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Pečeme  štrůdl

Podzim je období, kdy dozrávají jablka a právě z nich se připravuje u nás 
tak oblíbený moučník tvořený svinutým plátem těsta s jablečnou náplní. 
Těsto:
250 g hladké mouky
50 g másla
2 vejce
3 lžíce vlažné vody
2 lžíce octa
špetka soli
Náplň :  400 g jablek, strouhanka, cukr podle chuti, 1 vanilkový cukr
Podle chuti přidáme : rozinky, sekané vlašské ořechy, ...

Připravíme  si  jablka,  která  nakrájíme  na  jemné  plátky  nebo 
nastrouháme. Z mouky, špetky soli, vajíček, změklého másla, vody a octa 
vypracujeme vláčné  hladké  těsto  a  vyválíme  tenký  plát,  který  posypeme 
strouhankou, na ni klademe nakrájená jablka, ocukrujeme a dále dle chuti 
můžeme  posypat  rozinkami,  ořechy  a  zavineme.  Kraje  utěsníme, 
přeneseme  na  plech  vyložený  pečícím  papírem  a  potřeme  rozšlehaným 
vajíčkem.       Eliška 8. A

    
Křížovka

Zuzka 8. A

Tajemství zvířecí říše  řešení

Kvíz: 1. mravenec má šest nohou, 2. unese padesát krát více než svou váhu
3. říká se jim také zahradní popeláři
přesmyčky lehké: mravenec, les, listí, těžké: mraveniště, královna

                           Žákovský časopis

    
1. Vyučovací jednotka
2. Dává se na sešit
3. Co dostaneš ve škole
4. Učení jinak
5. Do čeho píšeme poznámky?
6. Psací potřeba
7. Pomůcka na ostření pastelek
8. Práce na doma
9. Knížka na učení
10. Kolektiv
11. Jinak zaměstnání
12. Rýsovací pomůcka
13. Doba mezi hodinami
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Ředitelský sloupek
         

       Milí  čtenáři  a  čtenářky, 
jsem  moc  ráda,  že  jsme  se 
po  prázdninách  mohli  opět 
všichni  setkat  ve  školních 
lavicích.  Z  loňského  roku 
nám  sice  zůstaly  roušky, 
respirátory,  dezinfekce, 
časovky  ve  školní  jídelně, 
ale  hlavní  je,  že  můžete 
chodit  do  školy,  setkávat  se 
se  spolužáky,  zažívat 
radosti,  úspěchy  a  učit  se 
na nezdarech. Obzvlášť chci 
pochválit  naše  prvňáčky, 
kteří  se  ocitli  v  novém 
prostředí,  v  jiném  kolektivu 
a  přesto  zvládli  své  první 
testování  a  nošení  roušek 
na  jedničku.  Během  pod 
zimních  měsíců  nás  čekají 
jak      podzimní      prázdniny 
ve  dnech  27.  10.  a  29.  10., 
tak dva státní svátky 28. 10. 
Den  vzniku  samostatného 
československého  státu  a 
17. 11. Den boje za svobodu 
a demokracii. 
      Přeji  nám  všem  hodně 
zdraví,  příjemné  podzimní 
dny a hlavně možnost výuky 
ve školních lavicích.

Vaše paní ředitelka

Významné dny  den UNICEF

UNICEF  je  Dětský  fond  OSN.  Je 
to  největší  světová  organizace,  která  se 
zabývá  ochranou  a  zlepšováním  životních 
podmínek  dětí.  UNICEF byl  založen 11. 
prosince 1946  jako  podpora  proti utrpení 
dětí  po  2.  světové  válce.  Organizace    je 
držitelem  Nobelovy  ceny  míru  za  rok 
1965.  UNICEF  sídlí  v  New Yorku  a  má 
zastoupení  ve158  zemích  světa.  Řídí  ho 
výkonná  rada,  která  má  36  členů. 
Prakticky  vede UNICEF  prezident  a  čtyři 
viceprezidenti.  Český  výbor  pro  UNICEF 
vznikl  v  roce  1991  jako  nevládní 
nezisková  organizace  na  podporu 
Dětského  fondu  OSN  v  Česku. 
Velvyslanci  za  naši  zemi  jsou  herečka  J. 
Čvančarová, hokejista P. Eliáš a spisovatel 
M.Viewegh.                                         

Každý z vás může přispět na konto 
UNICEF a pomoci  tak mnoha dětem   na   
světě.  Díky  těmto  příspěvkům  již  bylo  5 
milionů  dětí  vyléčeno  z  podvýživy,  48 
milionů  získalo  přístup  ke  vzdělání  a  17 
milionů  dětí  bylo  proočkováno  proti 
spalničkám.

Den  UNICEF  si  připomínáme 
každý rok vždy 31. října

Anička a Adina 7. B

Zprávičky z devítky

Devátá třída. Pod tímto pojmem si každý představí leccos. Někteří 
nejstarší děti na škole, někteří budoucí středoškoláky, někteří vzor (i když 
ne  vždy moc  správný)  pro mladší  ročníky  a  ti,  kteří  nad  tímto  pojmem 
přemýšlí hlouběji, představí si všechno dohromady.

Ale pro nás, pro ty, kteří se do této pozice postaví, nepředstavíme 
si  ani  jedno  z  toho. Řekla bych,  že  to  každý vnímá úplně,  nebo  alespoň 
trochu jinak, ale ten stupňující se stres nakonec začne přebývat v každém. 
Ročníkové  práce,  nutnost  mít  dobré  známky  na  vysvědčení  a  nakonec 
přijímačky    zkrátka  tlak  přichází  z  každé  strany  a  nakonec  se mu  i  ten 
nejlínější žák ve třídě nevyhne. 

V každém případě  je  to poslední  rok na škole, na které  jsme byli 
devět let, a proto je důležité si ho užít.

Róza 9. B

Česká nej  houbaření

K  podzimu  patří  neodmyslitelně 
houbaření.   Každý    z    nás určitě někdy  vyrazil 
do  lesa  s  košíčkem  a  s  touhou  nasbírat  co 
nejvíce krásných hříbků. 

Češi    patří  mezi  nejvášnivější  houbaře 
na    světě,  i když oficiální    žebříček neexistuje. 
V průměru nasbírají ročně 21 tisíc tun hub, což 
jsou v peněžním vyjádření více než dvě miliardy. Loni si dokonce z  lesů 
odnesli  30  tisíc  tun,  jak  vyplývá  ze  Zprávy  o  stavu  lesa  a  lesního 

hospodaření. Z průzkumu agentury SANEP  vyšlo, 
že  se  za  vášnivé  houbaře  považuje  41  procent 
Čechů, kteří jsou tomuto koníčku ochotni obětovat 
i část své dovolené. Houbaření má v Česku tradici 
už  od  středověku,  podobně  jako  u  ostatních 
slovanských národů.

Míša 8. A
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Všetečné otázky

Určitě  jste  si  všimli,  že  se  letos  pedagogický  sbor u  nás  ve  škole 
rozrostl  o  několik  nových  tváří.  A  právě  za  jedním  z  nově  příchozích 
pedagogů  jsem se vydala se  svými všetečnými otázkami – mým cílem         
pro říjnové číslo se stal pan učitel Marek Kozakevič.

„Pane učiteli, proč jste se stal učitelem?“
„Rád pracuji s dětmi a chci jim předat zkušenosti, aby nedělaly stejné 
chyby jako já. A je ze mne učitel také proto, že mám rád matematiku.“
„Co vás vedlo k tomu, že jste se ze západních Čech přestěhoval sem     
k nám do Prachatic?
„ Šel jsem za svojí láskou – nyní za svojí ženou.“
„ Čím jste chtěl být jako malý?“
„Nejprve jsem chtěl být sportovec, pak geolog a nakonec učitel, což se mi 
vyplnilo.“
„Kdo by podle vás vyhrál souboj Batman x Spiderman?“
„Jestli vytuněnej Spiderman z filmu Endgame nebo z nově natočeného No 
way home, tak určitě Spiderman. Ale obecně by to bylo hodně vyrovnané. 
Ale asi by vyhrála temnější strana – Batman. Ale já osobně bych fandil 
Spiermanovi.“
„Lego nebo pexeso?“
„U mne jasně lego, protože nemám moc dobrou paměť. V pexesu prohraji 
i s mými 5 letými dcerami.“

Markéta 9. A

Módní trendy 

Terapie barvami  sytost pozitivních barevných tónů ovládla týdny 
módy. Nikdy jsme ji nepotřebovali více, protože má pozitivní vliv na naše 
fyzické  i  duševní  zdraví.  A tak  vedle  klasické  černé,   tlumené   khaki 
i  zemité  hnědé  přichází  kanárkově  žlutá,  svítivě  pomerančová,  křiklavá 
červená  nebo  opravdu  sytě  růžová.  Prostor  bude  i  pro  pastelovou modř, 
sytě hráškovou či smaragdovou. Konečně je tu doba, kdy se z nenápadné 
myšky stanete středobodem zájmu.                                         Markéta 9. B

 Tajemství zvířecí říše

Málinka a mravenec
To  byl  podzim  roku  2020,  kdy  se  odehrál  náš  příběh  v  zahradě 

malé šestileté holčičky, jménem Amálie, ale nejčastěji ji ostatní oslovovali 
Málinka.

Když  ten  čas  po  školce  tu  byl  zas,  rozhodla  se  holčička, že 
na zahradě shrabe veškeré  listí. Když  tak najednou uvidí malého  lesního 
mravenečka,  kterého  se  opatrně  zeptala:  "Co  pak  tu  děláš  mravenečku? 
Vždyť sem nepatříš. Patříš přece do lesa." "No já ani nevím, protože jsem 
spal  a  najednou  jsem  tu.  Jmenuji  se  Tonda.  A  ty  se  jmenuješ  jak, 
holčičko?"  Málinka  neváhala  se  představit:  "Já  se  jmenuji  Amálie 
Nováková. Ale když nejsi  v  lese,  tak kde budeš  trávit  zimu?"  "No,  to  já 
vlastně nevím. Ach ne!" "Tak budeš u mě trávit zimu a nezmrzneš." "Tak 
dobře, děkuji ti."

A tak šli k jeho novému domečku.

A teď je na řadě malý kvíz.
1. Kolik má nohou mravenec?
2. Kolikrát větší váhu unese mravenec než tu svoji?
3. Jak se také nazývají mravenci?

A co přesmyčky? Složíte z písmenek slovo?
Lehké:
veracemn=
els=
istlí=
Těžké:
išnmrevaět=
rávnolvka=

Správné odpovědi naleznete na poslední straně.
Gábina 6. A
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1. B se představuje

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
Adélka: „Mám ráda matematiku a hudebku.“
Na co se do školy nejvíc těšíš?
Kryštůfek: „Těším se na kamarády.“
Máš ve škole hodně kamarádů?
Davídek. „Až na pár jsou všichni moji kamarádi a mám je rád všechny.“
Jsi spokojený se svojí paní učitelkou?
Sonička: „Ano, na paní učitelce se mi líbí úplně všechno.“

V  1.B  se  sešlo  23  dětí.  Naše  třída  má  ve  znaku  zvířátka.  Se 
zvířátky si hrajeme a s  jejich pomocí se učíme. Aby nám ve třídě nebylo 
smutno, má  každý  své  plyšové  zvířátko  pořád  u  sebe.  1.  září  jsme  ještě 
nevěděli, co nás ve škole čeká, a teď už máme za sebou náš první měsíc. 
Už  víme,  kde  máme    každý    své    místečko,    naučili    jsme    se    dvě   
písmenka,  počítáme  do  pěti,  známe  dopravní  značky  v  okolí  školy, 
zpíváme si, tancujeme, cvičíme v tělocvičně a každý den ve škole si moc 
užíváme. Když stihneme všechnu  práci udělat a zbyde nám čas, moc rádi 
se na konci dne díváme na krátkou pohádku. Zatím nám  to  jde ve  škole 
skvěle a těšíme se, co dalšího ještě zažijeme. 

Mgr. Kamila Strejčková

1. A se představuje

  

Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?                    
Karolínka: „Líbí se mi matematika.“
Co se ti na škole nejvíc líbí?
Kačenka: „Mám ráda naši tělocvičnu.“
Na co se do školy nejvíc těšíš?
Alex: „Těším se na třídu.“ 
Máš ve škole hodně kamarádů?
Miky: „Celá třída jsou moji kamarádi.“
Jsi spokojený se svojí paní učitelkou?
Nelinka: „Ano, líbí se mi, je hodná.“

Vesmírnou třídu obydleli naši prvňáčci i se svými mimozemšťany, 
o které se starají už od prvního  týdne. Třídu nám doplnil  i  třídní maskot 
kosmonaut  Max,  který  dětem  píše  dopisy  a  dohlíží  na  naše  vesmírná 
pravidla.  I  přesto,  že  je  školní  prostředí  pro děti  nové  a neznámé,  stejně 
jako  pro  člověka  vesmír,  všichni  prvňáčci  krásně  pracují  během hodin  a 
rychlostí  světla  si  zvykli  na  školní  režim.  Společně  zvládneme  nejen 
prozkoumat vesmír, ale naučit se i spoustu nových věcí a prožít zážitky, na 
které budeme dlouho vzpomínat. 

Mgr. Věra Štefankovičová


