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Ahoj. Vítáme Vás v našem nově obnoveném časopisu.
Tento školní časopis se bude týkat skoro všech školních
aktualit, rozhovorů s učiteli a hlavně témat, které Vás
zajímají. Náš tým má za úkol Vás o všem informovat.
Doufáme, že se to nějak vyvede. Věříme, že se Vám
časopis bude líbit a budete ho se zájmem číst.

Redakční rada:

Kateřina Kundrátová – VII.A
Karolína Langerová – VII.A
Sarah Oswaldová – VII.A
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Rozhovor s panem učitelem Mgr. V. Riedlem
1. Po kolika letech se Váš časopis obnovil?
Především bych chtěl poopravit otázku. Nejedná se o žádný můj časopis.
Je to školní časopis, který vytvářeli žáci. Poslední číslo je z června roku
2004. Tento časopis tvořili žáci ZŠ Komenského 312 (bývalá druhá ZŠ).
V roce 2004 se obě základky sloučily a na této škole (Karla Čapka 119)
měla na starosti školní časopis paní učitelka Janáčková. Takže pokud to
dobře počítám, je to po dvanácti letech.

2. Jak se koukáte na to, že se Váš časopis po tolika letech opět píše?
Dívám se na to s určitou rezervou. V době, kdy odpovídám na tyto otázky,
ještě žádné nové číslo časopisu není na světě. Takže pokud bude někdo
tyto řádky číst, asi to znamená, že se to povedlo uskutečnit. A já budu mít
samozřejmě velkou radost, protože za tím bude velký kus práce šikovných
žáků školy.

3. Kdy a proč jste se rozhodl, že časopis vytvoříte?
Je úplně jedno, jestli se ptáš na školu v ulici Komenského, nebo na
současnou v ulici Karla Čapka. Důvody jsou vlastně stejné. Je potřeba najít
šikovné žáky, kteří chtějí ve svém volném čase dělat něco navíc. A potom
není na škodu poznat školu očima dětí.

4. Proč a kdy jste se rozhodl, že chcete být učitelem?
Rozhodla televize. Vlastně sledování televizního seriálu. Tenkrát v telce
běžel seriál „My všichni školou povinní“, a to rozhodlo. Seriál je z roku
1984. Kantořina je úžasné povolání. Ani jeden den není stejný. A o tom to
je. ☺
Sarah Oswaldová – VII.A
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Třída VII. A
Třída VII. A byla vlastně ve většině spojena už od dolní školky ve
starém Habartově. V té době jsme se ještě tolik nebavili a nevěděli jsme o
sobě tolik, co dnes.
Na prvním stupni jsme měli třídní učitelku paní Janu Playerovou, se
kterou jsme zažili velká dobrodružství a mnoho srandy. Paní učitelka nás v
té době také připravovala na vyšší stupně. Paní učitelka vždy řekla a pozor
kukátko do vyšších tříd a začala mluvit o tom, co budeme asi tak brát na
druhém stupni. Připravovala nás i na druhý stupeň tak, že jsme
prezentovali knížky, které jsme přečetli. Teď jsme na druhém stupni a
lépe se srovnáváme s faktem, že průměrně každé dva měsíce máme
odprezentovat knížku, kterou jsme přečetli.
Naše třída je už plná puberťáků a naše chování i přistupování k
domácím úkolům a vůbec většině nezábavným pracím a činnostem je
laxní a hodně se změnil. Sice většina lidí v naší třídě obvykle domácí úkoly
nosí a splňují práce, které jsou jim nepříjemné.
Ale i přes to všechno si pomůžeme, když jde opravdu do „tuhého“.
Pomáháme si a půjčujeme si mezi sebou pomůcky (nůžky, lepidlo,
kružítko atd.). Myslím, že kdyby se něco semlelo, tak drtivá většina řekne
vážně pravdu.
Jan Braum – VII.A
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Karel IV., neboli Václav, se narodil 14. 5. 1316 v Praze jako nejstarší
syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Dostal jméno Václav,
které je u Přemyslovců běžné. Václav čelil neustálým sporům svým rodičů,
a tak ho otec odloučil od matky a uvěznil ho na hradech Loket a Křivoklát,
zde žil bez sourozenců a her. Po několika letech byl poslán na převýchovu
do Francie, kde studoval na prestižní univerzitě. Zde přijal po svém
kmotrovi králi jméno Karel. Ve Francii se také oženil s Blankou z Valois.
Po několik let také spravoval severoitalská města. Když se na žádost
šlechty vracel do Čech, jeho kroky vedly k hrobu jeho matky, kterou velmi
miloval. Poté mu jeho otec udělil titul markraběte moravského (1334). O
deset let později založil Arcibiskupství pražské a jeho prvním arcibiskupem
se stal Arnošt z Pardubic. V roce 1346 byl korunován na krále Svaté říše
římské. Pár měsíců na to zemřel jeho otec v bitvě u Kresčaku, a tak byl
Karel korunován i na krále českého. Karel byl velice vzdělaný, psal a
mluvil pěti jazyky, proto mohl být tak dobrý vladař. Praha se tak stala
městem kultury a sjížděli se sem umělci z celého světa. I sám Karel psal
knihy. Vita Karoli neboli Život Karlův je jeho vlastní životopis.
I když se to nezdá, Karel byl i velkým stavitelem, a tak vám teď pár
jeho staveb vyjmenuji: 7. 4. 1348 - založení Pražské univerzity, 8. 3.
1348 - založení Nového města pražského, 10. 6. 1348 - založení
Karlštejna. Tyto stavby ze začátku stavěl Matyáš z Arrasu, ten však brzy
zemřel, a tak měl důstojného nástupce Petra Parléře. Aby Karel rozšířil své
území, tak uzavíral sňatky z rozumu. A tak se postupně oženil s Annou
Falckou, Annou Svídnickou a Alžbětou Pomořanskou. V roce 1355 byl
zvolen za císaře Svaté říše římské a dosáhl tak nejvyššího titulu. Karel IV.
roku 1378 umírá a hned při jeho pohřbu začal být nazýván otcem vlasti.

Vojtěch Svoboda – VII.A
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TEST – Karel IV.
1) Karel IV. měl titul:
a) král římský a král český a císař římský
b) jen král římský a císař římský
c) jen král český
2) Prvním stavitelem Svatovítské katedrály byl:
a) Petr Parléř
b) Matyáš z Arasu
c) Arnošt z Pardubic
3) Eliška Přemyslovna byla:
a) žena Karla IV.
b) matka Karla IV.
c) sestra Karla IV.
4) Karel IV.:
a) trpěl dnou
b) oslepl
c) ohluchl
5) Karel IV. byl nazýván:
a) králem osvoboditelem
b) otcem vlasti
c) králem lidu
Instrukce:

odpovědi na všechny otázky vyplň na připravené
karty a odevzdej v ředitelně a můžeš získat drobné
ceny.
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Naši partneři
Lengenfeld
Poprvé byl Lengenfeld vzpomínán v listině roku
1438. První starosta se jmenoval Nickell Ulla.
Významnou historickou osobností, která pochází z Lengenfeldu, byl
například Constantin von Tischendorf. V roce 1856 byl na tomto území
požár, který zničil velké části vnitřního města. V roce 1909 se konala
jedna z nejhezčích událostí, Parkfest. Každé dva roky se setkávají občané
Lengenfeldu se svými hosty, aby tento svátek oslavily. V roce 1944 vznikl
v Lengenfeldu detašovaný tábor, kde přišlo o život nejméně 246 lidí. Jsou
zde dvě školy. Základní škola ,,Am Park‘‘ a střední škola ,,G. E. Lessinga‘‘.
Celkem zde žije něco přes 8000 obyvatel.

Bad Berneck
Bad Berneck je zdravotní, zábavné a
kulturní středisko. Tyto dopravně výhodné,
malé klimatické lázně s možností Kneippovy
vodoléčby, vzdálené pouhých 15 kilometrů
od Bayreuthu, leží v malebném údolí řeky Ölschnitz na
říčce Weißer Main, obklopené zalesněnými kopci. Bad
Berneck má neobyčejně výhodnou polohu, jak pro
odpočinek, tak i jako výchozí bod pro aktivní dovolenou v
bohaté přírodě, stejně jako pro objevné cesty za
stavebními památkami v okolí. Velmi blízko leží
Bayreuth, město každoročních festivalů, barokní opery a
markrabských zámků a parků.
BAD

LENGENFEL

ZÁŠKOLÁK 1/2016

VZPOMÍNKA NA

Ve l i ko n o c e
Velikonoční tradice:
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na velikonoční
pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a
šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbových proutků.
Podle tradic muži při hodování říkají říkanky. Nejznámější velikonoční
koledou je tato krátká říkanka: „Hody, hody doprovody, dejte vejce
malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám
snese jiný…”
Tato tradice je dodržována, aby ženy „neuschly". Dalším zvykem je
malování vajíček, kterými dívky obdarovávají chlapce při koledě.

Co jsou velikonoce:
Velikonoce jsou křesťanské svátky, které oslavují zmrtvýchvstání Ježíše
Krista.

Velikonoční týden:
Škaredá středa – popeleční středa, začátek 40denního půstu.
Zelený čtvrtek – všechny zvony odletěly do Říma, proto se používají
řehtačky, klapačky.
Velký pátek – den ukřižování Ježíše-…
Bílá sobota – uložení Ježíše do hrobu, poslední den půstu
Velikonoční neděle – zmrtvýchvstání Ježíše
Velikonoční pondělí – „pomlázka“
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Jak si vyrobit pomlázku:

Karolína Langerová – VII.A
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Zoologické zahrady dnes působí ve světě, v němž je stále více ohrožována
druhová pestrost přirozených ekosystémů.
Každým rokem přichází do zoologických zahrad na celém světě více než
600 milionů návštěvníků nejrůznějších věků i zájmů. V Pražské zoo se
během posledních tří let počet návštěvníků zdvojnásobil na více než 1,2
milionů osob ročně.

CHOV ZVÍŘAT
Pražská zoo má nádherné a velké výběhy pro
zvířata, které jsou velmi podobné jejich přirozenému
prostředí. Je zde velmi mnoho nádherných a
unikátních zvířat, například: štětkouni afričtí, sloni,
nosálové, medvěd lední, lemuři kata, lachtani koně
převalského a mnohem více.

Sarah Oswaldová – VII.A
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Freizeitpark Plohn je zábavný park zaměřený na malé i velké
návštěvníky. Leží v blízkosti města Lengenfeld, přímo v přírodní
rezervaci Plohnbackave, vzdušnou čarou z Kraslic pouhých 30
kilometrů.
Najdeme zde přes 70 atrakcí. Od westernového
městečka k Dinoparku se hosté vydávají do
světa zázraků. Divoká vodní dráha prochází
Ďáblovým mlýnem, při westernové show Vás
osloví Divoký západ, v pohádkovém lese
poznáte svět vašeho dětství.

K magnetům parku patří i El
Toro,
nejdivočejší
horská
dráha ve východním Německu
a mnohem více.

www.freizeitpark-plohn.de

Sarah Oswaldová – VII.A
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Dává pořád pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že
nedávám pozor, tak nedává pozor.
Dívá se na mě přes pravítko a pak se mi směje, že jsem
zelená.
Napodobuje pana ředitele a leká tím žáky i učitele.
Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
Při vytleskávání písničky úmyslně rušil jiným tleskáním.
Poplácal mě pravítkem přes zadek a dělal si ze mě
legraci, že jsem hezká.
V divadle málo tleskal.
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V hodinách mě stále napodobuje, chová se jako šašek.
Padá neustále ze židle i přes můj výslovný zákaz.

Karolína Langerová – VII.A
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PŘÍBĚH LESA
(Fra., Něm.)

OREL EDDIE (VB,
USA, Něm.)

BATMAN VS.
SUPERMAN:
ÚSVIT
SPRAVEDLNOSTI
(USA)

KUNG FU PANDA
3 (Čína)

PAT A MAT VE
FILMU (ČR)

ZOOTROPOLIS:
MĚSTO ZVÍŘAT
(USA)

POLEDNICE (ČR)

DEADPOOL (USA,
Kan.)

MADAGASKAR:
KRÁLOVSTVÍ
LEMURŮ (VB,
USA, Něm.)

FILMY
HOROR
DOKUMENT
POHÁDKA
BIOGRAFICKÉ
Sarah Oswaldová – VII.A
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,,Mýlíš se, manželka sněhuláka je ……(tajenka).“

Tvrdé části těla

k
t
k

Šicí vlákno
Květiny mají …
Všeobecně oblíbená písnička

t
k

Chlapci
Rtík

t

Veliký ořech
Zámezí ve fotbale

k
t

Překreslenou a vyplněnou křížovku přineste do ředitelny.
Tři z vás, kteří budou mít křížovku dobře a budou
vylosováni, budou odměněni malou odměnou.

Sarah Oswaldová – VII.A
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ÚKOL: spojte všechny tečky v pořadí, které určují právě čísla. Vyplněnou spojovačku přineste do
ředitelny. Vylosovaní výherci získají malou odměnu.

Sárah Oswaldová – VII.A

Všechny úkoly z časopisu lze plnit do karet, které si vyzvednete u třídní učitelky. Nemusíte plnit
všechny úkoly, odevzdat můžete i jen jeden splněný úkol. I přesto budete zařazeni do slosování a
můžete vyhrát drobné ceny. Losování provádí redakční rada za dohledu pana ředitele.
Věříme, že se vám první číslo obnoveného školního časopisu líbilo a že to další bude ještě lepší.
Redakční rada: Kateřina Kundrátová – VII.A, Karolína Langerová – VII.A, Sarah Oswaldová – VII.A
Náklad: 16 ks
Ročník: 1
Číslo:

I.

TISK: Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov
www.zshabartov.cz
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