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LA MÉTÉO
Bonjour! C´est la météo pour demain.
Il va faire du vent, il va pleuvoir. Il va faire froid.
Et quel temps fait-il aujourd´hui?

Il fait froid.
Mets ton bonnet et ton écharpe!
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Le soleil brille.
Mets tes lunettes de soleil!

Il fait du vent.
Mets ton pull.

Il neige.
Mets tes gants!

Il pleut.
Prends ton parapluie!

Gouttes, gouttelettes de pluie

(la chanson)

Gouttes gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Gouttes gouttelettes de pluie
Mes chaussures aussi

Gouttes gouttelettes de pluie
Adieu les nuages
Gouttes gouttelettes de pluie
L'averse est finie.
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Noël en France
Le Père Noël apporte des cadeux. On décore le sapins de Noël
avec des boules et des guirlandes. Il y a aussi des bougies. On mange
la dinde aux marrons et le dessert – la bûche de Noël.
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1.

l’arbre de Noël

2.

la boule de Noël

3.

le père Noël

4.

le casse-noisettes

5.

l’ange

6.

la couronne de Noël

7.

la cheminée

8.

la guirlande lumineuse

9.

la carte de Noël

10.

les cadeaux de Noël

připravili francouzštináři ze 4.A a 4.B a Lenka Zemanová
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BŮH
STROM
RODINA
ROLNIČKY
ANDĚLSKÁ HUDBA
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
DAR
LED
Kryštof

SNÍH
DÁRKY
CUKROVÍ
STROMEČEK
VÁNOČNÍ KAPR
OZDOBY NA STROMEČEK
HEZKÉ KOLEDY A PÍSNIČKY
ANDĚL
LYŽE
SÁŇKY
Fabián
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KAPR
SVÍČKA
VÁNOČNÍ TRHY
DÁRKY NA VÁNOCE
ZAPALOVÁNÍ KNOTŮ SVÍČEK
OSLAVOVÁNÍ VÁNOČNÍHO ČASU
STROM
VLOČKA
Eva

Křížovka
Jaký tvar má šiška?
Sladkost na špejli
Čím se stříhá?
Zvíře s vlnou
Kyselé ovoce
Kde se narodil Ježíš?

připravila Pavla Tichá
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Právní terminologie a Vánoce
Z časopisu School Press Club:

Sliby, že přijde Ježíšek - šíření poplašné zprávy, §357 TZ - 2 až
8 roků.

„Když nebudeš poslouchat, nic nedostaneš!“ - vydírání, §175 TZ 6 měsíců až 4 roky.

„Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese …“ - podplácení, §160a TZ
- až dva roky.

Otevření dopisu Ježíškovi - porušení listovního tajemství, §182
TZ - až dva roky.

„Když vydržíš celý den nepapat, uvidíš zlaté prasátko!“ - zanedbání povinné výživy, §207 TZ - dva až tři roky.

připravila ReDaKcE
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V prosinci proběhly ve škole již tradiční Vánoční trhy. Žáci už týdny dopředu vyráběli ozdoby, svíčky, obrázky, záložky a spoustu dalších dárků. Velkou
práci dalo také vymýšlení a zajišťování občerstvení. Od bramboráků přes párky
v rohlíku, různé čaje, tousty, tradiční vánoční cukroví - tak vypadala nabídka toho, co jste mohli na trzích ochutnat. Každá třída vytvořila pěkný prostor pro setkávání. Trhy navštívila řada rodičů, kamarádů i absolventů školy. Na schodech
zněla krásná hudba a jedna třída dokonce připravila pro návštěvníky divadelní
představení. A proč vlastně tolik práce kvůli jednomu podvečeru? Abychom se
všichni mohli na chvíli zastavit, být spolu mimo každodenní školní povinnosti, potkat staré i nové přátele a prožít část předvánočního času. Ceny byly symbolické a dobrovolné zapojení rodičů, dětí i učitelů bylo vidět na každém kroku.
Navíc velká část výtěžku v každé třídě putovala již tradičně na podporu projektu
Adopce na dálku. Trhy se vydařily, a to hlavně díky Vám všem, kteří jste si našli
chvíli, navštívili je a pomohli onu příjemnou atmosféru společně vytvořit.
Kateřina Oralová
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NOVOROČENKA

Věděli jste, že zkratka PF je vlastně českým vynálezem?! Zkratka
je sice odvozena z francouzského Pour féliciter (pro štěstí), autorství
je však připisováno hraběti Chotkovi z Chotkova a Vojnína.
Hrabě místo toho, aby tradičně přijímal k novému roku zdvořilostní návštěvy, začal počátkem 19. století posílat kartičky s přáním.
Říkalo se jim omluvenky a doprovázel je krásný obrázek. Zdání světovosti vytvořil hrabě tak, že doplnil text přáním ve francouzštině, jazyku šlechty, diplomatů, učenců a vzdělaných lidí.
Přání k novému roku se začalo (nezávisle na hraběcím koumáctví)
používat souběžně i v okolních zemích. Českým vynálezem je zkratka
PF - založena na francouzštině.
Jiné zdroje uvádějí, že vynálezcem novoročních pozdravů je
Angličan - Raphael Tuck. Pokud tomu tak je, posunul by se vznik
těchto přání až k roku 1866.
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Víte,
kdo vlastně nosí vánoční dárky?
Bulharsko - Dyado Koleda (Děda Koleda)
Dánsko - Julemanded (Vánoční Muž)
Finsko - Vánoční koza Joulupukki
Francie - Pére Noel (Otec Vánoc)
Rusko - Děd Moroz ( Děda Mráz)
Island - 13 Vánočních mládenců
Norsko - Vánoční trpaslík
Švédsko - Vánoční Gnom
USA - Santa Claus
Japonsko - Santa San
Sýrie - Velbloud z karavany mudrců
Německo - Weihnachtsmann
Slovinsko - Bozicek
Rakousko - Christkind

Ať se v novém roce daří!
připravila ReDaKcE
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Malý sportovní kvíz - zimní sporty!
1) V jakém sportu se proslavil

Dominik Hašek a Robert Reichel?
a) akrobatické lyžování
b) biatlon
c) lední hokej
3) Ze které země pochází
curling?
a) Irsko
b) Skotsko
c) Dánsko

a) 1998
b) 2002
c) 2006
4) Ve kterém roce se poprvé uskutečnily
zimní olympijské hry?
a) 1940
b) 1840
c) 1924

5) Ve kterém roce získali Češi
zlatou medaili na ZOH v ledním
hokeji?
a) 1998
b) 1994
c) 2002

2) Ve kterém roce se snowboarding
poprvé objevil na olympijských hrách?

6) Jak se jmenuje naše nejznámější
rychlobruslařka?

a) Martina Sábková
b) Lenka Sabílková
c) Martina Sáblíková

Správné odpovědi najdete v příštím čísle.

připravili žáci 7.B
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