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!!! Soutěž o ceny !!!

Ráda bych vás opět přivítala už v druhém čísle školního
časopisu VRTULE NOVINEK. Doufám, že jste se těšili
stejně jako já, až nám vyjde druhé číslo časopisu, zase se
dozvíte spoustu zajímavých informací – co se uskutečnilo,
čeho se škola zúčastnila, jaké tradice nás čekají, jaký módní
trend se na nás ,,valí“ na jaro. Nezapomeňte, že v 1. čísle
se objevila ,,soutěž“ našeho časopisu. V tomto čísle bude
také. Neváhejte a soutěžte, ať vás nikdo nepředběhne a jste
to právě vy, kdo vyhraje. Redakční partu už znáte: Sabča
Kubíčková, Áďa Siegelová, Áďa Ješinová, Šimon táček,
Dominik Lokvenc, Luboš Jelen, Mája Jirmanová, Péťa
Matějčková, nově tu je Kája Vytlačilová a já jsem
šéfredaktorka Nikol Bachurová.

Čerti ve škole dne 3.12.2010
Čertíci si přišli pro zlobivé dětičky. 
Nejdříve se vynořili v mateřské školce. I když se děti bály, pořádně si to užily a od
Mikuláše dostaly spoustu krásných dárečků.

Potom se přiřítili do školy a to byl šrumec!Strašidelný rachot kopyt, zvonků a řetězů
se prolínal po celé škole…. Všem tyto zvuky naháněly hrůzu. Když vstoupili do třídy,
dveře se rozletěly a my všichni ztuhli-tak to asi chodilo v každé třídě. Jako pozornost
jsme dostali sladkůstku a listinu hříšníků. V menších ročnících chodili jen hodní
čerti, protože děti nezlobily.Samozřejmě, že ani do sborovny nezapomněli dojít. I
paní učitelky se bály a to je co říct.

Vánoční vystoupení 19.12.2010
Nastal čas Vánoc a s ním dlouho připravované vystoupení dětí ze sboru Hrádováčci
pod vedením paní učitelky Soukupové a Havrdové, z mateřské školy pod vedením
paní učitelky Brázdilové, Lokvencové a Matysové, ale i chrámový sbor dospělých, ten
vedl pan Hlaváček. Všichni jsme zazpívali kouzelné pásmo vánočních a lidových písní. Vystoupilo divadlo pod vedení paní Langrové, které se moc povedlo, jak je známo
navodilo příjemnou atmosféru Vánoc i úsměv na tváři. Zpíváme, hrajeme, předvádíme pro radost ostatních a nás to vše mile pohladí, když slyšíme „měli jste to moc
pěkné“ nebo „povedlo se vám to“(i když občas ulítnou slovíčka). Na Vánoce nemá
být nikdo sám- tím to vystoupením bylo dáno pro všechny od všech účinkujících i
těch, co s námi nacvičovali. Nám všem se vystoupení líbilo.
Marie Jirmanová

Tradice Masopustu:
Masopust neboli karnevalové období, bylo v minulosti období od Tří králů
do Popeleční středy. Masopust byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem
hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval
dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře
konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo
se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná
šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala klobásy,
jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. Nyní se na masopust skupina lidí převlékne
do různých kostýmů a obcházejí vesnice, kde dostávají určitou částku
peněz nebo jídlo. Večer pak probíhá zábava (veselice), kde se lidi jen baví.

Tradice Karnevalu:
V současné době se na vesnicích děti převlekají do masek různých postav
a sejdou se ve významných budovách obce. Hrají různé hry, soutěží o ceny
a tancují do rytmů písní. Ale spousta lidí z měst to vůbec nezná.
V posledních dobách tyto akce upadají. Ale řekněte, není to škoda? Děti
vyhrají ceny, zasoutěží si a jsou spokojené.

Vypracovala: Petra Matějčková

Zimní a jarní móda na rok 2011
Vítáme vás v našem trendy světě. Jaro už nám klepe na dveře a my jsme tu s novou kolekcí. Časy,
kdy jsme světu na obdiv ukazovali plochá bříška,už jsou pryč! Nyní frčí dlouhé košile, které zakryjí
nějaká ta kila na víc. Ale nemusí to být jen dlouhé košile, mohou to být i delší trika či pletené
svetry. Jen proto, že je chladněji než v létě, nemusíme schovávat nožky. Ukažte je světu pod
nějakými krásnými šaty. Mohou být s dlouhými rukávy, které se hodí k děvčatům se štíhlým pasem
a ladnýma štíhlýma rukama. Ale i krátkým rukávem sluší každé postavě.
Když už na sobě budete mít slušivé šaty, tak by to chtělo ozdobit i vaši hlavu. Takže pryč
s gumičkou a nudnými účesy. Ozdobte raději svoje vlasy ve velkém čelenkovém stylu . Čelenky se
hodí na návštěvy divadel,plesů,svateb a ne jen tam, hodí se i na divoké večírky,koncerty a nebo
třeba narozeninové oslavy.Můžete si je vzít třeba jen tak do školy či práce, na návštěvu kamarádky
nebo třeba jen tak na doma.Vlastně je jedno kam si čelenku vezmete ,ale je důležité vybrat správný
styl čelenky,abyste si například do divadla nevzali čelenku fialové barvy s výrazným motivem. Na
kulturnější akce volte čelenky spíše černé, stříbrné a bíle barvy, zdobené nejrůznějšími krajkami a
kamínky. Na párty jsou vhodné zajímavější modely s výrazným doplňkem v podobě mašliček nebo
nějaké brože. Do školy či práce volte spíše jednoduché jednobarevné čelenky bez výrazného
zdobení.
Nalinkovaný život asi moc lidí nemá, váš šatník ale pár proužků snese! Spousta lidí, převážně
ženy jsou toho názoru, že proužky opticky zvětší. To je bohužel pravda, ale když si vezmete model
se spoustou horizontálně ležících proužků, tak se nemusíte obávat toho, že by vás opticky zvětšil.
Doufám,že vám náš trendy svět alespoň trochu pomáhá v tom ,co si vzít a nebo nevzít na sebe. A
také doufám v to , že si koupíte i naše další čísla.
Vypracovala: Adéla Ješinová, Nikol Bachurová

Nebezpečí alkoholu pro děti

O negativním vlivu alkoholu na lidské zdraví se hovoří často.
Nemělo by však být opomíjeno specifikum jeho vlivu na děti,
které si k němu dnes stále dříve nacházejí cestu. Alkohol pro
ně představuje vyšší nebezpečí než pro dospělé!

Negativní vliv alkoholu na děti!
U dětí se při časté konzumaci alkoholu zvyšuje pravděpodobnost
onemocnění jater, jelikož tento orgán ještě není schopný rychle
odbourat škodlivé látky. Poškozen bývá také nervový systém. V dospívání dochází k mnoha tělesným i duševním změnám a také
k tvorbě mozkových sítí. Právě jejich vznik je působením alkoholu značně omezen. Následkem může být nižší schopnost soustředění, horší paměť, problémy s učením a později těžkosti v pracovním
uplatnění.
Závislost u dětí vzniká mnohem rychleji než u dospělých. Pro
dospívající je typická též obliba v hazardování a experimentování. Hrozí tedy kombinování různých druhů alkoholu, možná otrava
či provozování činností, které by ve spojení s alkoholem mohly
být nebezpečné (sporty, při nichž hrozí úrazy). K dalším rizikům
patří dopravní nehody, otravy, sebevraždy či trestná činnost. U
mladých lidí je též vysoké nebezpečí přechodu na další návykové
látky, které mohou mít ještě katastrofálnější důsledky.

HUDBA
V tomto článku vás provedu světem hudby a novinkami v něm, abyste věděli co a kde si můžete
stáhnout. Nebudu to nějak natahovat a vrhneme se do novinek.

Visual kapela Alice Nine oznámila, že vydá nové album pro rok 2011.
Album se bude nazývat GEMINI a na pulty se dostane 9. února. Byl zveřejněn jenom název a datum
vydání. Na později se očekává přísun dalších informací.
Snad by již mělo být víceméně jisté, že předlouho očekávaná deska od skupiny Skinny puppy „In
Solvent See“ vyjde tento únor po dvou letech od minulého termínu vydání. Tak se uvidí jak se nám
to bude líbit.
Teď něco pro vyznavače hip-hopu -Dr. Dre oznámil, že vydá svoje donekonečna odkládané album
„Detox“ ze začátku února! Na desce se objeví hosté jako Eminem, Jay-Z, The Game, Akon či
SnoopDogg.j

Kapela United flavour hlásí dokončení nové desky, která by měla vyjít v únoru 2011. United Flavour
na ní pracovali téměř rok a s finálními úpravami jí pomáhal zvukař, baskytarista a producent Derek
Fevrier z Londýna, jenž pracuje například s Mad profesorem.

Starší: 30. listopadu vydali Black eyed peas album „The Beggining“ hitem „Time of my life“.
Poslední zmíním skupinu Gorillaz , která vydala album „The fall“, které plní pulty většiny hudebních
obchodů.
Rozloučím se s vámi stránkami na stahování hudby, které jsou prověřené a zadarmo:
www.mp3s.nadruhou.net
www.beemp3.com
Tohle je pro zatím všechno uvidí se, co vypátrám do příštího čísla.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7. ROČNÍKU
V prvním únorovém týdnu proběhl lyžařský výcvik 7. Třídy. Zúčastnilo se ho 11 žáků. První
tři dny jsme lyžovali na Novém Hrádku, potom jsme se kvůli špatným sněhovým
podmínkám museli přesunout do Olešnice. Všichni zúčastnění žáci zaslouží pochvalu za
snahu, dobrý přístup i kázeň po celou dobu kurzu.
Výsledky závodů:
BĚH:
1) Sváťa Janská

SLALOM:
1) Radim Práza

2) Denis Černý

2) Sváťa Janská

3) Marek Gančarčík

3) Denis Černý

Součtem výsledků v obou disciplínách jsme vyhodnotili i nejvšestrannější lyžaře:
1) Sváťa Janská
2) – 3) Denis Černý a Radim Práza
4) Marek Gančarčík
5) Dominik Korman

DOKÁŽU, UMÍM, ZNÁM, PROTO SE NEBOJÍM!
Čtvrtek dne 25. 11. 2010 byl pro žáky 6. třídy zajímavým dnem. Na naší škole se totiž konal projekt,
na který nám přispěl Královéhradecký kraj a s jeho pomocí jsme tak mohli našim žákům zpestřit
jinak běžné podzimní odpoledne. Vše odstartovalo v 15:30, zúčastnilo se 18 žáků a 14 rodičů.
Cíl projektu bylo, aby se „šesťáci“ dozvěděli nové informace o agresivitě, šikaně a dalších
podobných problémech. Velmi poučné bylo povídání p. Pecoldové, která nás navštívila jako
zástupce Policie ČR a ve své uniformě vzbuzovala nemalý respekt. Velké poděkování patří i Mgr.
Heleně Kudelové, která svým osobitým stylem sdělila dětem i rodičům mnoho zajímavého.
Zajímavé na projektu bylo mimo jiné i to, že se do školních lavic vrátili na chvilku i rodiče dětí,
zasoutěžili si s nimi a společně se tak alespoň na moment zastavili v jejich uspěchaném životě.
Celý program se vydařil, splnil svá předsevzetí a věříme, že i za rok se nám podaří podobnou akci
uspořádat.

Ostrov Boro Boro-tak,jak ho neznáte!
Ostrov Boro Boro, patřící do skupiny Společenských ostrovů, leží 250 km
severozápadně od Tahiti uprostřed nádherného modrozeleného moře v Tichomoří.
O vzniku ostrova existuje stará polynéská legenda, která říká, že nejvyšší bůh Taaroa
nejprve stvořil ostrov Bora Bora, což znamená v místním jazyce “nejdříve
zrozený”či“prvorozený”, a snad právě proto tento ostrov obdařil nádhernou lagunou
s průzračnou vodou.
Při příletu na ostrov se vám z ptačí perspektivy naskytne úžasná podívaná na
neskutečnou paletu modré a zelené barvy.
Ročně ostrov Boro-Boro navštíví tisíce turistů a velmi rádi se vracejí.
Radost budou mít převážně ti, kteří jsou milovníci vodního sportu např. fantastické
potápění, vodní lyže, šnorchlovaní spojené s krmením malých žraloků a velkých mant,
výlety katamaránem, kajaky nebo lodě s proskleným dnem.

Dvoubarevné tiramisu

1)Ze smetany vyšleháme pevnou tuhou šlehačku,necháme vychladit.
2)Ve vodní lázni rozpustíme v misce hořkou čokoládu,necháme ji vychladnout
a promícháme s polovinou mascarpone a šlehačky a odložíme do ledničky.
3)Rozpustíme bílou čokoládu se smetanou,přidáme kapku vanilkového
extraktu,promícháme a necháme zchladnout,zapracujeme zbývající
mascarpone a šlehačku.Dáme vychladit.
4)Do mělké misky nalijeme kávu,piškoty namočíme v kávě a rozdělíme je na
dno misky.
5)Lžící střídavě plníme misku tmavou a světlou směsí.Proložíme jednou
vrstvou namočených piškotů a misku naplníme zbytkem,až bude vše
opracováno přetáhneme potravinářskou folií , a necháme v chladu 4-6- hodin.
6)Před podáváním posypeme kakaem a pokut‘ chcete na ozdobu klidně
přidejte i čerstvou mátu.
Dobrou chuť 

Miniaturní

SNÁŘ

Snář je kniha vytvořená k výkladu snů. Nejstarším dochovaným snářem byl snář Artimidóra z Efezu, jehož čtyřdílný snář se stal základem mnoha pozdějších prací ve vykládání snů.
Sny… Skutečně jsou to jen iluze, nesmysly, přeludy, pověry, bujná fantazie? Jak je potom možné,
že v řadě případů jim běh událostí dá za pravdu, a vyslovíme onu památnou větu: ,, Tušila jsem, že
se to stane, protože se mi o tom zdálo.“ Celá tisíciletí se vyvíjelo umění sny dešifrovat a využít
k vlastnímu prospěchu. Tento snář je klíč, kterým můžete otevřít svoje nitro. Vždytˇ nevyložený sen
je jako nepřečtený dopis…
Chcete vědět svoji budoucnost?
A
Anděl
-velké štěstí a splnění i těch nejtajnějších přání
Auto
-předzvěst dobrých správ z dalekých končin
Atlas
-cesta do dalekých zemí
B
Babička
-dobré vyhlídky získat lukrativní zaměstnání
Balet
-nepříjemnosti v soukromí i v zaměstnání
Beran
-spokojený a vydařený život zdárný postup v kariéře
C
Cesta
-příslib dobrodružství na cestách
Cibule
-nalezení dávno ztracené cenné věci
Cigareta
-touha dosáhnout úspěchu na úkor druhých
D
Dcera
-čas učinit zásadní rozhodnutí
Dar
-dobrá volba partnera, který si navíc zakládá na věrnosti
Den
-zbytečné strachování o budoucnost
E
Eso
-promarnění jedinečné příležitosti
Encyklopedie
-literární ambice se záhy naplní
Exekuce
-Váš přítel se na Vás právem zlobí

F
Farář
-znovu naleznete smysl života
Film
-nudné povinnosti nelze pominout
Flétna
-nepřehledná situace se už záhy vyjasní
G
Golf
-uspokojení s vývojem milostného vztahu
Guma
-na vaše úspěchy okolí už zapomnělo
Gilotina
-závěry ještě nejsou definitivní
H
Heslo
-skutečná pomoc je už na cestě
Hluk
-někdo z blízkých se na Vás právem zlobí
Hmyz
-varování před lstivostí a úskočností
M
Mince
-spory o majetek s rodinnými příslušníky
Mléko
-náhoda, týkající se domova
Milenec
-dobré znamení hlavně pro budoucnost
P
Pes
-navázání nových a trvalých přátelství
Peníze
-náhlé výdaje takřka zruinují rodinný rozpočet
Peklo
-varování před brzkými plány někoho z blízkého okolí
Vypracovala: Petra Matějčková

Rozhovor s paní učitelkou Marií Krbalovou
- Jaké je Vaše oblíbené zvíře??
- Delfín.
-Jaké máte koníčky?
- Literatura,zahrádka a ruční práce
-Máte rád/a historii?
- Ano.
-Jaký adrenalinový sport byste chtěl/a zkusit?
- Skok padákem.
-Co byste dělal/a,kdybyste vyhrál/a 1 000 000?
- Něco bych dala na charitu, cestování a také část svým dětem.
-Jakou zemi byste rád/a navštívila?
- Japonsko.
-Jaká tři přání by vám měl/a splnit zlatá rybka?
- 1)Zdraví 2)Bezproblémový život pro moje děti 3)Konec násilí
-Co byste si vzal/a na pustý ostrov?
- Knížku, mobil a manžela.
-S jakou celebritou byste se chtěl/a setkat?
- S Janem Werichem.
-Jaký máte názor na Facebook?
- Nepoužívám ho.
-Jaký druh literatury čtete?
- Historické a psychologické romány.
-Co Vás na lidech fascinuje?
- Ochota si pomáhat.
- Jaká je vaše nejoblíbenější barva?
- Modrá.
- Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
- Bramboráčky.
- Jakou máte rád/a hudbu?
- Střední proud,ale i vážnou.
-Jaké bylo vaše rozhodování při výběru SŠ?
- Rozhodla jsem se pro gymnázium.
- Jaký předmět Vás bavil, když jste byl/a na ZŠ?
- Matematika.

- Co Vás baví vyučovat nejvíc?
- Všechno, co učím.
- Chtěl/a jste být vždy to, co jste teď?
- Ano.
- Co vás na vaší práci nebaví?
- Zbytečné papíry atd….
- Čím byste chtěl/a být, kdybyste už nemohl/a učit?
- Prodavačka v cukrárně.
- Jste spokojen/á se svou prací?
- Ano.
- Co byste změnil/a/ na této škole?
- Vybavení tříd:nábytek.

HISTORIE NOVÉHO HRÁDKU
Ve své historii byl Nový Hrádek několikrát stižen přírodní katastrofou
nebo pleněním vojsk. Jednou z nejhorších pohrom byl zřejmě velký požár
v roce 1843, kdy vyhořelo 45 stavení a chytila i stará zvonice. Zvony prý s
děsným rachotem padaly dolů a rozbily se. Vypravuje se, že v kašně, tehdy
dřevěné, která byla na náměstí, se voda vařila.
Z roku 1848 pochází první zmínka o škole, kdy byla otevřena a vysvěcena
nová školní budova se dvěma třídami, ale je nesporné, že škola v Novém
Hrádku musela existovat již mnohem dříve. V r. 1920 byla v Novém
Hrádku zřízena státní měšťanská škola, pro niž byla v letech 1921-1923
vystavěna nová školní budova nad náměstím.

Co dělají nejraději děti z 1. třídy?

ŠKOLSKÝ PLES alias LABUTÍ JEZERO
Přijďte proplout po tanečním parketu 19. 2. 2011 od 20 hodin v krásných
večerních šatech jako labuť se svým tanečníkem ve vyšperkovaném
smokingu. Neváhejte – čeká na Vás nejen skupina POSLEDNÍ POKUS, ale i
bohatá a zajímavá tombola. Večer jako z pohádky Vám svým vystoupením
zpříjemní i žáci ZŠ, takže je opravdu na co se těšit. Dopřejte si krásný večer
v zajímavé společnosti, bude to stát za to. Přejeme příjemnou zábavu!

Kalendář Akcí
Únor:
13.2. -Narozeniny Jakub Bernášek
19.2. - Ples školy
21.2. - Narozeniny Šimon Ptáček
29.2. – Narozeniny : Pavlína Kotalová
Jan Kotal
Jakub Horák
Březen:
16.3. – Narozeniny Lukáš Hanuš
Pavel Sobotka
20.3. – Narozeniny Lukáš Mach
21.3. – Narozeniny Marek Gančarčík

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví . 

Školní Parlament:
Předsednictví přijala:
Lucie Gančarčíková (IX.)

Členové:
Kateřina Marešová (V.)
David Kaválek (V.)
Tereza Holá (VI.)
Josef Čtvrtečka (VI.)
Radim Práza (VII.)
Pavel Sobotka (VII.)
Petra Matějčková (VIII.)
Adéla Ješinová (VIII.)
Václav Rejthar (IX.)

