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ZIMNÍ ČÍSLO
Vážená paní ředitelko, paní zástupkyně, paní učitelky, milí spolužáci,
v posledních dnech se nám neustále střídá počasí. Někdy je zima, někdy zase na
okamžik vysvitne sluníčko. My ale cítíme, že je pravý čas rozloučit se se zimou a přivítat jaro.
Jak jinak by to šlo lépe než vydáním nového tentokrát zimního čísla školního časopisu
Doubraváček?!
Nejen, že končí zima, ale skončil také rok 2019. V tomto roce jsme prošli mnoha
změnami – přivítali jsme nové paní učitelky, které jsme Vám představili již v minulém čísle,
ale také prvňáčky, pro které byl příchod na naši základní školu jistě velmi náročný. První
pololetí bylo také náročné pro letošní šestou třídu. Přechod na druhý stupeň přináší mnoho
nového, a tak jsme se zeptali šesté třídy, co se jim na druhém stupni líbí a co by chtěli změnit.
V zimním čísle si pro Vás náš redakční tým opět připravil mnoho dalších zajímavých
článků. Dozvíte se, v jakém znamení se podle čínského horoskopu nachází rok 2020, dozvíte
se, co všechno nás v novém roce podle tohoto horoskopu čeká, připravili jsme si pro Vás
rozhovor s paní starostkou o stavbě našeho školního hřiště. Paní starostce jsme se také zmínili
o tom, že v jedné z našich anket žáci naší školy uvedli, že by si v Doubravě přáli workoutové
hřiště. Nápad se jí velice líbil, a tak nás poprosila o to, abychom se Vás zeptali, na kterém
místě v Doubravě by se Vám toto hřiště líbilo. A jaké místo jste vybrali jako nejlepší? Dočteš
se ve článku po rozhovoru s paní starostkou. 
Krásné první jarní dny Vám přeje celý redakční tým!

Zdroj obrázku: https://fotky-foto.cz/fotobanka/rucne-kreslene-cmaranice-vlocka-prirozenou-modrou-barvuzentangle-mandala-styl(4-124862678)/

CO NÁS ČEKÁ?

Čí rok žiješ, toho píseň zpívej
Krysa je znamení aktivní a komunikativní. Miluje zábavu, ať přijde kamkoliv, je středem
pozornosti. Má mnoho přátel a rychle si získává oblibu cizích lidí. Na večírku jí či jemu celé
osazenstvo leží u nohou. Pracovně se hodí všude tam, kde je třeba se domlouvat s druhými
lidmi nebo něco organizovat či prezentovat. Podle zemských živlů se samozřejmě jednotlivé
ročníky krys liší. Kovová Krysa je ze všech svých příbuzných z celého hejna ta nejpilnější,
nejbystřejší a také nejcitlivější. Ze všech typů krys má právě ta kovová nejvyšší stupeň
emoční inteligence. Její bystrý rozum, který se nikdy nezastaví, je v případě této kovové krysy
doplňován hlubokými city a také schopností vcítit se do kůže svých bližních. Protože kovová
Krysa je vladařkou nastupujícího roku, bude se jí nejen dařit a toto období í poskytne nejvíce
příležitostí, ale také budeme mít plno „krysích šancí“ my všichni. Půjde o nové příležitosti a
změny, které dokážeme využít pozitivně pro svůj život.

CO NÁS ČEKÁ?
Podle roku narození zjistíš, jaké znamení jsi v čínském horoskopu ty. Jaký vliv
má rok krysy na tvoje znamení?

Vliv roku Krysy na jednotlivá znamení
čínského zvířetníku








KRYSA, ale také DRAK a OPICE - mohou očekávat úspěšný rok, plný orientace na výkon,
aktivitu, výborně zapadnou do každé společnosti, nápady v nich přímo bublají a usilují o
novost, dokáží se oprostit od nejistot a neohroženě se hrnou vpřed
BUVOL - bude mít také dobrý rok, v tomto roce se bude velmi dobře cítit s přáteli, bude mu
mezi nimi lépe ale bude si to od něj žádat trochu více komunikovat
KŮŇ - toto čeká období výzev, bude generovat překážky nebo do nich sám narážet, ale i to
je dobrá zpráva. Ten, kdo se naučí výzvy přijímat a učit se z nich, ten se také v
životě nejvíce posune. Úkolem Koně pro tento rok je, naučit se mít rád svoje výzvy.
OVCE - může pociťovat určitou nechuť i pocity antipatie. Tento rok se bude muset více
otevřít světu a od Krysy se učit daru komunikace a být daleko více aktivní.
Ostatní znamení bude ovlivňovat energie roku Krysy bez dalších zvláštních vlivů obecného
charakteru.

Autor článku: Alex Románek
Zdroje článků a obrázků: https://www.moje-pravdy.cz/rok-kovove-krysy-2020-pro-vsechna-znameni/
https://www.lukasvondra.cz/single-post/2019/12/31/2020-rok-Kovov%C3%A9-Krysy
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http://www.vzory-tetovani.cz/kanji-vzory-tetovani/kanji-tetovani---stesti/

ZEPTALI JSME SE…
V minulém čísle školního časopisu jsme se Vás ptali, co se Vám na novém školním
hřišti, jehož slavností otevření proběhlo na podzim roku 2019, líbí a co byste chtěli změnit.
Psali jste, že se Vám hřiště líbí, takže jsme se rozhodli napsat článek o tom, jak stavba hřiště
probíhala. Také jste si psali o workoutové hřiště a o zvětšení tělocvičny. Na všechny tyto
otázky jsme se paní starostky zeptali za Vás…
„Dobrý den, paní starostko, děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Jak jsme psali již v
e-mailu minulý týden, jsme zde proto, abychom zjistili více informací o našem školním
hřišti. Nejprve jsme sbírali informace od naší paní ředitelky a paní zástupkyně. Ty nás
ale odkázaly na Vás.“
„Ano, vím. Předem chci říci, že mě velmi potěšil Váš zájem. Budu se snažit shrnout pár
nejdůležitějších informací a Vy se pak můžete doptat. Pokud bych byla v úzkých, tak si zajdu
pro pomoc, ano?“
„Ano.“
„Nápad vybudovat nějaké sportoviště vznikl již v minulém volebním období. Sama jsem
učitelka, a tak vím, že existují různé atletické soutěže a že je potřeba tyto disciplíny někde
trénovat. Usilovala jsem tedy o to, aby se vybudovala dráha s doskočištěm alespoň padesát
metrů. Vznikl projekt s názvem „Sportujeme v každém věku“, podali jsme žádost na Nadaci
OKD. Nakonec jsme se rozhodli, že vybudujeme k této dráze i hřiště a že celé sportoviště
budeme stavět v etapách. V prosinci roku 2016 jsme podepsali smlouvu s projektantem.
Nicméně tato spolupráce nebyla příliš růžová. Další problémy nastaly s územím, kde mělo být
hřiště vybudováno. Dešťová voda byla dosud odváděna do vodoteče na sousedním pozemku
společnosti Asental. S odvodněním hřiště do této vodoteče však nesouhlasili, proto se původní
projekt musel přepracovat. Nejprve se toto území vybagrovalo, následně se celé území
zasypalo kamenivem. Kamení je propustné a odvádění dešťových vod je řešeno vsakem. Do
31. 12. 2018 byla vybudována první etapa, to byla ta běžecká dráha s doskočištěm včetně
zmíněných zemních prací. Do 31. 8. 2019 se budovala druhá etapa, to bylo to multifunkční
hřiště. Během stavby hřiště se vyskytly další nepříjemnosti, a to se smlouvou na dotaci. K
dotaci se váže i další problém. V této smlouvě totiž nebyla zahrnuta částka na noční osvětlení,
i když v původním návrhu se s těmito světly počítalo. To by bylo příliš drahé. Navíc si nejsem
jistá, zda by se zrovna u nás v Doubravě hřiště využívalo i v nočních hodinách. Počítali jsme s
tím, že hřiště se bude využívat spíše v letních měsících, kdy bývá déle světlo. Nakonec jsme
tedy nechali vybudovat světla provozní, bezpečnostní. Také jsme nechali vybudovat
kamerový systém, protože je třebadovat světla provozní, bezpečnostní. Také jsme nechali
vybudovat kamerový systém, protože je třeba hřiště kontrolovat. Na kamery se mohu podívat
i já, mám je napojené tady na počítač. V sezoně hřiště kontroluje správce.„
„Já už jsem se vypovídala, takže teď se mě můžete na cokoliv zeptat.“
„Znám takovou holku, která k nám na školu chodila v době, kdy jsem byl na prvním
stupni. Ona mi říkala, že se už dlouho mluvilo o tom, že se za školou bude stavět hřiště.
Tak bych se chtěl zeptat, kdy vůbec vznikl ten první nápad.“
„Možná se spíš povídalo o tom, že to hřiště chybí. Možná ten nápad vznikl už dávno před tím,
než jsem se stala starostkou. Nicméně vždy je potřeba nejprve zpracovat projektovou
dokumentaci, a ta dříve nebyla.“

ZEPTALI JSME SE…
„Plánuje se i další rozvoj hřiště? Plánujete ještě něco k hřišti vybudovat?“
„Ano, plánujeme přírodní zahradu. Vždy je to o potřebách. Pokud budete všichni sportovat,
budete chtít sportovat a bude Vám k tomu něco chybět, pak bude i důvod budovat něco dál.“
„V minulém čísle našeho školního časopisu Doubraváček jsme dělali anketu mezi žáky,
co by si ještě přáli. Nejvíce žáci psali o zvětšení tělocvičny, také by si přáli nějaké
workoutové hřiště. Plánujete něco podobného?“
„Ano, vím. Tělocvična má omezené prostory. Musela by se nejprve celá zbourat a stálo by to
možná několik desítek milionů. V takovém počtu žáků jako má naše základní škola, je ale
prostor tělocvičny zatím dostačující. Problém je se střechou nad tělocvičnou, proto
momentálně budeme řešit toto. Musíme tedy nejprve vyřešit aktuální problémy jako výměnu
topení, střechu nad tělocvičnou, do budoucna bychom chtěli vyměnit i podlahy a
zmodernizovat počítačovou učebnu.“
„Rozumím, děkuji za odpověď.“
„Zaujal mě také nápad na workoutové hřiště. Mohli byste se, prosím, zeptat dětí ve škole, v
jaké lokalitě by si děti toto hřiště představovaly?“
„Ano, určitě se zeptáme. Ještě jednou děkujeme za to, že jste si na nás udělala čas.“
„I já děkuji. Velmi mě potěšil Váš zájem. A Tobě, Břéťo, přeji mnoho úspěchů ve druhém
pololetí.“

Zdroj obrázku: https://www.participativni-rozpocet.cz/tvorimedecin/navrhy/workoutove-hriste-v-brezinach/

ZEPTALI JSME SE…
A na jakém místě
pro workoutové
hřiště jste se
jednohlasně
shodli?

„Prostor za bílým
domem u kostela.“

Autor: Břetislav Hroch, Mgr. Lenka Kolompárová

ZEPTALI JSME SE
Žáci šesté třídy letos prošli zásadní změnou. Přestup na druhý stupeň je pro někoho
velmi náročný. Někteří jsou spokojení a žádnou změnu téměř nezaznamenali, někteří by přece
jen pár věcí změnili…

„Chtěl bych mít velkou 20 minut. 15 minut je málo.“
Denis

„První pololetí bylo fajn. Chtěla bych si více hrát, ale je to tu boží!“
Terka

Nelíbí se mi vycházet schody. Když jsem byla na prvním stupni, vyšla jsem pár
schodů a byla jsem ve třídě. Taky nechci mít odpolední výuku. První pololetí bych
ohodnotila třemi hvězdičkami.“
Míša

„Druhý stupeň je docela dobrý. Nechci měnit nic.“
Kačka

„Na druhém stupni se mi moc nelíbí. Chtěla bych mít zase samé jedničky a nechci
chodit po schodech.“
Laura

ZEPTALI JSME SE
„Nelíbí se mi barva naší třídy.“
Nikča

„Chtěla bych změnit to, abychom mohli sedět tak, jak chceme.“
Markéta

„Asi bych chtěl zlepšit službu na tabuli.“
Mathias

VYLUŠTI SI
DOKÁŽEŠ SPLNIT OBA
MATEMATICKÉ ÚKOLY?
1. Jaké číslo patří na poslední řádek?

2. Na obrázku vidíte rovnici, která se na první pohled nerovná. Vašim úkolem je
přemístit jednu číslici tak, aby rovnice platila. Není možné žádnou číslici ubrat nebo
přidat – pouze jednu přemístit.

Zdroj: https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/
Zdroje obrázku: https://pxhere.com/cs/photo/1449985
http://my-pokefakeblog.blog.cz/0911/otaznik

VYLUŠTI SI

Zdroj: https://www.turpress.eu/osmismerky/magazin-rodinne-osmismerky/

