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Pro zimní číslo časopisu jsme se v prvních třídách našich
nejmenších zeptali, co v zimě nejraději dělají?
1. A
Sofinka: „Ráda stavím sněhuláky, naposledy jsem ho pojmenovala
Sofinka.“
Kačenka: „Ráda si hraju se svým sourozencem ve sněhu.“
Toník: „Baví mě stavět iglú.“
Hanička: „Miluju bobování.“
Honzík: „Rád se kouluju s rodinou.“
1. B
Kačenka: „Mám hrozně moc ráda lyžování.“
Karolínka: „Ráda se kouluju se sestrou.“
Pepíček: „Chodím s mamkou bruslit.“
Martínek: „Pokaždé, když napadne sníh, rád stavím se svým bráchou
sněhuláky.“
Lukášek: „Nejvíc mne baví jezdit s tatínkem lyžovat na Libín.“
Anička a Stella 6. B
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Ředitelský sloupek
Milí čtenáři,
doufám, že jste si skvěle užili
jarní prázdniny, odpočinuli
si a věnovali se svým
koníčkům.
Já
nejraději
chodím na procházky s ro
dinou a přečtu si pěknou
knížku.
S přicházejícím březnem se
blíží jednak první jarní den,
ale i termín zápisu do prv
ních tříd včetně akcí, které
ho předchází např. Dny
otevřených dveří a Jarní
hravá stezka. Doufám, že se
všichni těšíte na vaše nové
spolužáky.
Toto období přináší i mnoho
rozmanitých vědomostních
nebo uměleckých soutěží,
kde můžete předvést svůj
talent a nadání.
Blahopřeji všem, kteří již
uspěli ve školních kolech
a budou nás reprezentovat
v kolech okresních. Těm,
kteří se na soutěže teprve
připravují,
přeji
hodně
úspěchů.

Významné dny
Mezinárodní den mateřského jazyka
Na 21. února připadá Mezinárodní
den mateřského jazyka. Vůbec se nejedná
o nějaký po staletí oslavovaný den. Tento
svátek zavedla organizace UNESCO teprve
v roce 1999. Tím největším důvodem bylo
připomenutí téměř 3 tisíc malých jazyků,
kterým hrozí, že do konce 21. století zcela
zaniknou. Na světě existuje něco kolem
7 tisíc jazyků a téměř polovina je
odsouzena k zániku.
Tento den by si každý z nás měl
připomenout, že mateřský jazyk je
nedílnou součástí každého člověka, je to
součást společného dědictví lidstva a tím
největším cílem je chránit světovou
jazykovou různorodost.
Čeština, která se řadí mezi západo
slovanské jazyky, je mateřským jazykem
pro 13 miliónů lidí. Je jazykem nejen pro
Čechy narozené v ČR, ale také pro Čechy
žijící v zahraničí nebo pro cizince, kteří
zde žijí.
Anička a Adina 7. B

Česká nej  kontaktní čočky
Kontaktní čočka je takové malé průhledné kolečko, které je pružné
a dá se přehnout, aniž by se zlomilo. Dá se ale potrhat. Kontaktní čočky
potřebují krabičku rozdělenou na L a R (levé a pravé oko, nesmí se to
splést), ve které je speciální voda, která udržuje čočky před vyschnutím.
Protože se čočky musí i čistit, používá se k tomu takzvaná peroxidová
voda, na to je zase jiná krabička. Nasazují se přímo do oka na oční
duhovku, takže nejsou vidět.
V současné době je velikým módním hitem používání barevných
očních čoček, díky kterým lze dokonale změnit či dolatit svoji image.
Barevné čočky dobarvují nebo úplně překrývají barvu duhovky. V nabídce
různých firem je nepřeberná paleta odstínů, barev a motivů.
První nápad a první koncept kontaktních čoček vytvořil již v roce
1508 slavný italský malíř, vynálezce, konstruktér, astronom, sochař a ar
chitekt Leonardo da Vinci. O 200 let později spatřily světlo světa první
opravdové čočky. Byly ze skla a daly se nosit pouze 2 hodiny.
Průlom přišel v roce 1953 a autorem převratného objevu byl český
vynálezce pan Otto Wichterle, který se svým studentem a asistentem
Drahoslavem Límem vymyslel ideální materiál pro kontaktní čočky.
Zdokonalili a následně celosvětově rozšířili měkké čočky. Ty jsou pro
pacienty lépe snesitelné a mohou poskytnout dokonalou korekci zraku.
Kontaktní čočky jsou nejvhodnějším ideálním řešením na sport,
plavání a pro vše ostatní, kde brýle komplikují jakýkoliv pohyb. Ale
pokud je chce někdo
nosit, musí je snést a
také si na ně zvyknout.
Je to s nimi strašně
nové.

Vaše paní ředitelka
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Všetečné otázky

Zvířecí příběh

A do třetice zde máme novou tvář našeho pedagogického sboru.
Až z Moravy k nám zavítala paní učitelka Mgr. Lucie Kubernová.
„Paní učitelko, co vás přivedlo sem k nám do
Jihočeského kraje?“
„Přivedl mě sem můj manžel Tomáš, který zde má
svou rodinu a své povolání hajného.“
„Je tu na jihu něco jiného, než na co jste byla
zvyklá?“
„Škola je do kopce a chybí mi školní rozhlas. Je tu
všude spousta kopců, na to jsem nebyla zvyklá, jsou
tu pidi vesnice, menší počet kulturních akcí a tak nějak obecně je tu méně
lidí.“
„A co naše jihočeské nářečí?“
„Přiznám se, že někdy mě nějaké slovíčko překvapí. Na Moravě neznáme
výrazy jako psace, tiskace, kopice a taky ty vaše jihočeské koncovky jako
je třeba otcovo.“
„A víte, jaké je nejdelší slovo bez samohlásek?“
„No, nevzpomenu si, tak asi smrt.“
(nejdelší české slovo bez samohlásek je čtvrtčtvrť)
Markéta 9. A

Matějovy hádanky
Máte rádi hádanky? Jestli si chcete chvilku lámat hlavičky, tak
hurá na to. Takže  CO TO JE?
1. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty.
2. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté.
3. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne.
Odpovědi naleznete na poslední straně.
6
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Matěj 7. B

Příběh o úplně ztraceném štěněti
Dášenka, ach ta milá holčička, která je velice dobrosrdečná. Tato
holčička měla po letních prázdninách nastoupit už do třetí třídy. Byl první
školní den, kdy se měli žáci podívat do svých nových tříd. Malá Dášenka
tedy nastoupila do 3. A. Moc se jí tam líbilo, zvlášť její nová paní učitelka.
Byla přátelská a měla pochopení pro všechna dítka.
Druhý den do školy chtěla jít Dáša se svojí kamarádkou Aničkou.
Dohodly si tedy sraz v půl osmé před domem Aničky. Cestou do školy šly
kolem autobusové zastávky, která vždy byla opuštěná, ale nyní pod
lavičkou bylo malé asi šestiměsíční štěně. Děvčátkám poskočila srdíčka,
dlouho se smutně dívala na pejska a pak Dáša rozhodla:
„Tak víš co, Ančo, vezmeme ho s sebou a počká na nás u mé
nemocné kamarádky.“
„Dobře, tak tam to štěně necháme.“ souhlasila Anča.
Když pejsek už byl u kamarádky jménem Klára, byla děvčátka
ve své třídě a učila se. Po vyučování věnovala svou pozornost jen štěněti.
Doma u Dášenky se rodiče dlouho rozmýšleli, co s pejskem, a nakonec se
rozhodli pro jednu věc:
„Dášo, tak to štěně navštíví veterináře, kdyby náhodou bylo
nemocné, ten ho případně ošetří a poté mu koupíme nezbytné doplňky.“
Dášu to nesmírně potěšilo, a proto také hned souhlasila a děkovala:
„Dobře, moc vám za vše
děkuji.“ A za malou chvíli už byli
všichni u veterináře i s pejskem.
Tomuto pejskovi, jelikož byl kluk,
dali jméno Matěj. Po nákupu jeli
domů, kde si s Matějem Dášenka
hrála až do večera. Nikdy nebyla
veselejší než v tento den.
Prosím, nezanedbávejte svá,
ani i opuštěná zvířátka!
Gábina 6. A
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Zima

Pečeme bábovku

Zimo, zimo, zimičko,
dej nám snížku maličko.
Rádi všichni bobujeme,
na sněhu se koulujeme.

Bábovka je populární sladkost téměř po celé zemi, k nám se
dostala v 15. století. Odborníci se shodují, že slovem bábovka se dříve
označovala pouze forma na pečení a tomu, co se v této formě upeklo, se
říkalo bába.
A jak vlastně vzniklo slovo bába a následně bábovka? Teorií je
mnoho a dnes je uznávaná ta, že původní slovo bylo "pápa" a bylo
odvozeno od dětského papat.
Dříve se dělala bábovka jen základní, dnes se dělá mnoho příchutí
například ořechová, čokoládová nebo kokosová. Je velmi jednoduchá na
přípravu, ale pak trochu náročnější na upečení a hlavně vyklopení z formy.

Sněhuláky stavíme,
ve sněhu se válíme.
Na rybníce bruslíme,
do sněhu si kreslíme.
Zimu máme rádi,
vždyť jsme kamarádi.
žáci 2. A

Nemocné kotě
vyjmenovaná slova po L
Bylo jednou jedno kotě a to nemohlo na lyže. Nachladilo se a mu
selo pít pelyňkový čaj. Pelyněk mu moc nechutnal, a taky nemělo rádo,
když se blýskalo. Ale to, že nemělo rádo pelyňkový čaj, ho neomlouvalo.
Muselo ho polykat po litrech. Mělo rádo plyšové hračky.
Slyšelo, jak si o něm ostatní kočky povídají. Maminka a tatínek ho
politovali.
Majitel jeho rodiny měl lysou hlavu.
Kotě ale dál vzlykalo. Jednou ho
nemohli nikde najít. Později se zjistilo,
že mělo malá koťátka. Když ho našli,
měli velkou radost a mohlo s nimi jet
na lyže.
Lukáš 5. B
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Suroviny na bábovku:
 2 vejce (žloutky, sníh)
 0,5 hrnku oleje
 1 hrnek mléka
 1 vanilkový cukr
 2 hrnky polohrubé mouky
 1 kypřicí prášek do pečiva
 1 hrnek cukr krupice
 kakao (dle chuti a pokud chceme bábovku barevnou)
Postup:
Žloutky a cukr ušleháme do pěny, pak přidáme olej, mouku s ky
přícím práškem, mléko a na závěr vmícháme opatrně sníh z bílků. Část
těsta dáme stranou a vmícháme kakao. Světlé těsto vlijeme do bábovkové
formy, kterou jsme vymazali tukem a vysypali strouhankou a navrch
nalijeme kakaové těsto.
Bábovku pečeme v předehřáté troubě cca 30  40 minut. Na závěr
vyklopíme, pocukrujeme nebo můžeme bábovku polít čokoládou.
Dobrou chuť.
Eliška 8. A
Golden Times
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