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Úvodník
Vánoce, Vánoce přicházejí… ano, už máme po čertech a za dveřmi jsou Vánoce a konec kalendářního roku. Prosinec je nejkratší školní měsíc a letos je extrémně krátký. Vždyť prázdniny budou již od soboty 21. prosince. Událostí
přesto bylo dost, např. Ekotým vybíral nejhezčí Ekokodex, proběhly vánoční trhy se soutěží o nejhezčího čerta či
čertici  a nesmíme zapomenout na vánoční jarmark 1. stupně a vánoční besídky a vystoupení mažoretek a pěveckého sboru. Mimochodem, letos slaví naše mažoretky – Kopretinky z Jihu – 10. výročí od založení. Na téma
mažoretek najdete krátký rozhovor s jejich zakladatelkou a vedou paní učitelkou Petrou Koreisovou. Nezapomněli
jsme ani tradiční rozhovor s jedním z učitelů – tentokrát s paní zástupkyní Baumgartnerovou. Příjemné počtení a
šťastné a veselé…

Kopretinky z Jihu
Na škole máme mažoretky, které reprezentují naši základní školu Jih. pod jménem 'Kopretinky z Jihu'..
Pod vedením p. Koreisové ;)
Nejde o věkový rozdíl, chodí tam různé věkové kategorie – 1. a 2. třídy a pak starší věkové kategorie. Založeny byly
v roce 2003
Udělaly jsme i rozhovor s p. Koreisovou:)
1. Jste spokojena s výsledky našich mažoretek
Ano, jsem:)
2. A jak dlouho se věnujete této práci?
Přibližně tak 10 let
3. Od kolika let se mohou dívky účastnit?
Na tom nezáleží… Na mažoretkách máme i předškolačky a nejstarší z mažoretek je asi dívka z 9. třídy
Jahůdka
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Stránka Ekotýmu
V měsíci listopadu, jak už jsem psal
v minulém článku, proběhla na naší
škole soutěž o nejhezčí výtvarnou
podobu Ekokodexu (soubor ekologických pravidel, kterými se musí
naše škola řídit, aby získala titul
Ekoškola).
Do této soutěže se celkem přihlásilo 40 Ekokodexů, které byly vystavené, jak už jste si mohli všimnout
ve vestibulu naší školy.
Každý mohl hlasovat formou hlasovacích lístků. Hlasování se zúčastnila téměř celá naše škola.
Dne 11. 12. 2013 bylo hlasování
ukončeno a po té se všechny lístky
sečetly. A jak to dopadlo? Tady

máte výherce: Na prvním místě se
umístila 5.B s Ekokodexem „Zpívající fontána“.

Klatová, Tereza Hlavničková a Sára
Jonáková též ze třídy 6.C.

Na druhém pořadí se umístila 2.A
s ekokodexem „Mraveniště“.

Všem děkuje celý náš Ekotým za
jejich práce a píli nám pomoct při
tvorbě našeho školního Ekokodexu.

A na třetí příčce se umístily třídy
4.A a 5.A.

Nejlepší práce byly samozřejmě
odměněny.

Soutěže se také zúčastnily tyto třídy: 2.C, 3.A, 4.C, a 5.C, všem těmto
třídám děkujeme vaše práce byly
také moc pěkné. :)

Děkujeme všem, kteří hlasovali a
tím se taky zapojili do naší práce.

Také se zapojily jednotlivé žáci
z druhého stupně, zde zvítězila
skupina ze 6.B ve složení Matěj
Polák, Josef Miklušák, na druhém
pořadí se umístila Eva Koubová ze
6.C a na třetí příčce se umístily Ines

Náš školní Ekokodex se stala Zpívající fontána.
Mnohokrát děkujeme a doufáme,
že i nadále nám budete pomáhat.
Za celý Ekotým děkujeme
:d Kiwi
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Rozhovor s paní zástupkyní Baumgartnerovou
1) Jaké jste vystudovala školy?
Mám pedagogickou fakultu pro první stupeň a specializaci – pracovní vyučování.

2) Líbí se vám na této škole?
Určitě a už sem tady jako inventář, protože už jsem tady hodně dlouho. Nastoupila jsem sem po škole, takže od
roku 1985. Nejprve jsem učila tady, potom jsem také učila ve Velké Hleďsebi (tam jsem byla jen rok). Poté jsem
dělala rok zástupkyni v Úšovicích. Pak jsem šla na mateřskou dovolenou.

3) Co obnáší vaše zaměstnání?
Takže já pracuji jako zástupkyně. Zkušenosti jsem měla, samozřejmě ale vše se teď hodně změnilo. Přibylo hodně
papírování. Takže ta práce, si myslím, že zdržuje, tímhletím způsobem, že už méně učíme a jsme více úřednice než
učitelky, ale ta práce mě samozřejmě velice baví. Že je to práce o něčem jiném. Pracuji více s dospělými lidmi než
s dětmi. A opravdu líbí se mi to, baví mě to.

4) Kdybyste mohla, změnila byste na této škole něco?
No asi prostředí. Nelíbí se mi, že je vše strohé a striktní a dost zastaralé. Takže líbilo by se mi, aby byli na chodbách, hlavně na druhém stupni, aby tam byly lavičky po straně. Abyste nemuseli být zalezlí ve třídách, mohli si
sednout, popovídat si společně. Myslím si, že by to určitě prospělo i vám. Že byste tak nemuseli řvát ve třídách.
Ale bohužel asi v rámci bezpečnosti to nejde, nevím, jestli by se to dalo vymyslet. A vůbec celkově prostředí školy
se mi prostě nelíbí. Hlavně v tělocvičně vzadu. Vše je tam zastaralé. Takže zkrátka změnit vnitřek školy a modernizovat ji!
Lečo se svým týmem

Stránka zábavy i poučení
1.

Stát v jihovýchodní Asii

2.

Německá měna

3.

Člověk realizující budovy

4.

Vesmírné těleso

5.

1. písmeno řecké abecedy

6.

Značka síly

7.

Tradiční označení období dějin lidstva

8.

Zkratka chráněné krajinné oblasti

9.

Křestním jménem Hitler

10.

Bývalí obyvatelé Ameriky

11.

Rytmický celek v hudbě.
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1.

Čím se zdobí stromeček na Vánoce

2.

Pečivo co se snídá na Vánoce

3.

Tradiční ryba Vánoc

4.

Pod čím se podle tradic mají lidé políbit

5.

Co zpíváme na Vánoce

1.

Značka zirkonia

2.

Běh každé září … štafety

3.

Má svátek 13.7.

4.

Halogen

5.

Minulý čas od angl. vidět

6.

Král Jiří z…

7.

Náš západní soused

8.

Hlavní město Itálie

9.

Soused Portugalska

10.

Husity vedl…

11.

Zakladatel fašismu

12.

Značka chloru

13.

Nejtvrdší nerost

14.

Hlavní město Ukrajiny

15.

Hodina ČJ o spisovatelích

16.

Značka fosforu

17.

Věda o zubech

18.

Stát proslavený hodinkami

19.

Německý známý genius

20.

Kdo má svátek 17.12.

21.

Hlavní město USA

22.

Předmět, učí se v bazénu

Připravil: Tým křížovkářů 
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Omalovánka pro nejmenší školáčky

BOOM! = Bezvadně Originálně Otevřený Měsíčník, školní časopis ze školy JIH Mariánské Lázně. Vydávají žáci semináře informatiky. Čtvrté číslo vyšlo 19.12.2013. 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.
Uzávěrka příspěvků do čísla 5 je 26.1.2014. Časopis v elektronické verzi je na adrese: http://skolajih.cz/boom.
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