Anička Buriánová – 8. třída
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Turistický kroužek - únor
Jako vždy jsme se sešli u školy. Ze stanice Holešovice – zastávka
jsme jeli do stanice Roztoky – Žalov. Odtud jsme pěšky vyrazili na
Levý Hradec. Potom jsme pokračovali na kopec Řivnáč. Na kopci byl
hrozný vítr. Lektoři nám řekli něco málo informací o pravěkém osídlení
tohoto místa. Od kopce jsme pokračovali do hospůdky Na Statku v
Úholičkách, kde jsme se napili a odpočinuli. Potom jsme šli trochu delší
cestu k vlaku a čekali na vlak. Jakmile jsme se dostali do prahy, sedli
jsme na metro a jeli na Háje. Potom jsme byli na hájích a hurá domů.
(Vojta Brožek – 6. třída)
Doporučujeme: Obří houpačku v Úholičkách

.
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Andělský příběh
V minulém čísle jsme přinesli vítězný andělský příběh z 1. stupně.
Teď vám představíme vítězný příběh 2. stupně.
Anděla
Žila byla jedna andělská dívka jménem Anděla. Byla krásná a
inteligentní. Jenže měla jednu vadu, strašně žárlila na ostatní.
Záviděla jim bohatství, krásu, inteligenci nebo moc. Každý den trávila
tím, že probírala ostatní, a vůbec neprobírala sebe a svůj rozvoj.
Asi za měsíc se jednoho večera ukládala Anděla k spánku, když
v tom do jejího nebeského pokoje vstoupil sám bůh a říká: „Za poslední
dobu jsem tě sledoval, jak nakládáš se svým životem. A musím říct, že
jsem velmi zklamán. Nevěděl jsem, že je v tobě tolik zášti vůči
ostatním. Měla bys s tím něco dělat, abys nakonec neskončila úplně
sama.“ Poté co bůh pronesl, odešel.
Anděla si z jeho slov nic nevzala, protože si neuvědomovala, že dělá
něco špatně. Když usnula, tak se jí zdál sen…
Navštívila ji Afrodita – bohyně lásky. Ta Anděle vzkázala: „ Andělo
máš v sobě více zášti než lásky. To se mi nelíbí. Nechci, aby tak krásná
a inteligentní dívka měla tolik zášti ve svém srdci. Řeknu ti teď
důvody, proč je láska to nejlepší, co nás může potkat. Každý byl
stvořen pro to, aby lásku dostával, ale zároveň i dával druhým. Každý
z nás je originální a nezáleží na tom, jak vypadáme, jestli jsme bohatí
či chudí nebo jsme inteligentní. Každý má něco, co je svým způsobem
originální a výjimečné. Proto bychom si měli vážit sebe i ostatních. Važ
si sama sebe a se svých nedokonalostí udělej své přednosti. Jestli
budeš kolem sebe šířit lásku, tak věř, že se láska bude vždy dostávat
k tobě.“
Po tomto snu si Anděla uvědomila, jak byla zaslepená svou záští a
neviděla ty krásné věci kolem nás. Od té doby už Anděla pochopila, jak
se chovat k ostatním. Jak bohyně pravila, tak i k Anděle se dostala ta
pravá láska.
(Terka Dvořáková – 9. třída)
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Vtipná vyjmenovaná slova
Ve 3.K si dokážou udělat legraci i z vyjmenovaných slov.

Anička Hernychová – 3.K

Leila Mangová – 3.K
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Vtipná vyjmenovaná slova

Markétka Gelnarová – 3.K

Slávek Medvěděv – 3.K
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Příběhy od Rákosníčků – 3.R
Šikovní spisovatelé jsou i ve 3. R
Pepa a princezna Elizabeta
„ Sláva, vrátil se král, sláva.“
„ Kde je moje dcera Elizabeta?“
„ Vaše výsosti, princezna Elizabeta je pryč.“
„ Jak to? Jak se to mohlo stát? Ihned ji jeďte hledat!
Ten kdo ji zachrání a přiveze, dostane půlku království a
princeznu za ženu.“
Celé vojsko jelo dnem i nocí, ale princeznu Elizabetu nemohli najít.
A najednou uviděli nějakou obrovskou noru.
„ Všichni se tam vejdeme. Budeme losovat.“
Nakonec tam šel Pepa a uviděl princeznu. Byla celá unavená a na
ruce měla zvláštní prsten. Pepovi to přišlo jako safírový prsten a
promluvil na princeznu:
„ Princezno Elizabeto, pojďte se mnou k panu otci.“
„ Já nemohu. Každou chvíli přijde Lucifer.“
Tak princezna čekala a čekala, až přijde Lucifer. Pepa to nevydržel
a popadl princeznu za ruku.
„ Co to děláš?“ Řekla princezna.
„ Zachraňuju ti život princezno.“
Co je to tady za hádku?“ Řekl Lucifer. „Ty budeš Pepa.“
„ Ano já jsem Pepa a chci zachránit princeznu.“
„ To nedovolím,“ řekl Lucifer a začli bojovat.
Po půl hodině konečně vyhrál Pepa a s princeznou vyšli ven a jeli za
panem králem.
„ Sláva, princezna je zachráněna, sláva.“

Stránka 6

Příběhy od Rákosníčků – 3.R
„Děti moje, tak jste zpátky. To jsem moc rád a ty Pepo dostaneš
princeznu za ženu a k tomu půl království.!
A tak byla velká svatba. Pepa a princezna Elizabeta žili spolu až do
smrti.
( Verča Železná – 3. třída)
Rákosníčkovo království
Byl jednou král Rákosníček a ten měl krásnou dceru Polárku. Přišel
zlý mrož a nařídil jim, že musí do války, že jinak zabije Polárku. Tak se
Rákosníček vypravil do boje. Když se vrátil, tak zjistil, že princeznu
unesl čert.
Rákosníček řekl: „Vojsko, dalmatini nástup. Jede se hledat
princezna.“
Už 99 dalmatinů se vrátilo, jenom 2 tam zůstali. Byli to věrní
kamarádi. Konečně se dostali k čertovi. Viděli tam Polárku, která
vypadala jako mrtvá. Na prstě měla safírový prsten. V chodbě bylo
slyšet odbíjet 12 hodin. Taky byly slyšet nějaké kroky.
dalmatini řekli: „Raději se schováme za záclonu.“
Čert sundal Polárce a ta se probudila. Zase jí ho vrátil a ona usnula.
Čert odešel. Dalmatini jí sundali prsten a princezna se probudila.
Vysadili ji na koně a jeli na zámek. Polárce se najednou rozbušilo
srdce.
Polárka řekla: „ Dohání nás. Čert řekl: Cha cha, mám vás, už mi
neutečete.“.
Začali po něm házet čokoládové granule, ale on je chytal a
s potěšením je jedl. Konečně našli sýrovou granuli. Hodili jí čertovi do
pusy a čert zjistil, že je to moc slané a vybouchl. Když konečně přijeli
do království, tak řekl Rákosníček: „Co za to chcete?“
Mladší dalmatin odpověděl: „ Já chci princeznu za ženu.“
Starší dalmatin řekl: „ Já chci granule.“
Rákosníček dal oběma, co chtěli. A byla slavná svatba.
(Julča Tesařová – 3. třída)
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Únor
Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu
při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se). Ve
většině cizích zemí se užívá název podobný slovu February. Název je
odvozen od latinského februa – očištění.
V římském kalendáři byl únor poslední měsíc v roce. Až do roku
153 n. l. začínal rok březnem. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den.
Při přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář se tento
zavedený postup neměnil.
Únor je nejkratší měsíc v roce. Má 28 dní, o přestupném roce 29.
Třikrát v historii měl dokonce 30 dní.
( Jeri Vavák – 4. třída)
Únorové pranostiky
Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Únorová voda - pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.

(Bára Vachtlová – 4. třída)
Únor v historii
25. únor 1948 – komunistický převrat v Československu
25. února 1969 – k výročí Února se upálil student Jan Zajíc
( Vojta Brožek – 6. třída)
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Březen
Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti
zvířat. V cizině se mu říká march. Má to římský původ. Je to podle
římského boha války Marta (1. pád Mars).
Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc v roce. Má 31
dní. V období kolem nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém
zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z jižní
polokoule na severní.
Březnové pranostiky
Bouřka v březnu klade na dobrý rok.
Březen bez vody, duben bez trávy.
Březen hřmí – květen sněží.
Březen, za kamna vlezem.
Březnový sníh škodí polím.
Druhdy i v březnu hýl na nos se posadí.
Lépe býti od hadu uštknutu, nežli v březnu od slunce ohřitu.
Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
(Jeri Vavák – 4. třída)
Březen v historii
5. března 1946 – Churchill ve svém projevu použil sousloví
železná opona
16. března 1939 – vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
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Klíček na Pražském hradě
7. 2. 2017 jsme vyrazili na Pražský Hrad. Nejdříve jsme prošli
bezpečnostní kontrolou. Potom jsme si o něm něco řekli a pak jsme vyrazili na
nádvoří. Nasvačili jsme se a potom jsme šli do katedrály sv. Víta. Stavěli ji
dva stavitelé. Byli to Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. Byly tam hezká okna z
barevných sklíček (tzv. vitráže). Nachází se tam také stříbrná hrobka sv.
Jana Nepomuckého. Kousek od ní je hrobka sv. Václava, kde se nachází vchod
do korunní komory. Nachází se tam korunovační klenoty. V katedrále jsou
také pohřbeni čeští králové. Následně jsme šli do starého královského paláce.
Je tam Vladislavský sál s naprosto jedinečnou klenbou. Ve sněmovně jsou
obvykle uloženy kopie korunovačních klenot. Šli jsme do baziliky sv. Jiří. Jsou
tam pohřbeni česká knížata. Ve zlaté uličce jsme se mohli podívat do tamních
domů. Naše prohlídka skončila u věže jménem Daliborka.
(Jeri Vavák – 4. třída)
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Přezdívky vlaků
Určitě jste někdy jeli vlakem a možná vás zajímalo, jak se jmenují jednotlivé
mašiny. Tady se dozvíte více.

Na obrázku vidíte lokomotivu 363. Má několik přezdívek. Říká se jí princezna podle
novinového článku z roku 1981, který se jmenoval Princezna na kolejích. Někdy se jí
také přezdívá Eso podle značení lokomotiv ES A. Do třetice jí můžete najít pod
označením Peršing podle údajně velké poruchovosti (krátký dolet) a rychlého
startu.

Toto je lokomotiva Belgičanka podle země původu.
( Kuba Pažout – 3. třída)
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Pokračování příště

Novinářská pohádka
Čert - únosce
Král takhle, přišel z vojny a neviděl svojí dceru. Král se zeptal
výhružným tónem: „KDE JE MOJE DCERA.“ Pomocníci řekli: „To čert
unesl princeznu a odvedl ji do hradu.“

Král je chtěl popravit. Nakonec rozkázal Ele, Tofíkovi a Kubovi, ať ji
najdou.

Šli, až uviděli hrad s názvem BLÁZINEC BOHNICE.

Šli do blázince a tam bylo, několik pokojů. Šli na pokoj číslo 175,
kde byla dívka se safírovým prstenem.
Ležela rozpláclá jak žába na chodníku. Navíc tam byl čert
jménem Recepční. Svlíknul jí prsten a ona řekla: „Jsem na
operačním sále?“ Tofig vzal princeznu. Recepční je pronásledoval, ale
byl tlustý. Král nakonec dal odměnu a to dceru a lístky do Orient
Expresu.
(Jakub Pažout – 3. třída)
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Mýty kolem 1. pomoci
Jelikož byl prakticky celý pedagogický sbor proškolen v náročném
kurzu zdravotníka, pokusíme se vám představit některé mýty, které
se zuby nehty drží v povědomí mnoha Čechů a které, pokud se jich
budeme držet, mohou ohrozit život při případné naší pomoci.
Co se zapadlým jazykem?
Jistě si ze školy pamatujeme, že takový jazyk je třeba vytáhnout.
Dokonce si vzpomeneme, že úplně nejlepší je takový jazyk spínacím
špendlíkem připíchnout ke rtu.
Můžeme si tedy říct, že je to úplně špatně. Proč?
A) Příliš to nepomůže, protože větší část jazyka zůstane na svém
místě
B) Jazyk je velmi kluzký, a proto často sklouzne zpátky.
C) Hrozí velké nebezpečí krvavého poranění o zuby a následné
infikace od zraněného.
Jak je to tedy správně?
Dnešní lékařská věda má mnohem jednodušší způsob.
Dýchací cesty nejlépe uvolníme obyčejným záklonem hlavy.
Jedna ruka je po bradou a druhá na čele. Tento velmi jednoduchý
úkon vyřeší vše. Na obrázku vidíte mechanismus uvolnění dýchacích
cest.

Vytvořeno s pomocí www.prpom.cz
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