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ZELENÁČI
pohádka
ČTĚTE NA STRANĚ 2

HLÁŠKY UČITELŮ
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Olympiáda z českého jazyka

foto: Ludmila Bartáková

okresního kola. To se konalo 8.
února a Tereza Kolková se
umístila na krásném čtvrtém
místě.
Gratulujeme!!
 
A nyní již několik zajímavých
myšlenek z úvah žáků:
 
...Toto přísloví vytvořil
pravděpodobně nějaký laik, co
nikdy nespatřil krásu světa
jídel. ..
...Jsou lidé, kteří si myslí, že
jídlo není podstata života.
Jsou lidé, kteří tvrdí, že je.
Pak jsou ale tací, ke kterým
patřím i já, kteří vědí, že bez
jídla bychom nemohli
existovat a je proto důležité
na jídlo nezapomínat, ale zase
z něj nedělat smysl života...
... Proti obezitě byla
vynalezena spousta prášků,
ale sport je pořád napřed...
...V dnešní době, kdy jsou
snad na každém rohu
fastfoody a různé restaurace,
by se dalo říci, že je jídlo pro
nás vším...Naše česká kuchyně
patří, podle mého názoru, k
těm nejlepším. Vždyť i náš
chleba je jedinečný, jinde na
světě jsou jen bagety...
...Jíst zdravě nebo nezdravě,
to už je každého věc. Hlavně
ať je ten člověk nadevše
spokojený...Žijeme proto,
abychom něco dokázali, a ne
proto, abychom pořád jedli...
 
 

V prosinci se žáci 8. a 9.
ročníků zúčastnili školního kola
v olympiádě z českého jazyka.
Po náročných úkolech z
mluvnice žáky čekal sloh,
tentokrát úvaha na téma Říká se:
"Nežijeme proto, abychom jedli,
ale ..." .Práce žáků přinesly

velmi mnoho zajímavých
myšlenek.
 
Na prvních třech místech se
umístily žákyně 9. ročníků
(Tereza Kolková, Denisa
Nekolová a Eliška Tomanová),
které tak postoupily do

Ze žákovských 
úvah
 
..Někdo stráví jídlem celý
život, je ochutnávačem, nebo
jen vaří, ale je opravdu nutné
zanedbat tím celý život? Je
třeba tolik jiných věcí, než jen
jídlo. Můžeme cestovat,
poznávat nové kraje, ale
klidně i zůstat doma a dělat
to, co nás baví. A navíc u toho
třeba i zhubneme. Ale projíst
celý život a nic nezažít?
 
Asi bychom se konečně mohli
začít řídit tím, že nežijeme
proto, abychom jedli, ale jíme
proto, abychom žili. A teprve
tehdy se světu dost uleví.
Nejen že nás přestanou tlačit
přejedená břicha, ale
poskytneme tak to, co máme,
alespoň z nějaké té osminy i
těm, kterým nebylo Bohem
dáno a o jídle mohou jen
snít....
 
     

příště

foto: google.com

 Velké prázdninové číslo  
viz str.4

Trocha poezie 
 "Za pět osm" 
Básničku napsat musím,
tak to alespoň zkusím.
Ovšem nevím, co mám psát,
školu nemám rád.
 
Paní učitelku nechci naštvati,
báseň mojí nesmím zmeškati.
Hezkou neděli,Pavlo, přeji,
na jedničku se pyšně chvěji.
 
Nebudu vám lhát,
stále nevím, co mám psát.
Lepší básničku všichni mají,

už vidím, jak se všichni smějí.
Brzo pondělí, no hurá,
vstávat, škola volá.
Čeština nastala a já báseň
přednesu,
alespoň dobrou známku si
odnesu.
 
Mike Miškovič, 9. B
 
 
 

Psí útulek

foto: google.com

Třída 3.A vyrazila do útulku v
Tróji, s dobrůtkami a dekami.
Takový výlet udělá radost
osamoceným čtyřnohým
přátelům. Když jsme procházeli

okolo pejsků a jiných zvířátek,
říkali jsme si, že bychom si je
tak rádi vzali domů. Bylo nám
líto, že tu jsou tak sami. Ale
viděli jsme jednoho šťastného
pána, který si odváděl jednoho
šťastného pejska. Sláva!
Anežka Šulcová, Filip Forejt,
Vojta Prudil, 3.A
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Masopust ve škole

foto: Jakub Šulc, VIII.C

      V úterý 9.února se k nám
při hodině českého jazyka přišli
podívat žáci ze 3.A od paní
učitelky Šugarové.
V tomto období byl svátek
zvaný Masopust, a proto ani oni
nemohli zapomenout na
každoroční masky. Kostýmy si
žáci vybrali velmi originální.
Například masku z počítačové
hry jménem Minecraft, králičí
obleček nebo oblečení
automobilového závodníka.
Samozřejmě nechyběly ani
kostýmy čarodějnic a různých
strašidelných oblůdek.
      Za tuto příjemnou návštěvu
žáci obdrželi od Matěje
Mrkvičky krásnou dřevěnou
ptačí budku, kterou postavili
sami chlapci z 8.C, bez jakékoli
pomoci, a to především Dominik
Švestka a Marian Fiedler.Tento
dárek chlapci vyrobili v
hodinách pracovních činností za
dohledu paní učitelky
Kamarádové. (poznámka
redakce: Fotografii výroby ptačí
budky jsme uveřenili v nultém

čísle.)
      A co by byla ptačí budka
bez nějaké té dobroty? Proto se
paní učitelka Hanzlovičová
vydala pořídit ptáčkům pytlík
vydatných zrníček.
      Žáci ze 3.A si ptačí budku
dali na parapet ve třídě a každý
den důkladně pozorují nějakého
ptáčka, oždibujícího zrníčka z
jejich dárku od 8 C.
 
autor Dominika Hejlová, 8.C
 
  Masopust  je třídenní svátek,
jakož i slavnostní období mezi
Vánocemi a Postní dobou.
Zatímco jeho počátek, který
nastává po svátku Tří králů
(6. ledna), má pevné datum,
tak jeho konec je závislý na
datu Velikonoc a končí tak v
rozmezí od poloviny února do
počátku března.(zdroj:
www.wikipedie.cz)

Život s mobilem - fejeton
Snad každý z nás má dnes
mobilní telefon. V rámci hodiny
českého jazyka dostali žáci úkol
napsat fejeton na téma "Život s
mobilem". A zde jedna z
vydařených prací:
 
Mobil - věc, kterou potkáte,
kamkoliv přijdete. Má ho snad
každý, a už se ani nepochybuje
o tom, že byste ho neměli. Je
užitečný, o tom není pochyb, ale
byl by snad život těžší,
kdybychom ho neměli?
V minulosti přece nebyl a lidé se
i tak domluvili. Ušli klidně i
několik kilometrů do vedlejší
vesnice, aby se vzájemně pozvali
na oběd. Bylo to sice
náročnější, ale aspoň se hublo.
Sešli se pěkně na kávu, povídali
si dlouhé hodiny a zabavili se i
bez toho, aniž by si vytahovali
mobil. A dnes? Dnes zajdete
třeba do kavárny, většina lidí už
má vytažené mobily, aby si
zkontrovali, co je nového na
sociálních sítích. Bojím se, že za
několik let si už ani v kavárně
povídat nebudeme, jen budeme
koukat do mobilu a v případě
nutnosti si pošleme zprávu: ,, Už
mi dochází baterka, musím jít.“
Neříkám, že mobil má jen
nevýhody. Jsou tu i výhody.
Snadno a rychle zkontrolujete,
jestli je daný člověk v pořádku,
rychle se domluvíte a je i mnoho
užitečných aplikací.
Ale ať už stokrát proklínaný
nebo stokrát uctívaný, mobil je
neodmyslitelnou součástí
dneška, a tak to i v blízké
budoucnosti zůstane.
Napsala Eliška Veselková, IX.B
 

foto: google.com

         Fejeton  jako jeden z
publicistických útvarů
zpracovává poutavým a
vtipným způsobem nějaké
zajímavé téma, často z
každodenního života. Většinou
využívá rysy vyprávění, ale i
úvahy a popisu. Pro fejeton je
příznačný humorný ráz,
komické prostředky a hra se
slovy.
      Mezi naše významné
fejetonisty patřil Jan Neruda,
Karel Poláček, Karel Čapek -
některé z jeho fejetonů jsou
aktuální dodnes, jako
například "O té chřipce". 
 
 
 
 
 

Beletrie

foto: Anna Skálová, 6.B

ZELENÁČI
Napsala Anna Skálová
 
Milé děti a rodiče, napadlo mě,
že bych mohla napsat knížku o
příšerkách. Bude to příběh
kouzelný, plný vtipů, přátelství,
odvahy a lásky. Bude to příběh
o tom, jak bojují příšerky!
Tak můžeš vstoupit do pohádky!
 
Kapitola 1
Sezelenejte se! (význam jako
seznamte se)
Daleko, předaleko za moři, za

lesy, za loukami, za horami, za
lávami v horách je malá jeskyně
a ta vede přímo do světa příšer!
Žije jich tam hodně moc. Ale
nejsou zlé. Naopak jsou hrozně
hodné. Jsou tam holky i kluci.
Byl jeden příšerák, který se
jmenoval Dag, a pak tu byla
příšerka, která se jmenovala
Bria. Ale vůbec nevěděli, že ten
druhý existuje, když šli okolo
sebe. Měli oba okolo sebe
kamarádky a kamarády, takže si
jeden druhého vůbec nevšímali.
Jednou, když se Dag rozhodl, že
půjde na procházku, potkal
Briu, jak se šla proběhnout.
Konečně se setkali! A hned si
řekli ahoj! Bria se zeptala:"Já se
jmenuji Bria a jak se jmenuješ
ty?" " Já Dag," odpověděl a jak
se seznámili, hned byli kamarádi.
To víte, ve světě příšer znáte
někoho minutu a už jste

foto: Anička Skálová

kamarádi jako Dag a Bria. A
tak si chvilku povídali a pak
řekla Bria: "Ahoj, já už musím
jít."" Počkej!" řekl Dag,"
nechtěla bys se mnou večer jít
na procházku?"" Tak jo. Tak
ahoj večer."
 

Básnička

foto: google.com

 
Šupity, dupity, smrk a jedle,
roste tady hříbek vedle.
Vedle něho je pán kos,
dělá na nás dlouhý nos.
Vedle něho paní straka,
dělá na nás huga šaka.
 
autor - Anna Opluštilová, 3.B
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Hlášky učitelů koloběžku.“ -uč.Šifnerová
„A hele, přišel nás navštívit
Koptík.“ - uč.Salaquarda
„Mně tady pořád někdo žere
propisky.“ -uč.Kadlecová
„Nemnožte se tady.“
-uč.Drahokoupilová
„Co to tady sedí za trosky?“
-uč.Kadlecová
„Jestli je tohle n², tak já jsem
královna krásy.“ -uč.Vojta
„Proč si to nenapíšeme ve
středu?'' - žáci
„Protože tady ve čtvrtek
nejsem.'' -uč.Hanzlovičová
(dovětek redakce: „Vytržené z
kontextu, ale nyní velmi
oblíbené.“)
Simona a Denisa Nekolovy,
Nikola Brdková, IX.B
 
A jako bonus komiks od Oldy
Láníka z 8.C
 
 
 
 

Žákyně z 9.B si pro vás
připravily hlášky učitelů, které
zaznamenaly v hodinách. Škoda
jen, že nelze hlášky doplnit i
záznamem z hodiny, který by
přesně dokreslil danou situaci,
která předcházela samotné
hlášce:)
 
„Ááá, 9.B“ -uč.Vojta
„Tak, co nás čeká a nemine!“
-uč.Bartáková
„Sledujte mistra.“ -uč.Vojta
„Ono to dělá takové ''štěk''.“
-uč.Stehnová
„My, zkušení matematici, nuly
nepíšeme!“ -uč.Vojta
„To je taková úsměvná
záležitost.“ -uč. Šifnerová
„Tohle je pro matematické
fajnšmekry.“ -uč.Vojta
„Nebavte se o ní, když tady
není.“ -uč.Kalamárová
„Udělám ti z brejlí

foto: Oldřich Láník, VIII.C

 
 
 

DEF - Deutche, 
English, 
Francais

percent of adult population have
a high sugar level in blood
because of obesity, that makes
eleven percent of men and 13
percent of women. Obesity is
highest in the USA and lowest in
Southeast Asia.Obese people
should try to eat healthier and
do some sport or exercise. They
should not have a strict diet or
hunger strike, because it is
unhealthy. The organism gets
used to working on small portion
of food and when it gets high
feed of energy, it responds by
saving it as a fat supply. Obese
people should have a balanced
diet with: 15% of proteins,
23-30% of fat and 55-60% of
carbohydrates.
 
 
 
 

foto: google.com

Obesity is a problem of many
people. They are not hungry, but
they just want to buy some
sweet or junk food. But the
energy expenditure is slow. They
have a lack of exercise, and the
result is depression.Thirteen

D E F

foto: google.com

you must reduce energy intake a
little bit. If you have a high
blood pressure or sugar beet
you should take advice from
your doctor.
We will hope that the obesity
will be lower in the word. I think
I eat a balanced diet. I eat a lots
of carrots and vegetable, but
sometimes I must go and buy a
chocolate!
Linda Faicová, 9.B
 

foto: google.com

While being on a balanced diet,
it is also very important to have
any kind of movement.
Movement activity has a positive
impact on mental state. It helps
to fight against depression. But
only movement does not help to
decrease weigh loss. If you want
to do a effective weight loss,

Lyžařský výcvik 
2016

foto: PS

začala první sněhová bitva.
Odměnou těmto „hříšníkům“
byla první a druhý den služba v
jídelně. Po ubytovaní
následovala první procházka.
Dav mladých Pražáků vedl v
popředí pan ředitel. Cesta vedla
na sjezdovky, kde se měl konat
náš výcvik.
 

      Jáchymov v Krušných
horách, to bylo místo, kde se
konal letošní „lyžák“. Je pátek
20.2.2016, venku jasno, svítí
sluníčko, příjemný řidič a v roli
průvodce krajinou pan ředitel.
Ano, lyžařský kurz právě začal.
      Cesta probíhala dle
očekávání, aby také ne, byl to
výběr sedmého a osmého
ročníku. Jen to počasí svádělo k
stále častější otázce: Co tam
budeme dělat? S přibližovaním
se k cíli obavy ubývaly. Sníh
začal velmi rychle přibývat.
Konečná! Stojíme před hotelem.
Někteří žáci si vzali rčení p.uč.
Salaquardy „co je na lyžáku,
zůstane na lyžáku“ k srdci a

     Po seznámení se s
programem kurzu nastalo
rozdělování lyžařů do družstev.
Učení se nových metod, různých
stylů mělo za následky, že v
družstvech panovala vynikající a
přátelská nálada, kterou z dolní
části svahu kontroloval náš
oblíbený pan doktor Pája. Tato
pohoda se přenášela každý den
do večerního programu plných
her.
      Bodování pokojů bylo
nedílnou součástí výcviku.
Pravdou je, že najít uklizený
pokoj bylo den co den těžší.
Vše se ale zvládlo na výbornou.
Počasí si s námi také hrálo,
jeden den sníh, druhý den
„jaro“, v noci sněhová vánice,
nasledoval déšť. Prostě každý si
přišel na své.
      Letošní výcvik byl opravdu
velmi povedený, plný vtípků, jak

foto: PS

ze strany žáků, tak pedagogů.
Nic na tom nemění ani neustálé
„sněhové bitvy“ mezi žáky a
panem učitelem.
      Tento pobyt splnil vše,
bezvadná školní parta se naučila
lyžovat, užila si srandu a hlavně,
vše se zvládlo bez větších úrazů.
 Tak zase za rok! 
autor Petr Salaquarda
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Kde ještě pilky 
nedořezaly

foto: Z. Kamarádová

Na naší škole máme spoustu
šikovných dětí. V letošním roce
je v 6. třídách mnoho nadšenců
pro zkoumání a "pokusování",
kteří v hodinách fyziky
předvádějí a vysvětlují svým
spolužákům pokusy, o nichž se
dozvěděli z literatury, na

internetu apod.
Vzhledem k velkému potenciálu
těchto mladých vědců jsme
mohli po letech obnovit akci
pořádanou na naší škole
„Kouzla s fyzikou“. Celé
dopoledne žáci šestých a
osmých tříd předváděli a
vysvětlovali jednoduché fyzikální
pokusy svým spolužákům ze 4. a
5. tříd.
Žáci prvního stupně se tak
dozvěděli základy jevů vedení
elektrického proudu,
magnetismu, šíření světla,
vlastností tekutin atd. Mohli si
například změřit objem plic
svého výdechu, srovnávat

hustoty kapalin, udržet vodu v
nádobě dnem vzhůru, vytvořit
duhové mléko apod. Viděli, jak
vyrobit lávovou lampu,
nenewtonovskou kapalinu,
spektrum světla či sopku.
Vystupující žáci vše pečlivě
vysvětlovali a převáděli. Měli
tak možnost zažít jeden
vyčerpávající den z pozice
učitele. Únavu jim pomáhalo
překonat nejen jejich nadšení
pro poznání a pozorování, ale i
radost, nadšení a zaujetí diváků.
 
autor Zdeňka Kamarádováfoto: Z. Kamarádová

 

VÝTVARNÉ 
PRÁCE ŽÁKŮ 
NAŠÍ ŠKOLY

foto: el foto: el foto: elfoto: el

Příště  
VELKÉ 
PRÁZDNINOVÉ 
ČÍSLO

Příští číslo našeho časopisu
(červen 2016) bude celé
věnováno prázdninám.
VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ!!!
téma: PRÁZDNINY
MINULÉ, SOUČASNÉ A
BUDOUCÍ 
 
Zajímá tě, jaké měli nejhezčí
prázdninové zážitky tví rodiče či
prarodiče? Zeptej se a napiš
nám o tom!
 
Jaký máš nejhezčí prázdninový
zážitek ty? Napiš nám o tom!
 
Jak si představuješ prázdniny v foto: google.com

budoucnosti, řekněme za 100
let? Napiš nám o tom!
 
Příspěvky vyhodnotíme a pět
nejlepších odměníme.
Nejzajímavější práce budou v
našem prázdninovém čísle
uveřejněny.
 
Adresa zaslání příspěvků:
ba.lida@atlas.cz 
Je možné je přinést i napsané
rukou nebo vytištěné, odevzdat
pí učitelce Bartákové nebo
Hanzlovičové
Termín: do 15.5.2016 

foto: google.com

Partneři

Podpora:
DĚKUJEME! Přispět můžete i vy! Více informací na: www.schoolpressclub.com


