I když nepotřebuješ
hubnout, vždycky je dobře držet se fit, už pro tvůj
osobní pocit. Pokud tě ale kluk nepřijme takovou,
jaká jsi, není to ten pravý. Jeho chyba!

5) Ať děláš cokoliv, buď sama sebou. Mysli na to, že
kluci nemají rádi falešné holky. Falešné holky od kluka
jen něco chtějí, peníze, dárky a pozornost. Žádný kluk
se vedle falešné dívky necítí uvolněně.

10 RAD,
JAK TUTOVĚ SBALIT HOLKU

1 - Buď upravený
Holky milují kluky, kteří se umí hezky obléknout. Je jasné, že nebudeš každý den
chodit v košili, ale občas se vyšvihnout není na škodu.

2 - Nedostupnost
Jestli si myslíš, že rádi loví jenom kluci, jsi na omylu. Každá holka chce, aby ji
kluk dobýval, ale zároveň chce dobývat i ona jeho.

3 - Rozesměj ji
Holky se rády smějí a ocení kluka, se kterým je legrace.

4 - Gentleman
Může se to zdát jako klišé, ale opravdu to funguje. Gentlemanů je v dnešní době
opravdu málo, proto to určitě udělá velký dojem. Zkus holce koupit kytku nebo jí
při loučení políbit na ruku. Každá dívka z toho bude vedle.

5 - Romantika
Ženy milují romantiku, svíčky, večerní procházky a večeře.

6 - Sebevědomí
Je moc důležité, aby si kluk věřil, ale pozor na namyšlenost!

7 - Buď jí oporou
Snaž se jí zvednout náladu, když jí není zrovna dvakrát do zpěvu.

8 - Letmé dotyky
Dotyky pomáhají při svádění. Pokud se dívce líbíš, neodtáhne se. Důležité je
sledovat její reakci. V tomhle počasí je ideální sněžní koulovačka nebo si jít
zabruslit.

9 - Ukaž, že by ses o ní postaral
Ženy se o sebe umí postarat, ale také chtějí vědět, že mají někoho, kdo by se
postaral o ně.

10 - Musíš se zabílit i její kamarádce!
Velmi podceňovaný bod! Kamarádka je půl úspěchu! Holky si mezi sebou často
radí a probírají kluky. Proto je velmi důležité, abys udělal dobrý dojem i na její
- Susan Allen, Class President
kamarádku.

VTIPY O ŠKOLE

Zlobí se Pepíček na dědečka:
„Ty nejsi tatínek mého tatínka –
paní učitelka říkala, že náš praotec
se jmenuje Čech!“

Paní učitelka dává dětem o matematice
příklady.
„Kolik je 7 + 6?“
„To je 13,“ odpoví Verunka.
„Správně, a kolik je 9 + 3?“
„No přeci 12,“ povídá Kuba.
„A kolik je 1 + 1?“ zeptá se nakonec
Pepíčka, který celou dobu mlčí.
Pepíček, který do té doby nedával pozor,
hned odpoví: „To je garsonka, paní
učitelko!“
Source:
Učitelka se ptá žáčka:
https://czechtheworld.com/vtipy-o„Řekni mi zvířátko na P.“
skole/#ixzz7Haj1PYs3
„Potkan.“
„A teď na D.“
„Dva potkani.“
Učitelka zakroutí hlavou:
„A na Ž?“
„Že by tři potkani…?“

VÝTVARNÉ OKÉNKO
Jakub Hošek a Michael Vališ

JAKÉ MÁTE PŘEDSEVZETÍ DO NOVÉHO ROKU?
Světlana Belšánová

PRŮZKUM
4. A
T.D. - Častěji se vídat s tátou.
K.H. - Koupit si freestylovou koloběžku a jezdit na ní
K.V. - Přál bych si mít víc kamarádů.
K.M. - Zlepšit se ve volejbale a taky se více vídat s tatínkem.
M.U. - Přál bych si, aby nikdo z mé rodiny už neumřel, jen loni zemřeli 4.
F.K. - Jet na BMX tábor a naučit se více triků na freestylovém kole.
K.Z. - Chtěla bych se více soustředit na učení a pořád se zlepšovat.
Taky si přeji, aby se rodiče tolik nehádali, a aby se moje sestra dostala
na grafickou školu.
K.H. - Přál bych si, aby se zlepšilo zdraví mé maminky.
D.O. - Chtěl bych se naučit nějaké triky na freestylové koloběžce.
T.K. - Přála bych si znovu chodit na koně, protože moje trenérka už skončila
z finančních důvodů.
P.S. - Já bych se chtěla zlepšit v Aj a Vl. Ráda bych si pořídila domácího
mazlíčka.Přála bych si, aby se můj strýc uzdravil ze zápalu plic po kovidu.
A.CH. - Ráda bych si zhubnula. Taky bych si přála, abych měla svoji nejlepší
kámošku blíž u sebe a mohly bychom se tak častěji vídat.
M.M. - Chtěl bych se naučit skákat parkour, přihlásit se na kroužek.

- Susan Allen, Class President

