STONOŽKA
ŠKOLNÍ ČASOPIS 2016/2017

CENA: 10,-

ČÍSLO:1

LISTOPAD 2016

POZOR
Vyhlášená čtenářská soutěž
Obecní knihovna Opatov

 Od 11. 11. 2016
 Soutěž o různé ceny
Kategorie:
1.
2.
3.
4.
5.

MŠ + 1. ročník
2. + 3. ročník
4. + 5. ročník
6. + 7. ročník
8. + 9. ročník

PROSINEC 2016
Vánoční dílny: 15. 12. 2016 od 14:00 do 16:00 hod.
Velké překvapení: ,,Vánoční tancovánky‘‘

MODERNÍ APLIKACE
Snapchat je aplikace spočívající v posílání fotek.

Původně se tato aplikace jmenovala picaboo.
Aplikaci založili Američané: Evan Spiegel, Bobby Murphy a Reggie
Brown.
Maskot Snapchatu, které vidíte na logu společnosti se jmenuje Ghostface
Chillah.
Každý den je po celém světě posláno přes 400 milionů ,,snapů.“
Snapchat používá na světě přes 200 milionů lidí.
K úpravě jsou k dizpocizi tzv. „Snapchat efekty.“

Mateřská škola
Pro děti z mateřské školy začíná to nejlepší období a to období plné překvapení
– Vánoce.
Děti netrpělivě čekají na první sněhové vločky s příjezdem svatého Martina, poté
s kapkou strachu přivítají Mikuláše a jeho partu  , no a vrcholením a
zakončením kalendářního roku ve školce je ozdoba vánočního stromečku a
čekání na školkového Ježíška.
Mezitím si děti užijí divadélka JOJO, zajedeme do Svitav do vánočního muzea,
společně si užijí vánoční dílničky s rodiči a ve spolupráci se základní školou si
zatancují na vánočních tancovánkách.
V oblasti vzdělávání se do konce roku budeme věnovat tématům: Rodina,
kamarádi, ochrana zdraví a bezpečnost člověka.

Křeček Syrský
Křeček v MŠ Opatov
Jméno: Skippy
Jak dlouho ho mají: cca 2 roky
Koupili ho: ve Svitavách ve zverimexu
Rasa: Křeček Syrský
Popis:
Tento až 17 centimetrový a až 190
gramový hlodavec má různé typy i barvy
srsti (dlouhá, krátká, saténová nebo
dvojitě saténová). Na hlavě má malý
růžový nosík pak velice citlivé a ve stáří
velmi důležité hmatové vousky , černá
korálková očka přizpůsobená hlavně
pro noční život, ouška a
velké lícní torby, kam sbírá různá
semena a zrní, ty mohou pojmout až
polovinu hmotnosti dospělého jedince.

Povaha:
Povaha může být různá: agresivní,
přátelská, ignorantní. Hodně záleží
na prostředí. Pokud strávil delší
dobu s více mláďaty, bude
agresivnější v důsledku soubojů o
potravu.

STREET DANCE
Nazývaný jako pouliční tanec je zastrašující pojem.
Používaný pro popis tanečních stylů, které jsou vyvinuty mimo
tanečního studia, přímo v ulicích, školních dvorů a tanečních
klubech.
Začal se objevovat ve Spojených státech po roce 1970.

Pod tento pojem patří taneční styly jako: Breakdance,
Popping, locking, Hip Hop new style, House dance a C-walk.
Je to úžasný způsob odreagování a příjdete alespoň na jiné
myšlenky.
Tanečníci se pohybují volně a dokonce se snaží vymýšlet a tvořit
svůj vlastní osobní styl.
Základem pouličního tance (battles-jamming) je unikátní styl, kterým
tanečník vyjadřuje pocity prostřednictvím tance a který se obvykle váže
na určitý hudební žánr.
Hip Hop dance se vyznačuje zejména svojí originalitou.
Neexistují zde žádné předepsané prvky nebo vazby, zkrátka
každý může tančit Hip Hop tak, jak ho cítí.

Hokej Opatov 2016
Po třiceti letech byla v roce 2005 obnovena hokejová tradice
v Opatově.

Členové týmu:
Vlastimil Kozáček, Pavel Kopecký, Pavel Bartoň, Jiří Kolda, Petr
Kovář, Tomáš Mrštný, Radek Vašátko st., Radek Vašátko ml., Jiří
Lustyk, Jiří Sedlák, Zdeněk Vostřel ml., Jaroslav Petruň, Josef Vašek,
Radek Vašek, Radek Bureš, Milan Broulík ml., Milan Broulík st.,
Martin Smolík

Fotbal Opatov 2016
Členové týmu:
Broulík Daniel, Cimburek Jan, Havlát Jan, Křivka Lukáš, Paar Martin,
Popelka Tomáš, Šplíchal Petr, Vostřel Zdeněk, Sedlák Daniel, Fukar
Pavel, Kalánek Jakub, Lustyk Radek, Petruň Jaroslav, Prokop Josef,
Štosek Martin, Zeman Pavel

Florbal dívky
Dne 9.11. 2016 se dívky druhého stupně zůčastnily florbalového
zápasu ve Svitavách na Gymnáziu. Skončili na 2. místě z pěti.

Reprezentantky naší školy:
Broulíková Aneta (5 gólů + Kapitánka)
Koldová Aneta
Abrahamová Eliška
Pekáriková Anna
Vachutková Adriana
Tůmová Gabriela (7 gólů + 2. nejlepší střelkyně turnaje)
Štěrbová Kateřina
Kysílková Kristýna
Lepková Eliška

Tabulka zápasů:
ZŠ Opatov
ZŠ Opatov
ZŠ T. G. M. SY
Gymnázium SY

ZŠ Sokolovská SY
ZŠ Náměstí Míru SY
ZŠ Opatov
ZŠ Opatov

4:3
2:0
1:3
2:1

Kvíz pro holky
Jaký jsi typ dívky?
1. Tři kluci hrají na počítači hry, jsi tam jediná dívka.
a) Trváš na tom, že si s nimi zahraješ, a vytřeš jim zrak.
b) Strašně se nudíš a voláš všem kamarádkám, abyste si pokecaly.
c) Snažíš se pochopit jejich hru, ale vůbec tomu nerozumíš.

2. Jaká byla tvá oblíbená činnost v dětství?
a) Hra na schovávanou.
b) Lezení po stromech.
c) Hra na učitelku ve škole.

3. V šatech se cítíš…
a) Velmi dobře.
b) Jako v převleku.
c) Dobře, pokud nejsou příliš krátké nebo s výstřihem.

4. Líčení a depilace jsou věci…
a) Které tě vůbec nezajímají. Možná později.
b) Se kterými se postupně seznamuješ.
c) Které už naprosto ovládáš.

5. Kluk, co se ti líbí, by chtěl, abys měla delší vlasy…
a) Trošku tě do toho tlačí, ale pokud by ses mu víc líbila, jsi pro.
b) Ani náhodou, kratší vlasy jsou praktičtější.
c) Žádný problém, taky se ti to líbí.
6. Pokud bys šla na fotbalový zápas…
a) Strávila bys ho obdivováním hezkých fotbalistů.
b) Křičela bys jako ostatní a fandila hráčům.

c) Snažila by sis dopředu zjistit pravidla ofsajdu.
7. Máš raději filmy…
a) Kriminální nebo napínavé.
b) dobrodružné nebo horory.
c) Historické nebo romantické.
8. Ráno se oblékáš…
a) Vezmeš si, co ti padne do ruky.
b) Pečlivě si vybereš oblečení, ale nestrávíš tím moc času.
c) Propadáš panice. Sukni, nebo džíny? Červenou nebo černou
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Pokud máš mezi 20 a 24 body, jsi typ A.
Pokud máš mezi 13 a 19 body, jsi typ B.
Pokud máš mezi 8 a 12 body, jsi typ C.

TYP A
Jsi jasný módní typ. Máš ženský vzhled, chceš líbit, ráda čteš milostné romány a sleduješ
romantické filmy. Rozhodně si víc rozumíš s dívkami, protože spolu sdílíte společné zájmy.
Kluci ti připadají trochu neohrabaní. Možná, že za čas změníš názor, až potkáš svého
okouzlujícího prince a až zjistíš, že být dívkou neznamená jen být dobře nalíčená a oblečená a
celý den jen proklábosit.
TYP B
Pomalu objevuješ svoji ženskost a začíná se ti to líbit. Ještě sis na všechno nezvykla, i když se
ráda na večírek krášlíš a vždycky obsadíš koupelnu na několik hodin. Společnost svých
kamarádek, se kterými si povídáš o módě, máš stejně ráda jako kamarády, se kterými hraješ
fotbálek.
TYP C
O tobě lze říct jediné, ženský svět a všechny jeho triky tě vůbec nepřitahují. Před sukněmi
dáváš přednost kalhotám a líčení je pro tebe velká ztráta času. Buď si jistá, že u přes
chlapecký vzhled můžeš vypadat žensky a dívky v sukních, které ti někdy připadají příliš
povrchní, mohou být jako ty: prostě super holky.

VÁNOČNÍ VTÍPKY
Heč, vím, co jsi dostal letos na Vánoce.”
„A co jsem teda dostal?”
„Nic, letos Vánoce ještě nebyly.”

„Mami, můžu mít na Vánoce psa?”
„V žádném případě, budeš mít kapra jako ostatní!”
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal
vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”
Proč leze blondýnka o Vánocích oknem?
Protože Vánoce jsou za dveřmi.

NA CO MŮŽEME ČUČET V TELCE
O VÁNOCÍCH ?
*Klasické Vánoční pohádky:*

Tři bratři, Tři oříšky pro popelku, Sám doma, Mrazík, Grinch,
Karlík a továrna na čokoládu a další…….

Nové Vánoční filmy v kině:

Anděl Páně 2
Pohádky pro Emu

Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.
Veselé Vánoce přeje
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