Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

Tajemsví zvířecí říše  řešení
Tentokrát se nám vloudila chybička do odstavečku, ve kterém jsme
psali o žirafě. Ve skutečnosti má žirafa jazyk, kterým strhává větvičky
akácíí, dlouhý 40 cm a dosáhne si s ním až do nosu.
Zuzka 5.A

Osmisměrka  mozek je sval a musí se trénovat
Kolikáté narozeniny slavila naše škola v roce 2016 se dozvíš
z tajenky osmisměrky.
Zuzka 5. A

Hudební koutek
Dudy jsou prastarý hudební nástroj, který vznikl před více jak
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4000 lety v přední Asii a díky nájezdům tureckých kmenů se rozšířil
do Evropy.
Hudebník má pod levou rukou kožený měch, kterým pumpuje
vzduch do zásobního měchu pod pravou rukou, a vzduch pak proudí přes
strojek s plátkem do píšťaly s otvorem. Dudy pracují na podobném
principu jako flétna, o které jsme psali v minulém čísle. David Čejka
ze IV. B hraje na dudy rok a moc ho to baví.
"Davide, proč právě dudy?"

"Ze souboru ZUŠ odešli po ukončení gymnázia všichni dudáci a pan
Pavelka mi nabídl, abych to na dudy zkusil já,
tak jsem to vzal."
"Co na to říkali rodiče?"

"Byli rádi, nevymlouvali mi to."
"Ty dudy, na které hraješ, jsou tvé?"

"Nejsou, mám je půjčené ze ZUŠky."
"Jak často cvičíš?"

"Pravidelně každý den tak 2 až 3 hodiny."
Tomáš, Vašek 5. B
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Procházka městem

Tajemství zvířecí říše

Chrám sv. Jakuba Většího
Kostel svatého Jakuba
Město nemělo vždy
Většího byl založen před 659 lety dostatek prostředků na opravu
podle tehdejších zvyklostí mezi kostela a v kronice z roku 1880 se
hradbami a náměstím. Zasvěcen dokonce dočteme: „… stav zdiva,
byl sv. Jakubovi Většímu, patronu opěráků a věže je tak špatný, že
kupců, obchodníků, poutníků, činí přítomnost před kostelem
nosičů nákladů a sirotků. Volba nebezpečnou.“
patrona byla dána umístěním města
Velká rekonstrukce kostela
na obchodní Zlaté stezce.
proběhla na počátku 20. století,
K velkým škodám došlo při které získala 53 metrů vysoká
na kostele již v roce 1507, kdy jižní věž dnešní podobu.
celou stavbu značně poškodil
ničivý požár. Tento požár zničil
především obě věže a zvony v nich
umístěné. Po této nešťastné
události převzali město a s ním
i kostel milovníci umění
Rožmberkové. Za jejich působení
došlo k přestavbě do podoby,
kterou známe dnes.
Další ničivý požár zachvátil
město 13. dubna 1832. Kostelu se
tento požár naštěstí téměř vyhnul.
Shořel pouze vrchol věže se
světnicí hlásného a cibulová
barokní střecha.
Karolína, Natálka, Simona 6. A

Karase zlatého u nás známe pod lidovým pojmenováním zlatá
rybka. Jedná se o malou sladkovodní rybičku, která byla do Evropy
dovezena z daleké Asie již v 17. století. Dožívá se až 40 let.
Žirafy jsou nejvyššími živočichy na světě a největšími
přežvýkavci. Samci váží až 1 200 kg a dosahují výšky 5 metrů. Díky
20 cm dlouhému jazyku strhává žirafa větvičky z akácií, kterých za den
spořádá neuvěřitelných 60 kg.
Každá zebra má svůj originální vzor pruhování. Na Havajských
ostrovech žije zvláštní druh zebry se zlatými pruhy. Jedná se o výrazné
rozšíření pigmentu melaninu, což se nazývá melanismus.
Zuzka 5.A

Fotokoutek
V naší nové rubrice Vám budeme přinášet pohled na svět přes
objektiv fotoaparátu tak, jak ho zachytila Zuzka.

Pranostiky  březen, duben
Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Zahučí-li v dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.
Zuzka 8. B

Lenka 5. B
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Ozvěny ze školní družiny

Sportovní zprávičky  boby
V únoru se v jihokorejském Pchjongčchangu konaly v pořadí již
33. zimní olympijské hry.
Mezi ty méně známé sporty, patří určitě boby. V olympijském
programu jsou už téměř sto let, přesto je řadíme mezi sporty méně
sledované a téměř neznámé. Proto vám je nyní představíme.
Boby vznikly úplně jednoduše. Parta nadšených Švýcarů se
rozhodla, že k obyčejným dřevěným saním přidá řídící mechanismus.
A tak se stalo, že se koncem 19. století ve Svatém Mořici zrodily první
boby a roku 1898 mohli fanoušci sledovat první závod. Postupně se
od dřevěných bobů přecházelo k laminátu a karbonové konstrukci.
Bobisté dosahují v ledovém korytu rychlosti až 145 km/h
a v zatáčkách zažívají přetížení 5G, což je stejné jako
přetížení pilotů ve stíhačkách.
Vojta, Viktor 6. B

Kdo neskáče, není Čech  Ester Ledecká
Ester Ledecká je největší lyžařskou senzací
v historii olympiád! Je jedinou ženou v historii,
která získala zlatou medaili na jedněch zimních
olympijských hrách ve dvou různých sportech.
Nejprve triumfovala v superobřím slalomu
a o týden později ovládla i závod paralelního obřího slalomu
na snowboardu. Ve svých 22 letech se stala olympijskou legendou.
Ester je dcerou zpěváka a skladatele Janka Ledeckého a vnučka
hokejisty Jana Klapáče dvojnásobného olympijského medailisty v hokeji.
Narodila se v Praze, ale vyrostla v Krkonoších, kam se rodina
přestěhovala, aby měla Ester lepší sportovní podmínky. Od malička
lyžovala a později si přibrala snowboard. Nemohla se rozhodnout, které
disciplíně dát přednost, a tak reprezentuje v obou disciplínách.
Ona ani její bratr Jonáš nechodili do školy s ostatními dětmi, ale
měli domácí výuku s rodiči. V roce 2014 odmaturovala na gymnáziu
v Praze. Poté uvažovala o studiu kvantové fyziky, ale nakonec začala
studovat na Vysoké škole finanční a správní. V roce 2017 získala cenu
Matteo Baumgartena pro sportovce, kteří úspěšně kombinují sportovní
kariéru se studiem na vysoké škole.
Lucka 6. A
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V době konání zimní olympiády
v Pchjongčchangu jsme ve školní družině
bedlivě sledovali sportovní výkony našich
sportovců. Sledovali jsme i online
sportovní přenosy. Děti přinášely
z
domova
vystřižené
fotografie
a zajímavosti z olympiády a postupně si je
nalepovaly na velký arch papíru. Vzniklo
nám olympijské tablo, z kterého jsme měli všichni velkou radost, děti
ve školní družině prostě olympiádou žily!
Petra Stuchelová

Zlaté OkKo
V měsíci únoru nás navštívili malí předškoláci. Byli se
podívat v prvních a druhých třídách, zkusili se s našimi
prvňáčky učit a byli moc šikovní.
Vysoké mrazy letos potrápily účastníky lyžařského kurzu.
Teploty klesaly hluboko pod bod mrazu a páťákům byla
na svahu opravdu zima.
Berenika 9. A

Otázky na tělo
Tentokrát jsem se svými zvídavými otázkami zaskočila na první
stupeň za paní učitelkou Mgr. Kamilou Strejčkovou.
"Paní učitelko, vymlouvala jste se někdy, abyste nemusela do školy?"

"No jo, kolikrát!"
"Kdybyste nebyla učitelkou, jaké povolání byste si zvolila?"

"Já jsem od malička chtěla být učitelkou. Ale chtěla bych být třeba
i zpěvačkou, kdybych uměla lépe zpívat."
"Co vy a ranní vstávání?"

"Nesnáším to! Kdyby byla škola od devíti, to by mi vyhovovalo."
"Léto nebo zima?"

"Určitě léto. Mám ráda teplo, prázdniny, výlety, opalování."
"A co děti ve sboru, zlobí hodně?"

"Nezlobí, jen to občas zkouší. Ale já jsem hodná. Vím, že je to kroužek,
nechávám je žít."
Kristýna 6. A
Golden Times
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Naše školní akce  Páťáci na lyžích
Také tento rok přivítaly šumavské zasněžené pláně páťáky naší
školy. Celých pět dní bylo super. Všichni jsme se ze všech sil snažili podat
co nejlepší výkony, přesto jsme se padání nejen z lyží, ale také do potoka
zkrátka nevyhnuli. Lyžovali jsme na Hutích a také jsme se vydali
skibusem na Zadov. Zima byla ukrutná, ale domů jsme odjížděli 100%
spokojeni.
Lída, Róza 5. B

Žil byl pan Valentýn,
byl to hodný pán
a za ostatní lidi
svůj život dal.

Poslal tam zvědy,
kteří mu pověděli,
že se tam oddává,
i když to nevěděli.

Chtěli jeho smrt,
Oddával potají,
nikdo to neměl vědět, byli jako císař sám,
a tak panu Valentýnovi
kromě těch párů,
které to mohly povědět. kat život vzal.

Lyžák to je suprovka,
nejlepší je sjezdovka.
Sjedeš ji ze shora dolů,
bacha, ať si nezlomíš nohu!

Povědět to císaři,
jó to by byl zlý pán,
za zlato by klidně
život ostatních dal.

Snídaně tu mají skvělé,
výběr velký, chutě dobré .
A příjemný personál,
obslouží vás vždycky rád.

Je tu hrozná zima,
to není moc prima.
Mrznou nám tu nohy, ruce,
sníh nám leze do kapuce.

Na běžkách jedem do cukrárny,
dáme si tam dortík rádi.
Užíváme si tu sníh,
přejedem ho na saních.

Už umíme lyžovat,
s lyžákem můžem skoncovat.
Bylo to tu hrozně prima,
ale je nám pořád zima.

Pro chytré hlavičky
Rozšifruj zprávu, když znáš tato tři slova:

OlaT
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Díky panu Valentýnovi
je Valentýn svátek
a na jeho vzpomínku
bývali svatby v pátek.
Natálka K. 6. B

Adéla J. 5.B a Jana Š. 5. A
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Co právě letí  Kingdom Come
V úterý 13. února uvedlo studio Warhorse na trh jednu
z nejnákladnějších českých počítačových her Kingdom Come:
Deliverance. Již před jejím oficiálním uvedením si ji objednalo několik
desítek tisíc zájemců.
Za jejím vznikem stojí vývojář Daniel Vávra,
kterého hráči znají díky prvnímu dílu dnes již legendární
hry Mafie.
Tato hra se točí kolem skutečných událostí
15. století, kdy byl český král Václav IV. unesen a jeho
bratr Zikmund se pomocí uherské armády pokusil
ovládnout Čechy. Vývojáři se snažili držet se reality, proto
nenajdeme ve hře žádné fantaskní prvky. Tvůrci se
soustředili na co nejvěrnější ztvárnění soubojů a hráč musí
co nejrychleji reagovat na postavení protivníka.
Markéta 5. B
Golden Times
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