ČASOPIS PRO NAŠE ŽÁKY
Prázdninové cestování
Většina dětí školou povinných se z celého školního roku těší na letní prázdniny. Není se čemu divit. Dva měsíce plné sluníčka a volnosti zahřejí na duši každého malého dobrodruha. A protože o letních prázdninách je na všechno dost času, najde
se mnoho příležitostí někam cestovat.
Když se žáčci 5. C po prázdninách sešli, jako každý rok si začali vyměňovat zážitky z prázdnin. Paní učitelka
Hromburácová se do hovoru zapojila také. Za ušetřené peníze z druhého zaměstnání se tentokrát vypravila do zahraničí.
Zvolila si zemi s krásnými plážemi, které omývá Jaderské moře. Je to nejnovější člen Evropské unie, proto při příští návštěvě už určitě nebude potřebovat cestovní pas a bude se cítit skoro jako doma. Když si chtěla paní učitelka koupit zmrzlinu, postačilo jí nachytat si doma v lese dostatečné množství lasicovitých šelem. No, tak jednoduché to zase není, ale zmiňované zvířátko a měna v navštívené zemi se jmenují úplně stejně.
Ještě než paní učitelka domluvila, o slovo se hlásil Pepíček Bublina. Každý rok v létě jezdí za babičkou, která bydlí
na kraji jednoho velkého města. Toto město se netěší pěkné pověsti, ale Pepíček i babička ho mají moc rádi. Když do něj
přijíždíte, musíte si většinou ucpat noc, protože likérka a dvě chemičky nevoní zrovna po fialkách. Nový most byl vyhlášen
za jednu z nejkrásnějších staveb uplynulého století, takže ty drobné praskliny mu můžeme klidně odpustit. Městu dominují
velká panelová sídliště a jiné ošklivé hranaté domy v centru, ale v okrajových čtvrtích se žije krásně, protože je to blízko do
přírody. Babička v jedné takové bydlí, hodně daleko od ruchu dopravy a od šumění řek Labe a Bíliny.
Nebyla by to upovídaná Kačenka Plácalová, kdyby nepřidala k dobrému své zážitky z prázdnin. S rodiči a sourozenci strávili krásných deset dní v jednom z nejkrásnějších koutů naší přírody. Zalesněné pohoří hraničí jak s Německem,
tak i s Rakouskem. Jeho nejvyšší hora také leží až za hranicemi, a jak se mohla Kačenka přesvědčit, název je trochu matoucí, protože moc velkých javorů na ní už neroste. Připadala si zde jako v jiném světě; Vltava, kterou zná jako velkou řeku
z Prahy, zde pramení a je to vlastně jen větší potůček. S rodiči se podívali na skoro všechna zdejší velká jezera. Popravdě,
ona zas tak velká nejsou, ale těžko bychom u nás hledali větší přirozenou vodní nádrž, než je právě Černé jezero.
Vašík Sekerka se musel do vyprávění nechat trochu nutit, ale stejně jako ostatní se chtěl vypovídat. Jeho nejsilnějším zážitkem byla návštěva jednoho krásného českého hradu. Česky si tam sice moc nepřipadal, protože tam s rodiči potkali více cizinců než Čechů (asi kvůli drahému vstupnému), ale postavit ho dal ten nejvýznamnější český král, jakého naše
krásná země měla. Kdo by tomu nevěřil, má důkaz v jméně hradu. Hrad měl sloužit hlavně jako pevnost, která střežila říšské korunovační klenoty. Díky spisovateli Jaroslavu Vrchlickému se traduje jedna polopravda, které ale většina národa věří.
Ženy totiž na hrad samozřejmě směly. Dovedeme si představit, že by si středověcí páni rytíři v brnění sami vařili a uklízeli?
Mařenka Pankrácová a Tonda Bonifác byli oba poněkud smutní. Celé
léto totiž strávili na facebooku a místo poznávání krás přírody lajkovali statusy,
komentovali kde co a neustále se ptali, kdo se s nimi vyfotí na profilovku. Snad
si vezmou poučení a najdou si na příští prázdniny lepší zábavu.
Ale zpět k našim cestovatelům. Dokážete rozluštit, kde trávila prázdniny paní učitelka Hromburácová, Pepíček Bublina, Kačenka Plácalová nebo Vašík Sekerka? Pokud ano, dopravte správné odpovědi do konce školního roku do
redakce časopisu Pod lupou. Vylosovaní výherci na prázdniny něco dostanou
(nejen vysvědčení).
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Hledej prsten

Jak se žije …...

Hlavolam pro chytré hlavičky:

Připravili jsme rozhovor s Mgr. Lenkou Líbalovou.
Víme o Vás, že máte mnoho praktických zkušeností
s neslyšícími lidmi, umíte znakovou řeč a pomáháte neslyšícím lidem. Rádi bychom s Vámi provedli rozhovor
právě na toto téma.

Máš tři skříňky: zlatou, stříbrnou a bronzovou. V které
skříňce je ukrytý prsten, když jen jeden nápis na skříňkách
je pravdivý?
Na skříňkách jsou napsány tyto nápisy:

Jaký život mají neslyšící lidé?
Je to samozřejmě individuální. Domnívám se ale, že většina
neslyšících žije plnohodnotný život, jen ho mají značně ztížený v oblasti komunikační.
Jak se neslyšící lidé vyrovnávají s tímto handicapem?
Myslím, že spousta z nich nevnímá svou hluchotu jako handicap, ale svou sluchovou vadu vnímají jako přirozenou a
určující kulturní rozdílnost. Tito neslyšící se ve svém životě
plně realizují, jsou samostatní a rozhodují sami za sebe.
Co může být vážnou „překážkou“ v životě neslyšících
lidi?
Jak už jsem zmínila, největším problémem je komunikační
bariéra mezi neslyšícími a slyšícími lidmi a s tím i spojené
obtížnější začlenění neslyšících do společnosti.
Setkala jste se někdy s nevhodným nebo až krutým chováním k neslyšícímu?
Ano. V minulosti to bývalo dost často posmívání.
V současné době se setkávám velmi často s neochotou lidí
(např. některých úředníků) komunikovat s neslyšícími bez
tlumočníka.
Je těžké se naučit znakovou řeč?
Nevím, to nemohu objektivně posoudit. Já myslím, že ne, ale
ti, kteří se znakový jazyk učí, tvrdí opak.
Víme, že existují různé organizace pro neslyšící lidi
např. KODA nebo CODA. Jakým způsobem tyto organizace pomáhají neslyšícím lidem?
Tyto organizace vznikly za účelem ochrany a prosazování
práv, zájmů a potřeb osob se sluchovým postižením.
V rámci své činnosti umožňují a podporují společenské a
kulturní kontakty osob se sluchovým postižením, posilují
jejich sociální a právní vědomí a zvyšují tak možnosti jejich
zapojení do života společnosti. Kromě pomoci osobám se
sluchovým postižením je však jejich neméně důležitým úkolem podporovat respektování osob se sluchovým postižením
jako rovnoprávných spoluobčanů s odlišnou jazykovou a
kulturní specifikou.
Jaké kompenzační pomůcky používají neslyšící nebo
nedoslýchaví lidé?
Je jich celá řada, např. sluchadla pro nedoslýchavé osoby a
různé signalizační systémy, které upozorní neslyšící a nedoslýchavé osoby na zvonění domovního zvonku, zvonění budíku, mobilního telefonu, pláč dítěte a další situace.

Zlatá skříňka: Prsten je v této skříňce.
Stříbrná skříňka: Prsten není v této skříňce.
Bronzová skříňka: Prsten není v nejdražší skříňce.

Nádech ciziny
Značka „Made from Jan a David“ přináší kvalitu.
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Chceš vědět něco o sobě?
Z následujícího ovoce si zvol jedno:
a) jablko
b) banán
c) jahoda
d) broskve
e) pomeranč
Rozuzlení nalezneš na straně č. 3 v dolní části časopisu.

Vtip
Při hodině matematiky, kdy
učitelka celá rudá křičí na
žactvo, že jsou nevzdělavatelní a že je všechny nechá
propadnout, někdo zaklepe
na dveře. Netrvá dlouho,
dveře se otevřou a do třídy
vejde smrtka s kosou přes
rameno. Všichni žáci se
strašně vyděsí a smrtka
povídá:
"Klidně seďte, paní profesorka bude mít za minutku
infarkt, tak jsem přišla dřív."

Děkujeme za zajímavý rozhovor.
2
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Dva malované příběhy
O perníkové chaloupce

Narozeniny

Byla jednou jedna rodina a ta žila ve starém

.
Byla jedna

Bydlel tam tatínek, maminka a dvě

.
upekla

Jednou šly do

. Přišla babička s dědou a kamarádi.

a zabloudily. Pak se začalo

. Jeníček vylezl na

leko uviděl

. Z chaloupky vylezla

do

Holčička se moc těšila na

. Kamarádi si

sedli ke stolu a ochutnali

. Holčička si rozbali-

A neda-

.
la

Ta chtěla Jeníčka a Mařenku sníst. Děti byly chytré,

strčily

, která měla narozeniny. Maminka

. Potom si šli všichni hrát

do pokojíčku. Oslava skončila a holčička šla

.

.

Zdál se jí krásný sen. Létala v
Pak se chytily za

a šly

. Doma je
.

přivítal

Skupinová práce žáků II. C Kristýnky Kurincové, Natálky

.

Szöllösi a Natálky Matějkové.

Skupinová práce žáků II. C Ondřeje Černého, Lukáše Baldy
a Jakuba Hrádka.

Vtip

Řešení ze strany 2

„Paní učitelko,” povzdechl si Honza, „nechci nic
říkat, ale jestli nám pořád budete dávat tolik
učení jako dneska, tak
mi z toho praskne hlava.”
„Neboj,” odpoví učitelka, „to není nic, s čím by
si současná chirurgie
nevěděla rady!”

Pokud jsi zvolil(a):
a) jablko - Znamená to, že jsi osoba která má ráda jablka.
b) banán - Znamená to, že jsi osoba která má ráda banány.
c) jahoda - Znamená to, že jsi osoba která má ráda jahody.
d) broskve - Znamená to, že jsi osoba která má ráda broskve.
e) pomeranč - Znamená to, že jsi osoba která má ráda pomeranče.
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Výroba lucerničky

Pohádková přesmyčka

Potřebujeme :

sklenici od okurek

čajovou svíčku

pravítko

tužku

nůžky

barevný papír A4
(21cm x 29,7 cm)

lepidlo nebo lepící
pásku

Víš, kdo je Naschválníček? Je to skřítek, který
nám úplně naschvál pomíchal písmenka. A tak vznikla u
Jana a Davida tato pohádková přesmyčka. Dokážeš správně poskládat všechna písmenka takovým způsobem, aby
vznikla pohádková postava? Možná je to těžké, proto
ti pomůžeme.

Připravíme si pruh papíru
o velikosti 29 cm x 10 cm,
složíme harmoniku z užší
strany (přibližně 1,5 cm širokou).

Nápověda:

____k

______

Přesmyčka:

bílou krk typl

Přemýšlej, to nebolí — radí
Jan a David

Vystřihujeme v harmonice
tvary stejným způsobem,
jako když stříháme vločky či
ubrousky z papíru. Rozbalíme pruh a nalepíme jej za
pomoci lepidla nebo lepící
pásky na lahev.

Sourozenci Jan a David vymysleli další doplňovačku.
Při této doplňovačce pořádně čti a přemýšlej.

Do lahve vložíme čajovou
svíci. Máme hotovo.
Nápad pro další tvoření:
Pruhy papíru můžete stříhat
z různých barev a šíři proužku podle potřeby měnit (užší,
širší – pozor na výšku sklenice).
Papír libovolně překládejte
a stříhejte různé tvary. Můžete využít raznice nebo nůžky
na stříhání ozdobných okrajů,
pokud je doma máte.

Xenie má za domácího mazlíčka Andulku, ale nejí guláš.
Fanda jí rád svíčkovou, ale nemá doma psa.
Adam miluje plněné knedlíky.
Lívie nechodí na florbal ani na gymnastiku.
Ten kdo jí špagety, chodí na gymnastiku.
Lívie bydlí v paneláku, proto nemůže mít doma psa ani
kočku.

Mnoho úspěchů při tvoření

Ten kdo chodí na volejbal, má doma hada.
Adam nechodí na fotbal.

Vám přeje Martina

Vtip

Hádanka

Učitelka se ptá Pepíčka:
"Co nám můžeš povědět
o vlaštovkách?"
"To jsou velice moudří
ptáci - jak začne škola,
odletí do teplých krajin."

Přesuň jednu zápalku takovým způsobem, aby byl příklad
správný.

4

3/2014

Dům u hřbitova - dokončení

Školní basketbalová liga

od Jana a Davida

Dne 19. března se na naší základní škole uskutečnila basketbalová liga. Této ligy se zúčastnily všechny školy
v okolí města Šluknov, jako je Jiříkov, Mikulášovice,
Rumburk nebo Dolní Poustevna. Náš školní tým reprezentovali: Karel Kuruc, František Mráz, Milan Polák, Michal
Žák, Martin Zelenka, David Sivák, David Son, Tomáš Šeliga, Ondra Schneider. Bylo se na nás také podívat pár tříd
ze školy, což nás také velmi podpořilo. Nakonec jsme
skončili na třetím místě a to jsme považovali za úspěch. Na
prvním místě skončila s přehledem Dolní Poustevna a na
druhém místě skončil Jiříkov. Řekl bych, že se tato akce
povedla a byl jsem s ní velmi spokojen.
Martin Zelenka

Klára i Tomáš se vrátili domů. Tenhle příběh se sice
zdál zamotaný, ale najednou se klubko záhad začalo rozmotávat. Tomáš tvrdil, že v domě žije upír. Vždyť tomu
vše nasvědčuje – záhadný deník, zápisky o potravě a tajuplná rodina Hammerschmiedových. Kláře připadala teorie
Tomáše více než „přitažená za vlasy“. Chtěla se jít zítra
sama opět podívat do toho domu, aby tu záhadu rozluštila.
Ráno odbily hodiny osmou a Klára pospíchala, aby
to vše stihla. Vydala se cestou k domu u hřbitova. To, že
v ní byla jen malá dušička, vám nemusíme ani popisovat.
Umíte si představit, jak by bylo vám? Musí se nechat, že
je Klára více než zvídavá. A tak doufáme, že se Kláře tato
vlastnost nestane osudnou.
Co se stalo v domě u hřbitova, se už asi nikdo nikdy nedozví. Jisté je jenom to, že kolem jedné hodiny odpoledne našel Jirka s Tomášem Kláru, jak sedí na schodech před domem u hřbitova a něco blábolí: „ Jjjjááá too
viiděělaa. Oonna jee vváážžně uuuppíír.“

Já jen dodám, že po třech kolech letošního ročníku je naše
škola na průběžném druhém místě s náskokem jediného
bodu. Prvenství si letos zatím drží ZŠ Jiříkov.
Petra Gallová

Příběh Dům u hřbitova je u svého konce. Jan a David se
chopili své šance a příběh dotvořili. Trošičku nás „mrzí“,
že této šance využili jenom žáci prvního stupně.
Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš,
potom je třeba se naučit
psát. Na jedno i druhé
padne celý život.
Ernest Hemingway

Osmisměrka
Sourozenci Jan a David připravili osmisměrku. Pokud neznáš význam některých slov, zeptej se maminky nebo tatínka. Slovo, které neznáš, ti rádi vysvětlí i učitelé z
naší školy.

Vtip o upírech
Potkají se dva upíři před nemocnicí: „Tak co, zase se jdeš
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„Ale kdepak, dneska mi není nějak dobře. Vezmu si jen
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zů, doma si udělám čaj

několik použitých obva-

a půjdu si lehnout.“

Hledej tato slova:
kalamář, kamna, loutka, máslo, omluva,
okurka, osel, sele, souhra
TAJENKA:………………………………………………..
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Ocenění sourozenců Šteflů

Úsměvy Petra Švarce

Jan a David získali od časopisu velký koláč a drobné upomínkové předměty. Děkujeme za jejich obrovský přínos do
časopisu Pod lupou.
Sponzoři dárků: Haback Šluknov
Dostál — železářství
Petr Gall — hodinářství a zlatnictví

Poslední vydání v tomto

Citáty




Charakter člověka je jeho osudem.
Hérakleitos z Efesu



Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. Jak hodně
však patříš, to už záleží na tobě.
Anton Semjonovič Makarenko



Abyste pochopili lásku vašich rodičů, musíte sami
vychovávat děti.
Čínské přísloví



Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám
pomáhali s vydáváním časopisu Pod lupou.

Ale je to smutná epocha, kdy je snadnější rozbít
atom, než zničit předsudky.
Albert Einstein





školním roce

Co je důležitější, chceme - li dosáhnout úspěchu?
Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu? Přední, nebo zadní kolo?
Shaw

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

Co je člověk, když žije jenom proto, aby spal a jedl?
Nic víc než zvíře, nic víc. Ten, kdo nám dal tak velkou schopnost myslet, nazírat věci minulé i příští,
zajisté nechtěl, aby božský rozum v nás zahníval a
tlel.
William Shakespeare, Hamlet
Když si ostatní myslí, že člověk je na konci, potom
teprve se musí správně začít.
Konrad Adenauer
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