2015 / 2016

3

březen, duben 2016

Školní redakce:

Mgr. Kateřina Mládková
Sára Salvetová, Sabina Lehkoživová

Přísloví…Kalendář…Pořekadla
Březen - za kamna vlezem…
Na svatého Řehoře led plave od moře,
líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře žába hubu otevře…
Český název měsíce duben se odvozuje od slova dub.
V tomto měsíci teprve začínají rašit duby.
První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl
spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a
používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a
nestálém počasí v jiný čas.

…Duben - ještě tam budem.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Co duben našetří, to květen spálí.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
O učení
Chybami se člověk učí.
I mistr tesař se utne.
Každý začátek je těžký.
Žádný učený z nebe nespadl.
O lásce a přátelství
Co se škádlívá, rádo se mívá.
Co v srdci nosíme, o to se bojíme.
Láska je kořením života.
V nouzi poznáš přítele.

Znalostní hádanky…
7 = D-ů s-a
88 = k-es k-u
4 = l-y č-u
1001 = N-c
8= p-et s-í s-y
64 = p-k na š-i
18= j-ek na g-ém h-i
Odpovědi najdete v našich příbězích…
(pro zábavné hledání jsme sepsali příběhy přeházeně)

88 kláves klavíru
Sabina Lehkoživová, VII. A
Jakmile usednu na židličku, uvidím před sebou blýskající
se bílé a černé klávesy, táhnoucí se do nekonečna. Dříve
hrát na klavír byla pro mě povinnost. Čím víc o klavíru
vím, je radost usednout. Pokaždé mám před sebou 52
bílých a 36 černých kláves. Bílých je v jedné oktávě 7 a
hrají tony abecedy (C-D-E-F-G-A-H), černých je 5 a hrají
půltóny. Teď už vím, že současné klavíry mají 88 kláves,
dříve jich bylo pouze 85. Ráda bych viděla i speciální
koncertní klavíry s větším počtem kláves. Na bílé klávesy
se dříve používala slonovina, na černé ebenové dřevo. Dnes
se obkládají umělými materiály. Klavír je krásný strunný
nástroj. Hráč je klavírista nebo pianista. Když si sednu ke
klavíru, hned položím ruce na klávesy. Začnou vydávat
krásné tóny. Melodie mě vždy uklidní.

Čtyřlístek
Sára Salvetová, VII. A
Čtyřlístek je složený list jetele. Je zvláštní tím, že má
oproti třílístku o jeden lístek navíc. Už odmalička jsem
čtyřlístky hledala s tím, že si je založím, vylisuji a budu mít
štěstí. Štěstí. Tato pověra panuje o čtyřlístku dlouho. Co je
na tom pravdy, nevím. Mně osobně zatím čtyřlístek
nepřinesl ani štěstí, ale ani smůlu. Hledání čtyřlístku mě
neomrzelo. Člověk by měl v něco věřit. Někteří lidé marně
hledají štěstí po celý svůj život. A jak to vidí mí spolužáci?

Kamínek pro štěstí
Olga Gromesová, VII.
Dnes jsem přišla domů se slzami v očích. Bylo mi smutno.
Pohádala jsem se svou nejlepší kamarádkou. Doufala jsem,
že bude doma někdo, komu bych se mohla svěřit, ale doma
nikdo nebyl. Vyběhla jsem po schodech nahoru do pokoje
a rozplakala se naplno. Najednou jsem uslyšela odemykání
a otvírání dveří. Uvědomila jsem si, že má přijít babička.
Vyšla za mnou do pokoje. Ptala se mě, co se stalo. Všechno
jsem jí vylíčila. Snažila se mě přesvědčit, abych se
s kamarádkou udobřila. Přátelství je krásné štěstí.
Babička vytáhla z kapsy kamínek. Řekla mi, že je kouzelný
a že přináší štěstí. Dostala jej od své babičky a ona zase od
své. Vzala jsem si kamínek a věřila, že mi přinese štěstí. Do
školy jsem šla ráno s dobrým pocitem. A dobrý pocit se
odrazil na výsledku. Dostala jsem jedničku ze zkoušení ze
středověké literatury. Udobřila jsem se s kamarádkou.
Rozesmátá a veselá jsem dorazila domů. Babička už na mě
čekala a poznala, že vše dobře dopadlo. Sedla jsem si jí na
klín a pověděla své zážitky. Překvapilo mě, že babička
chtěla kamínek vrátit. Pomalu jsem ho vytáhla z kapsy. A
babička mě překvapila ještě více. Kamínek vůbec nebyl
kouzelný. Našla ho na zahrádce, moc se jí líbil, a tak si ho
strčila do kapsy. Mě chtěla pomoci a použila malou
milosrdnou lež. A já měla celý den štěstí jen díky tomu, že
jsem věřila v sílu kamínku. Díky babičce jsem zjistila, že
když budu v něco věřit, určitě se to splní. A člověk by měl
věřit v sám sebe.

Naštěstí na štěstí
Viktorie Trvalová, VII. A
Štěstí je individuální pojem. Každý si ho představuje jinak
a někteří věří, že jim štěstí přinese nějaký předmět. Může
to být například čtyřlístek, nějaký amulet, přívěsek, nebo
dokonce plyšový medvídek, kterého vlastníš od dětství.
Štěstí může být cokoliv, od jedničky z matematiky, až po
naleznutí osudové lásky. Ale kdo na něj nevěří, ten má
velmi smutný život. Nemá žádnou naději, že ho potká něco
pěkného, že se mu něco povede. Naštěstí na štěstí spousta
lidí věří, ať už si ho představují v jakékoliv podobě. A co
vy, taky věříte na štěstí?

Bohaté štěstí?
Natalie Marvalová, VII. A
Štěstí. Co si pod slovem štěstí představíte? Pro některé je
štěstí být populární ve škole, být bohatý, mít nejnovější
mobil či tablet. Ale pro mě to není štěstí. Pro mě je štěstí,
že mám zdravou a milující rodinu. Třeba pro děti, které
žijí v Africe je štěstí, že jsou oni i jejich rodiče zdraví.
Mohou chodit do školy a vzdělávat se. Děti, kterým rodiče
umřeli nebo se o ně nestarají, jsou rádi, že mají kde bydlet
a starají se o ně jejich tety a prarodiče. Tak někdy až si
budete naříkat, že nemáte nový mobil, zamyslete se. Být
šťastní můžete i bez něj.

Radim Knap, VII. B
Čtyřlístek je jeden z nejznámějších a nejdéle českých
vycházejících komiksů. Mezi českými dětmi se podle
průzkumu v roce 2014 jedná o komiks nejoblíbenější.
Komiks vychází od roku 1969. Jeho ilustrátorem a prvním
autorem je Jaroslav Němeček. Většinu scénářů v prvních
desetiletích psala Ljuba Štíplová. V současné době píše
Čtyřlístek několik autorů, kteří se v tvorbě jednotlivých
epizod střídají.
Seriál má čtyři hlavní hrdiny žijící ve společném domku ve
fiktivní obci Třeskoprsky, jež se nachází u rybníka
Blaťáku pod hradem Bezzubem.
Předlohou pro Třeskoprsky byly severočeské Doksy,
v jejichž blízkosti má autor komiksu Jaroslav

Němeček chalupu. Rybník Blaťák pak symbolizuje

Máchovo jezero, hrad Bezzub zase blízký Bezděz.

?
Kdo a co se vám vybaví pod symboly
Máchovo jezero a Bezděz?

Ali Baba & 40 loupežníků
Adéla Kolaříková, VII. A

Tento
příběh
patří
k nejznámějším příběhům
z knihy 1000 a 1 noc. Příběh
vypráví o dvou bratrech,
jeden bohatý a dobře živený,
druhý chudý, ale šťastný. Jednoho dne zabloudí chudý Ali
Baba do skal, kde mají chýší loupežníci. Ali Baba se
schová a pozoruje loupežníky, jak vcházejí a vycházejí do
tajné místnosti. Když loupežníci odejdou, otevře Ali Baba
utajené dveře heslem: „Sezame, otevři se!“ Nalezne zde
zlata, že by z něho žilo celé město. Naloží si zlato, které
potřebuje na splacení svých dluhů a uteče dříve, než se
loupežníci vrátí zpět. Bohatý bratr si všimne, že se jeho
sourozenci nějak skvěle daří a hned se ptá, kde k tomu
zlatu přišel. Ali Baba byl hodný a vše mu řekl. Jeho bratr
se také vypraví do hor. Poprvé a naposled. Když uviděl
bohatství, rozhodl se, že ho vezme domů všechno. Jenže,
zapomněl heslo. Už slyšel, jak se loupežníci vracejí, a tak to
zkoušel různě: „Žito, otevři se!“, nebo: „Pšenice, otevři
se!“ Ale na malé a nenápadné semínko si nevzpomněl. On
sám ale nebyl tak malý a nenápadný, když loupežníci
vtrhli do místnosti. A pak už to s ním vzalo rychlý konec.
Z toho vyplívá, že peníze kazí charakter.

Sedm divů světa
Vendula Milotová, VII. A
Sedm divů světa je seznam starověkých staveb. Jako
sestavitel je uváděn Filon Byzantský, žijící asi ve 2. - 3.
století našeho letopočtu. Filon napsal krátký spis o sedmi
divech světa, v němž představil staveb, které považoval za
zcela unikátní, nádherné a jedinečné. Ve starověku vzniklo
mnoho seznamů sedmi divů tehdejšího světa, sestavili je
kromě Filona například Pausaniás, Hérodotos, Hyginas.
Současný seznam sedmi divů vznikl patrně až v 18. století.
Šest staveb ze sedmi divů světa se nedochovalo.
Zemětřesení zničilo: Maják na ostrově Faru, Rhodský
kolos a Mauzoleum v Halikarnassu. Požárem byly zničeny
i Artemidin chrám v Efesu a Feidinův Zeus v Olympii.
Zánik Visuté zahrady Semiramidiny se nezjistil. Jediné se
dochovaly egyptské pyramidy v Gíze, jsou také nejstarší.
Podle starověké mytologie ničivé jevy způsobili sami
Egypťané, aby pyramidy v Gíze byly jediný dochovaný div
světa.
Nových sedm divů světa
Dne 7. července 2007 bylo podle počtu hlasů zaslaných
lidmi z celého světa zvoleno nových sedm divů světa.
Hlasování provedl švýcarsko-kanadských Bernard Weber.
Kritici, včetně expertů z UNESCO, se však k tomuto
zvolení nehlásí a od této aktivity se distancují. Do nového
seznamu staveb patří například: socha Krista Spasitel,
Velká Čínská zeď a Machu Picchu.

Sluneční soustava
Tomáš Stavinoha, VII. A
Sluneční soustava tvoří osm planet. Jsou tu i trpasličí
planety, těch je 5. Mezi planety patří Merkur,
Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.
Všechny tyto planety obíhají kolem slunce. My
žijeme na planetě Zemi. Nejvíc podobná planeta
Zemi je Mars. Na Marsu se ale nedá žít, protože tam
není voda v kapalném skupenství. Podle mého
názoru je nejhezčí planeta Saturn. Saturn je 6
planeta a 2 největší planeta sluneční soustavy. Pro
Saturn je typický velký prstenec. Prstenec se skládá
z meteoritů. Největší planeta je Jupiter. Skládá se
z plynů. Nejviditelnější na Jupiteru je velká rudá
skvrna. Tato skvrna je vlastně bouře, která tu je už
od 17. století. Pak jsou tu 2 podobné planety Uran a
Neptun. Skládají se z plynů a vody. Uran má
podobný prstenec jako Saturn. Nejmenší planeta je
Merkur. Je jen o 40% větší než náš Měsíc. Poslední
planeta je Venuše. Říká se jí také Jitřenka, protože
jde nejlépe a velmi brzo ráno vidět.

?
Kolik jamek má
golfové hřiště?

Petra Večerková, VII. A
Golf je venkovní sport, jehož cílem je dopravit míček
z odpaliště do jamky. Při tomto sportu se používají golfové
hole. Golf se hraje na golfovém hřišti, kde se většinou
nachází 9 nebo 18 jamek. Golf prý pochází ze Skotska a
byl také hrán na Britských ostrovech po několika století.
Golf patří mezi olympijské sporty. Poprvé se objevil golf
na olympijských hrách v roce 1900 v Paříži. Znovu bude
golf součástí letních olympijských her po 112 letech v Rio
de Janeiro.

?
mat nebo pat

Šachy

Petr Žďára, VII. B
Šachy nebo šach je desková hra pro dva hráče, v dnešní
soutěžní podobě je zároveň považována i za odvětví sportu.
Vznikla v 15. století v jižní Evropě úpravou šatrandž,
následníka staré indické hry čaturanga. Šachy se hrají na
šachovnici, čtvercové desce rozdělené na 8x8 políček.
Střídavě černých a bílých. Každý hráč má na počátku hry
celkem 16 kamenů, 6 druhů: krále, dámu, po dvou věžích,
střelcích a jezdcích a 8 pěšců. Hráči, označováni jako
„Bílý“ a „Černý“ podle barvy kamenů, kterými hrají,
střídavě provádějí tahy, tedy přesuny kamenů po
šachovnici. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova
krále, jež nelze odvrátit. Šachy neobsahují prvek náhody.
Rozhodují znalosti a schopnosti hráčů.

Trocha poezie nikoho nezabije…
Seifertovská variace I.
Klára Indráková, IX. A
Kolik slz, tolik smutku.
Kolik bolesti, tolik smutku.
Dal jsem ti lásku, dala jsi mi sílu.
Dala jsi odvahu, dal jsem bídu.
Vzali jsme si toho moc.
Proplakal jsem celou noc.
Čekal a prosil jsem dlouho.
Dostal jsem však ránu pouhou.
Opustila mě i víra,
že mě někde čeká výhra.
Skončila moje veškerá naděje,
do mého života vlily se peřeje.
Teď čekám, kdy z toho vyplavu
a začnu znova, pěkně pomalu.
Byla jsi a stále budeš…
Jen vzpomínkou… to jediné ještě můžeš!

Seifertovská variace II.
Moje srdce v ruce svírá,
pomalu mě opouští víra.
Dýchám s klidem a pomalu
a doufám…doufám,
že milovat Tě přestanu.
Chybíš mi! Ničíš mě! Má duše strádá!
Proč! Proč tvrdila jsi, že máš mne ráda!
Dva roky, dvě léta sis na vše hrála
A dnes, dnes nemáš ani kamaráda.
A tak nic neříkáš a pláčeš hned zrána.
Nyní pociť to, co cítíval jsem já.
Ty jsi sama!
Já jsem sám!
Avšak dnes já jsem kat!
A ty bývala jsi král!
Už cesty není zpět,
už s tebou nechci být a tak…
To, čím jsi dříve pohrdala, nyní toužila bys mít…

Klára Indráková

Skrývačky
stromy, keře

Toto příšeří každému připomíná bouřku.
Největší peklo dělají lidé sami.
Vybrali kal i nacházené věci v rybníku.
Měl stanovený nový plat a navíc odměny.
On jí zatajil mou přítomnost.

Masáž bránice

Ptá se malý Jiříček: „Tati, můžu se
podívat na televizi?“ Tatínek odpoví:
„Ano, ale zapnout si ji nesmíš.“

Pepíček zavolá do řeznictví a ptá se:
„Máte prasečí ouška?“
„Ano mám.“
„Máte prasečí krk?“
„Ano mám.“
„A prasečí ocásek?“
„Ano mám.“
„A máte taky prasečí kopýtka?“
„Ano, ta také mám.“
Pepíček: „No, vy ale musíte
vypadat!“

Řešení skrývaček: šeřík, šípek, kalina, platan, jilm

