Tajemsví zvířecí říše  řešení

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

Pravdu měl ten, kdo si tipnul, že chybné tvrzení je to, že vážka
mávne křídly 10x za sekundu. Pravdou je, že šikovné vážky jsou schopny
mávnout křidélky až 30x za sekundu.
Zuzka 5.A

Křížovka  mozek je sval a musí se trénovat
Podle počtu písmen doplň slova do křížovky. Tajenka se ukrývá
pod očíslovanými políčky.

Slovo úvodem

3 – den, rum, kůň, noc, dar, rok
4 – rada, cukr, ovar, kůra, zima, menu,
uhel, cena, nůše, saze
5 – kokos, sirup, posyp, nákyp, kolek,
amina, šiška

6 – Vánoce, ibišek, noviny
7 – omastek, podkova, zamykat, nadílka
8 – zvoneček
9 – koledníci, prázdniny
Zuzka 5. A

Vážení čtenáři, sdělte nám své názory, návrhy a připomínky.
Využít k tomu můžete naši emailovou adresu nebo časopisovou poštovní
schránku ve vestibulu školy. Děkujeme.
OlaT
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Milí čtenáři,
jsem velmi ráda, že vznikla nová forma časopisu
s nápadem a důvtipem. Jak název časopisu napovídá, tak i já
věřím, že žijeme zlaté časy na Zlaté stezce. Naše škola urazila
za více jak 50 let svého působení velký kus cesty. A právě
časopis vám bude přinášet zprávičky nejenom z dění v naší
škole, ale i školní družině, kvízy, informace, zajímavosti
a úspěchy, které utvářejí tu naší stezku.
Mgr. Lenka Králová
Je hotovo!
První číslo časopisu je kompletní a všem
redaktorům, kteří se podíleli na jeho vzniku, patří
veliký dík. Všichni se po hlavě vrhli do práce,
ze dne na den začali dělat něco nového a pro ně
do té doby neznámého. Všichni se svého úkolu
zhostili na jedničku s hvězdičkou!
OlaT
ročník: 1 , číslo:1 , cena: zdarma, počet výtisků: 421 , vychází 31 . 1 . 2018

Procházka městem

Tajemství zvířecí říše

Pojďte s námi na procházku po našem krásném středověkém městě
a prohlédněte si ty nejhezčí a nejzajímavější stavby, které zde byly
v průběhu staletí vytvořeny.

Poodhalte tajemství života zvířat. Možná se dozvíte, co jste ani
netušili a možná se trochu zamyslíte. . . jedno tvrzení je chybné. Poznáte
jaké? Správnou odpověď naleznete na poslední straně časopisu.
Švábi jsou celosvětově rozšířený hmyz. Známe asi 3.500 druhů.
Mohou být až 10 cm velcí. Je k neuvěření, že švábi mohou přežít nejen
useknutí hlavičky, ale i jadernou válku.
Vážka je okřídlený hmyz, který může
měřit až 13 cm a hlavu umí otočit o 180°.
Vážka mávne křídly až 10x za sekundu.
Zkameněliny ukazují, že v pravěku měly
vážky rozpětí křídel neuvěřitelných 75 cm.

Sitrův dům

Sitrův dům je renesanční
měšťanský dům na Velkém
náměstí. První zmínky o tomto
gotickém domě sahají do roku
1555. V této době vypadal dům
jinak. Současnou renesanční
podobu má od roku 1604,
kdy jej nechal přestavět
tehdejší majitel Ambrož
Sitr. Nad okny prvního
patra jsou portréty deseti
českých králů a nad
vchodem erby království,
císařství a nesmí chybět
erb města. Mezi okny se
nachází
vyobrazení

ctností: spravedlnosti, trpělivosti,
opatrnosti a statečnosti.
Dům měnil často majitele,
dokonce v něm byl roku 1885
zřízen hostinec a ve vyšším patře
studentský domov pro žáky
místního
německého
gymnázia. Dnes je dům
ve vlastnictví města
a sídlí v něm muzeum,
které zde bylo otevřeno
v létě 1954.
Karolína,Natálka,
Simona 6. A

Pozor, pozor, pozor! Pro všechny žáky naší školy přináší časopis
něco nového, nečekaného, senzačního! Pro každého z vás tu máme jeden
zlaťák!
Vezmi nůžky, vystříhni zlaťák na úvodní straně a pečlivě si ho
schovej. Bude se ti hodit při zkoušení! Máš být vyvolán a nic neumíš?
Zkus nabídnout vyučujícímu zlaťák. Třeba budeš mít štěstí, vyučující
zlaťák přijme a pro tentokrát ti zkoušení odpustí. Vždy záleží
na vyučujícím, jestli si zlaťák od tebe vezme.
Zlaťák nekopíruj, nepůjčuj, neprodávej a mysli na to, že se musíš
vždy vyučujícího slušně zeptat, zdali zlaťák přijme. Hodně štěstí.
OlaT
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Ozvěny ze školní družiny
Ve všech čtyřech odděleních školní družiny probíhaly před
Vánocemi "vánoční dílny". Děti vyráběly vánoční stromečky, vločky,
andělíčky a přáníčka. Svými výtvory si krásně vyzdobily svoji družinu
a netrpělivě očekávali příchod Ježíška.
Denisa Šlosková

Hudební koutek

ZLAŤÁK
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Zuzka 5.A

Nahlížíme do hudebního světa.

Příčná flétna
Příčná flétna je dechový hudební nástroj, který je tradičně
zastoupen ve všech symfonických, dechových i komorních orchestrech.
V Evropě se poprvé objevila již ve 12. století. Flétny se po staletí vyráběly
ze dřeva, první zlatá flétna byla vyrobena v roce 1869. Nejkvalitnější
flétny se dnes vyrábí ze zlata nebo stříbra.
Hudebnici, která hraje na příčnou flétnu, na naší škole také
najdeme. Berenika z 9. A na ni hraje už 6 let. Hraní ji baví, jen nemá ráda,
když musí hrát vysoké tóny
nebo když je nemocná a bolí
ji v krku.
Tomáš, Vašek 5. B
Golden Times
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Sportovní zprávičky

Pro chytré hlavičky a šikovné ručičky

Jaké spotry jsou nejoblíbenější? Kteří malí, větší i velcí sportovci
navštěvují naši školu? Zde vám je představíme.
Judo založil roku 1882 profesor Džigoró Kanó. Vzor si vzal
z japonských umění boje džiu-džicu, které vyučovaly sebeobranu
neozbrojeného člověka. Napadený se snaží útoku vyhnout či jej odvést
stranou pod heslem: Minimální úsilí – maximální účinnost. V roce 1964 se
judo stalo olympijským sportem a Česká republika se může pochlubit
olympijským vítězem z roku 2016, kterým se stal Lukáš Krpálek.
V naší skole se judu věnuje Vláďa ze 6. B.

Najdi 10 rozdílů a obrázky vybarvi.

"Vláďo, co tě na judu baví?"

"Najvíc mne baví průpravná cvičení, což jsou
třeba pády, kotouly, obraty těla."
"A naopak je něco, co tě na judu nebaví?"

"Nebaví mne rozcvičky, jsou vždy moc dlouhé."

OlaT
Vojta, Viktor 6. B

Kdo neskáče, není Čech
Tento pokřik slýcháme z hokejových tribun, když jsou Češi nejlepší,
když vítězí. Pojďme se společně poohlédnout po tom, v čem byli a jsou
Češi nejlepší, v čem vítězí, v čem byli první.

Pizza jede!
Školní časopis vyhlásil před Vánocemi soutěž o grafické ztvárnění
loga. Z obdržených návrhů vybrala redakční rada návrh Vaška z 5. B,
který se po zásluze může těšit na slíbenou odměnu - čerstvou voňavou
pizzu.
OlaT

Obložený chlebíček

Za „vynálezce“ obloženého chlebíčku je považován pražský
lahůdkář Jan Paukert (1 919 - 2010), který v době první republiky patřil
mezi nejuznávanější lahůdkáře v Evropě. Zákazníkům nevyhovovaly
tehdy prodávané jednohubky a Paukert potřeboval hostům podat něco
mezi jednohubkou a velkým obloženým
chlebem… no a chlebíček byl na světě.
Jeho podnik na Národní třídě v Praze
navštěvovali třeba Ema Destinová, Vlasta
Burian, Jan Werich a Paukert dodával své
lahůdky i na stůl našemu prvnímu
prezidentovi T. G. Masarykovi. Tradice
lahůdkářství byla obnovena a i dnes si
můžete zajít v Praze na obložený chlebíček
k Paukertům.
Lucka 6. A
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Otázky na tělo
Pokládáme zvídavé otázky našim vyučujícím.
Jako první si vyzkoušel naše otázky na tělo pan učitel Mgr. Ondřej Půbal.
"Pane učiteli, měl jste ve škole někdy nějaký průšvih?"

"Spoustu, ale nebudu o nich mluvit, abych nenaváděl ostatní."
"Používal jste ve škole taháky?"

"Samozřejmě. Už jenom psaný tahák je opakování učiva. Ale na zeměpis
a dějepis jsem žádné nepotřeboval."
"Proč jste se stal učitelem?"

"Mám prázdniny a můžu předbíhat v jídelně."
"Umíte vařit?"

"Zvládnu jednoduchá jídla, ale hrozně mne to nebaví."
"Vanilková nebo čokoládová?"

"Mám rád obě, ale když si mám vybrat jednu, tak vanilková."
Kristýna 6. A
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Naše školní akce

Tři králové na prvním stupni

Ohlédnutí za tím, co jsme prožili, co se nám povedlo, co se nám líbilo.
Všechny děti ve škole mají moc rády Mikuláše. Když nastane ten
správný den 5. prosince, všichni už netrpělivě vyhlíží, v jakých chodbách
se v doprovodu čertů právě prochází. Všichni se dohadují, koho si čerti
letos odnesou do pekla a kdo dostane sladkou odměnu. Také tento rok nás
čerti s Mikulášem a anděly poctili svojí návštěvou, do pekla nikoho
neodnesli a sladký bonbónek dostal každý z nás.

My tři králové k vám dnes jdeme,
do nového roku vám přejeme
štěstí, zdraví, dlouhá léta,
ať váš život jenom vzkvétá.
Kašpar, Melichar a Baltazar
Ježíškovi přinesli vzácný dar.

Lída, Róza 5. B

Paní kostka

Moje prase Gabriela

Na Paní kostku
si pořídili fotku.
Ať si rohy obalí,
jinak ať to zabalí!
Stěžoval si kosmonaut,
že mu říkal čert Rachnaut,
dá si ji prý k menu,
jenom jednu a až v lednu.

Moje prase Gabriela
byla vždycky tuze skvělá.
Jenže peníze už nemá,
utratila je a je němá.
Když přijela policie,
strachy už se celá chvěje.
schová se prý do kouta,
čeká už jen na pouta.

Matěj 3. A

Hned jak hvězdu viděli,
do Betléma spěchali.
Už je to dva tisíce let,
od té doby hodně změnil se svět.
A my králové stále přicházíme,
každý rok vás potěšíme.
Foto 1. A, báseň 3. B

Pranostiky  leden, únor
Matěj 3. A

Zlaté OkKo
Zlaté OkKo sleduje, co se v naší škole dějě, co se povedlo a je to
Ok, nebo co se naopak nepovedlo a je to Ko.
Velká pochvala pro organizátory a účastníky setkání
s bývalými učiteli naší školy. Připravený hudební program,
kouzelník a pohoštěním mají jedničku s hvězdičkou.
Naopak za zamyšlení stojí to, jak probíhala moc
pěkně připravená akce žákovské rady Vánoční potkávání.
Chováním některých žáků 2. stupně byli organizátoři
velice zklamaní.
Berenika 9. A
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- Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
- Když v lednu včely vyletují, nedobrý rok ohlašují.
- V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
- V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med.
- Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si na únor kožich.

Co právě letí

Lenka 5. B

Co je momentálně největší hit, co hýbe světem?Přinášíme ty
nejčerstvější informace.

Shineline vlasy

Po mnoha vlasových trendech letošního roku, kterými byly
neonově zářící barvy či duha barev ukrytá pod vlasy je nyní tím největším
experimentem shine-line neboli lesknoucí se linie vlasů.
Cílem je vytvořit pruh barev, který vytváří dojem, jako by do vlasů
svítil barevný laser a jednotlivé paprsky se rozbíhaly do všech směrů.
Necháte se inspirovat?
Markéta 5. B
Golden Times
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