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OSMISMĚRKA
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Pod lupou je časopis,
do kterého ty psát smíš.
O čem, kdy a jak to pojmeš,
hlavně ty sám rozhoduješ.
Co ve škole se ti líbí,

Co se školou jste zažili,
a o přestávkách prožili.
Jestli kroužků je tu dost,
po škole to pro radost.

Kolik článků připravíš,
jak se psaním zapojíš.
Honza Štefl V.A a rodič

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA POD LUPOU
Poskytujeme správná řešení z čísla 1/2013.


Tajenka křížovky pro malé luštitele: pod lupou



Poznej přísloví: Kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem.



Záhada ztracené svačiny: pachatelem je třídní učitelka Labská
Blahopřejeme F. Jágrovi, V.B, který byl vylosován a získal
velkou svačinu.
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JAK JSTE SE ZAPOJILI?

ROZVOVOR OD
NAŠICH ŽAČEK

V ruce držíte druhé číslo časopisu pro všechny naše žáky, jejich rodiče, prarodiče, příbuzné a kamarády. Jak dopadlo vydání tohoto čísla?

Tentokrát s našim novým kuchařem:

Na prvním stupni se žáci zapojili velice aktivně. Vytvořili křížovku, sudoku, osmisměrku, báseň, rozhovor. I žáci z
druhého stupně přispěli k vydání tohoto čísla.

Jaké jídlo máte nejraději a jaké jídlo nejraději vaříte?
Vařím vše, ale nemám rád vejce a lečo.
Vaříte z kuchařky pokaždé, nebo si jídla pamatujete?
Ze začátku mi ještě radí kuchařky.

Na konci školního roku bude aktivita žáků ohodnocena
odměnami. Odměněni budou ti žáci, kteří pravidelně přispívali do našeho společného časopisu. Z předcházejícího čísla
časopisu byli oceněni dva žáci viz poslední strana časopisu.

Jaké jídlo si myslíte, že je nejúspěšnější?
Jsem tady teprve měsíc, takže ještě nevím.

KAM S NÁPADY?

Vaříte pro žáky rád?
Je to nová zkušenost, ale myslím si, že zatím ano.

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
Nově můžete své nápady posílat také elektronicky na
emailovou adresu: podlupou1@seznam.cz
5. Těším se na nové číslo

Jak se vám v naší ŠJ líbí?
Je to tady pěkné, a je tu také pohoda.
Co byste chtěl zkusit za nové jídlo?
To nevím, ale dnes se vařil králík, kterého jsem navrhl já.
Jak jste spokojený s prací kterou děláte?
Mohlo by být lépe.
Myslíte si, že žákům vaše jídlo chutná?
Některým ano.
Zdeňka Skopalová, Anna Marie Houdková

„NAMÁHEJ SI HLAVIČKU,“

PERLIČKY Z NAŠICH

RADÍ JAN A DAVID
ŠTEFLOVI

ŠKOLNÍCH LAVIC
Jan Hus byl panovník z rodu Husitů.
Jan Žižka jezdil na koni jménem Šemík.
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U pobřeží Afriky leží Kreténské ostrovy.
K významným pražským památkám patří Pravčická brána.
V moři lovíme ryby jako například rybí filé.

DALŠÍ ČÍSLO ČASOPISU
VÝJDE

3
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Doplňte číslice 5-8.
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Doplňte číslice 1-4.
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NÁPADY OD MARTINY

RECENZE OD MARTINA

Blíží se čas Vánoc a vychovatelka Martina Šimonková pro vás připravila návod na výrobu svícnu. Vánoční
svícen si můžete vyrobit s rodiči, prarodiči nebo v hodinách pracovní činnosti.
Potřebujeme :

skleničku na nožičce

modelínu

svíčku

větvičky (z jehličnatých stromů)

stuhu na mašli

vánoční přízdoby

Crysis 1
Ahoj lidičky, vítejte u další recenze počítačové hry. Tentokrát tu máme super hru Crysis 1. Je to moje velmi oblíbená hra. Jak po grafické stránce tak po té příběhové. U Crysis se mi hlavně líbí nápaditost a fantazie autorů. Hru vytvořila společnost EA Games. Já za sebe osobně bych si
troufnul říci, že je to nejpovedenější série od tvůrců.

Otočíme skleničku nožičkou vzhůru, postavíme na ni
svíčku a utěsníme větší
vrstvou modelíny.

Ale teď něco o příběhu. Je velmi záživný a promyšlený.
Vaše krycí jméno je Nomád. Nomád a jeho speciální jednotka používají obleky, které mají, dá se říci neobyčejné
schopnosti. Například můžete být tak na půl minuty neviditelní, nebo si zvolíte maximum armor což znamená maximum ochrany. Díky tomu vás na pár vteřin nebudou trápit
kulky nepřátel. Ze začátku se objevíte ve vašem letounu, ve
kterém ale dlouho nepobudete. Vašim úkolem je zničit pár
Korejců na tropickém ostrově. Ale má to háček… Po chvíli
hraní naleznete něco velmi divného něco jako obrovské
železné chapadlo. Po pár hodinách se dostanete do střetu i s
mimozemskou technologií. A ano budete s nimi bojovat.
Nejlepší je že v této hře je volnost po celém ostrově, můžete svým nepřátelům krást auta a podobně. Ale nebojte se,
Nomád s těmi mimíky pěkně zatočí! Tak to zkuste a uvidíte.
Čauky příště,
M.Z.

Do modelíny zapichujeme
různé druhy větviček, tak
dlouho až nebude vidět modelína.
Uvážeme si mašličku a
za pomoci špendlíku ji
zapíchneme do modelíny.
Můžeme přidat zvoneček,
kouličku a jiné drobnosti
podle svého výběru.

Mnoho úspěchů při tvoření
vám přeje Martina
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Bylo chladno, kamarády však zahřívala touha po
dobrodružství. Lehce nesmělým krokem vyrazili temnými
ulicemi města ke hřbitovu. U hřbitovní zdi trochu zaváhali,
znepokojily je divné zvuky, které se ozývaly zpoza zdi.
Když proletěl těsně nad jejich hlavami netopýr, měl Tomáš
na mále a už už se obracel zpět. Statečná Klára ho však
chytila za ruku a táhla kupředu.

DŮM U HŘBITOVA
Chladný a deštivý podzim přímo vybízel k pochmurným
myšlenkám. Jak zlatavé listí postupně opadávalo ze stromů,
byla nálada v partě smutnější a smutnější. Přes léto chodili
Klára, Tomáš a Jirka na různé výpravy do lesa, teď se jim
ovšem přestalo chtít. Po škole se scházeli většinou u Tomáše doma; měl největší pokoj a jeho maminka vždy pohostila
kamarády něčím dobrým na zub.

Na konci dlouhé zdi se zastavili. Stáli před hlavní
branou domu Hammerschmiedových. V domě nesvítilo
jediné světlo, pouze ve starých zašlých oknech se odrážel
svit měsíce. Kolem domu rostly košaté stromy, jejichž větve zlověstně praskaly ve večerním větru. Zdáli zahoukala
sova. Jako první vykročila k bráně Klára…

Chtělo by to nějaký nápad. Chtělo by to přestat sedět
a někam si vyrazit. Chtělo by to akci! Co takhle vyrazit na
výpravu někam, kde jsme ještě nebyli? Na nějaké zajímavé
a tajuplné místo? Pokojem se rozhostilo zvláštní ticho. Nikdo z přítomných to nechtěl říct nahlas, ale všichni tři věděli: dům u hřbitova! S touto myšlenkou se odebrali přátelé
na kutě, ale dlouho nemohli usnout. Pohrávali si totiž ve
své fantazii s tím dobrodužným nápadem.

První díl našeho příběhu tentokrát končí. Jak bude pokračovat? To je na vás, milí čtenáři. Pošlete nám do půli prosince
další díl příběhu. Z došlých prací vybereme nejlepší, kterou otiskneme a jejího autora odměníme.

Dalšího dne se měli všichni podle dohody sejít opět u
Tomáše, ale Klára dlouho nešla. Až se soumrakem vtrhla
do pokoje celá udýchaná s dychtivým výrazem ve tváři.

LOGICKÉ KRUHY
Víte, co bude místo otazníku?

„Vím o něm všechno!“ vykřikla, shodila školní
brašnu na zem a usedla do křesla. „Ptala jsem se na dům u
hřbitova babičky a vím úplně všechno. Tak poslouchejte!
Po válce se tam přistěhovala rodina Hammerschiedových –
rodiče, tři děti (samé holky) a starý dědeček. Byli tak trochu zvláštní. No trochu… hodně zvláštní byli. Skoro nikdy
nevycházeli přes den z domu a když, tak všichni společně.
Chodili vždy v černém, i v létě nosili černé dlouhé kalhoty
a přes ně kabáty. Jo a na hlavě měli klobouky. A v garáži
měli strašně staré auto, kterým vyráželi k večeru někam
pryč.“ Když Klára mluvila, skoro ani nedýchala. Na chvilku se odmlčela. Po chvíli ticha pokračovala.
„Nikdo neví, co se s nimi stalo. Žili prý strašně
dlouho, ten starý děda snad do sta let. Pak se postupně přestal objevovat děda, máma, táta. Zbyly jen ty tři sestry. Nikdy se nevdaly, vždycky chodily spolu. Postupně je lidi
taky přestali vídat. Až na jednu, měla takové zvláštní jméno. Jak jen se… aha, Hannelore se jmenovala. Ta zůstala
jako poslední. Prý ji babička ještě letos viděla, ale není si
vůbec jistá.“

KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ?
̴ Non scholae, sed vitae discimus.
̴ Wir nicht für die Schule,
aber für das Leben lernen.
̴ We do not learn for school, but for life.

Chlapci bez dechu poslouchali. Když se Klára odmlčela, zeptal se Jirka: „A myslíš, že tam ještě bydlí? Ten
dům vypadá tak staře, jako by tam už strašně dlouho nikdo
nebydlel. Vypravíme se tam?“

̴ Nous n`enseignerons pas
pour l`ecole, mains pour la
vie.

„Hodně jsem nad tím přemýšlela a mám plán. Pořád chceme nějaké dobrodružství a tady ho máme přímo
před nosem. Byla by škoda ho propásnout. Moc mě zajímá,
jaká tajemství dům skrývá. V sobotu přijdete k nám na návštěvu a přespíte u nás. Až rodiče usnou, oknem se vyplížíme ven. Nikdo si nás nevšimne, mám to vyzkoušené.“

Víte, v jakých různých
jazycích žáček píše?

Chlapci Kláře přikývli a plácli si na to. Do soboty
zbývaly ještě čtyři dny, třem kamarádům však přišlo, že to
byly čtyři roky. Těšili se, plánovali, sháněli potřebné vybavení. Konečně přišla jejich chvíle – sobotní večer.

Odpovědi napište na
email:
podlupou1@seznam.cz

Klárčini rodiče usnuli poměrně brzy. Vybaveni
batůžky se svačinou, baterkami, nožíky a jinými nezbytnostmi vylezli oknem ven z pokoje a zadní brankou opustili
dům. Na nebi svítily hvězdy, ale přes cáry mlhy nebyly
skoro vidět.

Připište jméno a třídu.
Vylosujeme výherce, který získá sladkou odměnu.
4
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OSMISMĚRKA OD

ÚLOHY PRO CHYTRÉ

DAVIDA A JANA

HLAVIČKY
Jardové a Standové

Sourozenci Šteflovi mají výborné nápady. Pro toto
číslo pro vás ještě připravili osmisměrku.
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Sešli se čtyři kamarádi – dva Jardové a dva Standové . Oba
Jardové mají stejné zaměstnání i stejného koníčka, právě
tak jako Standové.
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Svoboda se jmenuje Jarda



Standa není ten, kdo rád čte



Vondra je úředníkem



Koštíř miluje turistiku



Karásek se nejmenuje Standa

Jak zní příjmení obou prodavačů?
Pokud neznáš odpověď, jistě ti rádi pomohou rodiče.

KŘÍŽOVKA OD NELY, II.C

mládí, nosík, kotel, lak, lípa, datel, sítko, ara
Tajenka:……………………………………….

STĚŽUJETE SI NA
DNEŠNÍ DOBU?
V Římě bývaly gladiátorské školy. Tato zařízení
obvykle měla vlastního hrobníka, ba dokonce i márnici.
Žáci se stravovali ve společné jídelně. Dostávali
hlavně fazole a prosnou kaši, navíc jim do pokrmů přidávali rozemleté kosti.

1. ČÁST HRNÍČKU (ZDROBNĚLINA)
2. DÍVÁME SE VEN Z ……………….
3. VYUČOVACÍ (VE ŠKOLE)
4. AUTO MÁ 4 ……………….

Tak , dám si
dnes kost
nebo Kost?

5. NEJMENŠÍ PRST NA RUCE
6. PIRÁTSKÁ (NA LODI)
7. DĚDEČEK A BABIČKA
TAHALI………….
8. DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
9. HORNÍ KONČETINA
10. OPYLENÍM KVĚTU
VZNIKNE……………
11. POHÁDKOVÁ POSTAVA
(………. A LÍZÁTKO)
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12. ZÁMECKÁ ZAHRADA
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ZAJÍMAVÝ KROUŽEK

NAŠI VÝHERCI

Martin Zelenka získal od časopisu Pod
lupou dvě volné vstupenky na akce,
pořádané Odborem kultury ve Šluknově. Blahopřejeme.

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK
Náš Zdravotní kroužek je každé úterý od 18.00 do 19.30.
Scházíme se vždy u Klubu na náměstí. Vedoucí kroužku je
Rudolf Seidel, výborný člověk a kamarád. Tímto mu chceme všichni, kdo tam chodí, poděkovat. Dělá pro nás mnoho
věcí, připravuje nám víkendovky, různé prohlídky. Díky
tomuto kroužku jsme si už prohlédli vrtulník, sanitky a nemocnici. Na zdravotním kroužku se učíme poskytovat první pomoc, jak zacházet s pomůckami, jak správně přivolat
pomoc. Jsem velice rád, že chodím na tento kroužek.

Také sourozencům Šteflům předal časopis Pod lupou sladkou odměnu za originální příspěvky.
Voňavý koláč byl
upečen v pekařství
Haback. Také vám
blahopřejeme.

A. Ž.

CO JE TO AIRSOFT?
ÚSMĚVY PETRA ŠVARCE

Co je to vlastně airsoft? Airsoft je moderní druh sportu,
který se snaží co nejvíce napodobovat pravé války, spory a
boje. Mnoho lidí si airsoft nějak propojuje s paintballem,
což je úplně rozdílný sport, který se spíše snaží napodobovat boje s nereálnými zbraněmi – tak zvanými scifi.
U nás se airsoft za posledních pár let také docela začal rozšiřovat, už jen na Šluknovsku ho hraje kolem 100-200 lidí.
A také začínají vznikat nové týmy s různými vzory maskování. Nějaké týmy napodobují německou armádu, nějaké
francouzskou, českou, prostě tu, která se jim zalíbí. Plus si
k tomu seženou zbraně, které se k tomu hodí, protože airsoft výrobci už vyrábějí úplně každé zbraně od malé 9mm
až po bazuky.
A co se týče mě, tak my tu máme založený tým Dark-Force
-Warriors, se kterým hrajeme různě v okolí, například na
polorozbořeném statku Harta, na Ptačím vrchu, na tak zvaném Cvičáku v Císařském a na spoustě dalších zajímavých
míst.

NAŠI SPONZOŘI:
Ing. Jan Linhart — účetnictví a daně
Lékarna Herba
Lékarna— Ing. Brada
Kirchner — stavebniny

Jak se k nám dostat a co budete potřebovat? Ze začátku je
potřeba snad jen zbraň, brýle, kuličky a nějaké ty maskáče.
To podle toho, do jakého týmu se přidáte. Já osobně bych
byl rád, kdybyste se přidali do týmu k nám, protože by vás
to určitě s námi bavilo a na náklady by to nebylo taky až
tak drahé. Stačí mě kontaktovat na email Dark-ForceWarriors@seznam.cz, a to je asi tak vše, takže se na vás
už těšíme.

Second hand — Ráj
Dostál — železářství
Vilhelm — drogérie, barvy a laky
Petr Gall — hodinářství a
zlatnictví

M. K.

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