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"Adventus" znamená příchod
Doba přípravy na Vánoce se
nazývá "ADVENT". Toto označení
pochází z latinského slova
"adventus", což znamená příchod.
Myslí se zde na příchod Ježíše
Krista.
První začátky slavení Adventu se
objevují v jižní Galii a ve Španělsku
koncem 4. století. Od 12. do 13.
století se stal Advent začátkem
nového liturgického roku, který do
té doby začínal Vánocemi.Datum
první adventní neděle je pohyblivé.
Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním
vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné
datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. ("štědrý večer" je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku).
Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá Advent
vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle. Přejeme vám, abyste tento čas příjemně strávili. (koc)

Svěřte se našemu UCHU
Tak se jenuje nová schránka, která je
umístěna ve vestibulu školy na desce cti. Jí se
mohu svěřit žáci prakticky se vším, co je ve
škole potká, co tu zažijí, co se jim bude líbit či
nelíbit. Vedení školy si přeje se žáky
komunikovat jakýmkoliv způsobem, proto
chce měnit atmosféru vzájemné důvěry. K
tomu by UCHO mělo posloužit především.
Tedy naslouchat všemu, co děti potřebují, co
mu sdělit chtějí. Spolehnout se pisatelé
mohou na to, že se jim vždy dostane
odpovědi, pomoci. Vzkazy, svěřené UCHU,
nemusí být podepsané. Virtuální ucho má své

V souvislosti s tragickou událostí ve Žďáru nad Sázavou byla
také na naší škole minulý měsíc přijata zpřísněná bezpečnostní a
organizační opatření provozu školy. Zákaz vstupu všem
osobám do všech pavilonů ZŠ Neštěmická, platí i pro rodiče
žáků 1.tříd.

místo také na nových webových stránkách
školy. I sem mohou naši školáci i jejich rodiče
napsat své vzkazy a připomínky.

Vstup do jednotlivých pavilonů školy v době vyučování je
povolen pouze žákům a zaměstnancům školy. Ostatním osobám,
rodičům, prarodičům a dalším, je vstup do pavilonu, včetně
místnosti pro uložení bot, zakázán! V případě, že rodič
potřebuje hovořit s pedagogem, dozírající učitel u vchodu nebo
provozní pracovníci zajistí přivolání příslušného učitele. Pod
dohledem tohoto učitele lze k projednání příslušné záležitosti
vstoupit do pavilonu. Toto opatření platí po celou dobu
vyučování. Opatření, které vydalo vedení školy kvůli zvýšené
bezpečnosti žáků a zaměstnanců, je pro všechny závazné.

Jak jsme byli v televizi
A je to tu zase – Noční Milešovka!!! Vrchol
podzimní části turistické sezóny. Na 28 kilometrů
dlouhou trasu se vydalo letos 18 účastníků. Mnozí
již věděli, do čeho jdou, neboť se šlo v rámci našeho
turistického kroužku již potřetí. A zcela vědomě
podstoupili útrapy cesty. Co nás čekalo? Jako vždy
hlavně tma, k tomu zima a únava. A co za to?
Dobrý pocit, že to dali, diplom, čaj a tatranka v cíli
– stačí? – nám jo! A proč se to jmenuje „Jak jsme
byli v televizi“? Protože reportáž z pochodu najdete
na naší školní telce 32TV a ti, kteří si dají práci, tak i
na stánkách České televize, v pořadu Sport
z regionu (vysíláno 20. 11.) – tak hledejte:). No a co
k cestě? Radim se letos hodně vyznamenal, byl
skoro na facku. Ale snad nalezl svého ztraceného
psa. Vtipně vše komentoval Jakub v roli moderátora a skvěle vše zaznamenal Šotouš. Velké uznání patří Sabině z IV. třídy
(zatím nejmladší účastnice), která to dala na jedničku. Ostatně jako všichni. A co vůbec dál psát? Pojďte příště s námi.
Ale až v lednu. Neboť prosincový výlet je jen pro ty skalní turisty za odměnu. A kam? Na Ještěd – heč!

Horké křeslo pro: Kateřinu Trapaniovou
1) Můžete se krátce představit?
Vystudovala jsem pedagogickou fakultu,
jsem veselá, upřímná, komunikativní, ráda
se učím nové věci.
2) Odkud jste na naši školu přišla?
Dříve jsem pracovala jako učitelka v
Liběšicích. Každé ráno přijíždím z Litoměřic.
:)
3) Co vás na tomto povolání těší? Co ne?
Baví mě práce s dětmi, rozmanitost práce,
každý den nové zážitky.
4) Jaké máte koníčky? Čemu se věnujete
po škole?
Po škole se věnuji doučování matematiky.
Dále chodím na fitbox a tancování.
5) Brzy přijdou vánoční svátky. Co byste
přála našim žákům? Co sobě a svým
nejbližším?
Přeji odpočinek, načerpání nových sil do
nového roku, bohatého Ježíška, krásné
Vánoce v kruhu rodiny, pevné zdraví.
Andrea Jakšová
Milí žáci,
také letos
pokračujeme
v naší
fotosoutěži a
i když se
vám toto
foto bude
zdát lehké,
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Moda roku 2015
Móda roku 2015 je z velké části inspirována módou
z dalekého orientu. Módní trend odrážející vliv moderních
technologií, trend inspirovaný bílou košilí, případně
orientálními vzory a vlivy jsou to, co uvidí zákazníci v
obchodech s módou v příštím roce na jaře a v létě. Taktéž
se bude prosazovat trend přírodních materiálů a barev. Pro
zákazníky by však mělo jít pouze o inspiraci, nikoliv o diktát.
Trendy mají vždycky více směrů a linií, aby si každý mohl
vybrat to, co se mu líbí. Vzory od různých firem mohou
vypadat diametrálně odlišně. Český trh sice není tak
bohatý, ale kdo hledá, zpravidla najde. Trendy z Orientu
budeme sledovat ve formě velkoplošných vzorů, například
na velkých šatech. Projeví se také v doplňcích, které se
kombinují s monochromatickými plochami, které doplňuje
spousta třpytivé bižuterie. Orient se vyznačuje množstvím
třpytivých a kovových doplňků, klidně bižuterie. Budou
převažovat šátky, pokrývky hlavy. Klasická saka nahradí
ponča a volné dlouhé svetry přepásané i několika pásky.

otázka, na níž máte odpovědět správně, možná tak jednoduchá nebude.Napište nám na adresu Lukáše
Brože nebo odpovědi odevzdejte vašim třídním učitelům či vedení školy- z jakého materiálu byla
vyrobena socha, která dominuje našemu školnímu náměstíčku. Na vítěze čekají odměny.

Představuje se naše téměř dospělácká 9.třída

Devítka teď-pohledy bývalé
8. B a 8.A
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Před rokem jsme jako žáci tvořili dvě třídy. 8. B s paní
učitelkou třídní Ivou Přibylovou a 8. A s paní učitelkou
třídní Jitkou Zemanovou. Obě třídy byly rozdílné= vždy
jsme spolu mluvili, jen když jsme chtěli půjčit
učebnice. Avšak společně jsme absolvovali veškeré
akce a výlety například do Prahy. Na těchto akcích
jsme společně vytvářeli celkem kamarádský kolektiv.
Některé výjimky se ale vždycky našly. Teď pár slov
k naší letošní třídě z mého pohledu. Myslím si, že
máme třídu opravdu dobrou, jsou tu takoví žáci, kteří
stojí o dobré známky, i když někteří to známkami a
chováním nedokazují. Celkem si i pomáháme, když je
potřeba. Ale naši kluci ještě nevyspěli a někteří se
chovají jako děti, zlobí, snaží se dělat legraci, i když
někomu to jako legrace připadat nemusí. Ve třídě je
nás celkem 21, z toho jen 5 dívek a 16 chlapců. Něco
málo k našim společným akcím. Určitě se nám
povedla exkurze do Strojírny Litvínov, kde jsme kromě
strojů obdivovali bezpečnostní a ochranné prostředky
(vesty, brýle a přilby). Ještě letos nás čeká návštěva
divadelního představení v anglickém jazyce, kde
doufáme, že aspoň něčemu porozumíme. Začátkem
prosince půjdeme do skleníku UJEP v Předlicích,
abychom si prohlédli vánoční výzdobu a květiny. Dál
nás čeká předvánoční výlet do Drážďan, který spojíme
s návštěvou muzea, i když se nejvíc těšíme na vánoční
trhy. V příštím roce plánují naši učitelé exkurzi do
Terezína a další do Židovského muzea v Praze, jejíž
součástí bude i návštěva židovského hřbitova a
synagogy. Největší naší starostí je ovšem výběr
střední školy, složení přijímacích zkoušek a přijetí na
zvolenou.
Kateřina Bejčková

Letošní deváťáci májí za sebou už osm let základní
školy. Cesta byla dlouhá, ovšem většina z nás se
dostala úspěšně do konce. Ale nepředbíhejme, máme
před sebou ještě pár měsíců a čekají nás přijímací
zkoušky na střední školy. V deváté třídě jsme se už
podruhé sešli s našimi spolužáky, s kterými jsme
vstoupili do školy roku 2006/07. Kvůli velkému počtu
jsme byli rozděleni do dvou prvních tříd a jako spolek
jsme se sešli v 2.-3.ročníku. A nakonec jsme se
společně ocitli v devítce. Nedá se říct, že bychom si
padli kolem ramen a že všichni zapalovali prskavky
nadšením. Po třech měsících se snad vše dalo částečně
do pořádku a z deváté třídy se stává celek. I
v předchozích ročnících, jsme se scházeli na akcích a
školách v přírodě. Vztahy byly vždy v pořádku, ale když
někoho vidíte jednou do měsíce celý den je to
v pořádku, ale když ho máte mít na očích pět dní
v týdnu, už to tak bez komplikací není. Objevují se
spory různých druhů, ale dá se říct, že se vše po nějaké
chvíli srovná. Uvidíme, jak vše dopadne a jestli budeme
oplakávat to, že své spolužáky po devíti letech
opouštíme. Za to, že jsme se ještě nepozabíjeli na
bitevním poli, kterým je pro nás naše třída, vděčíme
naší třídní paní učitelce Zemanové, která už část třídy
vede ke slušnému chování skoro pět let. Stejně tak,
jako bývalé třídní učitelky druhé poloviny žáků paní
učitelky Helena Puršová, která byla třídní učitelka v 5.6. ročníku a paní učitelka Přibylová, která jim byla
třídní učitelkou 7.-8. ročníku. Když se nad tím v závěru
zamyslím, chtěla bych říci, že nic ještě nekončí a
myslím si, že na konci školního roku, se všichni budeme
vzájemně respektovat. Představila jsem vám devátou
třídu roku 2014/15…snad vám článek o nás něco
prozradil.
Michaela Totová

Nejlepší práce tohoto měsíce

1.Vestibul vyzdobili žáci z prvního stupně. 2.
Ondra Černý ze druhé 2.C se chlubí jak umí kreslit
a Káťa Kunclová z 2.A svojí básničkou.

Přišla nám pošta ze 3.A...
Pranostiky
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato
bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích
létat komáři.
Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v
březnu zas.
Hádanky
Do šatu mě nabíráš,
pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mne slzí oči,
vše se za mnou venku točí,
beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky.
Kdo jsem?
vítr
Kdo bez štětce a bez barev
obarví nám pestře les?
podzim
Říkanky
Deštníček
Padá, padá deštíček
na veliký deštníček.
Padá, padá deštík
na veliký deštník.

Loňské podzimní výsledky ukázaly, že sběr druhotných
surovin našim žákům jde dobře. Podle toho jak děti a
jejich rodiče nosili starý papír letos to vypadá, že
výsledky budou ještě lepší. foto: koc

Jakub Novotný
z 9 . třídy téměř
každé ráno
pomáhal obětavě
při letošním sběru
starého papíru.

Paní učitelku
Kateřinu
Trapaniovou a
Dagmar
Hűbschovou
jsme zastihli v
plné práci při
sběru papíru.
Foto: koc
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