Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

Tajemství zvířecí říše  řešení

Žákovský časopis

Tak co, už víte, kde tučňák císařský žije? Správná odpověď vám
vyjde v tajence křížovky.

Přísloví  řešení
Ráno moudřejší večera.

Křížovka

Zimní okénko do 9. C

1. hřeje nás v zimě na krku * 2. nejrozšířenější zimní sport * 3. zimní sport,
ve kterém zářila Gabriela Koukalová * 4. prkno na sníh * 5. teplota
pod nulou * 6. je sněhová a nejsou na světě dva stejné tvary * 7. kam
sypeme v zimě ptáčkům zrníčka * 8. nasazují se v zimě na ruce * 9. zimní
měsíc * 10. rychlý sesuv směhu ze svahu
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Letošní školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny a pro žáky
9. C to znamená, že nastalo období velikých změn. Nastalo období, kdy si
každý z nás musí vybrat, kam dál povedou jeho kroky, období volby
povolání, období přijímacích zkoušek a loučení se s naší školou, kde jsme
prožili příjemných devět let. Proto jsme se deváťáků zeptaly, jak se cítí,
na co se těší a jaké mají cíle a plány?
Lili: „Můj cíl je dostat se na střední školu. Z přijímacích zkoušek mám
strach, ale doufám, že to dobře dopadne.“
Martin: „Těším se, až za mnou budou přijímačky a budu mít klid.“
Justýnka: „Cílem je pro mne dostat se na školu a po přijímačkách si
naplno užít léto.“
Petr Z.: „Jsem si jistý, že přijímačky zvládnu a učit se na ně asi moc
nebudu. A taky se těším na novou školu.“
Eliška: „Přijímacích zkoušek se bojím. Na střední školu se těším, ale bude
se mi stýskat po spolužácích.“
Honza: „Přijímaček se nebojím, ale vím, že to nebude nic jednoduchého.
A už teď vím, že se mi bude stýskat po některých lidech ze třídy a asi
i po některých vyučujících.“
Lucka a Aneta 9. C
ročník 3, č. 2/201920, cena 6, Kč, počet výtisků 280, únor 2020

Ředitelský sloupek

Pečeme masopustní koblihy

Módní trendy

Milí čtenáři,
v letošním roce jste si
mohli
užít
pololetní
prázdniny společně s těmi
jarními. To nastává jednou
za 6 let. Spousta z vás toto
zažije během školní do
cházky dvakrát, ale některé
ročníky jen jednou. Během
února a března nás čekají
následující akce. 18.2. to
bude masopustní průvod
městem včetně zábavného
odpoledne v prostorách
školy. Dále to bude Den
otevřených dveří a Jarní
hravá stezka pro předško
láky.
Děkuji všem žákům, kteří
se budou podílet na těchto
dvou akcích tak, aby se zde
budoucí školáci cítili dobře.
Hodně úspěchů do 2. po
loletí přeje všem
Mgr. Lenka Králová

Masopustní koblihy se podle
tradice pečou na "tučný čtvrtek". Plnit by
se měly nejen tradičními náplněmi, jakými
jsou marmeláda, mák či povidla, ale dnes
není výjimkou plnit tuto sladkou
pochoutku náplní čokoládovou, nugátovou
nebo borůvkovou. A ozdobit je můžeme
třeba sladkou šlehačkou.
A zde je vyzkoušený koblížkový recept:
1 hrneček mléka
kvasnice a lžička cukru
Do teplého mléka přidáme cukr, kvasnice
a necháme vzejít kvásek.
18 dkg polohrubé mouky
18 dkg hladké mouky
2 žloutky
1 vanilkový cukr
citrónová kůra
špetka soli

Kůže – tak to je slovo, které vystihuje trend letošní zimy. Kožené
bundy, kožené kabáty, kožené kalhoty a sukně, kožená saka – pokud
sáhnete do šatníku právě po některé z těchto věcí,
rozhodně budete in!
A co by nám dívkám nemělo chybět? No
přece kabelka. A jak jinak – samozřejmě kožená.
Ale pryč s velikými objemnými kabelkami, letos letí
minikabelky velikosti xxs. A pokud se vám podaří
doplnit svůj outfit koženými botami, rozhodně tím
nic nezkazíte.
Markéta 7. B
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Kvásek nalijeme do mouky, přidáme
ostatní suroviny a vypracujeme těsto.
Nakonec přidáme 3 dkg rozpuštěného
másla.
Těsto znovu propracujeme a necháme
na teplém místě kynout.
Po vykynutí těsta vytvarujeme koblížky,
po obou stranách je pomalu smažíme
na oleji a po vychladnutí je plníme.
Hotové koblihy pocukrujeme nebo je
ozdobíme šlehačkou.
Eliška 6. A
Golden Times

Maminka

Zima

Maminka je nejlepší,
nemůže být ještě lepší.
Ráda mi vždy fandí
a nerada randí.
Ráda chodí na procházky,
přeskakuje přes oblázky.
A já chodím na kroužky,
přeskakuji přes proužky.
Teď už konec básničky,
jedné malé rosničky.
Barbora 3. B

Venku je vždy velké chladno,
piji horký čaj až na dno.
Sáňkuji a bobuji
ráda se i kouluji.
Dlouhá zima je tu,

Poznáš př
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Slavní rodáci  Doc. PhDr. Josef Beneš, CSc.

Významné dny  Masopust

Josef Beneš, který se narodil 11. ledna 1902 v Jánské ulici jako
nejstarší ze tří dětí prachatického optika Josefa Beneše, byl vysokoškolský
pedagog a zakladatel české vědy o příjmeních. I on se učil optikem
a pracoval u otce a v 19 letech byl přijat do kvarty Gymnasia
v Prachaticích. Ve studiích pak pokračoval na filozofické fakultě
Univerzity Karlovy.
Ve své vědecké práci se Josef Beneš
zabýval problematikou českých příjmení. Již
v roce 1948 napsal knihu „O českých
příjmeních“. Česká jazykověda dostala tak
úvodní dílo k nauce o příjmeních. Zajímal se
o celé spektrum českých příjmení, zvláštní
pozornost však věnoval německým příjmením
Čechů. Josef Beneš zemřel v Praze v roce
1984. Jeho stěžejní práce „Německá příjmení
u Čechů“ byla vydána až v roce 1998.
Vojta 8. B
Zdroj obrázku:FENCL, Pavel, Jan Antonín MAGER a Antonín

Masopust je svátek od nepaměti spojený s končící zimou. První
zmínky o tomto svátku pocházejí již ze 13. století. A i přes to, že je tento
svátek spojován s pohanskými zvyky, křesťané ho přijali za svůj.
Masopust nemá v kalendáři pevné datum. Termín masopustu
vychází z pohyblivého termínu Velikonočního pondělí – před
Velikonočním pondělím by se měl dodržovat 40denní půst  a právě před
tímto půstem přichází masopust.
Přípravou na masopust je "tučný čtvrtek" (20. 2. 2020). Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý
rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala v neděli (23. 2. 2020). Také
toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni
chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec
se často protáhl až do rána.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý (25. 2. 2020). Toho dne
procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení. Obchůzky masek neměly závazná pravidla, záleželo na vtipu
a pohotovosti, jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude
pohoštěny. Masopustní zábava
končila vždy přesně o půlnoci.
Tehdy zatroubil ponocný na roh
a rychtář všechny vyzval, aby se
v klidu rozešli domů, protože
nastala "popeleční středa" a s ní
předvelikonoční půst. Lidé věřili,
že pokud budou o masopustu
tancovat přes půlnoc, objeví se
mezi nimi ďábel, často jako cizinec
v zeleném kabátě.
Róza 7. B

JURČO. Prachatice: obrazy z paměti města. Prachatice: Město
Prachatice, 2012. ISBN 9788026029755

Na návštěvě u prvňáčků
A co naši prvňáčci dělají v zimě?
Ondra: "V zimě sáňkuju a taky jezdím na lyžích a na lyžích mě to moc
baví."
Kája: "Hodně lyžuju, ale nerada bruslím, to mě
vůbec nebaví."
Alžbětka: "Ráda sáňkuju a nejraději na dřevěných
sáňkách, to je super."
Anička: "Moc ráda lyžuju, hraju si se sněhem,
stavím sněhuláky a tak."
Vašek 7. B
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Naše česká nej  Český lyžařský svaz
Za tradiční země spojené s lyžováním jsou dnes považovány
Švýcarsko, Norsko, Švédsko a Finsko. Ale asi nevíte, že úplně první Svaz
lyžařů byl založen 21. listopadu 1903 a to u nás v Čechách v hospůdce Ráj
v Jablonci nad Jizerou. Zakládajícími kluby byly Český Ski klub Praha,
Český Krkonošský spolek Ski Jilemnice a Český Ski klub Vysoké
nad Jizerou. Předsedou nově vzniklého svazu byl jmenován krkonošský
učitel Jan Buchar, kterého později vystřídal Josef RösslerOřovský.
Díky svému prvenství stáli Češi také u zrodu Mezinárodní lyžařské
komise (1910) a současná Mezinárodní lyžařská federace (FIS), která
spatřila světlo světa v roce 1924 v Chamonix, vznikla
právě z iniciativy RössleraOřovského.
Dnes má u nás svaz asi 18 000 členů a na hory
kromě nich ročně vyráží až 2 milióny Čechů. Ti si
nasazují na nohy podivná prkna zvaná ještě za první
republiky ski a sjíždí sjezdovky, objevují mrazivou
zasněženou zimní krajinu a na těchto prapodivných
prkénkách provádí různé krkolomné skoky. Míša 6. A

Tajemství zvířecí říše  tučňák císařský
Pojďme si tentokrát představit zvířátko obývající zemi sněhu
a ledu. Pojďme se společně podívat, jak žije tučňák císařský. V tomto
čísle chybu nehledejte, dnes pro vás máme na závěr
připravenou jednoduchou otázku.
 Tučňák císařský je největší z tučňáků. Samec je větší než
samice, dosahuje výšky 122 cm a může vážit i 45 kg.
 Tučňák císařský má černou hlavu i hřbet, břicho má bílé
a kolem očí žlutooranžové zbarvení. Může se dožít až
50 let.
 Při lovu vydrží tučňák pod vodou až 30 minut a umí se
ponořit do hloubky až 560 metrů.
A otázka na závěr: Víte, kde tučňák císařský žije?
Andrea 7. A
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Všetečné otázky
Mrazivé zimní otázky jsem tentokrát položila paní asistentce
Emílii Šináklové.
"Paní asistentko, co máte na zimě nejraději?"
"Nejraději mám Vánoce, vánoční prázdniny, s tím spojenou pohodu
a nesmí chybět procházky zasněženou zimní krajinou. Ale přiznám se, že
mám raději léto, protože letní prázdniny jsou mnohem delší."
"Byla jste už letos na horách?"
" Letos ještě ne. Zatím čekám, jestli nám Paní Zima ukáže, co umí,
a zasype hory sněhovou nadílkou."
"Jak jste trávila zimu jako malá?"
"Když jsem byla malá, bývalo hodně sněhu nejen na horách. Hodně
jsme jako děti sáňkovali, občas lyžovali, bobovali a stavěli jsme
sněhuláky. Nebylo nutné jezdit za sněhem někam daleko, sněhu bylo
všude dost."
"Co říkáte na letošní sněhovou nadílku?"
"Že není sníh ve městě, to mi tolik nevadí, ale je škoda, že přírodní sníh
není ani na horách. Už kvůli vám, dětem, bych si přála, aby byla zima více
bílá."
"Lyže nebo snowboard?"
"V dětství určitě lyže a dnes ani jedno z toho. Před jízdou po sněhu
na čemkoli dávám přednost raději klidným procházkám,"
Markéta 7. A
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