ČASOPIS PRO NAŠE ŽÁKY
Óda na nový

rok

Starý rok se s novým sešel,

Na dubnu je dobrý konec,

do kalhot jsem se sotva vešel.

čarodějnicím zvoní zvonec,

I když Vánoce jsou minulost,

a ty hodné babičky,

není důvod, proč mít zlost.

obohatí nás vajíčky.



BÁSEŇ



ČTYŘSMĚRKY



FOTOGRAFIE



HISTORIE



LOGICKÉ HRY



KŘÍŽOVKY

V lednu místo bílých závějí,

V květnu všechno kvete, pučí,

čekáme na vysvědčení s nadějí,

jen spolužáci hodně hlučí.

že přinese známky víc než pěkné,

Víc než války a jiné příhody,



PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ

jinak to s mámou a tátou asi sekne.

lákají je krásy přírody.



POPISY DRUHÁČKŮ

Od únoru si konečně slibujeme,

V červnu už konec školy cítíme,



RECENZE

že se zase všichni zkoulujeme.

v lavicích se proto děsně vrtíme.



ROZHOVOR

I kdyby nebylo z čeho stavět sněhuláky,

Paní učitelce kopřivu dáme



SKRÝVAČKA

týden prázdnin přijde vhod taky.

a na dva měsíce jí zamáváme.



SPONZOŘI

Všechno končí a v březnu i zima,

Po dlouhých měsících deseti,



SUDOKU

s jarem přijde vlezlá rýma.

proč ještě ve škole seděti?



Nejsme ovšem žádné třasořitky,

Začalo nám léto a s ním prázdniny,

ÚSPĚŠNÁ KAPELA

zdraví budem trhat kytky.

čas odřených kolen a zmrzliny.



VTIPY

Poskytujeme správná řešení z minulého vydání 2/2013:


LOGICKÉ KRUHY:
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ŽÁČEK PSAL : latinsky
německy
anglicky
francouzsky



KŘÍŽOVKA OD NELY: tajenka - ŠKOLA JE SUPER

ČTYŘSMĚRKA

Co založil Josef Vohradský ve
Šluknově?

Vyhledejte tato slova:
atlas, čítanka, fixy, kružítko, mapa, pastelka, pero, pravítko,
sešity, štětec, tužka, učitelé, zmizík, žáci
Tajenka:…………………………………………………….
Karolína Pešíková

POZNEJTE ZVÍŘE
1. Pátý den v týdnu
2. Zimní měsíc
3. Nejchladnější roční období
4. Plaz
5. Školní pomůcka začínající na písmeno p, končící na písmeno o
6.Zimní svátek
7. Mrkev je zelenina……..(druh zeleniny)
8. Geometrické těleso začínající na písmeno k, končící na písmeno l
9. Vyučovací předmět ve škole
10. Sluneční, vodní, svíčkové a přesýpací hodiny by se měly spíše
nazývat……(odvozené od slova čas)
11. Místnost ve škole
12.Sestra mé matky je má ….
13. Dvacet plus třicet je……
14. Zakódované zprávy se nazývají…..
15. Všechno - slovo opačného významu

MATEMATICKÉ HRY



Je to velké zvíře. Má dlouhý krk a dlouhé nohy. Jeho
hlava je malá. Tělo má mohutné a je pokryto tmavým peřím. Je to býložravec. Umí rychle běhat.



Je to velké a silné zvíře. Jeho velké tělo je bílé a na
povrchu má bílý kožich. Má čtyři tlapy. Jeho čenich
je tmavý a lesklý. Žije tam, kde je velká zima.



Je to středně velké zvíře. Má malou protáhlou hlavu.
Tělo má štíhlé. Barva zvířete je zrzavá. Je to všežravec a žije v lese.



Je to malé zvíře. Má kulatou hlavu. Krk není vůbec
vidět. Uši má kulaté a oči černé. Má čtyři tlapky
s drápky. Má velké tělo černobílé barvy. Živí se
bambusem.



Je to velké zvíře. Na nose má dva rohy. Jeho uši jsou
malé. Je to silné zvíře. Má krátké nohy. Je šedivý.
Žije v Africe. Je to býložravec.
skupinová práce žáků II.C

VTIP

I malí žáčci dokáží
velké věci. Tyto
logické kruhy
vytvořil Štěpán
Žďánský, 3. A

Stěžuje si šnek druhému
šnekovi:
"My šneci to nemáme
jednoduché. Před měsícem mi utekla manželka
a támhle ji pořád vidím."
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HISTORIE JE NĚKDY I

RECENZE OD MARTINA
Ahoj lidičky vítám vás u další recenze. Tentokrát na super
hru Far Cry 3. První a druhý díl této RPG hry se naštěstí
nepodobá třetímu dílu—ať už graficky, herně nebo příběhově. Třetí díl zachránil obě dvě série bezvadnou hratelností a
velmi dobrým příběhem. Dle mého se tato hra opravdu povedla, skrývá v sobě i multiplayer a co-op. Oboje vás dokáže na dlouho zabavit.

DOST KRUTÁ
Alexander Kolesnikov
Za druhé světové války byl v Moskvě žák základní školy
jménem Alexander Kolesnikov. Jeho příběh začíná
v březnu roku 1943, kdy mu bylo 12 let a utekl z domova,
aby se mohl připojit k armádě. Veliteli 50. tankového pluku řekl, že jeho otec byl tankista a lhal o tom, že jeho matka zemřela při evakuaci. Ten den byl zaměstnán jako průzkumník.
V červnu roku 1944 se první běloruský front připravoval na útok. Velitel průzkumníků si Kolesnikova zavolal k sobě. Tam potkal pilota. Pilot se na Alexandera
koukal s určitými pochybnostmi. Velitel ho ujistil, že je
dost zkušený. Za úkol dostal najít skrytou železnici používanou Němci k přepravě zásob a vozidel, označit ji starými prostěradly a poté počkat na signál od pilota. Alexander
překročil frontovou linii s průzkumnou jednotkou. Po překročení jednotka Alexandera opustila, aby mohl splnit misi. Převlékl se za žebráka a táhl za sebou hromadu prostěradel. Předstíral, že s nimi obchoduje za jídlo. Když našel
skrytou železnici, označil ji prostěradly a potom vylezl na
nejbližší borovici, kde čekal na letadlo. Na stromě přečkal
celou noc. Když konečně spatřil na obloze La-5, zatřáslo
křídly, čímž potvrzovalo signál pro bombardování.

Ale teď něco k příběhu. Vše to začíná normální párty na
tropickém ostrově. Jenže jste si vybrali špatné místo. Je to
totiž stanoviště dnešních pirátů, kteří vás okamžitě zajmou.
V zajateckém táboře uvidíte šíleného piráta, který vás hodně dlouho bude otravovat. A když říkám šíleného, myslím
tím opravdu šíleného. Jmenuje se Vass. Po úniku ze zajateckého tábora se vás ujme jeden z místních - Denis. Naučí
vás, jak lovit zvířata a vyrábět z nich brašny na náboje a
zbraně. Zvířata tam jsou velmi nebezpečná například puma,
kterou není jednoduché ulovit. A opět se setkáváte s piráty
ve snaze dostat se domů. Jenže proti nepřátelům se dají používat i „vychytávky“. Můžete sebrat auto nepřátel, můžete
jejich tábor přeletět na rogalu, ale můžete udělat ještě více
věcí. Pak se také setkáte s ženou jménem Citra. Na konci
hry máte dvě možnosti, jak ukončit celou hru. Chcete vědět, jakým způsobem hru ukončit? To vám opravdu neprozradím. Tak si to zkuste sami.

Cesta zpět byla dlouhá. Když překračoval řeku
Sluch, potkal se znovu se svojí průzkumnou jednotkou.
Tam přišel na to, že dostali úkol: zničit železniční most
vedoucí přes řeku. Problém byl v tom, že byl most silně
střežený. Ztratili několik dní pouze zkoušením se k němu
přiblížit. Mezitím, když vlak dorazil, se zastavil před mostem. Alexander popadl bombu a vyrazil k vlaku. Průzkumnická jednotka pozorovala, jak vlak pomalu vyjel, ale viděli také malou postavu skákat z jednoho vagónu do řeky.
Chvíli poté se spustila řetězová reakce obrovských explozí. Jak bomba vybuchla, tak začala vybuchovat munice a
vozidla. Most, stejně jako vlak, byl úplně zničen. Alexander byl zajat německým hlídkovým člunem. Byl odnesen
do chaty, která byla poblíž. Průzkumnická jednotka vyrazila Alexandera zachránit. Když se dostali do chaty, tak
Němce postříleli a Alexandra našli přibitého hřeby ke zdi
za ruce a za nohy. Stále dýchal, takže ho jednotka popadla
a začala s ním utíkat zpět na přátelské území. Po cestě se
jednotka musela tvrdě bránit. Skoro všichni z nich byli
zabiti. Alexander byl nalezen postupujícími sovětskými
vojáky a byl zachráněn. V roce 1945 byl zařazen do posádky tanku T-34 při útoku na Berlín.

M.Z.

VTIP
Předvánoční rozhovor:
"Tati, já chci k Vánocům
psa."
"Nevymýšlej si, bude
kapr, jako obvykle!"

Z angličtiny přeložil a převyprávěl Damien Vít
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DŮM U HŘBITOVA (2.ČÁST)

ČTYŘSMĚRKA
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Brána byla otevřená. Bohužel dům byl zamknut a
tak všichni vlezli dovnitř oknem. Dům zašlý časem byl
plný prachu, pavučin a strašidelných zvuků. Společně
procházeli jednotlivé místnosti plni obav, co je čeká.
Najednou Jirka vykřikl: „Našel jsem deník.“ „Tak si ho
přečteme,“ řekl Tomáš a sfoukl z přední strany několikaletý usazený prach. Deník měl červené desky a
každá stránka byla zalita krví. Na třetí straně byl záhadný zápis.

12. 10. sobota
dnes už to je dobré . Bohužel je zítra zase úplněk . Nevím, co si počít. Takovou bolest jsem nikdy nezažila , ještě , že jsem nikomu neublížila a nikdo mě neviděl .
Příště si musím dávat pozor!
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diktát, Ilona, kotva, Litva, oko, pot, šavle, tužka, utopení,
výhra, želva
Tajenka:…………………………………………………

JAN A DAVID ŠTEFLOVI

Všichni tři měli v hlavě plno otázek. „Pojďme raději
domů. Dřív nebo později se můžou Klářiny rodiče
vzbudit a budou nás hledat,“ řekl Jirka. „A já se zítra
kouknu do knihovny, abych našla něco o tom úplňku,“
reagovala Klára. „Pozor! Podívejte, nějaká světla. Jede sem auto,“ varoval Tomáš. „Nemůžeme předem,
to je moc riskantní. Radši vylezeme zadním oknem,“
navrhl Jirka. Za pár minut se už všichni potichu jako
myšky vraceli zadní brankou k domu, kde bydlela Klára. Naštěstí si nikdo nevšiml, že tam nebyli. V noci se
každý převracel sem a tam. Proč ten deník? Proč
jsou stránky od krve? A to auto? Vždyť tam už dávno
nikdo nebydlí. To je záhada. Věděli, že každý sám nic
nesvede, zato společně by mohli záhadu rozluštit.

ZVÍŘE

POTRAVA

MÍSTO VÝSKYTU

Kluci Šteflovi mají opět výborné nápady. Doplňte tabulku
pomocí nápověd 1-5.

Ráno se probudili a rozešli se s tím, že se opět sejdou po obědě v parku. Úkolem bylo sehnat co nejvíce informací o úplňku a o rodině Hammerschmiedových. První do parku dorazil Jirka se svým psem Fredem. Poslední přiběhla Klára, celá udýchaná se slovy: „Našla jsem mnoho věcí, ale některé jsem nepochopila.“ A začala povídat. „Prý se o úplňku někteří
lidé mění v divoké zvíře.“ „A já našel zmínku o rodině
Hammerschmiedových,“ řekl Jirka. „Ta rodina byla
záhadná. Všichni vypadali pořád stejně, jako by ani
nestárli.“ „Já se rád koukám na hororové filmy a tam
se lidi přeměňují na …,“ nedopověděl Tomáš.
„Musíme do toho domu ještě jednou. V tom deníku
bude řešení k té záhadě,“ navrhla Klára.

1. Zebra ani klokan nemají rádi maso.
2. Slon má rád ovoce, ale nevyskytuje se v Severní
Americe.
3. Zvíře co žije v Africe se živí trávou.
4. Náš krokodýl není z Asie a nejí plody.
5. Klokan je velmi rozšířeným zvířetem Austrálie.

VTIP

Další den po škole se sešli a začali vymýšlet plány
kdy a jak se dostat do domu u hřbitova.

Večer v temné uličce přepadne lupič starou babičku.

Volné pokračování od Honzy a Davida

"Naval mi tisícovku, nebo
tě zastřelím!"

Pokud vás napadá, jak by mohl příběh pokračovat, neváhejte, a napište další část. Myslete na to, že časopis děláte
nejen pro sebe, ale také pro své spolužáky a jejich rodiny.

Babička celá rozklepaná
odpovídá:
4

"A máte zpátky na pětitisícovku?"
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SUDOKU JANA A DAVIDA

ČTVERCOVÁ SÍŤ
Budete-li pracovat podle pokynů, vyřešíte další rébus.
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DALŠÍ CENA PRO SOURO-

UMĚNÍ ŽÍT SVŮJ SEN

ZENCE HONZU A DAVIDA

Na základní školu J.
Vohradského před
lety chodili i Ondra
a Mates Čechovi.
Někteří učitelé si je
ještě možná pamatují. Co je na nich tak
zvláštního? Založili
svou vlastní skupinu, která sklízí úspěch za úspěchem!
Celá jejich kapela vznikla náhodou, podle čehož nese své
jméno Náhodou. Skupina již existuje dva roky a za tu dobu
nacvičili nespočet písniček jiných autorů (zaměřují se
zejména na folk), napsali pár autorských písniček, vyhráli
několik hudebních soutěží a vystoupili na přibližně 40 koncertech. Teď už jsou známí dost na to, aby si je města zvala
i na letní slavnosti, rozsvěcení stromku, adventní neděle a
další slavnostní příležitosti.
Tímto článkem přeji kapele hodně úspěchů do budoucna, kreativity a hlavně silné fanouškovské pole!

Honza a David Šteflovi z pátého ročníku si zaslouží další
ocenění. Líbí se nám aktivní přístup sourozenců a proto
jsme je ocenili sponzorským darem od pana Navrátila.
Tímto děkujeme panu
Navrátilovi a
Honzovi i
Davidovi
přejeme, aby
si dar „užili“.

KDY VYJDE DALŠÍ ČÍSLO?

Eda Žďánský
Upřímně přejeme celé skupině jen to nejlepší a máme
velkou radost z toho, že se
jim jejich sen splnil.

V tento den bude další číslo 2/2014.
Pokud máte nějaké příspěvky, pošlete je na emailovou adresu: podlupou1@seznam.cz.
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Máte také své sny, co byste
chtěli dokázat? Napište nám
je na naši emailovou adresu.
Můžete i váš sen nakreslit.
Nejzajímavější sny odměníme. Těšíme se na vaše
příspěvky.
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ROZHOVOR

9. Kterou elektronickou věc používáte nejčastěji?
Nedokázala bych si nyní Nejvíce používám mobilpředstavit život bez počí- ní telefon.
tače a mobilního telefonu.

Honza Štefl měl další nápad. Udělal pro vás rozhovor se
svou třídní učitelkou a třídní učitelkou stejného ročníku.
paní učitelka Syrochmanová

paní učitelka Zahejská

1. Kdy a kde jste se narodila?
Narodila jsem se před
mnoha lety 28. listopadu
ve Varnsdorfu.

10. Co v televizi sleduje nejčastěji?

Narodil jsem se 4. června ve Varnsdorfu.

Ráda se koukám na přírodovědné, naučné a
starší filmy.

2. Kolik let učíte na této škole?
Na této škole učím asi
20 let.

Televizi moc nesleduji,
raději si čtu.

Děkuji za rozhovor.

Na této škole učím 8 rokem.

ÚSMĚVY PETRA ŠVARCE

3.Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Nikdy jsem nechtěla být Chtěla jsem být paní učipaní učitelkou a nyní tvr- telkou a také kastelándím, že to je nejlepší po- kou.
volání.

4. Jakou barvu máte nejraději?
Moje nejmilejší barva je
černá a modrá.

Moje nejmilejší barva je
hnědá a černá.

5. Který předmět nejraději vyučujete?
Baví mě práce s dětmi
Nejraději učím VL, ČJ,
ve všech předmětech,
AJ.
ale nejvíce mě baví ČJ a
TV.

NAŠI SPONZOŘI:
Ing. Jan Linhart — účetnictví a daně,
Lékárna Herba,
Lékárna— Ing. Brada,
Kirchner — stavebniny,
Second hand — Ráj,
Dostál — železářství,
Vilhelm — drogérie, barvy a laky
Petr Gall — hodinářství a zlatnictví

6. Máte doma nějakého mazlíčka?
Svoji vnučku Leontýnku
a jezevčíka Žolíka.

Doma mám dva psy Megy a Laru.

7. Který předmět vám ve škole nešel?
Nejvíce mě nebavila
matematika.

Nejvíce se mi nelíbil
předmět fyzika.

Výtisk připravili společnými
silami Mgr. Petr Pánek, Bc.
Eva Žďánská a autoři podepsaní pod nebo nad články.

8. Kterou knihu máte nejraději?
Přečetla jsem mnoho
Mám moc oblíbených
knih a všechny byly krás- knih (hlavně z historie).
né.
Líbí se mi kniha Alchymista.
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