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!!! Soutěž o ceny!!!

Hezký den,
Jménem šéfredaktorky bych Vás všechny ráda přivítala na
stránkách nového školního časopisu, který navazuje na
tradici časopisu Kometa. Změnil se nejen název, ale
poupravil se i jeho obsah. Měl by vycházet 1x za 3 měsíce,
v případě potřeby i častěji. Redakční parta se skládá
z těchto členů: Mája Jirmanová, Sabča Kubíčková, Áďa
Ješinová, Áďa Siegelová, Péťa Matějčková, Dominik
Lokvenc, Luboš Jelen, Pepa Kačer, Šimon Ptáček, Kamila
Brennerová a já-Nikol Bachurová .
Přejeme příjemné počtení a krásné Vánoce.

(Na fotce chybí Pepa Kačer a Adéla Siegelová)

Historie Nového Hrádku
První zmínky o hradu Frymburk
Hrad Frymburk byl založen zřejmě někdy počátkem 14. století dnes již neznámým zakladatelem. Vzhledem k rozsahu stavby nemohl být investorem žádný bezvýznamný šlechtic,
ale některý z významných feudálů té doby. Kolem hradu byla vybudována soustava hradních příkopů, přes které vedly dva visuté mosty (do předhradí a do horního hradu - sídla
feudála). Stavba si musela kvůli obrovské kubatuře vyžádat velké náklady.Bez nadsázky
lze konstatovat, že se jedná o hrad v rámci soustavy českých hradů unikátní. o významu
hradu svědčí mimo jiné fakt, že severní část dnešních Orlických hor, včetně hory Vrch mezí, byla po staletí nazývána horami Frymburskými.

Tradice
Tradice jsou různé. Chápou se obvykle jako předávání celku
poznání, schopností, obyčejů a mravů kultury nebo skupiny.
Nejbližší svátek, který nás čeká, je Svatý Mikuláš, který se slaví 6.
prosince. Svatý Mikuláš byl uctíván jako patron všech námořníků.
Na svatého Mikuláše chodí strašit malé děti čerti. Čert je bytost
slovanské mytologie, kterou vyjadřuje pohádková bytost žijící v
pekle. Má rohy, ocas a kopyto. Peklo pouští, aby získala duše
hříšníků. Většinou se je snaží získat formou úpisu. Nabídne
člověku na určitou dobu služby nebo výhody, ale ten mu musí
vlastní krví upsat svou duši. Když určená lhůta vyprší, čert přijde
k člověku a odnese jeho duši do pekla. Tam také odnáší duše zlých
a hříšných lidí, kde budou duše na věky věků trýzněny. Tyto
smyšlené postavy vznikly hlavně proto, aby se jich bály malé děti.
Dále pak slavíme Vánoce, to každý určitě zná. Slavíme je na počest
Ježíše Krista. V tento významný den je rodina pospolu a čeká se na
večer, kdy se podává slavnostní večeře a poté se čeká na Ježíška.
V lednu pak obchází po městech a vesnicích tři králové Kašpar,
Melichar a Baltazar, kteří vybírají sbírku pro děti na charitu.

Trendy svět
Na úvod bychom Vás všechny rády přivítaly v našem trendy světě. Určitě není na škodu,
abyste věděli, co letí, a jaké outfity vás budou provázet letošní zimu. Ptáte se na barvy,
vzory a střihy? Nemusíte mít strach, s naší módou se budete vznášet na molech a
červených kobercích.
Jak jsem už zmínila na začátku, chceme, abyste věděli, jaké budou barvy zimy. Především
je to béžová, která kraluje letošní rok. Šedou najdeme u všech světových návrhářů, také
hnědou, khaki a další zelené odstíny. Tímto se dostáváme do barev, jako jsou malinová a
staro růžová, nosí se všechny odstíny šedé až do světle nebo tmavě modré.
Vzory a střihy jsou poněkud jednoduché, jsou inspirovány padesátými až osmdesátými léty.
Dominují je výšivky a folklorní květy, díky kterým si na léto uschováme jen ty nejhezčí
vzpomínky, kostky a krajiny doplněné peřím a pravou nebo umělou kožešinou. Také určitě
zazáříte v nějakém tom heboučkém kousku. Určitě vám neuškodí se trošku pousmát, no
znáte to, úsměv sluší každému, a to bez výjimek. V zimě se také budou nosit pletené věci,
ale ne ve vaší velikosti - když si je budete pořizovat, kupte si alespoň o 2 velikosti větší! Ty
nejlepší kousky najdete ve skříni u vašich babiček, to jsou ty pravé trendy pletené věci.
Také tam možná najdete i kabáty či kabátky spíše v tmavších barvách. Jestli nemáte
babičku nebo vaše babička tohle nemá, zajděte do nějakého obchodu a něco pleteného
nebo nějaký ten kabátek tam určitě najdete.
Také bychom vám rády řekly, že se letošní návrháři ponořili hluboko do historie a to až do
Baroka, pro které je typická žlutá barva a lesk. Doufáme, že se vám náš trendy svět líbí a
líbit bude. Také bychom byli rády, kdybyste si náš časopis s trendy světem pravidelně
kupovali.

Nikol Bachurová a Adéla Ješinová

ZÁŢITKY Z KAMENCE
Při pobytu v Kamenci jsme měli připravenou spoustu programů, ale jelikož bylo první den
deštivé počasí, musela naše třída hrát jen hry uvnitř chaty. Druhý den časně ráno byla
krátká rozcvička, po rozcvičce jsme se nasnídali, umyli a odpočinuli. Poté následovala
další procházka s hledáním barevných sklíček různých barev. Bylo jich tam opravdu hodně.
Při hledání našla jedna spolužačka dva malé hřiby. Pak jsme se vrátili na chatu. Po obědě
bylo střílení ze vzduchovky a paintballové zbraně, kde mezi sebou soutěžily skupiny –
Lovci mamutů versus Mladí géniové. Po svačině jsme si zkusili překonat překážkovou
dráhu, která se mnohým líbila. Po dobré večeři jsme šli lesem, většinou po jednom, stezku
odvahy, která podle mě byla málo strašidelná. Když všichni dorazili na chatu, byla super
diskotéka, která se alespoň mně líbila. Třetí den jsme ještě byli na překážkové dráze a
malovali mapu Kamence. Výlet byl super, ale mohl by být delší!
Vašek Voltr

KAMENEC – SKLÁRNA
Ve dnech 15. -17. září 2010 jsme se zúčastnili adaptačního kurzu v Kamenci, kde jsme
měli spoustu různých aktivit.
Ve čtvrtek jsme se byli podívat na místo, kde dříve byla sklárna. Dozvěděli jsme se, že její
majitel zkrachoval, propustil své zaměstnance a nechal ji zničit výbuchem. V celém
prostoru byla spousta úlomků různorodých barevných sklíček. Nejvíce tam bylo zelených a
modrých, ale nejvzácnější jsou prý růžová a červená sklíčka. Byl to sběratelský ráj! Všichni
jsme začali sbírat sklíčka, až nám z toho praskaly naše sáčky! Každý se snažil nasbírat co
nejvíce nejkrásnějších úlomků, protože bylo řečeno, že večer bude vyhodnocení. Když
byly na sáčky plné, vrátili jsme se na chatu. Bylo to prima odpoledne, každý si domů
přivezl pěkné bohatství.
Terka Holá

Ve dnech 6. -10.10. 2010 se uskutečnil zájezd do Londýna.
První den v Londýně jsme navštívili katedrálu St. Paula, Monument, Tower-nejzachovalejší
pevnost v Británii, Tower Bridge – známý most, který se zvedá, když pluje velká lod´,
Greenwich-nultý poledník, u kterého byla možnost návštěvy muzea s hodinami. Ve
večerních hodinách bylo ubytování do rodin se smíchem, angličtinou i s poznáním nových
lidí a jejich způsobem žití.
Druhý den byl celodenní výlet. Nejdříve jsme se podívali do Windsoru a Etonu na pěkný
zámkem . V odpoledních hodinách bylo na programu známé město Oxford.
Třetí a také poslední den v Londýně byla vyhlídková jízda na London Eye s krásným
výhledem do okolí Londýna, i fotoaparáty byly k nezastavení. Dále prohlídka třídy
Whitehall, Parlament, Big Ben, Wesminsterské opatství, Buckinghamský palác-sídlo
královny, St.James’s park, náměstí Piccadilly, Čínská čtvrt´. Na konec levné nákupy
oblečení či suvenýrů, ze kterých většině už nic nezbylo.
Poslední rozloučení s osvětleným Londýnem a šup už přejíždíme německé hranice do ČR.
Poznávací zájezd byl moc pěkný. Všichni máme spousty nových zážitků, na které jen tak
nezapomeneme. Děkujeme, že se zájezd do Londýna uskutečnil!

Sbor HRÁDOVÁČCI se podíval do Hradce Králové(14.-15.10. 2010)
V červnu děti z HK přijely k nám my na oplátku v říjnu k nim.
Ve čtvrtek před polednem jsme dorazili do HK. Nejprve nás čekalo odnesení zavazadel do
budovy Jitra. Po této „práci“ nám nějak vyhládlo a nedaleko byla restaurace, která poskytla
okamžitý oběd. Nadále nám paní učitelky připravily překvapení - návštěva vodní elektrárny
+ poznávací jízda vláčkem po Hradci Králové. A konečně vystoupení s úžasnou zkouškou.
Když skončilo vystoupení, šli jsme do rodin. V rodinách každý našel nové kamarády a
prožil zajímavé zážitky. Ráno byl sraz v budově Jitra s příjemným rozzpíváním s panem
Skopalem, za toto moc děkujeme. Velké poděkování patří také p.uč. Soukupové a p.uč.
Havrdové!

Vystoupení v Domově důchodců v Náchodě
Jeli jsme potěšit babičky a dědečky s vystoupením, které jsme s láskou trpělivě
připravovali. A zážitek? No přece potěšení od srdíčka, že jsme jim zatancovali. Tohoto si
moc vážíme a děkujeme za účast!

Marie Jirmanová
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Kouření
Jak vzniká závislost:

Závislost na droze návykovější neţ heroin – závislost na nikotinu
Přestat kouřit není jednoduché. Kouření není zlozvyk, ale pro většinu
pravidelných kuřáků je to kromě psychické závislosti i tělesná závislost na
nikotinu. Nikotin je návyková látka obsažená v tabáku a působí podobným
mechanizmem jako ostatní tzv. tvrdé drogy.
Vyplavuje dopamin v mozku, v tzv. centrech odměny, což odpovídá příjemnému pocitu, který se dostaví při kouření cigarety
Mozek, který si na pravidelnou dávku drogy zvykl, vyžaduje další přísun,
jinak se dostaví abstinenční příznaky z nedostatku nikotinu
Postupně se vytváří tolerance k dávce drogy. K vyvolání původního příjemného pocitu je třeba stále víc nikotinu. Nakonec už kuřák nekouří proto, aby mu bylo lépe, ale proto, aby se přestal cítit hůře (= aby neprožíval abstinenční příznaky). Závislý na nikotinu bude ten, kdo kouří.

Rozhovor s panem ředitelem
- Jaké je Vaše oblíbené zvíře??
- Ţelva.
-Jaké máte koníčky?
- Střelba z pušky a pistole a airsoft.
-Máte rád/a historii?
- Ano.
-Jaký adrenalinový sport byste chtěl/a zkusit?
- Jízdu s terénním autem.
-Co byste dělal/a,kdybyste vyhrál/a 1 000 000?
- Šel bych do důchodu.
-Jakou zemi byste rád/a navštívila?
- Nepál.
-Jaká tři přání by vám měl/a splnit zlatá rybka?
- 1)Nenosit brýle. 2)Aby všude byl klid. 3)Vyhrát.
-Co byste si vzal/a na pustý ostrov?
- Doutníky a sirky.
-S jakou celebritou byste se chtěl/a setkat?
- S Kylie Minogue.
-Jaký máte názor na Facebook?
- Bojím se moc o ztrátu osobních informací.
-Jaký druh literatury čtete?
- O zbraních a přírodě.
-Co Vás na lidech fascinuje?
- Kaţdý je jiný, ale svým způsobem stejný.
- Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
- Černá.
- Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
- Vídeňská roláda.
- Jakou máte rád/a hudbu?
- Pink Floyd.
-Jaké bylo vaše rozhodování při výběru SŠ?
- Rozhodl jsem se pro gymnázium.
- Jaký předmět Vás bavil, kdyţ jste byl/a na ZŠ?
- Zeměpis.

- Co Vás baví vyučovat nejvíc?
- Počítače.
- Chtěl/a jste být vţdy to, co jste teď?
- Vţdycky ne.
- Co vás na vaší práci nebaví?
- Řešit zbytečné problémy.
- Čím byste chtěl/a být, kdybyste uţ nemohl/a učit?
- Pořadatelem volnočasových aktivit v přírodě.
- Jste spokojen/á se svou prací?
- Člověk by neměl být přímo spokojen.
- Co byste změnil/a/ na této škole?
- Aby fungovalo tepelné čerpadlo, dostatek ţáků a místo šaten skříňky.

Kalendář akcí
Prosinec:

2. 12. – narozeniny Michal Klár
3. 12. – řádění čertů ve škole
4.12. - 17:00 - Mikuláš Opočno
- 16:00 - Pohádkové odpoledne s Mikulášem Kino Nový Hrádek
- 18:30 - Čarodějův učeň – kino NH
9.12 – narozeniny Kozová Anna, Radoňová Eliška
16.12. - narozeniny Karešová Vendula
18. 12. – 18:30 – Agora - Kino NH
19.12. - koncert - Sbor Hrádováčci,MŠ,
– narozeniny Sošková Dagmar
21.12. - Vánoční besídky ve škole
24. 12. – Štědrý Den
- narozeniny Kubíčková Sabina
27.12. - narozeniny Jirásek Jiří
31. 12. – Silvestr

Leden :
1. 1. 2011 – Nový rok
7. 1. – 18. 30 – Bastardi – Kino NH
8. 1. - narozeniny Drašnarová Eliška, Szczurková Johana
10. 1. – narozeniny Kačer Josef
14. 1. - narozeniny Ješinová Adéla
22. 1. – Harry Potter - Relikvie smrti 1. část
Vaše návrhy na promítání nových filmů v Kině Nový Hrádek o jarních prázdninách
hlaste naší redakci.
Všem oslavencům přejeme vše nejlepší! 

