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3Aktuality

Chemická olympiáda

Sudoku

Oslavy 110. výročí založení ZŠ
Sirotkova
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DEN DÍKŮVZDÁNÍ

Den díkůvzdání

zdroj: tbdress.co
m
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5Mikuláš

MIKULÁŠ

Svátek

Kdo byl Mikuláš?

Z čeho vychází některé tradice?

zdroj: www.usilne.cz
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6 Vánoce ve světě

VÁNOCE VE SVĚTĚ
Že v České republice oslavujeme Vánoce jako narození
Ježíška a ten nám nosí dárky zajisté všichni víme. Jak se ale
slaví Vánoce v různých koutech světa? Pojďte se na to s námi
podívat!

Taiwan  Čínská republika

zdroj: fishand.tips
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Brazílie

Zimbabwe

zdroj: www.novinky.cz
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8 Vánoce ve světě

Japonsko

zdroj: ateliersvoboda.cz
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Nový Zéland

zdroj: LevnoCestovani.cz
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10 Rozhovory

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE
STEPU
Naše redakce se dozvěděla o žačce naší školy, která se
zúčastnila Mistrovství světa ve stepu.
Agi Janáková z 8.C souhlasila podělit se s námi o své zážitky
a zkušenosti.

Ahoj, kdy a kde se
konalo Mistrovství světa
ve stepu?

Jak dlouho trvalo?

Účastnily se všechny
státy nebo některé
chyběly?

Znají se všichni
mezinárodní stepaři?

zdroj: www.idodance.com
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Jak velká byla vaše výprava?

Byla pro tebe cesta
vyčerpávající?

Kolik je vás ve formaci?

Jaký je věkový průměr vaší
formace?

Jak velká byla podle tebe
konkurence?

Kdo byl vaší největší
konkurencí?

Jak dlouho jste trénovali?

Jaké pocity jsi měla před
vystoupením?

Jakým způsobem bylo každé
vystoupení hodnoceno?

Jak jste se umístil i?
Považuješ to za úspěch nebo
spíš za zklamání?

Chybovala jsi?

Byla to pro tebe výzva?

Kdo se stal mistrem světa?

Bylo mezi vámi a nějakým
týmem napětí?

A poslední otázka: Pojedete
i   na další Mistrovství?

Děkujeme za rozhovor a Agi
i jejímu týmu budeme držet
palce na dalších soutěžích.
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12 Rozhovory

Celá juniorská formace R+P Brno na MS světa 2017; Agi 1. řada, 1. zleva

Logo mezinárodní organizace, která zaštitovala celé

Mistrovství svta ve stepu 2017

Byla založena v září 1981 v Itálii

zdroj: www.idodance.com

Možná nevíte:
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STAR WARS

THE LAST JEDI

Recenze

zdroj: collider.com
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14 Recenze

TÁTA JE DOMA 2

zdroj: multikina.cz

zdroj: impawards.com
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VÁNOČNÍ POCHOUTKY
Jaké cukroví máte nejraději? Spíše tradiční české, nebo rádi
zkoušíte něco nového? Přinášíme vám dva recepty na
zdravější alternativu vánočního cukroví.

Bezlepková
citronová srdíčka

Recepty

zdroj: apetitonline.cz
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Linecké jogurtové kytičky s kokosovou
náplní

Recepty

zdroj: carujeme.cz
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ZACHRÁNĚNÉ VÁNOCE

Příběh
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19Příběh

zdroj: pixabay.com
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Náměty, připomínky a návrhy směřujte na
redakce@zssirotkova.cz

nebo na fb
MatchOut

Zábava

Celá redakce přeje všem čtenářům a
příznivcům našeho časopisu veselé

Vánoce a štastný nový rok!

zdroj: pixabay.com




