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NĚCO MÁLO Z HISTORIE NAŠÍ ŠKOLY
 Nelze bezpečně zjistit, kdy byla v Nivnici zřízena první obecná škola. Nejstarší písemná zmínka je z
roku 1403. Dá se předpokládat, že tato škola zanikla po válce s Uhry – v roce 1663. V té době byly v
nejbližším okolí pouze školy v Uherském Brodě, Šumicích, Vlčnově a Březové. Koncem 17. století je
však již Nivnice jmenována mezi obcemi, které mají školu.
 Roku 1804 byla škola vystavena na místě bývalého národního výboru. Této budovy bylo užíváno ke
školním účelům až do roku 1900. Stavba nové obecné školy byla zahájena v roce 1898 .Školu
navštěvovalo 400 žáků. Později, roku 1901-1902, byla povýšena na pětitřídní. Vyučovalo se ve školní
budově č.p. 181 a nouzově ve staré škole č.p. 180 . Škola dostala jména dvou znamenitých mužů –
Jana Ámose Komenského a Tomáše ze Štítného.

 Dne 1. září 1935 byla škola, po 242 týdnech, slavnostně otevřena a přivítala 176 žáků prvních čtyř
tříd.
 Novou nivnickou školu také navštěvovalo 63 žáků z okolních vesnic: Korytné, Suché Loze, Horního a
Dolního Němčí, Bánova, Bystřice pod Lopeníkem, Drslavic, Slavkova, Březové a Strání, Květné.
 První kronika se ztratila.
 Naše škola se rozrostla a začala si říkat osmiletá střední škola.Jmenovala se tak od roku 1957-1959.
 27.března 1992 se založila schola.
 Naši školu navštívil také místopředseda Federální vlády ČSFR J.Mikloška a 28.3.1992 nás navštívil
bývalý prezident Václav Havel při příležitosti oslav 400.výročí narození J.A.Komenského.
Daniela
Jančová

ROZHOVOR S PANEM
ŘEDITELEM JOSEFEM TALAŠEM
Jak dlouho už jste ředitelem?
Ředitelem jsem již od roku 1994, čili 20 let.

Kolik Vám je let?
59.

Baví vás to?
Jak kdy, někdy bych s tím
nejradši praštil.

Jste ženatý, jak dlouho?
Ano, už od roku 1978,
což je asi 36 let.

Kde jste vyrůstal?
Když jsem byl malý,
vyrůstal jsem na Valašsku,
ale devíti letech jsme
se přestěhovali
do Uherského Brodu.

Máte nějaké děti, jak jsou staré?
Mám dvě děti,
synovi je 35 a dceři 33.

Máte nějaké sourozence?
Ano, mám jednu sestru.

Jak dlouho ještě plánujete
být ředitelem?
No, do důchodu určitě,
ale ani den navíc :DD
Děkujeme za rozhovor a přejeme pevné nervy.
Majda+Šája

ZAJÍMALO NÁS, KDO JE TÍM NEJOBLÍBENĚJŠÍM UČITELEM,
TAK JSME SE VRHLI DO PÁTRÁNÍ.
Jak to dopadlo, posuďte sami..
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JSI DOBRÝ POZOROVATEL? POKUD ANO, TAK PRÁVĚ
PRO TEBE JE NÁSLEDUJÍCÍ
Pokud víš, komu patří tyto
brýle, svoji odpověď
odevzdej se svým jménem
do krabičky u nástěnky na
prostřední chodbě.

SOUTĚŽ
Na úspěšného
detektiva čeká
odměna!!

Jsem z toho asi
koza…KOMU
ASI TY BRÝLE
PATŘÍ????

Znáš songy, které jsou cool? Přiřadíš
správnou písničku ke zpěvákovi?
This is how we do

Chandelier

Rather be

Blame

Shake it off
Warriors

Animals

Love in your soul

Lucka,
Šája

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Žáci naší školy se rozhodli pomáhat dětem. V podzimním i jarním termínu
loňského školního roku uspořádali sběr papíru.
Výtěžek z této akce, kterou podpořily i Sběrné suroviny UH, s.r.o.
vyšší výkupní částkou, bude sloužit pro ADOPCI NA DÁLKU.

Podařilo se nasbírat

9 385 kg papíru,

za které jsme obdrželi částku

10 517, 50 Kč.
Díky všem sběračům, protože jste
pomohli nejenom přírodě,
ale i dítěti, které se chce vzdělávat.
Další sběr je naplánován na 11. – 12. 11. 2014.

DÍVČÍ OKÉNKO ANEB CO NA SEBE??
Znáte to, ráno vstanete pozdě a nevíte, co rychle na sebe? My Vás v tom nenecháme!
Toto určitě najdete doma v šatníku a uvidíte, že to není zas tak těžké, jak se na první pohled zdá.
Trocha
make-upu
dělá divy..

Džíny
nikdy nic
nezkazí.

Není
úžasné
letět si jako
butterfly?

Azurové tenisky,
nádech vůně moře.

Co bychom
neudělaly
pro krásnou
figuru:
jezdíme
do školy
na kole.

Když už do
školy,
tak jedině
s batůžkem.

Týna, Kája,
Šája

ZDRAVĚ JÍST, ŠŤASTNĚ ŽÍT
Aby člověk hravě zvládl všechen ten nápor, je dobré, aby věnoval pozornost také tomu, co jí. Tak zkuste náš „zdravý jídelníček“.
S elegancí vše zvládnete a navíc se budete cítit šťastně

JÍDELNÍČEK NA 3 DNY
1.Snídaně: 250 ml čaj s citronem, 2 ks graham. rohlík, Rama 10 g, 50 g sýr eidam 30 %, 1 ks rajče

Přesnídávka: 2 ks broskev
Oběd: polévka – brokolicový krém, pečený losos 150 g, míchaná zelenina 150g, brambory 200 g
Svačina: 200 g meloun, ovocný tvaroh
Večeře: dětská šunka 100g, Rama 10g, 150 g chléb, 1ks červená paprika

2.Snídaně: 250 ml kakao, tvarohový koláček (2 ks), probiotický nápoj natural 100 g, ¼ l džus 100 %
Přesnídávka: 1 ks banán
Oběd: polévka- česnečka s kružinkami, vepřový plátek se šunkou a sýrem 100g, bramborová kaše
250 g, rajčatový salát 150 g
Svačina: ovocný jogurt, 1 ks kedlubna
Večeře: bramborový koláč se zeleninou 300 g
3. Snídaně: 250 ml vitakáva, 50 g čokokuličky, 1 ks jogurt bílý, 3 ks meruňky
Přesnídávka: 1 ks jablko
Oběd: polévka hov. vývar s nudlemi, rizoto s kuřecím masem a brokolicí 300 g, šopský salát 150 g
Svačina: 1 ks jogurtový nápoj vanilka
Večeře: tvarohová pomazánka s pažitkou 100g, toustový chléb 100 g, 1 ks pomeranč

Šája

Jídelníček obsahuje:
78 g bílkovin, 325 g
sacharidů, 31 g tuku,
1905 kcal, 8005 kJ

Každý den je navíc
zachováno pravidlo
ZDRAVÉ 5, což
znamená minimálně
pět porcí ovoce a
zeleniny denně.
Jídlo doporučuji
během dne rozdělit do
pěti porcí. Snižuje se
tak pocit hladu a
zabraňuje se
následnému přejídání.
Jídelníček je třeba
vhodně doplnit
kvalitními nápoji –
vhodné jsou například
stolní vody, ředěné
džusy, ovocné čaje,
minerální vody.

PODZIMNÍ ŠKOLNÍ NEJ
Nejchutnější byla brokolicová polévka

Nejfotbalovější byl COCA-COLA CUP
Nejsoutěživější byl PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Nejoriginálnější byly pečené
ovocné knedlíky

2 malé brambory
1 cibule
trocha mouky
máslo nebo sádlo
1/2 brokolice
smetana nebo mléko
popřípadě vývar
koření-sůl, pepř
Cibulku si na másle
osmažíme, přidáme
mouku a vytvoříme jíšku.
Přilejeme vodu nebo
vývar. Přidáme okrájené a
nakrájené brambory, po
chvíli přidáme nakrájenou
brokolici. Až je všechno
uvařené, rozmixujeme a
dochutíme. Pro zjemnění
přidáme smetanu/mléko.
A můžete se do toho
pustit.

SE SMÍCHEM JDE VŠECHNO LÍP
Přijde kostlivec k doktorovi a ten mu říká:
„No, to jdete brzy, měla jste přijít před rokem….“
„Ale já tu byla!“
„ A co jsem vám tehdy řekl?“
Jednou se manžel
„ Táhni, simulante!“
vrátí domů a najde
svoji blonďatou ženu
sedící v kuchyni u
stolu s hlavou
dlaních v slzách.
Když se ptá, co se
děje, blondýnka říká:
"Upustila jsem kostky
ledu na podlahu, tak
jsem je vzala,
opláchla teplou
vodou a teď je
nemůžu najít!"

Peťka
Majda

KVÍZ NEJEN PRO BYSTRÉ HLAVY
• 1.Která věta je napsána správně?
• a1.Která věta je napsána správně?
• a) sršeň je červený
• b) sršeň je červená
• c) ani jedna
• d) obě dvě
• ) sršeň je červený
• b) sršeň je červená
• c) ani jedna
• d) obě dvě

správně odpovědi:
1c,2d,3b,4d,5c,6c,7a,8d

Majda

CO NÁS ČEKÁ… ANEB MYSLÍME I NA DRUHÉ
Naše škola se zapojí do celorepublikové akce, která je zaměřena na podporu dětí
nemocných cystickou fibrózou. Tato akce probíhá každoročně dne 21. listopadu pod
názvem VĚTRNÍKOVÝ DEN. Česká republika se tak připojuje k Evropskému dni pro
cystickou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v
řadě evropských zemí.
Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou, ale
mnohdy nepřekonatelná překážka. Větrníkový den má za cíl upozornit na ty, kteří touto
vážnou nemocí trpí.

Způsob zapojení je jednoduchý – vyrobit v pátek 21. listopadu větrník (velký, malý,
papírový, látkový, z těsta pečený…). Hotové větrníky pak vystavíme nebo z nich vytvoříme
sochu, zkrášlíme okolí školy, ozdobíme strom na dvoře, cokoliv nás napadne…pečlivě
zdokumentujeme a obrázky pošleme do Klubu nemocných cystickou fibrózou. Třeba nás
vylosují a obdržíme dárek od patrona akce Ivana Trojana.

Možná nás ale nikdo nevylosuje, možná nevyhrajeme, ale určitě
uděláme něco pro dobrou věc…tak s chutí do toho!

