Podzim 2021

Návrat do školy
1. září je datum, které spousta žáků nenávidí, ale i miluje. Někteří se
po roce a půl těšili do školy a někteří chtěli zůstat u monitorů počítačů.
Ovšem myslím si, že shledání s kamarády bylo velmi šťastné, i když se po
půlroční pauze do školy nechtělo. Ale to týdenní střídání mě nebavilo
(nevím, jak vás). Naštěstí vláda povolila normální výuku (s určitými
omezeními např.: roušky na chodbách a ve třídách,
desinfekce při vstupu do školy a na oběd atd.).
Byl to náročný rok jak pro první stupně, tak ale i
pro druhé. Některé třídy kvůli tomu, že nebyly ve škole,
přišly o spoustu výletů, ale i o školu v přírodě. Ovšem
jen co byla možnost, tak se tyto nedostatky vyřešily. Já
si myslím, že jsme už všichni rádi ve škole (i ti, co chtěli
zůstat doma).
Já věřím, že nastávající rok dopadne dobře i přes opatření
(která určitě budou).

Nástup do školy a jak se s ním vypořádat
Všichni známe ten pocit. Je poslední týden prázdnin, škola klepe na
dveře a Vám se vůbec nechce. Nebojte se! Přiblížím Vám, jak si odlehčit
nástup do školy.
1. Choďte dříve spát
Vstávání je pro většinu lidí těžké a tím, že budete mít nedostatek spánku, nic
nevylepšíte. Navíc to má velmi nemilé následky pro tělo. Pokud budete
pravidelně spát méně než 7 hodin, můžete pocítit náladovost, bolesti hlavy
a další…
2. Zopakujte si výuku z předešlého ročníku
Rozhodně nechcete, aby se Vám těžce naučené učivo přes prázdniny
vytratilo z paměti, tak je dobré si udělat klidně jen malé opáčko.
Nevyhazujte staré sešity, protože se Vám můžou na toto hodit! Tímto
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způsobem si ulehčíte začátek školního roku a první písemky budou méně
bolestné.
3. Připravte si pomůcky na nový školní rok
Také doporučuji si připravit pomůcky předem, protože se může stát, že
budou později vyprodané a do nově naložené práce budete muset objíždět
obchody, pokud tedy vyřadíme možnost e-shopů, ale řekněme si narovinu,
kdo si objednává pomůcky přes internet.
4. Myslete pozitivně
Pokud je pro Vás školní rok traumatizující, myslete na to dobré. Třeba na
kamarády, nebo na Váš oblíbený předmět. Hlavně se moc nestresujte.

Jak vstávám do školy
Ráno bych měl vstávat v šest hodin.
Což se mi obvykle nepovede, protože
jsem líný. Z postele vylezu v šest hodin
a deset minut. Ranní hygienu stíhám tak
tak. Zhlédnu, jak se hrála NHL a letím
se obout. Odejdu z domu a vydám se na
cestu dlouhou necelé dva kilometry.
Ale než dojdu na vlakovou zastávku,
tak se mi stane mnoho zajímavých věcí.
Jako například, že si v půlce cesty
vzpomenu na to, že jsem si doma
zapomněl peněženku a že si nemůžu
koupit ani svačinu. Ještě že mě většinou
moje starší sestra zachrání a dá mi
dvacet korun (což je na ni celkem
jmění) na svačinu a na vlak. Aby toho
nebylo málo, tak na zastávce zjistím, že jsem si zapomněl roušku. V této
situaci mi zase moje sestra vypomůže a roušku mi dá. A tak celou cestu
nemusím mít mikinu přes pusu. Když vystoupím na nádraží v Chrudimi, tak
zakopnu, když vylézám z vlaku. Čímž si udělám trapas před kamarádem
Štěpánem, který tu někdy na mě čeká. Se Štěpánem jdeme pro svačinu a
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rovnou do školy, protože nechci přijít pozdě jako obvykle. Ve škole zjistím,
že jsem zapomněl domácí úkol a už to jede….

Vstávání bratra mýma očima
Je ráno a já jsem právě v koupelně, kde si čistím zuby. V celém domě panuje
klid a ticho, protože rodiče jsou už v práci. Najednou slyším, jak se rozletí
dveře a jak nohy mého bratra rychle pochodují po schodech. Tak poznám,
že vstal. To jak se rozletěly dveře, mě většinou probere, protože jsem byla
ještě rozespalá. Co mě ale, jak já říkám, doprobere, je to, jak mě můj bratr,
který se už stihl nasnídat a právě vrazil do koupelny bez toho, aby mě nějak
pozdravil, prudce odstrčil od umyvadla. Jedna z věcí, které mě v našem
domě dokážou pořádně vytočit, je pomyšlení na to, že máme pouze jedno
umyvadlo. To se potvrzuje každé ráno, pokud nastane tato situace. Když
odejdu z koupelny, tak už si bratra nevšímám, což může být i záchranou
mého života, protože je po ránu dost vzteklý. Vidím ho až dole v obýváku,
kam už oblečená přicházím a první, co vidím, je Tonda, který si bere u stolu
svačinu do svého batohu. Já si ho opět snažím nevšímat, když kolem něj
procházím, ale přesto vždycky nějak zkritizuje můj vzhled. První alespoň
trošku rozumná slova, která od bratra ráno slyším, přijdou až při odchodu,
kdy se dívá do odrazu dveří a u toho se mě ptá, jestli vypadá dobře. Z domu
většinou vyrazíme společně, ale asi tak 100 metrů od domu si brácha
vzpomene, že si něco zapomněl. Roušku jsem mu půjčila jednou, většinou
ho ale nechám, ať se vrátí pěkně domů a roušku si vezme. Celou cestu se
vláčí pomalu za mnou, a tak jsem na vlakové zastávce o nějakou dobu dřív.
Ve vlaku je normální, že mě ztrapní, nebo že se na sedačkách oba cpeme
jako sardinky, protože si s sebou tahá tunu věcí, které potřebuje na odpolední
trénink. Cestou z vlakového nádraží má nejvíc vzteklou náladu, asi si
uvědomuje, že škola už se blíží. Před školou se konečně rozloučíme a jdeme
každý do svých tříd.
Sestra předchozího autora ☺
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Nové školní stránky

Už od tohoto srpna má naše škola nové webové stránky. Od předešlých
stránek se toho hodně změnilo. Nové stránky mají novou tvář, která je
přehledná, barevná a moderní. Webové stránky už nemají nádech roku 2006.
Nově jsou přidány obrázky, animovaný text, barevné tabulky a přímý odkaz
na Bakaláře, takže rodiče nemusí psát na URL zs.ustadionu před jméno
stránky. Webové stránky májí nově také mapu, kde se škola nachází.
Filip Růžička, Lukáš Vanžura

Změna fungovaní bakalářů
Z důvodu lepší a bezpečnější komunikace mezi učiteli, rodiči žáků a žáky
jsou nově zřízeny přístupové údaje do Bakalářů pro rodiče i pro žáky.
Doposud existovaly pouze přístupové údaje pro rodiče. Protože je v době
distanční výuky používali hlavně žáci, byla vygenerována nová hesla nejen
pro žáky, ale i pro rodiče. Nová hesla dostali rodiče proti podpisu na první
informační schůzce 9. 9. 2021.
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Rozhovor s prvňáčky
Dnes jsme navštívili první třídy s několika otázkami. Byli jsme velmi
překvapeni odpověďmi dětí, ale to už posoudíte sami.
1. Otázka: Jak jste se těšili do prvních tříd?
„Hodně moc jsme se těšili.“
2. Otázka: Jak se ti líbily první dny
ve škole?
„Moc se nám líbí matematika,
angličtina, tělocvik a naše
učitelka, jinak je to tu nic moc.“
3. Otázka: Máte hodnou paní
učitelku?
„Je hodná a dává normální úkoly.“
4. Otázka: Chtělo se ti pryč ze školky?
„Moc se nám nechtělo, chtěli jsme být ve školce, protože jsme mohli
odpočívat.“
5. Otázka: Našli jste si už kamarády?
„Ano, už jsme si kamarády našli.“
Moc děkujeme dětem z 1.B - Péťa, Šimon, Adam, Maruška, Oliver,
Tomáš, Péťa, Vaneska, Agátka, Matyáš, Tadeáš, Táďa, Jára.
A také děkujeme dětem z 1.A – Miroslav, Natálka, Editka, Alička,
Pavlínka, Andělka, Sabinka, Krystína.
Jana Kabešová, Antonín Saifert 9.A
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Prázdninová tajenka
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1. Prázdniny nejvíce trávíme s ……..
2. Byli jsme na výletě za zvířaty v …
3. V srpnu bývá ….
4. Byli jsme u moře a tam jsme viděli ……..
5. K babičce jezdíme na ……
6. Na dovolenou jsme letěli ……..
7. Každý víkend ………
8. Dříví na táborák se dává na …….
9. O prázdninách děti jezdí na ……
10. S kamarády jsme byly v ….

O prázdninách chodíme na __________ .
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Prázdniny-medúza
Tohle léto jsme byli
v Itálii. Jakmile jsme
dorazili, věděla jsem, že se
mi tam bude líbit. Hledali
jsme ubytování a našli
jsme. Hotel Trettenero.
Ubytovali jsme se a šli
k Tyrhénskému
moři.
Jakmile jsme přišli na pláž,
šla jsem do moře. Líbily se
mi medúzy, a tak jsem šla
blíž. Jedna z nich mě žahla.
Hrozně to pálilo, musela
jsem jít z vody. Nevěděli
jsme co dělat, protože se
nám to ještě nikdy nestalo.
Dala jsem si na to mokrý
tričko. Po chvíli mi
naskočila vyrážka a začalo
to hrozně pálit a štípat.
Hledali jsme pomoc. Jenže
na pláži skoro nikdo nebyl
a ti, kteří tam byli, nerozuměli. Šli jsme hledat pomoc někam jinam, ale ani
tam nerozuměli. Najednou k nám přišel pán, který nám rozuměl a ptal se,
jestli nepotřebujeme pomoct. My jsme pomoc samozřejmě potřebovali. Pán
nám pomohl, protože byl lékař a měl s sebou v batohu Panthenol, tak mě to
trochu namazal, aby to tolik nepálilo a neštípalo. Víc už si nepamatuju a vím,
že jsme šli potom na večeři a už to tolik neštípalo. Moje prázdniny byly
dobrodružné a doufám, že další prázdniny budou stejně tak dobré jako tyto.
Pochoradská Eliška
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Anketa (prázdniny)
Prázdniny v Česku nebo v zahraničí?
Za nás jsou prázdniny v zahraničí lepší, protože je tam většinou moře a
navštívíme nová místa, můžeme se naučit nový jazyk, ochutnat nová jídla
(pití). Poznáme historii a kulturu daného státu. Máme možnost podívat se do
jiných obchodů.
Zeptali jsme se našich kamarádů, spolužáků a rodiny. A 13 lidí souhlasilo
s námi a 16 lidí bylo proti. Takže většina lidí má radši dovolenou v Česku,
protože to vyjde levněji, je pohodlnější a kratší cesta, dokážeme se normálně
domluvit nebo prozkoumat naši rodnou zem.
Také jsme se zeptali našich učitelů a většina nám řekla, že mají rádi
dovolenou v Česku i v zahraničí. Kvůli památkám prý cestují po Česku a
kvůli moři jezdí do zahraničí.
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Výlet
O prázdninách jsme společně vyrazili na výlet do Kutné Hory. Pokud nevíte,
Kutná Hora má několik památek jako např. Chrám Sv. Barbory, Vlašský
dvůr a také můžete navštívit Středověký stříbrný důl. Díky těmto památkám
se do Kutné Hory sjíždí turisté z celého světa.
Chrám Sv. Barbory patří mezi památky UNESCO. Je krásný jak z venku,
tak i zevnitř. Vevnitř se dozvíte plno zajímavých informací o různých
patronech a zažijete krásný historický zážitek. Nejvíce se nám líbil kříž Sv.
Jakuba.
Po prohlídce Chrámu jsme vyrazili na prohlídku do Vlašského dvora, ten
dříve sloužil jako mincovna. Zaujalo nás to, ale ne tak moc jako Chrám Sv.
Barbory. Středověký stříbrný důl byl ze všech nejlepší, celkově z něho
máme nejzajímavější zážitek. Aby nás mohli pustit dolů do dolu, tak nám
museli dát bílé obleky a ochranné helmy, ty jsme si oblékli a šli jsme k dolu.
Poté jsme sešli schody a už jsme byli v dole pod městem. Procházeli jsme
tam úzkými chodbičkami. Celou cestu jsme si svítili pouze svíčkou, poté
paní průvodkyně pro ukázku zhasla svíčku, abychom viděli, jaká je v dolech
tma, to bylo docela strašidelné, protože tam byla opravdu obrovská tma.
Potom svíčku zase zapálila a my jsme pokračovali v naší prohlídce. Když
jsme vyšli, tak jsme se vrátili, abychom se z obleků zase převlékli.
Nám se v Kutné hoře nejvíce líbil asi Středověký stříbrný důl, protože to byl
opravdu veliký zážitek a Chrám Svaté Barbory určitě také stojí za návštěvu,
popravdě tento Chrám je asi náš nejoblíbenější. Určitě ho někdy navštivte!
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Preventivní programy ve školním roce 2021/2022
I v tomto školním roce nás čekají preventivní programy, jak jsme zvyklí.
Jedná se o několikahodinovou přednášku, kde společně s lektorem
probereme nejrůznější témata, týkající se naší doby a našeho věku. Tyto
přednášky jsou připraveny pro všechny třídy naší školy. Zde najdete jejich
seznam:
I. stupeň
24. 11. – 1. A, B – Šikana, škádlení a já
24. 11. – 2. A, B – Naše tělo jako domov
25. 11. – 3. A, B – Pozor nebezpečí
26. 10. – 4. A, B – Aby učení nebylo mučení
24. 11. – 5. A – Moje planeta můj domov
25. 11. – 5. B – Moje planeta můj domov
II. stupeň
20. 9. – 6. A – Moderní je nekouřit
22. 9. – 6. B – Moderní je nekouřit
11. 10. – 6. C – Moderní je nekouřit
20. 9. – 7. A – Skrytá nebezpečí internetu II
22. 9. – 7. B – Skrytá nebezpečí internetu II
11. 10. – 7. C – Skrytá nebezpečí internetu II
25. 10. – 8. A – Bolest-nemoc jménem šikana
9. 11. – 8. B – Bolest-nemoc jménem šikana
30. 11. – 8. C – Bolest-nemoc jménem šikana
25. 10. – 9. A – Závislosti
9. 11. – 9. B – Závislosti
30. 11. – 9. C – Závislosti
Anička a Linda♡
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Seiferos
Seiferos je organizace, která poskytuje záchranu dravcům. Mimo to také
pořádají výukové programy pro školy a letové ukázky pro veřejnost. Sídlí
v Lednici na Moravě. Dne 8. 9. 2021 jsme měli ukázku dravců a sov na
stadionu. Proběhly dvě ukázky. Jedna pro 1. stupeň a druhá pro 2. stupeň.
Poskytli nám hodinový program plný zajímavých informací. V první části
programu nám popisovali každého dravce, který tam byl. Připojili k tomu
spoustu zajímavých příběhů, ale i naučných informací. Vysvětlovali nám
také, jak jsou dravci chytří. Poté následoval kvíz, za který se dostávala
odměna. V druhé části následovala samotná letová ukázka. Mohli jsme
vidět, že jsou dravci rychlí a obratní, když letí za kořistí. A na samém konci
jsme viděli výherce kvízu, kteří měli možnost si dravce zavolat na ruku.
Celkově jsme si téhle akce odnesli spoustu zajímavých informací.

Rozhovor
Andulka 9.A
1. Jak se ti celá akce líbila?
Andulka: „Bylo to fajn. Moderátor se to snažil udělat zábavně. Ne
vždy se mu jeho vtípek povedl.“
2. Dozvěděla ses něco nového?
Andulka: „Že ptáci narážejí do plotu. Proto se nemají dělat ploty,
splývají se zelení.“
3. Lišila se tahle akce od té, co jsme měli v minulých letech?
Andulka: „Upřímně si to nepamatuju.“
Linda, 9.A
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Rozhovor s žáky 8.B – O bibli bez nudy
Třídy 8. A, B měly možnost účastnit se přednášky „O Bibli bez nudy“. Proto
jsme se zeptaly žáků z 8. B na pár otázek:
1) Čeho se přednáška týkala?
Natka: „Bible.“
Nelča: „Bible a křesťanství.“
Pepa: „Bible a vyprávěl nám celý příběh.“
2) Co nového jste se dozvěděli?
Natka: „To, že se Bible dělí na dvě části. Ta první je o odpuštění a ta
druhá o spravedlnosti.“
Pepa: „Celý ten příběh o Davidovi a o válce…“
3) Jaký dojem máte z přednášky?
Kačka: „ Bylo to velmi zajímavé.“
Zuzanka: „Mohly jsme si i vytvořit svoje jmenovky, to se mi líbilo.“
Nelča: „Bylo to docela naučné a dokonce jsme tam hráli i divadlo.“
Pepa: „Jako joo, bylo vidět, že se to snaží udělat zábavně.“
4) Doporučili byste někomu tuhle přednášku?
Zuzanka: „Ano.“
Kačka: „Ano, určitě.“
Eliška a Anička

Jitřenka 8.A
Dne 13. 10. za námi do školy přišla Jitřenka a speciální škola. Všechny
klienty jsme si rozdělili do dvojic. Po krátkém seznámení jsme si šli hrát
s míči, někdo začal nejprve kutálením po zemi a někdo si začal rovnou házet.
Některým to šlo lépe a někomu hůře. Ti šikovnější se učili házet na koš a
trefovat do branky. Po krátké přestávce na svačinu jsme si začali opět hrát a
povídat. Na konci si někteří zahráli fotbal a florbal. Poté jsme se rozloučili
a vyfotili jsme se. Všichni byli hodní, milí a nadšení do her. Těšíme se, až je
zase uvidíme.
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Moderní je nekouřit
V tomto roce jsme se my, žáci 6. tříd, zúčastnili preventivního programu
Moderní je nekouřit. Tuto přednášku jsme měli s panem Krampotou.
Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí. Například víme, že cigarety nejsou
ZDRAVÉ, obsahují totiž spoustu zdraví ŠKODLIVÝCH látek, jako jsou
například ACETON nebo METHANOL, ale hlavně NIKOTIN, který je
alkaloidem hustě zastoupený v tabáku a má uvolňující účinky. Tyto látky
mohou zapříčinit RAKOVINU, CHOROBY srdce, nebo dokonce i
poškození PLIC. Kouřením neubližujeme nejen sobě, ale i OSTATNÍM.
Celá přednáška byla velmi zajímavá a velmi naučná. Máte zde dále
osmisměrku. Vyhledejte v ní pojmy, které jsou v textu napsány velkým
písmem.
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Školní kvíz
1. Kolik je v naší škole celkem žáků?
a) 565
b) 557
c) 540
2. Kolik je na naší škole učitelů?
a) 36
b) 42
c) 47
3. Jak je naše škola stará?
a) 50 let
b) 45 let

c) 48 let

4. Kolik je v hlavní budově kabinetů? (včetně ředitelny)
a) 20
b) 17
c) 18
5. Kolik je na škole počítačů?
a) 135
b) 130
c) 120
6. Kolik je na škole klimatizací?
a) 2
b) 5
c) 3
7. Kolik je na celé škole tříd? (ne místností)
a) 22
b) 26
c) 18
8. Jak dlouhý je tartanový tunel?
a) 65 m
b) 69 m
c) 72,5 m
řešení: 1.b), 2.a), 3.b), 4.c), 5.a), 6.c), 7.a), 8.c)
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Antivirus, skvělá věc, nebo zbytečnost
Antivir je program, který má sloužit
na detekci, ochranu či odstranění malwaru,
takzvaných “virů“ z počítače. Většina lidí
používá nějaký antivir, placený nebo i
zdarma.
Teď se ale začalo diskutovat o tom, že
stahování antivirů je zbytečné a navíc ještě
zpomalují systém. Jak to tedy je?
Jako první je potřeba si říci, co je to
vlastně ten antivir a proč se toto tvrzení
říká, vždyť je to přeci skvělá věc, nebo ne?
Jak už tedy asi víte, antivirus má za účel chránit nás před malware
(škodlivým kódem).
Ale jak to vlastně funguje, tato ochrana? Antivirus má vícero
detekčních metod, ale každý antivir má tzv. Malware databázi, kde se
nachází vzorky čerstvých škodlivých kódů, aby se měl antivir o co se “opřít“
při detekci. Pokud antivirus pozná shodu s kódem v databázi, musí se s ním
nějak vypořádat. Má 3 možnosti – pokusit se vyléčit infikovaný soubor
(pokud je to možné), přesunout soubor do karantény (soubor se zašifruje,
nebude se moci kód spustit), nebo smazat malware i se souborem. Tato
databáze se však musí pravidelně aktualizovat, jinak je míra detekce velmi
malá. Toto je základ každého antiviru.
Další metodou je zjišťování škodlivého kódu na základě chování.
Antivir se snaží nalézt vir skenováním běžících programů, pokud se program
bude snažit např. zapsat data do spustitelných programů, mělo by to být
antiviru divné. Tato funkce má ale nevýhodu vysoké míry nesprávně
určených detekcí, obecně méně detekcí.
Mezi další metody detekce patří heurestické analýzy – sofistikovanější
skenování chování, sandbox – spuštění souboru v izolovaném (virtuálním)
prostředí, exploit blocker atd…
Tyto a více metod tvoří vícenásobnou vrstvu ochrany.
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Kde ale antivir bere potřebný výkon na provedení těchto úloh?
Samozřejmě, že z místního počítače, ale otázkou je, jestli se tím počítač
výrazně zpomaluje.
Říká se, že antiviry výrazně zpomalují systém, což v současnosti není tak
úplně pravda. V minulosti antiviry běžely na systémech s výrazně menším
výkonem, rychlostí disku než dnes. Antiviry se za poslední roky v efektivitě
využívání procesoru, operační paměti dost zlepšily. Větší výkyvy výkonu se
mohou objevit při kontrole specifické složky atp.. Pokud není váš počítač
hodně starý, tak by tyto hodnoty neměly být tak znát. Někdo může
namítnout, že např. instalace programů, nebo načítání webových stránek je
též zpomalené, ale to by již také nemělo mít velký dopad.
A konečně se dostáváme k otázce, proč je tedy zbytečné stahovat
antiviry?
Někteří lidé tvrdí, že Windows Defender (již přibalený antivirový program
ve Windows) stačí.
A já z části souhlasím. Windows Defender dokáže odhalit běžné hrozby
celkem efektivně. Problém však nastává, když selže databáze malwaru,
cloud databáze (na kterou Windows Defender taky hodně sází) Defender
nemá tak sofistikovanou vrstvu ochrany jako software firem třetích stran,
které se na antiviry zaměřují. Zkráceně detekce pomocí ostatních metod –
behaviorální detekce atd. je značně menší než u konkurence. Využití
prostředků počítače taky není tak dobré jako u konkurence a je nechvalně
známý pro svoji vysokou míru nesprávně detekovaných souborů.
Ale abych jenom na Windows Defender neházel špínu, tak tady je jeho
velké pozitivum.
Windows Defender je zcela zdarma, není potřeba nic instalovat. Mnoho
firem třetích stran jejich software poskytují někdy až za nehoráznou cenu.
Dá se sehnat i lepší antivir zdarma, ale u těchto antivirů je běžný sběr dat,
reklamy a různé vyskakovací okna s nabídkami.
Na závěr bych řekl, že nejlepší ochrana proti virům je vlastní rozum.
Nechodit na divné weby, nestahovat ilegálně aplikace, atd.
A pokud nevlastníte firmu, neprovádíte na svém počítači nějaké velké
peněžní transakce a o výkon vám taky tolik nejde, tak by Windows Defender
měl stačit.
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Burza škol v Chrudimi
V úterý 19. 10. 2021 se konala
v Regionálním muzeu v Chrudimi burza
středních škol. Tato akce je každoročně
organizována
městem
především
pro
deváťáky, ale určitě se mohou přijít podívat
žáci 5. tříd, kteří uvažují o osmiletém studiu na
některých z gymnázií a nejsou stále
rozhodnutí, které si nakonec vyberou. Po skoro
celé budově muzea najdete stanoviště
jednotlivých škol zejména z okresu Chrudim,
u kterých stojí zástupci škol, většinou 1
pedagog a několik studentů. Ti vám svoji školu
podrobně představí a ochotně vám zodpoví
vaše otázky, týkající se školy.
V naší třídě jsme se domluvili, že na burzu škol půjdeme společně a že
se sejdeme před naší školou. Ale protože dost našich spolužáků má svůj
domov blíž k muzeu, než k naší škole, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Ta
první se sešla u muzea a ta druhá u školy. Já jsem byla součástí skupiny,
která se sešla u školy. Dali jsme si batohy do skříněk a naše výprava skrz
Chrudim začala. Musím říct, že bylo veselo. Cestou jsme probrali spoustu
témat a hodně jsme se nasmáli. Byla nám trošku zima, a tak jsme se těšili,
až dojdeme do muzea. Před budovou na nás už nedočkavě čekal zbytek třídy.
Ve chvíli, kdy nám začaly chodit zprávy od spolužáků, kteří měli zpoždění,
jsme usoudili, že si nás zpoždění najdou a zimě utečeme do budovy muzea.
Tam už stály stánky. Ihned po vstupu do budovy se všichni rozutekli. Káťu
zaujala litomyšlská škola pro chovatele cizokrajných zvířat, Lindu
potravinářská škola, kluky zase automobilová škola. Skoro každý si našel
školu, která mu byla sympatická a pohovořil si s jejími studenty. Do školy
jsme se všichni opět nevraceli společně. Někdo potřeboval více času na
projití celé burzy, a tak tam zůstal. Ostatní vyrazili zpátky do školy. Všem
z nás burza škol hodně pomohla, jen někteří tam našli až moc škol, na
kterých by chtěli studovat. Ti se teď musí těžce rozhodovat.
Burzu škol ale určitě doporučuji. Získáte si tím velký přehled o středních
školách ve vašem okolí. Proto určitě burzu škol ve školní rok, kdy budete
končit studium na základní škole, nezmeškejte!
Anna Augustová
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Vtipy
„Oskare, řekni nám, co je to?“
„Prosím, paní učitelko, to je lebka.“
„Dobře, ale z čeho?“
„Ze zvířete.“
„Ale jakého zvířete?“
„Prosím, mrtvého.“
Víte, co můžete držet, aniž byste se toho dotkli?...
Pusu

„Dobrý den, nezlobte se, hledám tady vlakové nádraží.“
„Dobrý den, nezlobím se, hledejte.“

Chyba! Klávesnice není připojena!
Stiskněte F1 a pokračujte.

Děda si myslel, že je moc tlustý, a tak začal cvičit. Kliky, dřepy...
Po hodině se babička zeptala: „Tak kolik jsi toho shodil?“
Děda odpověděl: „Dvě vázy...“

Po operaci jsem se podíval na jizvu a konstatoval, že jsem sešit. Ihned mě
převezli na psychiatrii.

Učitel se ptá prvňáčka:
„Tomášku, doma se také modlíš před jídlem?“
„Ne, to jen ve školní jídelně, maminka vaří dobře.“
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Čtení zábavně
Příběhy jsou jako střípky, které musíte dát k sobě, abyste vytvořili
něco krásného jako je příběh. Když čtete, je to jako otevření nového světa
plného fantazie. Kniha je vlastně jako vězení. Musíte ji otevřít, abyste
osvobodili příběhy. A jak čtení vnímáte vy?
Je plno příběhů, každý si proto může vybrat ten svůj, který ho zaujme.
Někoho třeba baví detektivky a někdo má radši třeba sci-fi příběhy. Každý
to má sice jinak, ale mě vždy bavily jen ty knihy, které byly napínavé.

Čteme vlastně úplně od mala. Už jako malí jsme si přece prohlíželí a
zkoušeli číst knihy. Celé to knižní dobrodružství začne v první třídě. To se
učíme úplný základ - abecedu. Potom to pokračuje obrázkovým čtením. Ve
vyšších ročnících už čteme sami žánry, které nás baví.
Snad už každý si někdy našel knihu, která ho bavila, přečetl si ji třeba
třikrát za sebou a pořád ho nepřestávala bavit.
Kdybyste si chtěli přečíst knihu, kterou nemáte doma a ani není ve vaší
knihovně, můžete si ji stáhnout na čtečku. Když nemáte ani tu, taky jdou
knížky stáhnout z internetu.
Někoho třeba baví více než číst poslouchat audioknihy. Sice to není
čtení, ale slovní zásobu audioknihy rozvíjejí.
O četbě se mi líbí tenhle citát: Slova jsou vzduch.
Ale vzduch se stává větrem
a vítr dává lodím plachtit.
Gotthold Ephraim Lessing
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Četba
Popravdě já moc nečtu, ani to nemám moc ráda. Ale nedávno jsem si
koupila trilogii tří knížek a hrozně mě to začalo bavit. Nevím jak ostatní, ale
pro mě není moc dobré si půjčovat knížky v knihovně, protože by mě to
nebavilo číst do nějakého určitého termínu a neměla bych na to ani chuť.
Ale když jsem byla menší, měla jsem čtení jako svoji každodenní aktivitu.
A hrozně mě to bavilo. Rozhodně doporučuji číst, aby se nám rozvíjela
slovní zásoba. Nebo když chceme jen sedět doma a nechceme si jít kupovat
knížky, můžeme si stáhnout přes internet e-knihu. Nebo koho nebaví číst,
tak si může stáhnout audio knihu. Já mám radši, když ji mohu poslouchat.
Protože si u toho můžu dělat i různé jiné věci. Např.: kreslit si, uklízet pokoj,
dělat úkoly do školy atd. Číst bych doporučila spíš menším dětem, aby jim
to potom šlo lépe a naučily se nová slova. Ve škole mě učili, že je lepší
začínat číst jenom písmena, potom slabiky a nakonec celá slova. Když jsem
chodila do školky, tak mi mamka vždycky na večer četla pohádky. Potom
mě učila, jak bych měla správně číst. Ale někdy je lepší si tu knížku koupit
nebo stáhnout, protože já když to poslouchám, tak to ani moc nevnímám. A
když to čtu, tak se do toho i někdy vcítím. Já mám spíš radši nějaké fantasy
knížky než s normálním dějem. Takový názor já mám na různou četbu. Ať
už přes internet nebo v knížce.

Film – Gump – pes, který naučil lidí žít
Je to jeden z mých nejoblíbenějších filmů za poslední rok. Určitě bych
ho doporučila všem, dětem i dospělým. Film je dojemný, místy i smutný.
Film vám otevře oči, protože málo kdo ví, že to, co člověk v psím srdci zničí,
může zase jen člověk uzdravit.
Hlavní hrdina je pes Gump, o kterém je celý film. Příběh začíná tím,
že Béďa v podání Bolka Polívky najde štěňátko Gampa v popelnici a vezme
si ho domů, kde se stane jeho nejlepším přítelem. Jelikož se Gump ztratí a
neví kudy domů za Béďou, začne ho hledat a Béďa zase začne hledat jeho.
Béďa si mezitím co hledá Gumpa přivydělává hraním na klavír a na varhany.
Gump po cestě zpátky za Béďou potká hodně lidí, ať hodných tak i zlých.
Najde si po cestě několik psích kamarádů, kteří mu pomůžou najít cestu zpět
za Béďou.
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Hlavního hrdinu psa Gumpa dabuje Ivan Trojan, dále se ve filmu
objevují postavy Veronika Rybička (Eva Holubová), Dáša Nemocnice
(Ivana Chýlková), Káťa nebo Louka (Patrície Pagáčová), Veterinář
(FattyPillow), zdravotní sestra (Anna Šulcová) a další. Zajímavé je, že
postavy pojmenovával Gump v průběhu filmu, podle toho jak voní nebo kde
je potkal. Film režíruje F. A. Brabec a scénář napsal Filip Rožek.
Film je napsaný podle stejnojmenné knihy Filipa Rožka, která vyšla
v roce 2019. Kniha v roce 2020 dostala Cenu čtenářů ve výročních knižních
cenách Magnesia Litera. Premiéra filmu proběhla 22. července 2021. Na
premiéru filmu dorazil i Gump a s herci se prošel po červeném koberci.
Koberec byl olemován psími miskami s vodou, aby Gump i ostatní pejsci
neměli ve velkém teple žízeň. K filmu napsal a nazpíval písničku Marek
Ztracený „Vítr do plachet“, která má momentálně na YouTube přes 3
milióny zhlédnutí.
Na závěr bych řekla, že je to nádherný dojemný film, který určitě stojí
za zhlédnutí.

Americké podmáslové palačinky-recept
Ingredience:
• 4 vejce
• 1 l podmáslí
• 100 g cukru krystal
• 16 g vanilkového cukru
• 250 g hladká mouka
• 1 balíček kypřícího prášku
• 100 g rozpuštěného másla
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Postup přípravy:
V jedné míse smícháme veškeré suché ingredience. V druhé vyšleháme
tekuté. Potom přelijeme tekutou směs do suché a zapracujeme tak, aby
v těstě zůstaly malé hrudky. Těsto necháme asi hodinu odstát. Palačinky
smažíme tak, že nalijeme 1 naběračku doprostřed pánve a těsto se samo
rozprostře do krásného tvaru. Americké podmáslové palačinky podáváme
tak, že dáme 5 palačinek na sebe a přelijeme je máslem, javorovým sirupem,
například domácím rybízovým.

Básně
Už je podzim,
padá listí
příroda je barevná,
než se ale vzpamatujem,
bude zima kouzelná.
Vánoce jsou v dohledu,
zazpíváme koledu,
ustrojíme stromečky,
rozbalíme dárečky.
Eliška Kučerová
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Náš Kája je kluk morčecí,
rád píská a divočí,
nejdříve musí zahnat hlad,
Pak se chce mazlit a pochovat
Sára Jiráskova

Měli jsme mourovatou kočičku,
ta spala v proutěném košíčku,
měla bolavou nožičku,
nemohla chytit myšičku.
Když jsme uzdravili nožičku,
vyskočila z košíčku,
chytila si myšičku
a měli jsme zpět veselou kočičku
Tereza Bencová

Hádanky
Rádi mne máte, života by beze mne nebylo. Ale kdo se na mne dívá, vždycky
se mračí. Kdo jsem?
Máš-li mne v kapse, nemůžeš tam mít nic jiného. Kdo jsem?
Mám města, ale domy ne. Mám hory, ale stromy ne. Mám řeky, ale ryby ne.
Kdo jsem?
Můžeš mne uchopit svou levou rukou. Pravou to ale nikdy nedokážeš. Kdo
jsem?
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Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese. Co to je?

(slunce, díra, mapa, pravá ruka, měsíc, pařez)

Spojovačka
Spoj pomocí čar a smysluplně dokonči věty:
Na podzim pouštíme…
Ze stromů padá…
Podzim začíná v…
Ježek nosí na zádech…
Na podzim se slaví…
Listy se barví do barev…
Kaštany padají ze…
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Výlet na hrad

Dneska ve škole Pepík vyprávěl o svém prázdninovém výletu na

. Pepík vstal brzy ráno a vyrazil s rodiči.

povídalo se o něm, že se zde nachází

okruh, který si Pepíkova

byl velice starý a

do pekla. Prohlídkový

zvolila, probíhal ve sklepení, ve kterém se

měla nacházet. Pepík rodičům utekl a bránu našel. Když onou

prošel, objevil se v pekle, kde ho chytili

a odnesli ho Ďáblovi.

Protože byl Pepík hodný chlapec, vrátil ho Ďábel jeho
dobře dopadlo.
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. Vše tak

Spojovačka pro nejmenší
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