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Přání do nového roku
Je tu nový rok a my vám přejeme do roku 2023 hodně štěstí, pohody a hlavně hodně
zdraví.

Kvíz

Kde můžete najít tuto část naší školy? (Na dva z vás čeká malá odměna.)
Pravidla: Pokud budete znát správnou odpověď, napište nám na

redakce@zssady.cz a napište k tomu i třídu, abychom věděli, kam odměnu donést :)

Zajímavosti
Populační vývoj ČR
V uktuální době zde žije

10 759 238

mailto:redakce@zssady.cz


Vstup do nového roku
Na většině škol řádí chřipkové epidemie, avšak u nás ve škole se rozmohl jiný

nešvar.Někteří žáci a učitelé začali v novém roce s takovou sportovní aktivitou, až
jim to uškodilo.



Práce žáků
Úctyhodný výkon předvedla Tereza Šandová z 9. D. v olympiádě z českého
jazyka ve své slohové práci

Listopad je pro mnohé z nás velmi oblíbený nebo právě naopak. Začátek listopadu je
krásný a veselý. Je v něm kousek slunečného a barevného října, který nám z
ohnivého kotouče na nádherně blankytném nebi dodává energii. Jít po louce mezi
zelenými obydlími lesní zvěře, která září teplými podzimními barvami je úžasné.
Zvlášť po náročném dni, kdy máme pocit, že nám hlava praskne, ruce upadnou a že
nepotřebujeme nic jiného, než spánek. Ale sebrat motivaci a jít ven, je asi vážně to
nejlepší řešení. Jít sám jen se zpívajícími ptáky po zelených štetinách rostoucích ze
země, nabývat energii z plamenové koule, nechat se hladit příjemným vánkem a
vypustit vše zlé z hlavy je k nezaplacení, ale tato část listopadu není věčná, jelikož
už ji skoro celou pohltil předešlý měsíc. A my, společně s naším listopadem, se
dostáváme do další zastávky tratě. Tato část pro milovníky první zastávky
nepříjemná. Tato část listopadu je od jeho názvu velmi doslovná, jelikož už padá listí,
slunce se schovává za přikrývkou propletenou tmavě modrými až černými nitěmi. Je
sychravo, deštivo a to nám dodává spíše negativní pocit. Což ale mnohým nevadí, je
mnoho důvodů proč. Například, že se cítí depresivně a mají pocit, že s nimi Země
soucítí. Je přece lepší být smutný v ošklivém počasí, než v hezkém, nebo ne snad?
Nebo se jim to počasí prostě líbí. Cítí se v něm komfortně. No a variant bychom našli
mnoho. Třetí, a zároveň poslední zastávkou listopadu je část, kdy už listí opadlo.
Přichází první sníh, my šťastně běháme mezi prvními vločkami, o chvíli později
zapalujeme první svíčku na krásném adventním věnci, který jsme s maminkou
vytvořili zelenými jehlicemi smrků. A dojeli jsme do cíle, teď můžeme na bílém
nástupišti přestoupit do červeno zeleného vagónu se zlatými detaily. Listopad je
krásný měsíc, pro někoho celý, pro někoho jen části každý jsme jiný, ale já si
myslím, že alespoň v něčem se vám tato cesta líbila. A teď hurá do prosince,
vánočního měsíce!



2. A kreslila zimní anděly. I vy se můžete pokochat jejich tvorbou.



Další zajímavé práce vytvořili žáci a žákyně 9. B na téma Válečné
zpravodajství.
Měli si vybrat jakékoliv období z 2. světová války a pokusit se napsat novinový
článek určený pro dané obyvatelstvo a dobu. Vybrali jsme pro Vás ty nejlepší.



Německé noviny

Zvláštní vydání

ATENTÁT na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha

!! Deset milionů K odměny !!

za předmětné údaje, které povedou k dopadení pachatelů

Dne 27.května 1942 byl spáchán atentát  v Praze-Libeň na Reinharda Heydricha,
který se nyní nachází v kritickém stavu ve Fakultní nemocnici Bulovka.  Byl zraněn

vhozeným granátem pod automobil.

Pachatelé nebyli zatím dopadeni, ale s nejvyšší pravděpodobností se jedná o
československé záškodnické občany. Je možné, že českoslovenští atentátníci byli
vycvičeni někde v zahraničí, třeba v USA nebo v SSSR?Je tedy možné, že už jsou

záškodníci mimo protektorát?

Otázka také zní, jak je možné, že říšský protektor neměl žádnou osobní stráž?!

Tomáš Hladík



Tereza Rutschová



Řecko

Ztráta naší námořní převahy

Milí občané, za poslední dva týdny jsme zaznamenali velké ztráty na naší straně
převážně v Jónském moři. Byly potopeny 3 bitevní lodě s velkým počtem
novozélandských a australských vojáků. Je předpokládáno přes 600 padlých a 150
zraněných. Za žádnou cenu nesmíme pustit italské loďstvo do Egejského moře.
Podle ministerstva zahraničí k nám míří lodě ze západu a z Egypta. Očekává se
velký německý pozemní útok ze severu, kde se buduje obranná linie. Situace
spojenců v Evropě je bídná, Němci stále postupují a hrozí nám bez pomoci
západních sil nebezpečí. Podle posledních informací je zřejmé, že v Evropě zakročí
USA. Stále čekáme na odpověď od našich spojenců, zda jsou výpomocné jednotky
na cestě.

Přejeme řeckému národu hodně síly a naděje!

Dominik Rudek



Perličky

Učitel: ,, Kde ještě se mohly nacházet kolonie? Slyšeli jsme, že v Americe a v jižní
Asii.”
Žák:,,Nigérie!”
Učitel:,, A můžeš mi sdělit, kde se tato kolonie nachází?”
Žák: ,,Jo ták - no v Athénách.”

Učitel rozebírá s žáky obraz Bostonské pití čaje.
,,Žáku, kdo je vyobrazen na těch lodích?”
Jiný žák snaží špatně napovědět: ,,Čerti, jsou to čerti!”

Probírání Francie v dějepisu :
Učitel:,, Myslíte si že se s tímto textem se setkáme ještě v dnešní době?”
Žáci: ,,Asi nee.”
Učitel: ,,Tak zavřete oči a poslouchejte. Co si myslíte že to bylo?”
Žákyně: ,,Francouzská hymna”
Jiná žákyně šeptá kamarádce:,, Ahaa, já myslela že je to německá hymna.”

Perličky ze zákulisí

Slečna 1 píše přání do nového roku: Je tu nový rok a my vám přejeme do roku 2023
hodně štěstí, pohody a hlavně té pohody…..
Chlapec: ,,Slečno? Pohody a hlavně té pohody?”
Zbytek redakce:,,😂🤣😆Hlavně té pohody, té je třeba.””



Akce v Havlíčkově Brodě
Z kulturních akcí v našem městě byste jistě neměli opomenout nabídku místního
kina, které v tomto měsíci nabídne filmy jak pro malé (Polaris - 13.1. 15:00 nebo
pohádku Největší dar - 14.1. 17:30), tak velké (Avatar - 13.1. 17.00 nebo Babylon -
28.1. 20:00), ale i milovníky přírody. Pro ty nabízí kino speciální 3D produkci z
produkce BBC (Tažní ptáci - 24.1. 15.00 nebo Titáni doby Ledové - 24.1. 17.00).
Nicméně určitě si najdete své mezi koncerty a výstavami, které v lednu proběhnou.



Úspěchy žáků a žákyň
Dne 3. 1. 2023 došlo při tělesné výchově k úžasnému překonání dosavadního
rekordu školy ve skoku vysokém v kategorii děvčat. Aneta Navrátilová ze třídy 7. A
přehoupla laťku ve výšce 150 cm. Naprostá bomba. Fotografie je z pokusu na 155
cm. Ani ten nevypadal beznadějně. Vzhledem k tomu, že jde teprve o žákyni 7. třídy,
můžeme časem počítat s dalším překonáním rekordu.
(pí. učitelka Zapalačová)

Za redakci moc blahopřejeme !



Volby prezidenta
První kolo volby prezidenta České republiky je naplánována na 13. a 14. ledna,
druhé kolo se uskuteční 27. a 28. ledna. Prezident nesmí být zvolen více než dvakrát
a musí mu být nad 40 let. Funkční období prezidenta trvá 5 let. Zvolen nemůže být
občan, který byl potrestán za velezradu, za hrubé porušení Ústavy nebo jiné
součásti ústavního pořádku. Právo volit má každý občan ČR nad 18 let.

Prezidentské volby 2023 v ČR: Termín a systém voleb. Seznam Zprávy [online]. Copyright © Seznam Zprávy,
a.s. [cit. 11.01.2023]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prezidentske-volby-system-termin-77046

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl28BKq-qe9e5bOqfWu21wr4nojj0Tger9xIJNrV
U2w5E6hQ/viewform?usp=sf_link

Zde se můžete zapojit do školní ankety, koho byste volili vy.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prezidentske-volby-system-termin-77046
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl28BKq-qe9e5bOqfWu21wr4nojj0Tger9xIJNrVU2w5E6hQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl28BKq-qe9e5bOqfWu21wr4nojj0Tger9xIJNrVU2w5E6hQ/viewform?usp=sf_link


Dopisy čtenářů

Ve druhém patře naší školy je umístěna bedna, která už 1 - 2 měsíce nic nejedla,
takže ráda sní veškeré vaše dotazy (také vtipné perličky z hodiny nebo otázky na

učitele) nebo můžete využít náš školní email redakce@zssady.cz
Můžete tam psát dotazy na nás, učitele nebo vtipné hlášky co se vám stali o hodině.

mailto:redakce@zssady.cz

