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Úvodník
Páté číslo našeho časopisu vychází v lednu. Leden je ve znamení konce poloviny školního roku, většina z nás, žáků,
dohání, co za celý půlrok zameškala . Na konci měsíce bude vše sečteno a dostaneme výplatní pásku ve formě
pololetního vysvědčení. Tak doufáme, že budete se svým výsledkem spokojení a pokud ne, máte druhý půlrok na
zlepšení.

Zase pár slov o šikaně
Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání, nebo také vydírání jedince, anebo také
v kolektivu.
Jedná se o účelový a dlouhodobý tlak na slabšího nebo jakkoli odlišného jedince ale i skupiny osob.
Agresor – má fyzickou nebo početní převahu. Motivem bývá nízké sebevědomí a nejistota, potřeba
ovládat jiné. Agresor často pochází z nefunkční rodiny. Pro muže je typičtější fyzická forma nátlaku
a naopak pro ženy psychická.
Oběť – Jedinec je často drobnější postavy, nižšího sebevědomí, úzkostný. Odlišnost může být
vzhledová, inteligenční, sociální ale i jakýkoliv handicap nebo fyzické proporce. Někdy je šikanován
nováček kolektivu.
Šikana je závažný problém, který bychom neměli podceňovat a přehlížet. Zejména u dětí může
napáchat vážné psychické škody, které je budou provázet po celý zbytek života. Například ztráta
důvěry v okolí, neschopnost navázat přátelství či partnerství, podceňování se nebo dokonce i deprese. Je tudíž důležité klást důraz na preventivní opatření. Hlavní úlohu hrají rodiče, kteří by měli
pěstovat u dítěte zdravou sebedůvěru, povědomí, že za nimi mohou přijít s jakýmkoliv problémem.
Všímat si dítěte, jak se chová a věnovat mu pozornost. Dávat potomkům najevo, že je máte rádi.
Kam se můžete obrátit?
Sdružení linka bezpečí.
Policie ČR- telefonní linka 158
Městská policie – telefonní linka 156
Jahůdka a Kapusta
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Stránka Ekotýmu
Dne 16.1. se uskutečnila mimořádná schůze ekotýmu.
Na této schůzi jsme projednávali, že budeme v květnu tohoto roku žádat o titul Ekoškola.
Taky jsme projednávali, co jsme splnili a co ještě musíme udělat k tomu abychom splnili kritéria požadavků
k získání titulu.
Dále jsme si rozdali úkoly, které jednotliví členové Ekotýmu musí splnit.
Paní učitelka Kůtová nám oznámila, že „vedoucí ekotýmu“ budou vést další schůzky už sami, což některé školy,
které už titul mají nebo o něj žádají, taky vedou.
A proto tímto článkem vás prosíme, abyste i nadále nám pomáhali ve sběru víček, třídění odpadu, ale hlavně šetřením energie, vody atd.
Především moc a moc děkujeme za výbornou spolupráci všech paní učitelek prvního stupně, které nám hodně se
svými třídami pomáhají, také děkujeme všem žákům, kteří nám pomáhají.
Na shledanou v příštím čísle
:d Kiwi

Rozhovor s paní sekretářkou Gottfriedovou
1) Jaké jste vystudovala školy?
Mám úplné střední odborné vzdělání ekonomického směru.

2) Co byste chtěla změnit na škole?
Například organizaci své práce a provozu školy.

3) Co obnáší vaše zaměstnání?
Spojení práce hospodářky, účetní a sekretářky školy.

4) Jak dlouho pracujete na této škole?
Na škole pracuji od roku 1980.
Lečo se svým týmem
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Stránka zábavy i poučení
Ruské písmo
Arabské náboženství
Muslimský prorok
Souhrn všech psaných textů

Odpočinek pro školáky
Podkmen strunatců
Anglicky padat
Hovorově odpolední vyučování
Hlavní město Lucemburska
Měna v Evropské unii
Hlavní město Georgie
Hlavní město Itálie

Část České republiky
Katastrofální událost
Potomek bělocha a černocha
Plod hruškovce přelahodného
Vedoucí pracovník
Přírodní jev
Co rozvádí po těle tekutiny
Jakou tekutinu rozvádí žíly

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. Páté číslo vyšlo 27.1.2014. 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 6 je 20.2.2014. Časopis v elektronické verzi je na adrese: http://skolajih.cz/boom.
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