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PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ
VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
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NA ČASOPISE PRACOVALI
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…CO VÁS PŘI ČTENÍ ČEKÁ…

Tereza Janečková, Matěj Trtek, Robert Zetík
Barbora Velecká, Rozálie Kapsová

Vánoce v knížkách

Nejhorší dárek – anketa

Trendy barvy

Rozhovor s paní učitelkou Ivou Slámovou

Inspirace – perníčky

Život ve škole - akce
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VÁNOCE V KNÍŽKÁCH
Obchodník Ebenezer Skruž je
lakotný.Vlastně miluje jen jedno
- peníze!
Hromadí je a škudlí, kde se dá.
Ani o Vánocích, svátcích klidu a
míru.
Nedokáže být laskavý a štědrý.
Brzy se ale má všechno změnit...
Jeho zemřelý společník Jakub
Marley mu tajemným hlasem
prozradí, že se mu zjeví tři
duchové.
- duch minulých Vánoc, duch
letošních Vánoc a duch příštích Vánoc.
Připomenou mu jeho dětství a ukážou mu,
jaké štěstí prožívá o svátcích jeho nemajetný
synovec se svými dětmi.
Poslední duch odhalí obchodníkovi děsivou budoucnost...
Zlému lakomci spadnou klapky z očí a rozhodne se pro
zásadní životní změnu…..
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VÁNOCE V KNÍŽKÁCH
Toužili jste jako děti po nějakém
dárku pod stromeček tak urputně, že
jste nic jiného nechtěli?
Určitě ano.
Malý Eddie takhle touží po kole.
Bicyklu značky Huffa s banánovým
sedlem.
Problém je v tom, že jeho maminka je
chudá. Takže místo vysněného kola
nadělí Eddiemu svetr.
Od Eddieho znechucení nad dárkem se pak odvíjí celý
příběh velmi dojemné a místy i tajuplné knížky.Vypráví o
bohatství, o štěstí a lásce…o tom, že si téměř nikdy
nevážíme toho, co máme, …o druhé šanci.
Měl malý Eddie naději na druhou šanci? A máme ji my?
Podle internetu BV
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NEJHORŠÍ DÁRKY
Položili jsme ve třídách otázku:
CO POVAŽUJEŠ ZA NEJHORŠÍ DÁREK K VÁNOCŮM?

voda
ponožky

nechutné
oblečení

meloun

nevím

vše je
paráda

Bílá barva muže být doplněna pastelovými barvami nebo i
zmíněnou fialovou.
Naopak je tady ale i trend barvy fialové, která muže být
doplněna barvou bílou
nebo světle zelenou.

1ústnvoda,

plyšový
kůň

Podobně jako minulý rok jsou trendem barvy:
bílá a fialová.
Trend bílé
barvy se
prezentoval
tento rok ve
Frankfurtu
nad Mohanem, při vánočních veletrzích.

7.A: 8-nic
4-nevím
brambory
2-ponožky
,

ústní

BARVY LETOŠNÍCH VÁNOC

MT, RZ

Fialová patří taky na
adventní věnec, ale je to
taky barva smutku.
RK

ČAPROŠ 2/2019

ČAPROŠ 2/2019

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU

IVOU SLÁMOVOU
Jak jste se dostala ke své profesi učitelky?
Na vysokou školu jsem se v létě roku1989 nedostala.
Začala jsem pracovat jako pomocná
síla v kuchyni v Brně
a studovat zároveň tzv. nultý ročník.
Po sametové revoluci jsem si
v prosinci 1989 zažádala
o přezkoumání mého přijímacího
řízení a teprve tehdy zjistila, že
jsem nebyla přijata „z jiných než studijních důvodů“ (což
byly zřejmě důvody politické), na vysokou školu mě tedy
dodatečně vzali. Svého studia jsem si pak vážila mnohem
více než moji spolužáci, kteří se na vysokou školu dostali
rovnou a bez problémů.
Jít studovat bohemistiku (studium
českého jazyka) byla pro mě jasná volba,
naše mateřština mě vždycky zajímala.
Začínala
jsme
studiem
vědecky
zaměřeným na Filozofické fakultě MU v Brně, brzy mě
však začala více lákat práce s mladými lidmi, a rozhodla

jsem se tedy přejít na jinou fakultu a češtinu studovat
více prakticky zaměřenou na Pedagogické fakultě MU v
Brně.
A „můj“ druhý předmět, výchova k občanství, mě oslovil
díky tomu, že po sametové revoluci v roce 1989 se už o
politice mohlo mluvit bez lží. O politiku se zajímám
dodnes.
Co ve škole učíte a co byste chtěla učit?
Předměty, které učím, mi vyhovují, blízko
mám ještě i k výtvarné výchově, díky praxi
už i k dějepisu. Snad bych možná zvládla i chemii, ze
které jsem maturovala (smích). Zajímala mě i biologie, ale
to spíš až ta středoškolská.
Kdo patří mezi Vaše oblíbené spisovatele?
Jen jednoho bych asi vybrat nemohla, ale mám blízko k
tvorbě Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého, Jarmily
Loukotkové, zaujal mě i Pavel Kohout nebo můj rodák,
Ludvík Vaculík. Ze světových autorů mě oslovil A. de
Saint-Exupéry nebo William Styron.
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Baví Vás učit?
(Smích), chtělo by se říci „bez komentáře“,
ale samozřejmě s některými více, s jinými
méně. Ale vždy ta práce stojí za to, je
radost, když se podaří žáky za čtyři roky
připravit tak, že jsou schopni u přijímacích zkoušek na
střední školy uspět i ve velké konkurenci, a hlavně, když
ve studiu úspěšně pokračují na středních a vysokých
školách a jsou z nich úspěšní, sebevědomí mladí lidé. Ale
často mně stačí, když vidím, že se nám na základní škole
podařilo z nečtenáře udělat čtenáře.
Jaký bylo Vaše vysněné povolání?
Od dětství jsem věděla, že se chci stát
učitelkou.

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Vánoční hvězda pro nadaci Šance v ZŠ
Nivnice
Letos se nám během charitativní akce podařilo prodat
268 růží v celkové hodnotě 26 800.- Kč.
Všem, kteří koupí vánoční
hvězdy podpořili oddělení
dětské hemato – onkologie
ve Fakultní nemocnici v
Olomouci, děkujeme a
přejeme pokojné Vánoce,
ať vás při pohledu na naši
vánoční hvězdu hřeje pocit radosti a spokojenosti.
IS

Děkujeme za rozhovor RZ a MT.
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VÁNOČNÍ HVĚZDY NEJSOU
PRO NÁS JEN SYMBOLEM
VÁNOC
Při pohledu na vánoční hvězdu se všem
vybavují
momenty
svátků.
Nám
připomínají prosincovou zimu prolínající se
lidským
teplem
a
humanitou.
V každé
vánoční hvězdě je radost, naděje a
spokojenost. Naučili jsme se v životě
velmi dobře věřit, ale naučili jsme se
společně dát naději i druhým.
V těchto květech jsou ukryté životní příběhy, příběhy
podobné i rozdílné. Máme i vánoční hvězdy unikátní, které
vykládají příběhy mimořádné. Je v nich
úzkost a znepokojení z pohledu dítěte a
neklid ze strany dospělých. Ukrývají
strach a utrpení z dlouhé a těžké léčby i
silnou vůli pokračovat dále až do konce...
nová tajemství a neustálé hledání příčiny...
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názvy a zkratky nesnadno vyslovitelné se stanou součástí
denního slovníku... hodiny a dny bez konce a dlouhé
čekání... samota bez nároku na soukromí... injekční
stříkačky, infuze a katétry... pohledy přes okenní tabule
a izolovaný pokoj daleko od všeho, které postupem času
nezpůsobují až tak
velký strach...
roušky,
alarmy
a
antibakteriální
čisticí
prostředky.
Večeře po páté
hodině a pořád stejná.
Cítíme v nich ruku sestřičky na rameni, která oznamuje,
že nejhorší je zažehnáno a je mu lépe... teplo na duši
s každou pozitivní zprávou od lékaře... vděčnost za každé
milé slovo, pochopení a upřímný úsměv personálu... důvěra
v jejich maximální starostlivost a léčbu.
Vánoční hvězdy skrývají oddělení, ambulance, vyšetřovny
a výzkumné laboratoře... v nich stovky lidí, kteří usilují
porazit zákeřnou nemoc... stovky lidí
trpících a nevzdávajících se... stovky lidí
věřících, že všechno pomine a bude jako
předtím, jako před nemocí.

ČAPROŠ 2/2019

Ve vánočních hvězdách jsou utajené
stisky rukou a srdečná objetí... tváře a
pohledy, na které se nikdy nezapomene...
děti, ženy, muži a staří lidé spojeni
stejnou
bolestí
a
stejným přáním... touha
po šťastném osudu.
Vánoční
hvězdy
ukrývají
mnoho
šťastných
dětských
tváří...
stovky
obětavých
zdravotníků... a tisíce lidí se srdcem na správném místě,
kterým není lhostejný lidský život... každému z nich patří
jedna vánoční květina, ve které je skryto to největší
přání na světě.
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VÍTĚZNÉ TAŽENÍ MEXICKÉ
KRÁSKY
Vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima nejkrásnější z rodu euphorbias) pochází
z Mexika z říše Aztéků, kde jí říkají
„Flores de Noche Buena“, tedy květina Štědrého večera.
I v této zemi kvete v období Vánoc, ovšem jen zřídka
v květináči, ale většinou v zahradách, a to do výšky
jednoho metru. Z místa původu pochází také legenda o
její krvavě červené barvě. Tuto rostlinu milovala královna
Aztéků, která se nešťastně zamilovala. Když zjistila, že
ji milý zradil, puklo jí srdce a kapky její krve zbarvily
květ.
Aztékové si však této květiny vážili více pro její
praktické výhody než půvab. Z jejích listů vyráběli
červené barvivo na textilie a používali je jako přísadu do
kosmetiky. Mléčná míz a pak byla zpracována na lék proti
horečce.
V roce 1825 ji představil botanickému světu v Americe
Joel Robert Poinsset, první americký velvyslanec
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v Mexiku a vášnivý botanik. Právě na jeho počest dostala
jméno „poinsettie“.
O její opravdový rozkvět se postaral německý emigrant
Paul Ecke, který se usadil v Americe. Začátkem minulého
století začal vánoční hvězdu pěstovat a dále prodávat.
Doporučoval ji svým zákazníkům jako nádherné pozadí při
vánočním fotografování.
A protože jeho první zahradnictví bylo v Hollywoodu,
chtěl ji mít každý nejen na fotografii, ale i doma.
V jeho práci pokračoval také syn Paul. V současné době
má „Ecke zahradnictví“ rozsáhlou farmu v obci Encinitas
v Kalifornii. Za krátkou dobu se první rostliny dostaly i do
Evropy. Své „oficiální“ jméno Euphorbia pulcherina
dostala od botanika Carla Ludwiga Wildenova, ředitele
botanické zahrady v Berlíně.
Nenáročné rostliny se ve
většině evropských jazyků,
hlavně díky své podobě a
doby květu, jmenují „vánoční
hvězdy“. Ročně se v Evropě
prodá 115 milionu poinsettií.
V České republice je známá
přibližně sto let.
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A téměř dvacet let tahle krásná domorodka z kmene
Aztéků pomáhá u nás těžce nemocným dětem překonávat
jejich nemoc.
Úžasné je to, že každým rokem víc a víc. Možná právě
krev královny Aztéku na listech květu předurčila spojení
vánoční hvězdy s dětmi, které bojují s leukémií a jinými
krevními
nemocemi. Všichni pevně věříme, že
ten boj
vyhrají.
Vánoční
hvězda,
maminka
nemocného
dítěte, dětští pacienti, jejich rodiče a přátelé rodičů,
zdravotníci, lidi s chutí pomáhat jiným, firmy, školy,
organizace, dobrovolníci a Šance je velká skupina, který
tento květ spojuje. K tomu ještě všichni ti, kteří si tuto
květinu od nás odnesou.
Před 19-ti lety tento nápad realizovala
maminka od nemocného dítěte, která cítila a
pevně věřila v pomoc a sílu vánoční hvězdy.
Myšlenku pomáhat pomoci prodeje živé
květiny našla v Itálii a přizpůsobila ji našim podmínkám.
Od té doby se každoročně můžete s touto charitativní
květinou potkat na území celé Moravy.
Zdroj internet
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VÁNOČNÍ PÁTRAČKA

INSPIRACE

Nabízíme vám několik obrázků a vaším úkolem bude
uhádnout, o co se jedná. Své odpovědi napište na
lísteček a dejte redaktorům časopisu. Možná budete
mít štěstí a vyhrajete. Hodně zdaru a dobrý zrak 😊

RZ

TJ
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AKCE ŠKOLY

Vánoční jarmark s koncertem

Sportovní úspěchy
Čtyři nejlepší týmy Zlínského kraje se utkaly o titul
krajského přeborníka a zároveň o účast v kvalifikaci o
mistrovství ČR ve florbalu. Naši kluci změřili síly s vítězi
okresních kol Zlínského kraje a vedli si opravdu zdárně.
Rožnov

pod

Radhoštěm

porazili 9 : 4, Kroměříž 4 : 3
a ve finále přišla jediná
prohra v celé soutěži se
Zlínem 1 : 4. Ještě tři minuty
před koncem utkání jsme
drželi postupové naděje, ale špatný konec utkání nám
zhatil postup a odkázal nás na 2. místo. I tak je
to obrovský úspěch našich kluků, na který jsme čekali
hodně dlouho.
Vídeň

Kdo chtěl zažít neobyčejné
okamžiky v obyčejný pracovní
den, mohl v úterý 11. prosince
zavítat do SD Beseda. Hosté se
mohli
zaposlouchat
do
líbivých hlásků školního
sboru, který byl obohacen o
tóny hudebních nástrojů.
Kromě hudební produkce na
přítomné
čekal bohatý
prodej ručně vyráběných výrobků. Děkujeme všem za
podporu a věříme, že prostřednictvím této akce jsme
mohli zachytit přicházející kouzlo Vánoc.
Krabice od bot
Děti 4. ročníku se zapojily do
celorepublikové charitativní
akce Krabice od bot.
Děkujeme rodičům i dětem za nádherné dárky, které
potěší děti z potřebných rodin.
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Odměna za eTwinning
Andělský den

Bobřík informatiky

Mikuláš

Staň se diplomatem

Bible a my
Spěchej pomalu

Poznávání vesmíru

VÍCE NA STRÁNKÁCH ŠKOLY www.zsnivnice.cz

