ČASOPIS PRO NAŠE ŽÁKY
Kam zmizel Puňťa?
Zima pomalu odcházela a o slovo se hlásilo jaro. Po sněhu už nebylo skoro ani památky a na loukách pomalu rašily
první květiny. Tonda se v takové jarní idyle strašně rád procházel se svým psíkem Punťou. Punťa byl čistokrevný voříšek,
kterému koukali z očí rarášci. Tu počůral sousedovi auto, jindy zase okusoval sněženky nebo si dovoloval na větší psy.
Zkrátka pes, jak má být.
Jednoho krásného slunečného dne, když dopsal Tonda domácí úkoly (ano, čtete dobře, Tonda totiž dělal domácí úkoly tuze rád), vypravil se s Punťou na procházku. Sluníčko hřálo a oběma se nechtělo domů. Vypravili se tedy až do parku na
druhém konci města. Po náročném dni a dlouhé procházce si potřeboval Tonda odpočinout. Punťa ne, ten měl síly ještě na
hodně rošťáren. Tonda si proto sedl na lavičku pod velkou lípou a sledoval, jak si Punťa hraje s větví. Ale co čert nechtěl –
Tonda usnul spánkem spravedlivým.
Byl by spal asi až do večera, kdyby ho nezačal šimrat v nose stéblem trávy kamarád Béďa. Tonda se probral a dal se
s Béďou do hovoru. Protože byl ovšem chlapcem bystrým, zanedlouho mu došlo, že v parku někdo chybí. Punťa se ztratil!
Oba chlapci společně prohledali celý park, ale Punťa nikde. Jako na potvoru nebyl poblíž nikdo, koho by se mohli zeptat.
Tondu napadlo, že se možná Punťa vrátil domů. Chlapci se tedy vydali cestou, kterou do parku Tonda s Punťou přišel. Po
pejskovi ale nikde ani památky. Když dorazili k domku, kde Tonda bydlel, svitla jim naděje. Punťa ale neseděl u branky a
ani nebyl nikde na zahradě. Chlapci se tedy posadili na schodech a přemýšleli, co dál. Po chvilce si všimli pohybu u branky.
Punťa se vrátil! Tonda mu běžel otevřít branku a čekal, že ho jeho psí miláček jako vždy oblízne. S Punťou však bylo něco
v nepořádku. Pomaličku se šoural s ušima svěšenýma a nakonec sebou praštil na rohožce, kde smutně koukal a kňučel. Po
cestě se mu muselo něco stát. Kdo by ale ublížil tak krásnému pejskovi? Tonda s Béďou začali přemýšlet, co se mohlo přihodit.
Kousek od parku bydlí stará paní Malinová. Což o to, paní je to strašně hodná, ale Punťa jí několikrát vlezl na zahradu a rozryl sem tam nějaký záhonek. Paní Malinová se proto zlobila na Tondu a slíbila, že příště vypráší Punťovi kožich.
Když tak chlapci uvažovali, Punťa měl i další nepřátele. Jedním z těch úhlavních byl pan Syreček. Ten sedával před
panelákem na lavičce a nadával na celý svět. Punťa ho nesnášel, snad proto, že tak trochu zapáchal (pan Syreček, ne Punťa).
A aby panu Syrečkovi naznačil, že se má začít koupat, natrhl mu jednou nohavici. Kdyby se ti dva potkali, jistě by to skončilo malým soubojem.
Místem, kde bylo nutné Punťu obzvlášť hlídat, bylo řeznictví pana Tlačenky. Volání přírody bylo vždy silné, a tak se
několikrát stalo, že Punťa vběhl do obchodu a hlasitě se dožadoval nějaké té dobroty. Pan Tlačenka mu vždy hodil nějaký
ten kousek buřtu nebo salámu, ale to všechno skončilo v den, kdy Puňta ukradl panu Tlačenkovi celou tlačenku. Od té doby
musel Tonda chodit s Punťou kolem řeznictví velkým obloukem.
Posledním velkým nepřítelem byl Drobeček. To jméno nepatřilo nikomu
jinému než starému bernardýnovi, na kterého si Punťa často a rád dovoloval.
Když byl Drobeček za plotem, bylo vše v pořádku. Párkrát se ale stalo, že byla
branka otevřená a že si oba pejsci pořádně načechrali kožíšky.
Chlapci seděli na schodech a snažili se přijít celé záležitosti na kloub.
Punťa mezitím skučel a koukal stále smutněji. Tondu náhle něco napadlo. Pořádně prohlédl Punťu a zjistil, že nemá na sobě jediný škrábanec. Usmál se a
bylo mu jasné, co se Punťovi cestou domů přihodilo. Když uslyšel za brankou
kroky, věděl, kdo si jde na jeho psího kamaráda stěžovat.
A co ty? Víš to taky? Pokud ano, předej správnou odpověď do redakce
našeho časopisu Pod lupou. Ze správných odpovědí vylosujeme jednu, jejíž autor vyhraje psí konzervu.
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Známí sportovci z ČR

Básnička od Natálky
Vítr našel flétnu v listí,
spadla ptákům z hnízda?
Však on si to brzy zjistí,
zatím na ni hvízdá.

Známá sportovní jména inspirovala sourozence Šteflovy.
Chceš si zkusit, jestli i ty znáš naše sportovce? Vylušti křížovku a najdi tajenku.

Hledej tajenku
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Jméno:
1. hokejisty Jágra
2. rychlobruslařky Sáblíkové
3. biatlonisty Soukupa
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4. biatlonisty Moravce

Vyhledejte a vyškrtejte tato slova: červ, daně, kabel, karta,
klíče, kategorie, losy, nozdra, oleandr, parta, počet, popis,
povlak, silon, vosa

Trénuj logiku

Tajenka:………………………………………………….
David a Jan Šteflovi
Autoři: sourozenci

Perličky z lavic

Šteflovi



Mezi jehličnaté stromy patří bříza.



Prvním ochočeným zvířetem člověka byl mamut.



Keltský kněz doby železné se jmenoval motyka.



Naše území obýval keltský kmen, který se nazýval
Ano.
Aportování, to je
moje. A říkejte mi
Alíku.

Křížovka od Fandy Jágra
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Rozhovor

Poznej rozhlednu

1. Můžete nám popsat vaše nejsilnější zážitky z dětství?

Radost ze života.

Tato rozhledna je postavena na výrazném místě a je dominantou obce. Hora má výšku 774 metrů nad mořem. Dnes
je to rekreační oblast s rozhlednou, turistickou chatou a
areálem zimních sportů. Z hory je ohromující výhled na
Lužické hory, Sasko a České Švýcarsko. Vzhůru vede
příkrá komunikace. Název hory pochází od původních hojných jedlových porostů. Kamenná rozhledna je 23 metrů
vysoká a začala se stavět v roce 1890. Na konci druhé světové války byla ve špatném stavu a postupně chátrala. Nová rekonstrukce přišla až v roce 1992 a o rok později byla
rozhledna znovu zpřístupněna. Na vrcholku hory je pomník básníka Friedricha Schillera, v podstavci jsou umístěny balvany z nerostů charakteristických pro 19 okolních
měst a obcí, které se podílely, v roce 1905, na stavbě pomníku. V minulosti byla na vrcholu rozsvícená lucerna,
která umožňovala snadnější orientaci. V okolí jsou lyžařské běžecké terény a sjezdové tratě.

5. Představte si, že máte možnost (a to třikrát jako
v pohádce), se přesunout do jiné doby. Do kterých roků
a míst byste se chtěla podívat?

Chceš-li vyhrát nějakou drobnou cenu, napiš nám na náš
email podlupou1@seznam.cz . Ze správných odpovědí vylosujeme tři, které odměníme.

Já se v historii moc nevyznám, tak radši nebudu riskovat.
Tady a teď jsem spokojená.

Airsoft tábor

Nejsilnějším zážitkem pro mě byly uhelné prázdniny
v sedmé třídě. Během vánočních prázdnin zamrzly vagóny
s uhlím a celý leden se nechodilo do školy. Každý rok znovu marně doufám…
2. Jaké výhody měla doba vašeho dětství?
Maminka vařila, pekla, prala, uklízela, …
3. Jaké země na světě jste navštívila? Na která místa
byste se ráda opět vrátila?
Nejčastěji jezdím do Skandinávie a do Velké Británie. To
jsou oblasti, ve kterých bych dokázala trávit mnohem víc
času, než jen pár dní dovolené.
4. Jaké vlastnosti v dnešní době lidem chybí?

Tentokrát jsem si připravil článek o airsoftovém táboře, na
který se může každý hráč přihlásit. Těchto airsoftových
táborů je po celé ČR hodně. A u nás nejblíže je jeden, který se nachází kousek od Liberce. Z vyprávění od kamarádů a pročítání stránek vám můžu říct asi jen toto: tento
tábor se převážně věnuje airsoftu a z části military stylu,
jak už z názvu vyplývá. Tyto tábory jsou většinou sedmi
nebo čtrnáctidenní. V těchto táborech můžete být ubytováni ve stanech nebo v chatičkách, někde možná i jinak, ale
to už jsem se nedozvěděl. Ale každopádně jestli si chcete
pořádně zahrát airsoft a naučit se ho, pak jsou na to nejlepší právě tyto tábory a nebo airsoft akce. A vyhledat si
v dnešní době tyto tábory na internetu není vůbec složité.
Tento článek vznikl jen proto, abyste měli představu, jak
vypadají takové airsoft tábory.

6. Jakou hudbu posloucháte nejraději?
Odpoledne po vyučování absolutní ticho. O prázdninách
folk, country, klasiku.
7. Jaký film Vás v poslední době zaujal?
Přelet nad kukaččím hnízdem z roku 1975 zatím nic nepřekonalo.
8. Kterou knihu byste doporučila mladším školákům a
kterou těm starším?
Všem jednotně jejich žákovskou knížku. Jako zdroj inspirace je stále nedoceněná.
9. Který citát o životě Vám připadá pravdivý?

M.K.

„Život nie je povinný dať nám to, čo od neho očakávame.
Berieme, čo sa dá, a sme vďační, že to nie horšie.“ Slovenské vydání románu Jih proti severu od Margaret Mitchellové.

Poskytujeme správná řešení z minulého
vydání 1/2014:

10. Mohla byste vymyslet pro žáky školy hádanku
v anglickém jazyce?



Tady je jedna vypůjčená:
What is once in a minute, twice in a moment, and never in
a thousand years?

Co založil Josef
Vohradský ve
Šluknově?

Tajenka — knihovnu a
čítárnu

Paní učitelce Lence Havlíčkové děkuji za zajímavý
rozhovor .
Adam Žďánský, VIII. A
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Nápad od Martiny

Test o Velikonocích
1. V Angličtině se Velikonoce řeknou :
a) Easter
b) West
c) New Year’s Eve
2. Existuje Velikonoční ostrov. Kde bychom ho hledali?
a) v Asii
b) v Jižní Americe
c) v Evropě
3. Název Velikonoce je odvozen od
a) velké noci
b) studeného rána
c) pondělní večeře
4. Období masopustu znamená, že
a) nezlobím paní učitelku
b) nejezdím na kole
c) nejím maso
5. Jsou Velikonoce ,,pohyblivým svátkem“?
a) ano
b) ne
c) termín ,,pohyblivý svátek“ neexistuje
6. Jaké jsou velikonoční barvy?
a) červená, zelená, černá
b) žlutá, hnědá, zelená
c) zelená, žlutá, červená
7. Proč nechodí hodovat ženy a dívky?
a) aby si mohly odpočinout
b) musí čekat doma na koledníky
c) musí vařit oběd
8. Jaké proutí se používá k pletení pomlázky?
a) vrbové
b) březové
c) dubové
9. Dříve se na Velikonoce hrály různé hry. Chlapci si
celou zimu střádali chlupy jednoho zvířete. O které
zvíře se jedná?
a) koně
b) vola
c) psa

Martina pro vás připravila návod, jak si vyrobil klobouk
na oslavu nebo jen tak pro radost.








Potřebujeme :
čtvrtku A3
(42 x 29cm)
tužku
barevný papír
nůžky
kružítko
pravítko
lepidlo

Narýsujeme si na čtvrtku
kružnice se stejným středem
o poloměru 14,5 cm a druhou kružnice s poloměrem 9
cm. Malý kruh rozdělíme
pomocí pravítka na 16 dílků.
Vystřihneme velký kruh.
Rovné čáry nastříháme nůžkami nebo nařežeme řezacím
nožem. Trojúhelníky ohýbáTakto připravený klobouk
zdobíme. Z barevného papíru
si nastříháme květiny, lístečky. Můžeme zdobit podle
vlastní fantazie – vodovými
barvami, voskovkami, stříhat
libovolné tvary, které nás
napadnou nebo polepit obrázky z časopisů.

Mnoho úspěchů při tvoření
přeje Martina

Děkuje za zajímavý nápad a i my přejeme ať se „daří“.
Uvítáme vaše fotografie, které (pokud si to budete přát)
rádi otiskneme v časopise 3/2014.

Chceš vyhrát? Znáš odpovědi na otázky? Napiš
nám na náš email podlupou1@seznam.cz. Pokud
správně odpovíš a budeš
mít štěstí, vyhledáme si tě
a cenu ti rádi předáme.
Proto nezapomeň připsat
i své jméno a třídu, do
které chodíš.

Kdy vyjde další
číslo časopisu?
4
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Doplň tabulku

Malovaný příběh
Zuzanka na prázdninách

Zvířata

Byla jedna

a ta se jmenovala Zuzanka. Jela na

prázdniny k

. Zuzanka se na svou

Potrava

Výskyt

Opice není všežravec, ale žije v S. Americe.

moc

Lev se živí menšími živočichy.
Šimpanz ani Tygr nežijí v Indii.
Tygr není všežravec, ani nejí banány.

těšila. Také poprvé letěla letadlem. Z výšky viděla

Ten kdo žije v Asii, se živí většími živočichy.
Jedno zvíře, které nežije v Asii, žije v Africe.
Jan a David Šteflovi
. Představila si, jaké mají

Básnička s nádechem jara
krásné

, vzpomněla si na své

a svoje

. Těšila

Trochu sněhu vidět není,

Stromy začnou brzy pučet,

březen už to těžko změní.

a včely u nich bzučet.

Začíná růst plynule,

Příroda své barvy zjeví,

sněženka i bledule.

pole, louky si uleví.

Slunce ještě svítí lehce,

Tak to na tom světě chodí,

zvířátkům už spát se nechce. po zimě tu jaro voní.

se, až přijede

Ptáci brzo přiletí,

Už se na to těšíme,

jaro je tu vzápětí.

ke sluníčku vzhlížíme.

.

Vytvořili žáci II.C -Terezka Mazurová, Ondra Pešan
Jan a David Šteflovi

a Nela Polívková

Humorné hádanky



Co obletí svět, ale pořád to zůstane v rohu?
Pepíček bydlí v paneláku v desátém patře. Výtahem
však jede jen do pátého patra a zbytek vyjde pěšky
po schodech. Proč?

Řešení:

Návštěva
Pane,” zvolal radostně
sluha, „jaro je tady!”
„No dobře, Jean,” povzdechl si starý lord. „Řekněte
mu, že hned přijdu.”

Poštovní známka
Protože dosáhne jen na tlačítko 5
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Dům u hřbitova (3. část) -

Je výjimečná tím, že je nesmrtelná a živí se krví.
Z těchto knih, se často stávají světové bestsellery. Tím myslím, hodně populární knihy, které si získaly hodně čtenářů.

pokračování od Honzy a Davida

A jaký je vlastně důvod, že si upíři získali takovou velkou oblibu?

„Musíme se dnes večer vydat opět do domu u hřbitova,“
řekl Tomáš. „Já ale bohužel dnes jedu k babičce, museli
byste to zvládnout sami,“ řekl Jirka.
„Ještě že máme počítače. Všechno ti pošleme e- mailem.“
Nastal večer. Jirka s nimi nebyl a Klára cítila, že jim tam
bude chybět. Znali se takovou dobu a věděli, že se může
jeden na druhého spolehnout. Nakonec Klára a Tomáš
zamkli dům a tajemně odešli ke hřbitovu. Před branou si
slíbili, že ani jeden neuteče. Tomáš otevřel bránu. Další
cestu už znali. Zadní okno u domu bylo pootevřené a to
byla jediná možnost, jak se do domu nepozorovaně dostat.
I přesto, že dům už jednou navštívili, pavučiny a usazený
prach v nich vyvolával podivné napětí v celém těle. První
zareagovala Klára. „Nepočkáme, až se vrátí Jirka?“
„Musíme mu přece jenom dokázat, že i bez něho to dokážeme vyřešit,“ řekl sebevědomě Tomáš a pátral po deníčku. Klára si vzpomněla na svůj slib před domem a tak, aby
nemyslela na strach, i ona začala deníček hledat. Po půl
hodině ho našli pod postelí. Když Klára listovala deníkem,
stalo se něco nečekaného. Na poslední straně byl dnešní
datum a pod ním bylo napsáno toto:

Možná to bude tím, že mladí lidé potřebují z knih vycítit
nebezpečí a tajemno.
Je asi spousta lidí, která podlehla kouzlu těchto postav.
Mezi velmi známé knihy o upírech (vampýrech), patří například:
* DRÁKULA - Bram Stoker
* TWILIGHT SAGA - Stephenie Meyer
* VAMPÝRSKÁ AKADEMIE - Richelle Mead
* UPÍŘÍ DENÍKY - L. J. Smith
Mohou upíři skutečně existovat?
Tato otázka mě také napadá.
Na tuto otázku však nezná nikdo odpověď.
Někteří lidé tvrdí že ano. Prý mají s upíry dokonce i nějaké
zkušenosti.
Někteří však tvrdí, že je to nesmysl.
Je jedno, jestli je pravda nebo fikce. Dobrá kniha nebo film
nám poskytne to napětí a tajemno, které hledáme.

„Dnes jsem to už nevydržela. Po několika dnech hladu
jsem vyrazila do města. Jestli nenajdu něco k jídlu, začnu
slábnout a pak …... Měla jsem štěstí. Potravu jsem našla
úplně nečekaně.“

B.M.

NAŠI SPONZOŘI:

Klára i Tomáš se na sebe podívali. To není možné. Někdo
tady byl, honilo se jim hlavou. A jakou potravu mohla najít???

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

Chceš si zkusit práci spisovatele? Pokračuj v příběhu, který tvoříte vy. Pokračování můžeš poslat na náš email podlupou1@seznam.cz.

Upíři –pravda nebo fikce

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

Určitě se všichni někdy setkáváte
s pojmem, jako je UPÍR, nebo
také VAMPÝR.
Tyto dvě slova mají stejný význam.
A co vlastně znamenají?
Upír nebo také vampýr je postava, která se objevuje v knihách a ve filmech.
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