ČASOPIS PRO NAŠE ŽÁKY
ZEPTALI JSME SE PANÍ ŘEDITELKY :
Odkud pocházíte?
Pocházím z Benešova u Prahy.
Na co ráda vzpomínáte z dětství?
Na prázdniny u babičky. Na malou vesničku, na veliký rybník, v kterém jsme se koupali. Na zvířata, na koně. Babička měla krávu, kterou jsme chodili pást. Bylo tam
mnoho zábavy pro děti. Prostě takové dětské zážitky.
Jak jste trávila volný čas, když jste chodila na ZŠ?
S kamarádkami a kamarády venku. A čtení. Já jsem stále ráda ležela v knížkách.
Jak vzpomínáte na doby vysokoškolského studia?
Na tyto doby vzpomínám hrozně ráda.
Co se vám líbí na dnešní společnosti?
Na dnešní době se mi určitě líbí možnosti, které jsou.
A co na ní hodnotíte naopak, negativně?
Vztahy mezi lidmi. To je to negativní na dnešní společnosti. Vztahy a nálada ve společnosti je hrozná.
Co si nyní nejvíce přejete pro naši školu?
Peníze, protože když jsou peníze, tak škola se může rozvíjet ve vybavení. Dále takové šikovné kantory, jaké tady máme. Aby nám vydrželi. Také vstřícné rodiče a šikovné děti.
Co vás jako první napadne, když vyslovím tato slova?
hudba – Smetana
rodina – manžel, vnuk, synové
jídlo – hlad
technika – počítač
obličej – úsměv
obyčej – Vánoce
pohádková postava - Křemílek
Naše redakce se rozhodla, že dá každému dotazovanému možnost zvolit
dalšího člověka pro náš rozhovor. Kdo by to tedy podle vás měl být?
Možná náš nový pan kuchař ve školní jídelně.
Součástí výběru je také vámi zvolená otázka na dotyčnou osobu. Na co
se chcete prostřednictvím našich novin zeptat?
(Pozn. redakce: Otázka bude otištěna a zveřejněna v příštím vydání
našeho časopisu Pod lupou.)
Děkuji za rozhovor.
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PROČ ČASOPIS VŮBEC VZNIKL?

KDE ČASOPIS KOUPIT?
Veškeré informace se vždy včas dozvíte na našich plakátcích a na webových stránkách naší školy.

Víme, že mnoho z vás má své zájmy a koníčky, umíte
spoustu věcí, víte plno zajímavostí, máte dobré nápady a
proto jsme se rozhodli vám všem umožnit podílet se na
tvorbě tohoto časopisu.
Školní časopis neslouží jen pro vás, ale i pro vaše rodiče,
prarodiče, sourozence. I učitelé s žáky budou využívat vaše
nápady, náměty v hodinách. Byli bychom rádi, kdybyste
tvořili cokoliv, co vás napadne. Přispívat můžete např. hádankami, pohádkami pro malé děti, malovaným čtením,
básničkami, vtipy, komiksy, hlavolamy, rozhovory, zajímavostmi z vědy, techniky, hudby, sportu, přírody, ale také
otázkami na kohokoliv ve škole, prostě vše, co vás zajímá.
Jste obklopeni učiteli, kterým na vás záleží a my věříme,
že vám ve vaší tvorbě rádi pomohou.

KŘÍŽOVKA PRO MALÉ LUŠTITELE

Ještě chvíli budu
trénovat a bude
ze mě šéfredaktor.

MÁM PŘÍSPĚVEK, CO S NÍM?
Abychom měli vaše příspěvky včas, postupujte dle návodu.
1. Vymyslím prima nápad
2. ,,Hodím“ ho na papír (nelinkovaný, čistý, bílý,
vel. maximálně A4)
3. Napíši své jméno, třídu a věk
4. Nezmuchlaný nápad přinesu nejlépe v obálce nebo
eurodeskách, těmto osobám:
na velké budově panu učiteli Pánkovi
na malé budově paní učitelce Žďánské
nejpozději týden před vydáním nového čísla
5. Těším se na nové číslo

1.

Zvíře, které napodobuje různé zvuky včetně slov

2.

Smyslový zrakový orgán

3.

Obytná stavba

4.

Schránka hlemýždě (zdrobnělina)

5.

Mládě slepice a kohouta

6.

Poslední den před víkendem

7.

Dopravní prostředek pohybující se po vodě

8.

Casper jinak

POZNEJ

SOUTĚŽ ČASOPISU POD LUPOU

PŘÍSLOVÍ
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Přispívat do časopisu může každý žák naší školy. Mimo jiné vyhlašujeme soutěž o nejlepší pravidelné příspěvky
do časopisu Pod lupou. Chceš-li se zúčastnit soutěže o zajímavé ceny, vytvoř do každého čísla časopisu alespoň jeden „hustý“ příspěvek.

Správné řešení naleznete v
příštím čísle.

2

Pokud i vy máte jasno jako pan ředitel Sněžka,
dejte nám vědět. Do konce října odevzdejte jméno
pachatele spolu s usvědčujícími důkazy na podepsaném papíře paní učitelce Žďánské (malá škola)
nebo panu učiteli Pánkovi (velká škola). Ze správných odpovědí bude vylosována jedna, jejíž autor
vyhrává velkou svačinu. Neváhejte a vydejte se po
stopách Sherlocka Holmese!

ZÁHADA ZTRACENÉ SVAČINY
Bylo krásné zářijové ráno a Pepa Poledník se chystal do
školy. Ze všeho nejvíc na světě miloval jídlo, proto měl
tolik rád velké přestávky, kdy si mohl zdlábnout svačinu.
To ráno mu maminka přichystala obzvlášť velký ranec
jídla, den tedy neměl mít chybu. Něco se však pokazilo!
Pepa dorazil do školy, svačinku si pěkně uložil do lavice a snil o chvíli, kdy se zahryzne do svých houstiček. Po
dějepisu a zeměpisu, svých nejoblíbenějších předmětech,
nadešla ona chvíle. Pepa si odskočil na toaletu, umyl si
ručky, zašmátral v lavici a… Nic. Lavice byla prázdná!
Podíval se ještě jednou pořádně do lavice, přehrabal celou
tašku, optal se spolužáků. Nikdo o svačině nic nevěděl.
Pepovi se náhle zhroutil celý svět. Naštěstí byl vždy bystrým chlapcem a dokázal si v každé situaci poradit. Na
chodbě zrovna dohlížela na pořádek jeho třídní učitelka
paní Labská. Rozeběhl se tedy za ní, ta přece vždycky
všechno vyřeší.
„Paní učitelko, paní učitelko, ztratila se mi svačina,“
naříkal se slzami v očích Pepa.
Paní učitelka obdařila Pepu vlídným úsměvem a konejšivým tónem na něj promluvila: „Neboj se, všechno se jistě
brzy vyřeší a ty si nacpeš bříško až k prasknutí. Co jsi měl
dnes ke svačině?“
„Maminka mi namazala housky máslem a proložila je
šunkovým salámem. A abych byl zdravý, přiložila k nim
kedlubnu.“
„Pepíčku, mohu ti slíbit, že než půjdeš domů ze školy,
přijdu celé záhadě na kloub.“ S těmito slovy paní učitelka
Pepu opustila a dala se do vyšetřování. Už následující přestávku seděla paní Labská v ředitelně spolu s třemi žáky ze
své třídy.
„Pane řediteli, stala se taková nemilá záležitost. Pepovi
Poledníkovi se ztratila svačina, šest obzvláště vypečených
houstiček a kedlubna, které mu s láskou přichystala maminka. Nikdo z těch tří mu ji jistě snědl.“
Pan ředitel Sněžka byl moudrý muž. Skrze své silné
brýle se zadíval na tři nebohé žáky. Ani jeden nevypadal
jako svačinožrout, zdání však klame. Pustil se tedy do vyšetřování.
Tonda Vltava byl vždy třídní kvítko. Tradičně měl
dvojky z chování, svým spolužákům neudělal nic dobrého.
Pepu neměl rád a jednou mu přidal do svačiny žížalu. O
velké přestávce se ochomýtal kolem Pepovy lavice a vytahoval špendlíky z nástěnky. Svačinu si ten den do školy
nepřinesl.
Anička Monzunová byla vždy slušné děvče, ve třídě
seděla přímo za Pepou. Ona i její rodina nejedla maso, ke
svačinám si nosila většinou ovoce a zeleninu. Ten den si ji
prý zapomněla doma, hlad ovšem neměla.
Třetím podezřelým byl Mirek Zátoka. Byl známý jako
velký labužník, snědl doslova vše, na co přišel. Ne nadarmo se mu přezdívalo Kamenožrout. Tradovalo se, že když
si jednou zapomněl svačinu, snědl houbu na tabuli. Mirek
se během velké přestávky často vzdaloval ze svého místa a
pohyboval se kolem Pepovy lavice; loudil totiž jídlo od
spolužáků.
Když pan ředitel vyslechl všechny tři podezřelé, chvilku přemýšlel. Netrvalo to dlouho a s triumfálním úsměvem
na tváři prolomil mlčení. „Případ se zdál být složitý, ale já
mám jasno!“

RECENZE OD MARTINA
Čau lidi. Tohle je můj první článek v tomto školním časopise. Budu se specializovat na recenze počítačových her.
Přiznejme si to, že každý z nás si někdy zapařil nějakou tu
hru. Bude se tu psát o nejlepších peckách v herním světě.
Začneme se super hrou Assassin's Creed III.

Assassin's Creed měl vždy dobrý příběh a tak to naštěstí
i zůstalo. Na začátku hry jsme v současnosti, kde si také
zahrajeme za Desmonda, kterého pronásledují templářští
rytíři. Desmond může zabránit konci světa
s jeho ,,bandou“ kamarádů, kteří ukradli templářům stroj
jménem Anymus, který dokáže ukázat vzpomínky vašich
předků. Desmondovi předci byli totiž Assassíni. Dá se
říct, že to byli nájemní zabijáci a ze všech nejvíc nenáviděli templáře. V Anymu se ocitneme v postavě jménem
Heytham Kenwey za kterého si chvilku zahrajeme. Heytham je ale templář ale pak bude mít syna Connora
s jednou indiánkou. Hrát za něj budete už celou hru.
A budete se to snažit
templářům pěkně zavařit.
Dokonce se tu objeví i ty
pistole, je to celkem pochopitelné, protože se tato
hra odehrává v prostředí
občanské války.
Čau lidičky, tak zas příště.
M.Z.
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ÚSMĚVY PETRA ŠVARCE

ČERTÍ ŠKOLA
I v pekelné škole mají malí čerti a čertice své místo. Pokus se je posadit do správných lavic.
Mekota sedí za Pleskotou. Jekota sedí ve stejné řadě jako
Pleskota, ale v první lavici vlevo. Nalevo od Jekoty sedí
Černota. Na stejném místě jako Černota, ale v řadě úplně
vpravo sedí Teplota. V poslední lavici vlevo, v řadě
s Teplotou sedí Hluchota. Před Hluchotou sedí Blechota,
který ovšem nesedí sám. Šepota mluví velmi potichu, proto
musí sedět v první lavici. Nemá se ale rád s Černotou a
Teplotou. Kde bude sedět? Drkota strašně zlobí a proto ho
posaď tak, aby byl co nejdále od všech čertíků. Slepota musí sedět také v první řadě. Maminka si nepřeje, aby seděl
vedle Teploty. Kde je tedy pro něj poslední vhodné místo?
Kde musí sedět Frkota?

Chtěli bychom touto cestou poděkovat lidem, kteří podporují náš časopis. Děkujeme za to, že máte srdce na pravém
místě.
Ing. Jan Linhart — účetnictví a daně
Kirchner — stavebniny
Second hand — Ráj
Dostál — železářství
Vilhelm — drogérie, barvy a laky
Petr Gall — hodinářství a zlatnictví

JAZYKOLAMY J. ŽÁČKA


Melou, melou v Lounech meloun.



U Sedlce v lese se sesedli sedláci.



Šetři, Petře, při pepření vepře!



Víla Livie vije ve vile z lilií věnec pro Julii.



Bylo-li by, Líbo, libo ryby?



V Litomyšli mi vyšili na šle mašli.



Nezaželezí-li se železo, zažouželí se žoužel.



Yvona má pro Ivanu novou vanu z Jerevanu.

Žáci 2. C při hodině pracovních činností vyráběli
maňáska z ponožky.
Výtisk připravili společnými
silami Mgr. Petr Pánek, Bc.
Eva Žďánská a autoři podepsaní pod nebo nad články.

4

1/2013

