Časopis o naší škole
Číslo 9, březen , duben 2018

Úvodník
Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam
budem.
To jsme si v lednovém čísle stýskali, že máme v
lednu jaro. Tak nám to zima vynahrazuje v březnu.
Na začátku tohoto měsíce nám zamrzla řeka Malše i
u nás před školou. Krásně se dalo bruslit. Jarní prázdniny v polovině března se nesly v duchu spíše zimním. A tak staré přísloví našich předků platí letos doslova.
Doufám, že i toto číslo našeho časopisu vás
zahřeje na duši a přečtete si ho třeba u krbu či u kamen.
Pozor: kopírovací papír špatně hoří. Nevhazujte po přečtení do ohně.
Krásné jaro
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Soutěž

M

inulá soutěžní otázka byla zřejmě těžká, jelikož nikdo
neuhodl, že se jedná o vrchol Kletě
(1084 m).

D„Podle indicií poznej o jakého
nes vám nabídneme otázku z literatury.

autora se jedná.“
Své tipy posílejte na adresu:

casopis.d11@seznam.cz
První správná odpověď bude odměněna knihou, dalších 5 malou sladkostí.

Na čokoládách si
pochutnala redakce. Děkujeme. :)

Malá ukázka z knihy E. M. Stoneové—Tvůrce Narnie

Mladý osmnáctiletý gentleman, trávil letní prázdniny
doma v Little Lea a poprvé s otcem navázal jakýsi přátelský
vztah.. Po prázdninách měl zahájit svá strudia na Oxfordu. Na
Keble College, fakultu, kterou si vybral, nebyl přijat, protože
nedosahoval potřebných výsledků v matematice a postrádal
jakékoli znalosti přírodních věd. Vynikal však ve studiu klasiků,
všechny řecké básníky přečetl v originále. To odpovídalo požadavkům jiné oxfordské fakulty—University College, kam
také nakonec nastoupil.
…. Oxford je krásné středověké město plné kouzelných
zákoutí a starobylých ulic. Vysoké věže kostelů a kaplí se vzpínají k nebi. Městem protékají dvě řeky—Isis a Cherwell,…
nádhernou architekturu a francouzské zahrady si okamžitě
zamiloval. Netušil, že tu stráví zbytek života.
_____________________________________________
V roce 1942 už byl znám a uznáván jak v náboženském,
tak filozofickém světě. Zbývalo ještě získat si srdce dětských
čtenářů,…
…..Na konci 40.let 20.stol. začal Jack psát Lva, čarodějnici a skříň, první ze sedmi knih pro děti, jež tvoří Letopisy Narnie. Prvotní inspiraci k nápadu se skříní, která v příběhu hraje
důležitou roli, protože skrz ni vstupujeme do čarovné země
Narnie, poskytla zvědavá holčička evakuovaná do Kilns. Jack
byl s prací téměř u konce, když se k němu ve snu doslova vřítil
lev Aslan. Sílu, vznešenost a vůdcovské schopnosti vždy u
těchto zvířat obdivoval. Knihu se rozhodl následně přepracovat a z Aslana udělal hlavní postavu příběhu.

……………………………………………………….
(29. listopadu 1898, Belfast – 22. listopadu 1963, Oxford),

známý pod přezdívkou Jack

irský spisovatel, jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské
historie.

je známý díky svému dílu z oblastí
středověké literatury, křesťanské
apologetiky, literární kritiky a beletrie.

Jeho v současnosti nejznámějším
dílem je série knih Letopisy Narnie

Byl blízkým přítelem J. R. R. Tolkiena, autora Hobita a Pána prstenů.
Oba autoři byli vůdčími postavami
mezi profesory anglického jazyka
na univerzitě v Oxfordu.

Stalo se , událo se
V březnu jsme v rámci projektu POKOS přivítali na naší škole Armádu ČR.
Část textu přebíráme ze stránek:
www.pokos.army.cz
Děkujeme
áci se seznámili nejen s resortem obrany a
Armádou ČR, ale dozvěděli se také více o
práci ženistů a pyrotechniků.
Během přednášek byla žákům základních škol
zábavnou a interaktivní formou představena Armáda
ČR a její poslání. V následující části si bechyňští vojáci
připravili čtyři tematické okruhy. V prvním si děti
mohly vyzkoušet souboj s papírovými koulemi, kdy
„bojovali“ Orli proti Ferdům Mravencům. Jednotlivým
členům týmů byly přiděleny funkce od velitele přes
logistika, střelce či zdravotníka a na dětech pak už
bylo vytvořit si vlastní taktiku boje.
Cílem přednášek nebylo pouze dětem objasnit
zásady poskytování první pomoci a chemické ochrany, ale prakticky je připravit na situace, se kterými se

Ž

Bojová hra skončila—všichni mrtví
mohou v běžném životě setkat. Na figuríně
si žáci základních škol vyzkoušeli nepřímou
masáž srdce, nasazení zdravotnického škrtidla či ochranné masky.
První pomoc: Překlápění do stabilizované
polohy
Masáž srdce si vyzkoušela i paní učitelka
Vacková

Žáci si zkoušeli pyrotechnický oblek
Děti zaujalo také vyprávění pyrotechniků o nasazení
v Afghánistánu. Poté, co si ty odvážnější oblékly pyrotechnický oblek, který při ostrém zásahu na těle
vojáka váží 40 kilogramů, zjistily, že práce pyrotechnika není nic „lehkého“.
Během dne došlo i na vyhodnocení výtvarné
soutěže, kdy žáci malovali obrázky s vojenskou tématikou. Na každé základní škole bylo vybráno deset nejhezčích obrázků a jejich autorům byly předány drobné dárky.

Lyžařské kurzy
Letos se lyžařské kurzy konaly na dvou různých
místech. Lednový kurz (7.C + polovina 7.B) - tradičně
na Nových Hutích, únorový (7.A + polovina 7.B) nově
v Českých Žlebech. A právě z tohoto kurzu nám redaktorky Bára s Aničkou poslaly následující text.

předtím nestáli, se za 6 dní naučili obstojně lyžovat.
Nikdo to nevzdal. Ani na běžkách ne. Z naší skupiny
jsme byli pouze čtyři, co již na běžkách někdy stáli.

K lyžáku ale nepatří jenom lyžování. Patří sem
i čas strávený mimo svah nebo stopu. Ten jsme si
náležitě užili a budeme na něj dlouho vzpomínat.
Celý pobyt na horách nám velmi rychle utekl,
všem se nám ve Volarech a v Českých Žlebech moc
líbilo. Obrovský dík patří našemu výhradně mužskému pedagogickému dozoru (V. Beňadikovi, Z. Hniličkovi, R. Vondruškovi a zdravotníku V. Papežíkovi)
za to, že to s námi psychicky vydrželi.
Bára, Anička—7.A

Poznali jste Forresta?
Když se řekne slovo LYŽÁK,
každý z nás i z vás starších :) si jistě
vzpomene na něco jiného. Někdo
na strach, někdo na nervozitu a těšení se, které předcházely … i na
pokoru, se kterou odjížděl. Někdo
na prudký svah, jiný na vlek, na časté pády, někdo si lyžák požitkářsky
užíval, někdo piloval techniku, někteří se zapřisáhli, že lyže již nikdy
neobují,…
I na našem lyžáku to nebylo
jiné. Hned po příjezdu jsme se rozdělili do 3 skupin podle lyžařských
zdatností, zkušeností a dovedností.
Musíme konstatovat, že i spolužáci
ze 3.skupiny, kteří na lyžích nikdy

Jarní hudební soutěž v Praze
Stalo se tradicí, že první jarní čtvrtek vyráží sbor a
orchestr do Prahy na celostátní finále soutěže Jarní
petrklíč.
Letos tomu nebylo jinak. Všemu předcházela velká příprava repertoáru, přihlášení do soutěže, zajištění
dopravy. Vše klaplo na výbornou. Do Prahy, konkrétně do
kulturního centra Krakov na
Praze 8, jsme dojeli v pořádku.
Letos jsme v naší kategorii vystupovali skoro na
začátku, a tak jsme měli po
výkonu ještě čas dojít si na
svačinu naproti do obchodního centra. Jako vždy žáci i
učitelé podali na podiu maximální výkon, a proto přišla
tato volná nezávazná chvilka vhod. Každý ji využil po
svém a kolem 18 hod. jsme se vrátili zpět do sálu na vyhlášení výsledků.
Porota se radila dlouho, ale dočkali jsme se. Sbor

Hlásek s paní učitelkou Ladislavou Polickou si z Prahy
odváží krásné bronzové umístění. Cenu—tradiční po-

mlázku a diplom—šly s paní učitelkou převzít Eliška Anna
Kubíčková a Agáta Dopitová. Gratulujeme.
Petr Pešek

Kluci vs. holky

J

ak víte v prvním pololetí mají kluci dílny a
holky kuchyňky. V druhém pololetí se to střídá, takže mají holky dílny a kluci kuchyňky. V naší třídě si
vedou lépe kluci v kuchyňkách než holky v dílnách.
V poslední době kluci vařili česnečku či lívance. Já
jsem se nemohla rozhodnout čí je lepší. Všechna
jídla mi chutnala stejně dobře. I když 22.2.2018
jsem si málem způsobila zubní kaz, protože všechny
tři skupiny dělaly sladká jídla a daly mi ochutnat.
Tímto bych chtěla poprosit kluky ze 6.A, aby už nevařili sladké jídlo, jinak budu mít nejen kazy, ale i

bůčky. Nechci říct, že to bylo moc sladké, ani že to
nebylo dobré, ale když mi dáte ochutnat jak palačinky, taky i lívance a k tomu mi dáte lžičku NUTELLY... Takže si myslím, že v tomto pololetí (zatím)
vyhrávají kluci v kuchyňkách.
Holky v dílnách si taky nevedou špatně, ale
sem tam jim uteče pár milimetrů, nebo je to křivé,
či to nedrží. Ani nemluvím o barvení dřeva. Vždy
když to napatláme nějakou barvou, tak tu barvu
nemůžeme týden smýt z rukou.
Závěrem tohoto článku je, že si kluci vedou
lépe v kuchyňkách, než holky v dílnách.
Karolína Janků 6.A

Literární pokusy našich žáků
Tentokrát na téma Jaro nám poslali básně začínající spisovatelé ze

třídy 3.B. Děkujeme paní uči-

telce Anně Kendrové za poskytnutí těchto prací včetně výtvarného zpracování.
Krásné jarní čtení

Dopis jaru
Milé Jaro,
vítám Tě už po padesáté sedmé a – na rozdíl ode
mě – jsi stále hezčí a hezčí. Když jsem byla ve věku
svých žáků, příliš jsem si Tvou krásu neuvědomovala, brala jsem ji jako samozřejmost. Teď už si Tě
umím vážit. Přicházíš potichu, doprovázeno sílícími
slunečními paprsky a prodlužujícím se dnem, zahříváš svou kamarádku Zemi, zbavuješ ji ledového objetí paní Zimy a budíš k životu cibulky sněženek a
bledulek… Nemají mnohdy až vyzývavou krásu růží,
ale jejich něžné vzezření dokáže zasáhnout naše
lidská srdce, jsou tak malé a křehké, a přesto se odvážně vydávají do ještě chladného světa. Později se
objeví i další květiny a zeleň, ale ony jsou první.

Když pak vykvetou první sedmikrásky, nemohu si
nevzpomenout na Karafiátovy Broučky…
Jsem Ti vděčná i za to, že mě nepřepadáš
s nějakou záludnou alergií, která mnohé mé kamarády nutí k útoku na nejbližší lékárnu a nákupu hromad papírových kapesníků pro nosy, které by jim
mohl i Vochomůrka závidět, i oči, pro jejichž zarudlou barvu by je hrabě Dracula celkem oprávněně
považoval za své kolegy. Já si Tě mohu užívat se
vším všudy, a také to dělám. Totéž bych přála svým
milým kolegům i žákům naší školy, a všem okolo
sebe.
Tak tedy vítej, Jaro, a buď tak hodné, nezapomeň se za rok vrátit.
Doufám, že se zase setkáme.
Helena Kratochvílová

Víte , jak se o sobě ve verších vyjádřila 7.B ?
Sedmá B
Naše třída sedmá bé
osobností plná je:
Filip je pan Sklerotik,
málem už má z toho tik.
Isabela krásně píše,
uvádí nás do snů říše.
Forry, ten nás pobaví,
mívá zvláštní nápady.
Adam zas rád cestuje,
v zahraničí často je.
Martina má každý rád
on je dobrý kamarád.

Kája když nám chyběla,
Viki strašně trpěla.
Bez houslí že nelze žít
Roman ví a má je mít.
Super kluk – náš Tadeáš,
nosí vlas jak Klus Tomáš.
Na gympl jde Evička,
kéž tam bude jednička.
Ondra chce být v pohodě,
všechno nechá náhodě.
Adélka je velmi krásná,
oči má jak hvězda jasná.
A ta naše Esterka
čilá je jak veverka.

Maruška má hlasu dar,
zpívá jako superstar
a Eliščin dědeček
spraví každý zámeček.
Naše parta na svahu
předvedla svou odvahu.
My ostatní umíráme,
mobily když vypínáme.
Milujeme přestávky,
to máme čas na hrátky.
Nejsme sbírka dutých hlav,
neroste z nás tupý dav.

7.B + H. Kratochvílová
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