Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240

Žákovský časopis

Matějovy hádanky  řešení
Už znáte odpovědi na moje hádanky? Pokud si nevíte rady, tak tady jsou:
1. mapa, 2. pravá ruka, 3. tma

Letní osmisměrka
Tajenka: Blíží se ____________________
zmrzlina
slunce
teplo
kraťasy
pláž
dovolená
prázdniny
výlety
moře
žralok
plavání
auto
jídlo
volno
led, cesta
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Zprávičky z devítky
A je to tady! Společně strávených devět let uteklo jako voda.
Naše cesta začala 1. září 2013 a teďje před námi náš poslední měsíc
mezi vámi na této škole a po prázdninách půjde každý z nás jinou
cestou.
O rozloučení s lidmi, které znáte takovou dobu, se jen těžko
mluví, ale je to nutná součást našich životů. Kdybychom se
nepřesunuli přes tuto část života, nedostali bychom se dál a nezažili
další skvělé chvíle. Jednou vytáhneme staré fotky a budeme své
rodině vyprávět, jak skvělé bylo prožít s vámi společných 9 let.
Budeme vyprávět, jak nám ti lidé chybí a jak nám pomohli vytvořit
naši osobnost.
Velmi těžké rozhodování, jakou střední školu si vybrat, i
všechen stres z přijímacích zkoušek jsou už pryč. Zbyly nám už jen
zážitky a vzpomínky na školu, učitele a kamarády. Bylo to krásně
strávených 9 let a nám už teď nezbývá nic jiného, než říci:
"Děkujeme."
Sabča a Amálka 9. B
ročník 5, č. 5/202122, cena 5, Kč, počet výtisků 290, červen 2022

Ředitelský sloupek

Významné dny 1. června

Milí čtenáři,
blíží se nám konec
školního
roku.
Naši
nejmladší žáci budou mít
za sebou první rok školní
docházky, který se ani letos
nevyhnul online výuce.
Nejen oni, ale i vy všichni
ostatní jste ho skvěle zvládli.
Na
konci
června
se
slavnostně rozloučíme nejen
s našimi deváťáky, ale také
páťáky, kteří odchází na ví
celetá gymnázia. A tak je
červen jejich posledním
měsícem u nás.
Přeji jim hodně
úspěchů v dalším studiu.
Tak ještě zabojovat o dobré
známky a pak hurá na letní
prázdniny.
Pohodové letní dny
a na viděnou prvního září
ve školních lavicích.

První den v červnu patří jen dětem.
Na tento datum připadá Mezinárodní den
dětí, který se slaví po celém světě.
První pokusy věnovat samostatný
den dětem se objevily v 19. století v USA.
V roce 1856 začal s oslavami reverend
Charles Leonard. V Evropě má nejstarší
tradici tento den v Turecku, kde se slavil již
od roku 1923. Mezinárodně se den dětí
slaví od roku 1950, kdy byl vyhlášen jako
Den pro ochranu dětí.
Organizace
spojených
národů
vyhlásila v roce 1954 Světový den dětí
a dnem oslav byl zvolen 20. listopad.
Některé státy si ponechaly datum dětského
dne na počátku června, jiné slaví tento
Vaše paní ředitelka svátek v listopadu.
Ať už si státy vybraly datum letní
nebo podzimní, tento den oslavuje
výhradně děti. Cílem je poukázat na nej
mladší obyvatele, na podporu dětí,
poskytnutí dobrých podmínek pro jejich
vývoj a vzdělání.
Adina a Anička 7.B
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Inspirace tvorbou Mikoláše Alše

Tamara 9. A
Andrea 9. A

Letní básnička
Konečně červen a už jenom krok,
bude tu výzo a do prázdnin skok.
Ještě pár výletů, akcí a učiva,
potom má pravice na školu zamává.
V myšlenkách vidím se na slunci u vody,
válím se na dece a pojídám jahody.
Řeknu si: „No co, jdeme si užívat!“
V září se sejdeme a o zážitcích budem si povídat.
Golden Times

Anička 9. B

Gabča 6. A
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Na návštěvě u prvňáčků

Kam na výlet?

Také před prázdninami jsme zavítaly mezi naše prvňáčky a při té
příležitosti jsme se jich zeptaly: „Na co se o prázdninách nejvíce těšíte?“

Léto se kvapem blíží. Určitě už jste se zamýšleli nad tím, kam
vlastně pojedete na výlet či dovolenou. Do ciziny, nebo si chcete
procestovat naši ČR? Já bych volila procestovat si naši krásnou republiku,
protože tu máme opravdu hodně památek a zajímavostí.
Ovšem dnes omrkneme jen jednu a to náš jedinečný Pražský hrad.
Mám pro vás totiž takové malé zjištění, které možná ani nevíte. Jeho
historie je také velice zajímavá, tak honem na to.
Pražský hrad byl prapůvodně středověkým hradištěm, které začalo
dostávat podobu hradu v roce 1135. V tomto roce zde vládl kníže Soběslav
I. a jeho snahu o vybudování hradu podpořil král Přemysl Otakar II.
V roce 1541 zachvátil hrad ničivý požár, který zničil kapli Všech svatých
a poškodil Starý královský palác, kdy jeho pozdně gotická stanová střecha
lehla popelem. Požár také poškodil katedrálu. Během následujících let
probíhaly rozsáhlé opravy, kdy jižní věž katedrály sv. Víta dostala nový
ochoz a střechu. Na hradě měli také exotická zvířata. V Královské zahradě
byl vybudován takzvaný Lví dvůr pro exotickou zvěř a do Jeleního
příkopu byli vysazeni jeleni.
No a teď ta zajímavost, které z vlastní zkušenosti moc lidí nevěří.
Náš Pražský hrad je se svou plochou (téměř 70 000 m2) největším
hradním komplexem na světě. Tedy alespoň podle Guinessovy knihy
rekordů. Součástí komplexu je také gotická katedrála sv. Víta, největší
chrám v naší zemi a hrobka českých králů.
Míša 8. A

1. A
Nelinka: „Těším se, až pojedeme s rodinou na výlet.“
Elinka: „O prázdninách mám narozeniny a na ty se hrozně těším.“
Saša: „Až pojedeme k babičce.“
Terezka: „Pojedu na skautský tábor.“
Maruška: „Těším se, až budu jezdit na kole.“
1. B
Verunka: „Až pojedeme do Brna do ZOO.“
Eliška: „Ráda jezdím se sestrou k babičce hrát si se zvířátky.“
Martínek: „Těším se, až pojedeme se sourozenci na chatu.“
Vašík: „Až pojedeme s babičkou k moři.“
Mareček: „Těším se, až pojedeme na výlet.“
Stella a Anička 6. B

Letní omalovánky
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Pečeme bublaninu
Bublanina je ideální lehký zákusek plný toho nejlepšího čerstvého
letního ovoce. Začala se péct ve Francii pod názvem Clafoutis. V českých
zemích se jí říká bublanina podle procesu při pečení, kdy těsto bublá
a naskočí. Většinou se dělá s různým letním ovocem.
Na těsto budeme potřebovat:
5 vajíček
250 g cukru krystal
10 lžic horké vody
10 lžic oleje
350g polohrubé mouky
1/2 prášku do pečiva
špetku soli
Vejce rozklepneme a rozdělíme je na žloutky a bílky. Žloutky
vyšleháme s cukrem do husté pěny. Po lžících přidáváme vodu a olej.
Potom přidáme směs mouky a prášku do pečiva. Nakonec už jen
vmícháme sníh z bílků ušlehaný se špetkou soli. Těsto vlijeme na plech,
který jsme předem vymazali máslem a vysypali hrubou moukou. Těsto,
které jsme nalili do plechu, chybí už jen dochutit a ozdobit libovolným
ovocem . Pečeme na 170 stupňů 30 minut.
Když je bublanina upečená, necháme ji vychladnout a po vychladnutí ji
můžeme pocukrovat.
Eliška 8. A

Matějovy hádanky
1. Mám města, ale ne domy. Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale ne
ryby. Kdo jsem?
2.Můžeš mne uchopit svou levou rukou. Pravou to ale nikdy nedokážeš,
Kdo jsem?
3. Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš.
Kdo jsem?
Matěj 7. B
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Všetečné otázky
Pro letní prázdninové číslo našeho školního časopisu jsem oslovila
paní zástupkyni Mgr. Martinu Ladýřovou. Už tu s námi strávila téměř celý
školní rok, tak jsem jí přišla položit pár všetečných otázek.
„Paní učitelko, řekněte nám něco osobě.“
„Jaká jsem? Určitě někdy cholerik, jinak si myslím, že jsem kamarádská
a snad i dostatečně chápavá. Snažím se v každém objevit to dobré, i když
to občas nejde. A jako maminka od dvou dětí občas dávám průchod tomu
cholerikovi. Jinak se cítím stále mladá, i když roky ubíhají. Ale jak se říká:
Věk je jen číslo.“
„Jakým žákem jste byla na základní škole?“
„Jako žákyně na ZŠ jsem patřila k lepší části třídy, ale rozhodně jsem
nebyla pilná. Co mi šlo samo, bylo dobře, co mi nešlo, to jsem nerada
doháněla. Nikdy jsem se věci neučila moc dlouho. Vlastně jsem učení
věnovala minimum času.“
„Co máte nejraději na matematice?“
„Její řád a jasná pravidla. Samozřejmě i zde je prostor pro objevení
postupu řešení příkladu, ale člověk vždy najde znovu to, co už někdo
popsal.“
„Co budete dělat o prázdninách?“
„Doufám, že co nejvíce odpočívat, ale jak to půjde, to je ve hvězdách.
Určitě jeden víkend strávím v kempu u Otavy, další se bude řešit podle
potřeby. A v plánu mám také
předělání dětského pokoje pro
budoucí (před)školačku.“
„Moře nebo český rybník?“
„Český rybník. K moři bych
jela jedině na aktivní dovo
lenou. Válení se u vody není
pro mne.“
Markéta 9. A
Golden Times
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