Tajemství zvířecí říše  řešení

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

Žákovský časopis

Kvíz: 1.Gabra, 2.ano, Martina, 3.sova pálená, 4.srazila se s puštíkem a zlomila si
křídlo
Přesmyčky lehké: 1.Gabra, 2.sovička
Přesmyčky těžké: 1.krmelec, 2.borovice

Křížovka
1. zdobí se tím stromek, 2. zpívají se na Vánoce, 3. co dostaneš pod stromeček, 4. na čem
Santa vozí dárky, 5. kde se narodil Ježíšek, 6. přináší štěstí, 7. čtyři neděle před Štědrým
dnem, 8. svítí na nebi, 9. druh vánočního stromečku, 10. dává se na dveře, 11. svítí na
stromku, 12. padá v zimě, 13. dávájí se pod talíř, 14. peče se na Vánoce, 15. vánoční
ryba.

Pečeme  medové perníčky
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Dříve se perníčky pekly a věšely na vánoční stromeček místo
ozdob. Dnes patří perníčky mezi nejoblíbenější vánoční pochoutku.
Na těsto budeme potřebovat:
65 dkg hladké mouky
25 dkg moučkového cukru
2 lžičky sody
10 dkg medu
5 dkg másla
4 vejce
2 lžičky mletého perníkového koření
Postup:
Vejce, med, cukr, tuk, koření a sodu dáme do mísy a dobře rozmícháme.
Přidáme mouku, vše dobře propracujeme a necháme těsto do druhého dne
odpočinout. Druhý den těsto rozválíme a vykrájíme tvary. Ty pak
pokládáme na plech vyložený pečícím papírem. Perníčky před upečením
potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme 710 minut na 180200°C.
Po upečení necháme vychladnout a poté můžeme perníčky libovolně
ozdobit.
Eliška 8. A
ročník: 5, č.: 2/202122, cena: 5, Kč, počet výtisků: 290, vychází prosinec 2021

Ředitelský sloupek

Významné dny  31. 12.

Česká nej  nejvěrnější přítel člověka

Milí čtenáři a čtenářky
vánočního čísla, přichází
předvánoční čas, který je
i letos pod vlivem epide
miologických opatření.
Uvidíme, zda dojde i
na prodloužení vánočních
prázdnin. Děkuji vám i
Vašim rodičům za to, jak
spolu s učiteli skvěle
zvládáte karantény a další
překážky.
Doufám, že se bude
moci uskutečnit Mikuláš
a vánoční besídky alespoň
ve vašich třídách. Tím více
vám všem přeji, abyste si
adventní čas jako je pečení
cukroví, zapalování svíček
na adventním věnci, zpívání
koled a další tradice, co
nejvíce užili doma ve vašich
rodinách.
Přeji Vám krásné
vánoční svátky, spoustu
dárků
pod
stromeček,
pohodové prázdniny a hodně
zdraví do nového roku vám
všem a vašim blízkým. Těším
se na vás v roce 2022.
Vaše paní ředitelka

Silvestr je mužské křestní jméno
latinského původu, které v překladu
znamená „muž z lesa“. Svátek slaví po
slední den v roce, proto na tento den
připadají oslavy konce roku a přicháze
jícího roku nového.
Den památky papeže Silvestra I.,
který zemřel roku 335, zasvětili na den
31. prosince již staří Římané. Do poloviny
16. století platil juliánský kalendář, podle
kterého se konec roku v různých oblastech
lišil. Až ve druhé polovině 16. století byl
postupně přijímán náš současný grego
riánský kalendář (v Čechách to bylo v roce
1584), a tak začal platit jednotný začátek
roku.To se ale ještě bujaré oslavy nepo
řádaly. Lidé chodili spíše do kostela a tento
den slavili podle daných církevních
zvyklostí v poklidu a tichosti. Zvyk
hlučných oslav končícího roku pochází až
z 19. století. Už tehdy se lidé scházeli,
bavili se a veselili. V té době se také
poprvé objevují silvestrovské dobroty
podobné dnešním chlebíčkům a jedno
hubkám. O půlnoci nesměl ani tenkrát
chybět novoroční přípitek.
A víte, že se na Silvestra nesmí
prát? Nikde nesmí přes silvestrovskou noc
viset prádlo, to přináší smůlu. K obědu by
měla být čočka, aby se v domě držely
peníze, a nesmí se servírovat drůbež, aby
z domu neulétlo štěstí.
Anička a Adina 7. B

Ani o Vánocích bychom neměli zapomínat na naše domácí
mazlíčky a jistě i jim přinese Ježíšek nějaký ten malý dáreček. A víte
vůbec, jaké domácí zvířátko je u nás nejoblíbenější?
V Česku má nějaké domácí zvíře více než polovina obyvatel.
Nejvíce lidí má doma pejska. Je to tak, Češi chovají nejvíc psů na počet
obyvatel v Evropě. Chováme prý více než milion psů.
Psa si lidé pořizují z různých důvodů. Starším lidem pes nahrazuje
odrostlé děti, pro osamělé lidi je pejsek společníkem, na vesnici ho mají
lidé venku v boudě jako hlídače, ve městech často sdílí pes se svými
majiteli nejen byt, ale někdy i ložnici, a dokonce i postel.
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Můj pes
Můj pes je takové docela dost velké
zvíře. Trochu jsme to přehnali s krmením, takže
z naší fenky vyrostlo takové mini prasátko.
No, začnu třeba tím, jak se jmenuje.
Jmenuje se Angie a je to německý (překrmený)
ovčák. Jako malá byla opravdu jako z divokých
vajec, ale to za chvíli sami poznáte. Proč to
poznáte? Protože to naše malé trdlo je opravdu
nezkrotné. Dříve, když jsme si vůbec dovolili
odjet bez ní někam mimo domov, tak se nám
za to mstila. Rozkousala, co se dalo, talíře
(plastové), pustila se i do našeho křesla na balkóně, začala mamce hrabat
do záhonů, a aby toho nebylo málo, pustila se i do mého telefonu, protože
jsem ho nechala doma. Ale to hlavní, co jsem ji bohužel naučila já, je
otevírat si dveře. Takže v zimě, když je venku kolem nuly, tak si otevře
dveře obýváku a pak i ty ven, ale na to, aby si je po sobě zavřela, tak na to
už nemyslí. To jsem ji jaksi nestačila naučit.
Ale co, s vadou či bez, stále je to naše velké zvíře, které bychom
už za nic na světě nevyměnili.
Míša 8. A
Golden Times
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Všetečné otázky

Tajemství zvířecí říše

Další novou tváří tohoto školního roku na druhém stupni je paní
učitelka Bc. Lenka Kozakevičová. Přečtěte si, jak se popasovala s našimi
všetečnými otázkami.

Gabra a malá sovička
V jedné chaloupce u lesa žila malá rodinka, kterou tvořili:
maminka, tatínek, Gabruška a její malý bratříček Martínek.
To jednou v předvánočním čase šla Gabra do lesa nakrmit
lesní zvěř, aby zvířátka nemusela trpět hlady. Když došla ke své
oblíbené mýtince, pomalu zde vysypala jídlo pro zvířátka. Na malý
smrček pověsilo děvče jablka, zob pro ptáčky a mrkve. Do krmelce,
který vyrobila spolu s tatínkem, kladla seno pro srnečky a srnky,
vedle na zem vysypala zrní pro ptáčky a kaštany pro prasátka. Když
měla už hotovo, začali tam k holčičce létat různí ptáčkové, ale
nejvíc tam bylo sýkorek. Už se chystala Gabra na odchod, když tu
najednou prásk! Něco spadlo. A jéjej! Malá sova pálená se zřítila
rovnou z vysoké borovice, kde asi trávila mládí. Gábinka vzala
malou sovičku opatrně do ručiček a začala se jí vyptávat: „Copak
sovičko tu děláš? Já myslela, že jsi schovaná někde v dutině stromu.
Ach ne! Máš něco s křidélkem.“ V tu chvíli ptáček zapískal: „Já
jsem se střetl s puštíkem obecným nad touto mýtinkou. A teď nevím,
co dál. Nemohu létat a tady zřejmě zmrznu.“ „Neboj se, já tě vezmu
s sebou ke mně domů a budeš v mém domě přebývat zimu. No snad
to rodičům nebude vadit.“ „Tak ti tedy děkuji předem a na jaře se
setkám s mojí rodinkou.“ A tak si vzala Gabruška sovičku s sebou
domů, kde prožili Vánoce.
A tím vám všem přeji hezké Vánoce a vánoční svátky.

„Jaké vánoční cukroví máte nejraději?“
„Pudinkové do strojku, které dělala moje babička, ze svých receptů mám
nejraději medovníkové kuličky a samozřejmě nejvíc mi chutnají vanilkové
rohlíčky, které peče můj manžel s našimi dětmi.“
„Kdy jste dostala první pětku?“
„Na prvním stupni to asi nebylo, ale na druhém jich bylo více.“
„Přišla zima, takže co vy a zimní sporty?“
„Vytáhnu boby pro naše holky a svezu se s nimi a pomůžu se stavěním
sněhuláka.“
„Jsou filmy, na které koukáte stále dokola?“
„Zrovna teď v době adventu si nenechám ujít Lásku nebeskou. A jinak
Bondovky, Avengers a Sherloka Holmese v podání Roberta Downey Jr.“
„Umělý nebo živý stromeček?“
„Poslední dva roky jsem spokojená s umělým stromečkem, který si doma
užíváme už od začátku prosince.“
Markéta 9. A

Kvíz
1.Jak se jmenovala holčička v tomto příběhu?
2.Mělo toto děvčátko sourozence?
3.Jaký druh sovy potkala?
4.Co se stalo malé sovičce?
Správné odpovědi naleznete na poslední straně.
Gábina 6. A
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Sovičkové přesmyčky

Kam na lyže  Libínské Sedlo

Vraťme se ještě k příběhu malé sovičky. Vyluštíte tyto přesmyčky?
LEHKÉ
1.arbGa
2.ičkoasv
TĚŽKÉ
1. rmekcel
2.ecorobiv
Správné odpovědi naleznete na poslední straně.
Gábina 6. A

Sněhulák Hulák

Sněhulák

Zima už je veliká,
koukni se na Pepíka.
Pepík staví sněhuláka,
staví ho až do noci
i dny mezi Vánoci.
Rozhodl se, jaké mu dá jméno –
Hulák se zdál nejlepší.
Tak a je vyřízeno!

Byl jeden sněhulák,
ten měl rád mák.
Máku bylo hodně málo,
hodně lidí si to přálo.
Přáli si i kaši,
co dělali naši.
Naši kaši udělali,
se všemi se podělili.
A tak měli Vánoce
zase jednou po roce.
Byla dlouhá zima,
ale byla prima.
Na sáňkách dlouho jezdili,
až tam z toho usnuli.
Ráno když se probudili,
tak tam zase sáňkovali.

Adéla,
Anička B.,
Katka V.,
Míša 7. B

Mates I., Honza,
Vašek, Táda 7. B
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Tak už tu máme zase zimu a milovníci zimních sportů vyndavají
po roce své lyžařské vybavení. Ne každý z nás se ale vydá na lyže někam
za hranice, tak si pojďme představit místní lyžařský areál Libínské
Sedlo, který máme na dosah ruky.
Toto malé středisko je jediné svého druhu na Prachaticku.
Sjezdovky jsou zde čtyři, nepatří sice k těm
nejdelším na Šumavě, ale je to tu bez front. Všechny
jsou uměle zasněžovány a díky osvětlení je zde
možné zažít večerní lyžování. Pro začínající malé
lyžaře tu mají lyžařskou školičku a ti nejodvážnější
mohou vyzkoušet skok do nafukovací matrace
Bigair Bag.
Matěj 7. B

Na návštěvě u prvňáčků
Také v čase předvánočním jsme navštívily naše malé prvňáčky
a zeptaly jsme se jich, na co se o Vánocích nejvíce těší, co si přejí
od Ježíška a jaké mají nejraději cukroví.
Miky 1.A: „Těším se na úplně všechno a chtěl bych tablet. A úplně nejvíc
mám rád věnečky.“
Milenka 1. A: „Těším se hlavně na stromeček, od Ježíška bych si přála
svůj tajný deníček a nejraději mám perníčky.“
Kubík 1. A: „No těším se na Ježíška, který by mi mohl přinést
mechanickou ruku. A z cukroví mám nejraději chaloupku z perníku.“
Kristýnka 1. B: „Já se na Vánoce nejvíc těším na stromeček, pod kterým
bych chtěla najít princeznovské šaty. Jo a z cukroví mi nejvíce chutnají
vosí hnízda.“
Peťa 1. B: „Já se těším na dárky a chtěl bych, aby tam byl letos starwars
meč. A nejlepší jsou asi perníčky.“
Tomášek 1. B: „No těším se na večeři a hlavně na řízek. Pod stromečkem
bych chtěl mít auto na ovládání a z cukroví mám nejraději kokosky.“
Anička a Stella 6. B
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