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ÚVODNÍK
Mgr. Ing. Světlana Belšánová
Milý čtenáři,
letošní rok je ve znamení proměn, a to i pro školní časopis.
Nově se jeho název zpřístupnil i pro menší děti, které
přispívají do časopisu největší měrou, takže název School
Times nahrazuje nový název Školáček. Časopis bude
převážně v rukou dětí - školáčků. Děti budou psát o tom, co
je baví, nikoliv o tom, o čem musejí. Vše samozřejmě
prochází přes jistou cenzuru, čímž se mohou bez obav
zapojit i slabší děti. Snad se Vám bude nové pojetí časopisu
líbit, přeji příjemnou zábavu při čtení.

ROK PROMĚN

Jak jistě víte, loňský rok se zapsal do historie jako velký
mezník jménem KOVID. Učit se z domova? Trochu SCI-FI
donedávna. Bohužel sci-fi se stalo realitou. Marie Terezie by
se jistě divila, čím se může školní docházka v dnešní době
nahradit. Kontakt s kamarády ale nic nenahradí, a tak
doufejme, že se brzy vše vrátí do normálního režimu.
Nejen kovid mění naši školu, ale mění ji i stále probíhající
rekonstrukce. Jistě jste si všimli nového venkovního hřiště,
které škole tolik chybělo. Máme tu nové WC, knihovnu,
ředitelnu, umyvadla ve třídách,... a spoustu dalších změn nás
ještě čeká. Naše škola prochází vývojem jako motýl.
Z vajíčka je housenka, z housenky kukla a z kukly se stává
překrásný motýl. Je to dlouhá cesta i pro naši školu.
Zdlouhavá proměna ale stojí za to. Z naší školy se jednou
stane nádherný motýl.

"Snad se Vám bude nové pojetí
časopisu líbit, přeji příjemnou
zábavu při čtení."
- Světlana Belšánová šéfredaktorka

KDE SE BEROU MIMINKA?
prvňáčkové v tom mají jasno

G.H. – Nosí je čáp.
D.Š. – V bříšku, čáp je nenosí, nosí je maminka.
A.Š. – Nosí je vrána.
M.O. – Já se ptal maminky, ale už si to nepamatuju. Ze břicha?
V.Š. – Já mám bráchu Marečka, je mu rok. Narodil se z bříška. Čáp nosí děti jenom v pohádce.
K.K. – Já si myslím, že z pusy, pusa je na to dost velká.
A.F. – Objeví se v bříšku, když se hodně najíš, tak se vyklubou nožičky.
A.G. – Miminka jsou z nebe.
A.P. – Z břicha.
M.Š. – Z bříška, ale jak se tam dostanou, to nevím.
V.H. – Berou se na hřišti.
V.P. – Ze zdoma. Napřed se musí ztratit a my ho musíme najít. Mě našli v lese, zavázanou za
ruce a pak mě dali do bříška.
L.B. – Že jsou semínka a z toho se rodí ty miminka.
T.B. – Z maminky, protože je tlustá, že hodně jí.
K.V. – V nemocnici, z mamky.
P.H. – Miminka se berou v Něměcku.
A.N. – Že se najdou manželé. Musí si dát svatbu a pak jsou v nemocnici.
T.V. – Když se maminka s taťkou zamiluje, tak maminka musí do nemocnice, aby jí z bříška
vyndali miminko.
A.H. – Když si maminka s tatínkem dávají pusu, tak tatínek má takový semínko a pošle ho
mamince do bříška, a potom se zjeví to miminko.
N.P. – Když se máma zamiluje s tátou, tak se tam objeví.
M.P. – Narodí se z břicha, jen tak.
J.L. – Z břicha.
Č.Š – Vytvoří to buňky v bříšku a je to.

"Já si myslím, že z pusy, pusa je na
to dost velká."
- K.K., prvňáček

RYCHLE A ZBĚSILE
Matěj Mudra, Matěj Ungrl

JAK DOBŘE ZNÁTE TENTO FILM?

V jakém díle byla poprvé ukázána
Toyota Supra?

- v prvním

Jaké auto měl Dominik Toretto
v 1. díle?

- Dodge Charger

Jak se jmenoval Paul Walker
ve filmu?

- Brian

RYCHLE A ZBĚSILE
Matěj Mudra, Matěj Ungrl

JAK DOBŘE ZNÁTE TENTO FILM?

Kolik je to let,
co umřel Paul Walker?
Nápověda: těžká autonehoda se mu stala v roce 2013

- 8 let

V jakém autě umřel
Paul Walker?

- Porche Carrera

V jakém díle
umřela Letty?

- ve čtvrtém

KVÍZ PRO NEJMENŠÍ
Klára Zítková
1 – Kolik nohou má pes?
a) 10
b) 4
c) 1
2 – Co nám dává ovce?
a) vlnu
b) mléko
c) džus
3 – Co žere lev?
a) ovoce
b) byliny
c) maso
4 – Kdo je nejrychlejší?
a) gepard
b) slon
c) krokodýl
5 – Na měsíc vyje:
a) kůň
b) vlk
c) myš
(1b, 2a, 3c, 4a, 5b)

"Každý, kdo se přestane učit je
starý, ať je mu dvacet nebo
osmdesát. Každý, kdo se stále učí,
zůstavá mladý."
- Henry Ford

BUCHTA S VITACITEM
Anna Charvátová
Těsto:
1 sklenička cukru
2 skleničky pol. mouky
1 sklenička oleje
1 sklenička vody
2 lžíce kakaa
½ prášku do pečiva
4 vejce
Krém:
2 tvarohy
20 dkg másla
20 dkg moučkového cukru
Poleva:
6 lžic cukru
1 Vitacit
2 vanilkové pudinky do ¾ litru vody

POSTUP:

1 - Z výše uvedených surovin umícháme těsto a upečeme na vymazaném plechu.
2 - Po vychladnutí ho potřeme vyšlehaným krémem z výše uvedených surovin.
3 - Polevu připravíme tak, že do vody vmícháme všechny výše uvedené suroviny,
necháme to přejít varem a za stálého míchání ochladíme a nalijeme na koláč.

"Moc dobré.
Maminka to dělá pořád.
Mňam, mňam."
- Anička Charvátová

FORD MUSTANG GT
Tomáš Dufek

MINI KVÍZ
Které z nich je nejrychlejší?

A) Ford Mustang GT

B) Dodge Challenger SRT

C) Nissan Skyline GTR
- Susan Allen, Class President

Dodge Challenger SRT Demon mnozí označují za nejrychlejší sériové auto světa. Nejde ale o maximální
rychlost, nýbrž o zrychlení. Z klidu na stovku to demon zvládne za 2,3 sekundy.

"Moje nejoblíbenější auto je Ford
Mustang GT. Bohužel toto auto už
se nebude prodávat."
- Tomáš Dufek

Povídá pan učitel Pepíčkovi:
„Doufám, že tě už nikdy neuvidím
opisovat.“ Pepíček na to: „Já taky
doufám."

Ptá se učitelka Pepíčka:
„Který pták je nejchytřejší?“
„Vlaštovka“ „Proč zrovna
vlaštovka?“ „Protože v září, na
začátku školního roku, odlétá.“

V ředitelně zvoní telefon: „Prosím
pěkně, pane řediteli, můžete dnes
omluvit žáka Vendelína? Leží a
nemůže se ani hnout.“ „A kdo
volá?“ ptá se ředitel. „Můj otec.“

VÝTVARNÉ OKÉNKO
Anna Charvátová

STOP TÝRÁNÍ KONÍ
Tereza Kalistová
Dříve byli koně ve válkách a bojovali. Někteří
přežili, ale hodně jich zemřelo. Dříve byly koně
týraní, ale teď už by se správně týrat neměli, no
ale někteří je pořád týrají. Přeci kůň není stroj,
koně jsou živé a milé bytosti. Koně tu nejsou
pro nás, ale jsou tady s námi.
To je vše, mějte se hezky a ahoj :-)

BELA - MŮJ NEJLEPŠÍ KŮŇ
Klára Bergrová
Jezdím na koni už 2 roky. Chodím jezdit do Hořovic. Můj
kůň je bílý a jmenuje se Bela, má modré oči. Ještě mě nikdy
neshodila, je to nejlepší a nejhezčí kůň na světě. Bela má
ráda jablka a nesnáší ráda kukuřici. Na Bele pojedeme
závodit.

"Bela je nejlepší a nejhezčí kůň
na světě."
- Klára Bergrová

HÁDANKY O ZVÍŘATECH
Dorian Orava

"Učitel ti může otevřít
dveře, ale vstoupit
do nich musíš ty sám."

CO JE LEPŠÍ?
UČENÍ DOMA NEBO VE ŠKOLE?
Ester Belšánová, Karla Homolková
Ptaly jsme se náhodných 30ti žáků z celé školy. Každý na to
má svůj názor.

PROČ ANO DÁLKOVÁ VÝUKA?

PROČ ANO ŠKOLA?

