Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

Tajemsví zvířecí říše  řešení

Žákovský časopis

Našli jste i tentokrách chybné tvrzení o mořském
koníkovi? Tvrdili jsme, že se dospělosti dožívá pouze
dvacet jedinců z tisíce. Smutná pravda je ta, že se
dospělosti dožije méně než pět mořských koníků
z tisíce.

Rébusy

Zuzka 5.A

Přendej jednu sirku tak, aby byl příklad správně.

Dokážeš spojit sluníčka na obrázku jedním tahem, když máš k dispozici
pouze 4 čáry?

Milí čtenáři,
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je úžasné, že náš malý žákovský časopis má před sebou
svoje první prázdniny, stejně jako prvňáčci z naší školy.
U prvňáčků je to zejména zásluhou paní učitelek,
vychovatelek a všech ostatních, co se na životě školy podílí.
U našeho časopisu děkuji za úspěšné dokončení prvního
ročníku nejen těm, kteří dávali podněty, nápady, návrhy
a fotografie, ale také mladým nadějným reportérům za to, že
tu tento krásný časopis může vycházet a dál se vyvíjet.
Na viděnou, vlastně na počtenou
se po prázdninách těší
Mgr. Lenka Králová

1. . ročník, číslo 3 (červen 2018),cena 5,- Kč

Procházka městem
Temné tajemství
Nejen významné stavby, ale
i obyčejné domy mají svoji historii
a svá tajemství. Jedním z nich je
i nenápadný rohový dům v úzké
uličce nedaleko náměstí, který
skrývá své temné tajemství.
Koncem 19. století žil
v tomto domě obchodník Thomas
Müller. Lidé ho v lásce neměli, byl
to podle nich lakomec a podivín.
O dům se nestaral, nechával ho
chátrat. Provozoval zde vetešnický
krám, půjčoval peníze a sousedé
byli přesvědčeni, že je velice
bohatý. Veškeré své úspory nosil
v peněžence na řemínku na krku.
On se totiž o všechno své jmění
velice bál.
V pondělí 5. února roku
1877 našel mladý obuvnický
pomocník lakomého Thomase
Müllera bez známek života. Četník
Anton Tippelty nahlásil vše
u místního soudu, odkud byla
ihned vyslána soudní vyšetřovací

Fotokoutek - Dáme si šlofíka!

komise, aby celou událost co
nejrychleji objasnila.
7. února stanula před
soudem chudá posluhovačka
Barbora Šanderová a její mládenec
myslivec Josef Hammerschmied.
Oba se přiznali, že spáchali tento
zločin kvůli Müllerovým penězům.
Barbora dostala 16 let těžkého
žaláře.

Učení
Karolína, Natálka, Simona 6. A

(podle knihy vladimíra Šindeláře
Kriminální příběhy ze staré
Šumavy)

Pranostiky
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Byl jednou jeden domek
a ten neměl zvonek.
Bydlela v něm holka jedna,
to vám ale byla bedna.
Sluníčko jen hlavou vrtí,
co se to tam holka drtí.
Učí se prý násobilku,
aby měla na kabelku.
V posteli se prý jen učí,
pak že se nic nenaučí!

Postel

Zuzka 8. B

Mám doma rozbitou postel,
tak se z okna dívám na kostel,
ze silnice se na mne kouká ženská,
vedle mne stojí tatra vojenská.
Nedaleko na louce bříza rostla,
teď je pod ní zakopaná kostra.
Ale co to tady vibruje?
Strašně mne to rozčiluje!
Musím to jít zkontrolovat,
asi budu postel opravovat.

Matěj 3. A

Karina 3. A

Lenka 5. B
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Jarní básničky z 2. B
Na jaře se rozkvétala
květinečka roztomilá,
jmenuje se bledule,
nezůstává na nule,
ve škole má jedničky,
skládá samé básničky.

Ozvěny ze školní družiny
V květnu ve všech školních družinách probíhala soutěž o nejhezčí
stolní hru vyrobenou dětmi. Tato soutěž už se stala na naší škole tradicí
a děti se na ni každoročně moc těší. V měsíci červnu ještě proběhne
slavnostní vyhlášení o „Nejhezčí hru“ a poté si děti mohou své výrobky
odnést domů na prázdniny!

Jednou takhle z rána
sněženka se bála,
že ji slunce vypraží
na zeleném zápraží.
Je už jaro, slunce praží
na zeleném zápraží.
Karolína

Petra Stuchelová

Anička

Roste zelená travička,
roztéká se vodička,
vidím pást se kravičky,
myška vylézá z dírečky.
Matyáš

Kdo neskáče, není Čech  PEXESO
Autorem PEXESA je pan Zdeněk Princ. Ten dostal za úkol
vymyslet novou dětskou hru. Přišel s nápadem obrázkové mozaiky. Hra
byla na světě, jen jméno chybělo. Proto si autor půjčil název tehdy
populární soutěžní hry „Pekelně se soustřeď“ – PEKelně SE SOustřeď.
Vůbec první pexeso, které v roce 1965 spatřilo světlo světa, mělo
motivy tehdy nesmírně populárních mayovek (filmy podle příběhů
německého spisovatele Karla Maye) – o rok dříve se totiž v našich kinech
objevil první film o apačském náčelníkovi Vinnetouovi.

Otázky na tělo
Na konec školního roku jsem své zvídavé otázky položila paní
učitelce Mgr. Aleně Smolíkové.
"Paní učitelko, jaký předmět učíte nejraději?"

"Zeměpis, protože skýtá mnoho zajímavého."
"Co děláte ve svém volném čase?"

"Věnuji se zahrádce nebo čtu knížky. Také sbírám
pohledy měst."
"Léto nebo zima?"

"Nevadí mi ani jedno období, ale nejraději mám
krásný prosluněný barevný podzim."
"Pojedete o prázdninách někam na dovolenou?"

"Ještě nevím kam, ale určitě s manželem na týden někam vyjedeme. Jinak
budu trávit dovolenou na zahradě."
"Jaká je vaše nejoblíbenější kreslená postavička z dětství?"
Lucka 6. A
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"Vyrostla jsem na Krtečkovi, ale mám ráda také Maxipsa Fíka, protože
měl svoji Áju."
Kristýna 6. A
Golden Times
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Páťáci se loučí
Tak už je to tu! Jsme nejstarší na prvním stupni a nadešel čas se
s tímto prvním stupněm rozloučit. Nadešlo období loučení. Přichází dny,
kdy se budeme loučit se svými kamarády, kteří odchází na gymnázium,
budeme se loučit s naší paní učitelkou třídní, budeme se loučit s ostatními
vyučujícími. Na prvním stupni jsme se naučili do života to nejdůležitější –
naučili jsme se číst, psát, počítat a na tom stupni druhém se budeme už jen
zdokonalovat. Všem, kteří se nás snažili něco naučit a všem, kteří nás
něco naučili, moc a moc děkujeme. Odcházíme z prvního stupně, kde
jsme největší a nejstarší, abychom se po prázdninách objevili na druhém
stupni a byli nejmenší a nejmladší. Loučíme se s vámi a ještě jednou
děkujeme.

Tajemství zvířecí říše

Lída, Róza 5. B

Sameček a samička mořského koníka si tak trochu vyměnili role sameček nosí ve svém těhotenském bříšku vajíčka a rodí mláďata, o která
se ještě nějaký čas stará.
Je neuvěřitelné, kolik malinkatých mořských koníků se může
najednou narodit. Podle internetových stránek National geographic je
schopen jeden sameček porodit až 1800 maličkých koníčků naráz.
Čerstvě narození koníci ihned klesají na dno, kde jim hrozí
nebezpečí nejen ze strany predátorů, ale i strhnutí mořskými proudy. Proto
se dožívá dospělosti asi dvacet jedinců z tisíce.
Zuzka 5.A

Pro chytré hlavičky  SUDOKU

OlaT
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Deváťáci se loučí
Náš velký dík patří všem paním učitelkám a pánům učitelům
za celých 9 let, které jsme strávili na této škole. Mnoho jste nás toho
naučili. Víme, že to vždy nebylo jednoduché, ale společně jsme to
zvládli. Někteří vyučující byli hodní, někteří byli hodní méně,
některým jsme asi lezli na nervy, ale i přes to všechno věřím, že to
s námi nebylo tak strašné a že jste si to všichni s naší třídou užili tak,
jako my s vámi.
Doufáme, že všichni dorazíte na naše rozloučení a společně
zavzpomínáme na těch krásných devět let.
Berenika 9. A

Co právě letí  Pruhy
Pruhů není nikdy dost a každý z nás by měl mít v šatníku nějaký
ten pruhovaný kousek. Letos se pruhy nosí snad na všem – nejen trička
a sukně, letos můžete vyrazit v pruhovaném saku, kalhotách nebo
klobouku. Na pultech obchodů není problém letos sehnat dokonce
i pruhované pyžamo nebo plavky. Děvčata si na trička a sukně mohou
bez problémů přidat volánky, korálky nebo vyšívané květy.
A nezapomeňte, letos letí proužky různě barevné – zelené, žluté
i červené. Nejlépe všem sednou úzké a nepravidelné pruhy. Kdo si chce
postavu opticky prodloužit a zeštíhlit, měl by volit pruhy svislé.

Podívejte, jaké pruhy umí vykouzlit příroda.
Golden Times

Markéta 5. B
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Sportovní zprávičky  biatlon
Biatlon je zimní sport, kombinující běh na lyžích a střelbu
z malorážné pušky. Úplně první závod se uskutečnil v Norsku roku 1767
mezi tamějšími strážci hranice se Švédskem. Tradice tohoto závodu se
udržela až do roku 1818. První mistrovství světa bylo uspořádáno v roce
1958 v rakouském Saalfeldenu, kterého se zúčastnilo 25 sportovců
ze 7 zemí. I přes malou účast na MS se biatlon
stával stále více oblíbeným a v roce 1960 byl
zařazen do programu zimních olympijských her
v americkém Squaw Valley. V biatlonu však
soutěžili pouze muži. Ženy zasáhly do bojů
o olympijské medaile až v roce 1992, kdy
olympiádu hostilo francouzské městečko
Albertville.
Již třetí rok se biatlonu věnuje Bára z 5. B.
„Báro, proč sis vybrala právě biatlon?“

Hudební koutek  trombon
Trombon či pozoun je žesťový hudební nástroj. Zvuk vzniká
chvěním rtu na nátrubku. V soustavě trubek se pak vytváří
charakteristický tón. Trombon je jedním z nejstarších hudebních nástrojů
vyrobených z kovu. Za první moderní trombon se považuje výrobek
nástrojaře Hanse Neuschela z roku 1478.
Jediným trombonistou na naší škole je Tomáš z 5. B, který nám
o sobě řekl pár slov: „Na trombon hraju už dva roky v souboru v ZUŠce
a hraní mne moc baví, i když třeba hluboké tóny jsou pro mne docela
těžké, ty se musím pořádně ještě naučit. A vůbec nepřemýšlím nad tím, že
bych trombon vyměnil za nějaký jiný nástroj. Můj pan učitel totiž říká, že
trombon je královský nástroj, protože toho umí daleko víc než třeba
trubka.“
Tomáš, Vašek 5. B

Rybníky ve 4. B
Žáci 4. B dostali zajímavý úkol. Měli vymyslet povídku nebo
básničku, ve které se budou vyskytovat tato slova: rákos, hladina, larva,
štika, pulec, rak. Sami můžete posoudit, jak se jim práce vydařila.

„Sledovala jsem biatlon s tatínkem v televizi
a moc jsem si to chtěla zkusit.“
„Jak často trénuješ?“

„Rodiče mne vozí do Vimperka 2x týdně.“
„Máš nějaký sportovní vzor?“

„No jasně, mým vzorem je Gabriela Koukalová.“
„Ta vzduchovka, se kterou střílíš, je tvá nebo ji máš půjčenou?“

„Tu mám půjčenou, ale starat se o ni musím sama. Hodně mi s tím
pomáhá tatínek.“
„Přibliž nám letní verzi biatlonu, ve které jsi nedávno získala 3. místo
v regionálním závodě.“

„Jelikož není sníh, běháme bez lyží a střílíme.“
„Jaké závody tě v nejbližší době čekají?“

„Určitě pojedu na Český pohár a Mistrovství ČR v letním biatlonu
a v zimě mne čeká start na Mistrovství ČR v klasickém biatlonu. Díky
dobrým umístěním v regionálních závodech jsem se na všechny tyto
závody již kvalifikovala.“
Vojta, Viktor 6. B
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Žila jednou jedna štika Marie. Marie jednou vyplavala na hladinu
a na břehu zahlédla pěkného raka. Hned se do něj zamilovala. Začala
plavat k němu. Rak se před ní schoval do rákosí. Pulci se na to divadlo
nevěřícně koukali. Marie vykřikla: „Já bych tě láskou snědla!“ Po této
větě se lekl rak i všechny larvy v rybníce. Štika začala plavat k rákosí.
Všechny ryby se před ní schovaly. Štika se rozhlížela, rozhlížela, ale raka
neviděla. A tak tam raka hledá dodnes.
Eliška, Roman, Martin, Damien

V rákosí žije rak
a jmenuje se Dak.
Nad hladinou plují pulci,
jsou to jenom samí kluci.
Štika loví pod hladinou,
larvy se jí snaží zdrhnout.
Klára, Tereza, Isabela, Daniela

Štika, pulec, larva, rak,
budeme si s nimi hrát.
U břehu rákosí roste,
hodně letní šaty noste.
Pod hladinou ryby plujou
a děti si na břehu hrajou.
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Míša, Jára, Karolína, Martin
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Příšerky z patra

Hej abeceda

aneb už jsme skoro druháci

aneb pasování na čtenáře

Čtení, psaní, počítání
není vůbec těžké přec,
když pod střechou v patře žije
třiadvacet Příšerek.

My jsme z patra příšerky,
kamarádi s písmenky.
Slova, hlásky, slabiky,
nedělej s tím cavyky.

Tuhle třídu přísně střeží
náš zelený Doubínek,
při hodině o přestávce
dělá spoustu blbinek.

Hej abeceda ču ču bugy,
hej abeceda ču ču bugy,
hej abeceda ču ču bugy,
školu já mám rád.

V první Á, tak tam to žije,
kdo zavítá - nelituje.
Cvičíme a tančíme,
pak výkresy tvoříme.

Hej abeceda ...

V prvouce objevujem,
bádáme a zapisujem,
písničky si zpíváme
a svačinky děláme.
V červnu výlet do pohádky
za čerty a za zvířátky.
Pak už jenom hop a skok
a končí nám první rok.
Píšeme mu jedničku
přidáváme hvězdičku.
Sečteno a podtrženo,
bezvadně nám spolu bylo,
Těšíme se na prázdniny
v září zase na koniny,
budou z nás UŽ druháci,
co maj rádi legraci.
6

Šmoulové z 1. B oslavili s maminkami jejich svátek
Prvňáčci chtěli popřát svým maminkám k jejich květnovému
svátku ke Dni matek. K této příležitosti společně s paní učitelkou
připravili besídku, která byla plná písniček, básniček a tanečků.
Nechyběla ani dramatizace, kdy se děti vložily do role rodičů a zahrály
vtipné scénky, které vyvolaly mnohým úsměv na tváři. Také se dostalo
na malé hudebníky, kteří navštěvují ZUŠ, aby vystoupili se svou hrou
na klavír, kytaru či flétnu. Na závěr děti předaly maminkám přáníčka
a dárečky, které samy vyrobily.
Když se ráno probudím,
do školy hned poběžím.
Čeká na mě 1 .B,
učíme se dneska cé.

Doubínek tu čaruje,
čtení to on miluje,
někdy trochu zlobí,
k Příšerkám se hodí.

Také rádi malujem,
nebo něco pracujem.
Prima je i tělocvik,
kotoul vztyk a pak zas klik.

Škola, škola žlutou barvu má,
škola, škola každé ráno nás volá.
Škola, škola šmoulí třída čeká zas.
Školaaaaaaaa

Hej abeceda ...
Každý z nás se raduje,
pan Klimek nás pasuje,
mějte úsměv na tváři,
už z nás budou čtenáři.

Škola, škola ...

Škola

Doubínek

Čtení, psaní nás baví,
protože jsme zvídaví.
Dobrá je i matika,
zajímá nás logika.

Škola, škola ...
Co je to za pavouka,
to nám poví prvouka.
A když někdy zíváme,
raději si zpíváme.
Škola, škola ...
Mgr. Jana Ištoková

melodie písně "Pošta" ze Superstar
Hej abeceda ...
Blázinec se odkládá,
pančelka se nevzdává,
proto hurá voláme,
všichni nahlas zpíváme.
Hej abeceda ...
Mgr. Miroslava Machová

Golden Times

Golden Times

7

