Představuje se vám NOVÝ ŠKOLNÍ ČASOPIS
Po dlouhé době jsme se rozhodli sestavit školní časopis, ve kterém se vám budeme snažit objasnit situaci na naší Základní škole JIH a také věci, které se dějí zde i jinde. Náš
časopis bude vycházet jednou za měsíc. První číslo tohoto časopisu bude v tiskové formě, z důvodu seznámení vás žáků naší školy s tímto zatím bezejmenným časopisem.
V rámci této situace vyhlašujeme ANKETU o nejlepší název školního časopisu. Své návrhy posílejte na e-mail: casopis@skolajih.cz, nebo předejte některému z redaktorů.
Lečo :*

O obsah se budou starat:
Šéfredaktorka: Lenka Kouřimová (Lečo)
A redaktoři: Lukáš Arendáš (Kiwi)
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Eliška Trnková (špunt)
Denisa Straková (kapusta)
Sára Jadlovská (mečounek)

EKOTÝM NA NAŠÍ ŠKOLE SE SNAŽÍ POMOCI ZÍSKAT TITUL „EKOŠKOLA“
Už třetí rok ekotým pomáhá
naší škole stát se ekologičtější
Víte, co je ekotým?
Ekotým je dobrovolné
sdružení žáků a učitelů, kteří se snaží na
naší škole zlepšit kulturu prostředí. K dosažení titulu „Ekoškola“
je třeba zlepšit situaci
v následujících oblastech: třídění odpadu,
šetřením energií a
vody a prostředí školy.
V ekotýmu je zapojeno
cca 40 žáků od 3. do 9.
ročníku a 2 učitelé.

První letošní schůzka
se uskutečnila 12.9.
2013. Na této schůzce
jsme přivítali nové
členy z řad třeťáčků a
probrali jsme, jak by
mělo vypadat finále
před získáním titulu
„Ekoškola“. Tento titul
je propůjčován na 2
roky a po té době je
nutné jej obnovit.
Kdybychom, a v to
doufáme, dostali tento
titul, chtěli bychom

postavit před hlavní
vchod žerď (stojan na
vlajky) kde by získaná
vlajka vlála.
Přemýšlíme nad tím,
že až dostaneme titul
„Ekoškola“,
uspořádáme slavnostní vyzdvižení vlajky za přítomnosti našeho pana
starosty a vedení naší
školy, se všemi žáky a
zástupci ekotýmu.

Než se ale tak stane,
budeme se i nadále
snažit všemi silami,
pomoci naší škole, aby
se zlepšila ve sběru
odpadu, apod.…
Proto nám držte palce
a nebojte se nám pomáhat.
Za celý ekotým děkujeme.
Kiwi :P

Něco málo o šikaně....
Myslím si, že šikanou si v této době prošlo velké procento lidí. Šikana se totiž netýká jen dětí. Dochází k ní ve všech věkových
skupinách. Setkat se s ní můžeme ve všech školních zařízeních, v
rodině, na pracovišti, ve sportu, atd. Šikana může být jak psychická tak fyzická. Existují různé druhy šikany. Pokusím se Vám je
nastínit.
Školní šikana - je spojená s fyzickým násilím a ohrožením, týká se
dětí.
Kyberšikana - je podobná šikaně na pracovišti, ale je viditelnější,
může zanechat elektronické stopy nebo důkazy.
Gang šikana - je šikana, kdy gang terorizuje své okolí. V našem
věku by se to dalo nazvat i šikana v rámci určité party.
Zprostředkovaná šikana - je podobná jako gang šikana. Jako příklad takové šikany uvedu další osobu, která může vyvolávat problémy například mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
V každém případě není o co stát. Může potkat každého z nás a
následky mohou ovlivnit naší psychiku na celý život.
Pokusíme se v některém z příštích čísel vám nastínit, jak se
správně zachovat, kdy máme podezření na šikanu, ať už na sobě
či na svých blízkých.

Mečounek ;)

POZOR – POZOR – POZOR – POZOR – POZOR – POZOR
Nový časopis potřebuje náměty a tipy, co byste si
chtěli na těchto stránkách přečíst. Proto cokoliv
vás napadne, napište na mail uvedený v tiráži.
Těšíme se na vaše nápady a komentáře.
Vaše redakční rada 
Školní časopis ze školy JIH. Vydávají žáci semináře informatiky. První číslo vyšlo 26.9.2013.
Vychází jako měsíčník pro školu a přátele školy. Příspěvky, náměty, odpovědi na anketní
otázky můžete zasílat na adresu casopis@skolajih.cz nebo předat některému redaktorovi.

