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Dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše
Milí čtenáři,
tento Alšík je dvojnásobný, má dvakrát tolik stran! Když ho otevřete, najdete ještě uvnitř bílou osmistránkovou přílohu Z HISTORIE ŠKOLY II.
Nechtěli jsme donekonečna opisovat a kopírovat všechno, co už bylo
o historii školy napsáno. Vydali jsme se trochu jinou cestou. Hlavně
nás zajímalo, jak žily děti – žáci naší školy – v době, kdy Masarykova
obecná škola v Suchdole teprve začala psát své dějiny. Historickou přílohu, stejně jako celé deváté vydání školních novin, jsme
vytvářeli se zájmem a s radostí, tak snad se vám budou líbit.
Přejeme vám krásné jaro a nezapomeňte si přijít v sobotu
18. dubna v 10 hodin na „zelenou umělku“ u školy zahrát fotbal se svými učiteli.
Vaše redakce

(obrázek nakreslila moni)

Nenechte si ujít!
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redakce@zssuchdol.cz

...co se děje ve škole a kolem školy

…co se děje ve škole a kolem školy

Kdo byl Marc Chagall?

Marc Chagall nebo Marek Šakal?

Marc Chagall (narodil se: 7. července 1887, Ljos
na u Vitebska, Ruské impérium, dnes Bělorusko;
zemřel: 28. března 1985, Saint-Paul-de-Vence, Francie) byl židovský rusko-francouzský malíř. Měl
vlastní umělecký styl skládající se z expresionismu, symbolismu a kubismu.
(zdroj: Wikipedie)

Žáci 2. stupně během výtvarné výchovy kreslili
jeho díla podle předlohy. Dívky byly na kreslení
přímo natěšené, kluci už míň. Nejlepší díla budou
vystavena v nové školní galerii – ve spojovacím
tunelu mezi Starou a Novou budovou. 21. 4. 2015
se koná vernisáž výstavy výtvarných prací žáků
právě na téma Marc Chagall.
Kuba Valeš (redaktor školních novin Alšík)

Aby tělo nebolelo aneb projekt
Lidské tělo v 1.A
Čtyřdennímu projektu „Lidské tělo“, zaměřenému
na naše tělo, lidské zdraví a vše, co s tím souvisí,
jsme se věnovali od 23. 3. do 26. 3. 2015. Veškeré
výstupy z projektu jsme okamžitě – vždy po ukončeném dni – umístili na síť před naší třídou. Děti si
kromě jiného vyzkoušely i práci v centrech aktivit.
Podrobně máme průběh projektu včetně fotodokumentace popsán na našich třídních stránkách.
(Šárka Ábelová, třídní učitelka 1.A)

A jak část projektu dokázali
popsat dva žáci 1.A, již nyní
zdatní „písaři“ a čtenáři?
My z 1.A jsme dýchali do umělé figuríny a ještě
jsme obkreslovali deváťáka Michala. A ještě jsme
se střídali po stolečcích a tam jsme modelovali,
ochutnávali různé chutě na jazyku a zapisovali na
papír. Luštili jsme křížovky a vybarvovali zdravé
jídlo a nakupovali a prodávali zdravé a nezdravé
jídlo. Konec :-)
(Roman Gaillard a Kryštof Štípek, třída 1.A)

Králové ze 4. třídy

Vitráže
Vitráže lze vidět při výstavě v propojovacím tunelu mezi Novou a Starou budovou. Vitráže jsou kousky
barevného skla, co se postupně slepí k sobě, například v oknech v kostele. Pak jsou falešné vitráže,
to jsou nastříhané kousky nabarveného pauzovacího papíru s nastříhanou barevnou průsvitnou fólií.
Kuba Valeš (redaktor školních novin Alšík)

2

Ve 4.B se sešly historické osobnosti: tři Elišky Přemyslovny, paní učitelka byla Eliška Rejčka, paní
asistentka byla také převlečena za historickou
osobnost, přišla i Marie Terezie, Jan Lucemburský, Jan Žižka, Jan Hus, dvě známé spisovatelky
– jedna byla Božena Němcová, navštívily nás dvě
svaté Ludmily, pak Blanka z Valois. Osobnost se
vždycky představila a něco o sobě krátce řekla.
Pak se osobnosti prošly po nádvoří a seznámily se
navzájem. Nádvoří bylo ve třídě. Kdo nás zaujal,
toho jsme si vybrali do dvojice. Pak si osobnosti
zatančily valčík. Nakonec jsme v kroužku shrnuli,
co se nám na srazu historických osobností nejvíce
líbilo. Slet historických osobností čeká i třídu 4.A,
která už se na něj moc těší.
Papírový panák Máťa a jeho oběhový systém.
Projekt Lidské tělo - 1.A hlásí: HOTOVO!

Monča Růžičková
(redaktorka školních novin Alšík)
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…naše objevy

…naše objevy

Co jsme za poslední dva měsíce objevili nového, se dočtete na této dvoustraně. A co vy? Objevili jste už „vysílání“ Televize Alšík na facebooku? Ještě ne? Pak je pro objevování nejvyšší čas.
Najdete tam už nejméně 10 videoreportáží ze života naší školy. Mezi nimi i záběry natočené na
střeše nové budovy.
Dozvíte se tam…

…jak jsme byli na střeše

Školní redakce Alšíka se šla podívat na střechu
nové budovy a i vy můžete mít zážitek, protože
jsme si připravili pro vás video. Je na facebookových stránkách Alšíka. Byla to „sranda“, tak si to
užijte. Skoro se nám dělaly závratě, tak POZOR!

Bohužel jsme ve škole neobjevili jen hezké
věci, ale také:

roztomilý. Prošli jsme město, kde bydlela moje maminka a moje babička s tetou Kačkou. Ale dost,
vrátíme se k městu. Byla tam spousta obchodů.
A jeden jsem si oblíbila. Bylo to Bubbleology. A to
je opravdu vše.
Kačka Kuklová
(redaktorka školních novin Alšík)

Zničené skříňky

Ve škole se objevil vandal, který polepuje skříňky
v šatnách. Zatím polepil skříňky dvě. Skříňky číslo 89 a 67 byly polepeny elektroizolační páskou.
Nevíme, proč to udělal, ale víme, kdy to udělal –
10. 3. 2015 o třetí přestávce. Doufejme, že bude za
tento čin potrestán.
Kuba Valeš
(redaktor školních novin Alšík)

David Ábel (redaktor školních novin Alšík)
(fotografie a texty u nich: abe)

Kdybyste měli cestu do Německa, dáme vám
tip, co tam můžete objevit:

Německo a co se tam děje

V Německu se dozvíte spoustu nového, můžete
vidět spoustu filmů, jíst spoustu nových pochoutek a poznat novou řeč. Já tam mám svou sestřenici a tetu. Ta má malého syna Maxe, který už
krásně chodí. Sice mu je jeden rok, ale nevadí, je

To není egyptská pyramida, ale střecha naší školy. To je prosklená špička v nové budově úplně
nahoře nad pinpongovými stoly, u níž se otevírají
okna. Čidla větru a deště na střeše hlídají počasí.
Když začne pršet, okna se automaticky zavřou.

A jsme nahoře! V doprovodu paní ředitelky
smíme chodit jen po vyznačeném chodníku
a nesmíme udělat ani jeden krok mimo!

(foto: abe)

A nakonec nás čeká:

Objev jiných školních novin

Takhle vypadá ze střechy kovová konstrukce
nad tělocvičnou, sokolovna a část staré školní
budovy. Tu jsme si vyfotografovali ještě jednou
a najdete ji v příloze Z HISTORIE ŠKOLY II.

Schody „z nebe“ dolů.
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O jarních prázdninách jsem jela na Moravu za
babičkou. Pak jsme jeli do Brna. Tam má moje
mamka kamarádku. Ta má tři děti, které chodí do
základní školy. Dozvěděla jsem se, že v jejich škole také vydávají školní noviny. Jmenují se Školní
půlročník a vycházejí jednou za půl roku. Vydávají
je už 8 let. Noviny se mi líbí. Líbí se mi stejně jako
Alšík. Je tam spoustu zajímavých věcí. Některé
informace se netýkají jen školy. Určitě je to dobrá
inspirace i pro nás.
Monika Růžičková
(redaktorka školních novin Alšík)

A tady už po nich kráčíme zpátky na zem.
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…návod pro tvořivé tvory

…květinové hádanky

Jestli rádi tvoříte a vyrábíte, máme pro vás jeden tip. Vyrobte si slepici! Vždyť přece slepice
patří ke kuřátkům a kuřátka patří k jaru. A teď právě nemyslíme kuře z KFC…

Všude už je rozkvetlých plno jarních rostlin, květin, zkrátka kytek jako máku. Poznáte, které
jsme vám ukryli do hádanek?

nejen velikonoční

ANRICS

Slepice

O klípetrč O
O modceneř O nutiálp O
NĚŽKESNA O Cinthya O
NOVLIKANAK O Děpobl
O eludelb O sukork O

Pokud si chcete si takovou slepici udělat, budete
potřebovat:
• škrob,
• tempery,
• staré noviny,
• štětec,
• lžičku,
• nůž,
• kelímek na škrob a na vodu,
• ubrus, abyste neušpinili stůl,
• bílou latexovou barvu,
• velkou pet lahev.
Postup:
1. Jako první budeme potřebovat velkou PET lahev. Odřízneme nožem půlku PET lahve.
2. Za druhé budeme potřebovat kelímek. Dáme do
něj vodu, pak škrob, tak pět až šest lžiček a zamícháme. Do vzniklé hmoty si namočíme ruce
a uplácáme tím noviny na PET lahev. Lepíme
noviny na PET lahev, u víčka z nich vytvarujeme hlavičku, na ni zobák a hřebínek. Z novin
uděláme a hmotou přilepíme křídla (komu se
nechce dělat křídla z novin, může je udělat ze
čtvrtky, jak vidíte na obrázku). Celé to necháme
uschnout.
3. Za třetí natřeme slepici latexovou bílou barvou.
Zase necháme uschnout. Rozděláme tempery
a výrobek nabarvíme. Nabarvíme ho žlutou,
hnědou nebo béžovou, doděláme třeba tečky
a červenou barvou pak nabarvíme zobák a hřebínek. Výroba trvá tak dvě hodiny.
4. Počkáme, až to uschne. A máme hotovou jarní
dekoraci.
David Ábel (redaktor školních novin Alšík)

(připravily kuk, abe)

(obrázek nakreslila kuk)

…výherci křížovky z čísla 8
Správná tajenka křížovky z minulého čísla zní: Zimní sporty
Vylosovaní výherci:

David Tříska, 1.A
Honza Krumpholc, 3.B
Kryštof Štípek, 1.A
Výhercům blahopřejeme a během měsíce dubna jim doručíme drobné výhry pro radost!

…naše výzva

NAPIŠ 100 SLOV ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ!
Vyzýváme všechny, kteří pojedou na školu v přírodě, aby nám napsali nejhezčí, nejzajímavější nebo
nejvtipnější zážitek ze školy v přírodě. Ty NEJ vybereme a uveřejníme. Podmínka: Tvůj příspěvek
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musí mít přesně 100 slov! Dokážeš to? Napiš hned
po návratu ze školy v přírodě, ať tvůj zážitek stihneme vytisknout v Alšíkovi č.10.
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… pozvánka na Sportovní den

NENECHTE SI TO UJÍT – ZAHRAJTE SI FOTBAL
PROTI SVÝM UČITELŮM A UČITELKÁM!
Dokážete je porazit a získat za svoje fotbalové umění krásné ceny?
Přijďte se svými kamarády, bratranci, sestřenicemi, maminkami, tatínky,
babičkami, dědečky a zapojte se do turnaje v minikopané!
Hlásit se můžete až do 17. 4. na e-mail: sport@zssuchdol.cz
NEZAPOMEŇTE: Sportovní den v naší škole – v sobotu 18. dubna 2015.

Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je 29. 5. 2015. Těšíme se na zprávy ze škol v přírodě, hádanky, vtipy –
prostě na všechno, co bude super do prázdninového čísla. Alšík č. 10 vyjde v první polovině června 2015.

Alšík – dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a
Suchdolská 360/61, 165 00 Praha - Suchdol, IČ:
Kateřina Jana Kuklová (kuk), Monika Růžičková
redakce@zssuchdol.cz Toto číslo vyšlo 7. 4. 2015.
vydavatele.
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