
 
 
 
Konečně je tady opět jaro a s ním první 
jarní číslo našeho časopisu. Máme pro 
Vás opět spoustu nového a doufáme, že 
zajímavého.Toto číslo připravila opět 9. 
třída. 

 Několik pranostik 
Březen 
  
Březen - za kamna vlezem. 
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě 
úrodný rok jest. 
Březnové slunce má krátké ruce. 
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od 
slunce ohřát. 
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po 
něm sáhl. 
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. 
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - 
bude v stodole ráj. 
 
3.Březen 
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby 
mněl zmrznout. 
6.Březen 
Na svatého Bedřicha slunko teplem 
zadýchá. 
7.Březen 
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. 
9.Březen 
Na svatého Františka déšť - neurodí se 
brambory. 
10.Březen 
Čtyřicet mučedníků - čtyřicet mrazíků. 
Podle Čtyřiceti budeš Petra míti. 
12.Březen 
Na svatého Řehoře, čáp letí od moře, žába 
hubu otevře, líný sedlák, který neoře. 
 17.Březen 
Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude 
mrznout ještě celý mesíc. 
19.Březen 
Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s 
vodou. 
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu. 
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje 
dobrý rok. 
20.Březen 

Na svatého Jáchyma skončila se už zima. 

 
Ruda Binder – 4.třída 
Veselé Zdendovo hádanky: 
Když to vyhodím je to modré a žluté a 
fialové.Co je to? Nevím, ale je to pěkně 
barevné 
Když to vyhodím , je to vajíčko a když to 
spadne je to bagr .Co je to? Kinder vejce 
Jednou děrou tam a dvěma děrami ven.Co 
je to? Kalhoty 
 
Normální všední den 
Sláva Brichten 
Každodenní program. Do školy vstávám 
kolem páté hodiny. Zapnu počítač 
,připravím si oblečení a věci do školy. 
Potom se jdu umýt a nasnídat. Jídlo si 
vezmu k počítači ,kde se taky nasnídám, 
popřípadě udělám domácí úkoly. Kolem 
půl osmé hodiny vyrazím z domu. Cesta do 
školy mi trvá přibližně 10 minut, občas 
potkám pár kamarádů. Když skončí 
vyučování ,rychle jdu domů, občas se 
zdržím u školy. Po příchodu domů, hodím 
tašku ke dveřím a jdu si zapnout počítač, 
poté pozdravím mamku a sestru. Ve 
dvanáct hodin večer dám sestře pusu na 
dobrou noc a po cestě si vezmu ještě něco 
k jídlu. Ve čtyři hodiny konči můj den, a 
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tak si jdu na chvíli lehnout ,než zase budu 
vstávat do školy. 

 
Veronika Pěstová – 5.třída 

Rubrika MTV 
 

Milionář z chatrče 
 Slumdog Millionaire 

 
Krimi / Drama / Romantický  

Velká Británie / USA, 2008, 120 min 
 

Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik 
(Dev Patel), sedí v televizním studiu naproti 
moderátorovi indické verze soutěže Chcete 
být milionářem a čeká na poslední otázku, 
která jej dělí od pohádkové výhry 20 miliónů 
rupií. 

Ještě před nedávnou chvílí byl 
chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, 
který se narodil do světa bez budoucnosti, do 
světa nám nepředstavitelné bídy. Jak se kluk z 
ulice dokázal dostat tam, kam se nedostali ani 
hoši z lepších rodin ani učenci s několika tituly 
v kapse? Odpovědi na tyto otázky bude z 
Jamala tahat někdo mnohem méně příjemný 
než televizní moderátor. Před poslední otázkou 
má Jamal pouze jeden den na to, aby se 
připravil. Bohužel mu tuto přípravu ztrpčují 
policejní vyšetřovatelé, kteří ctí presumpci 
viny a snaží se i s použitím brutální síly získat 
od Jamala odpověď na klíčovou otázku: Jakým 
podvodem se dostal krůček od pohádkového 
bohatství. Jamal vypráví svůj životní příběh, ze 
kterého vyšetřující policisté pochopí, proč zná 
odpovědi na všechny ty záludné soutěžní 
otázky. A také se dozvědí, že Jamal má i další 
důvody k účasti ve slavné televizní soutěži než 
je jen pouhá vidina hromady peněz: například 
snaha nalézt ztracenou lásku.    

  
Připravili : Machulda, Kaštánková 

 

Absolventské  práce  žák ů  
Václav Kuneš 

 Absolventské  práce žáků  9.  
ročníku  v naší  základní škole  se  
staly  již      pojmem.  Šestý  rok  jsou  

spojovány  s ukončením   základního  
vzdělávání, kdy  si  žáci  na  začátku  
školního  roku vyberou  témata, 
průběžně s nimi pracují a  v únoru  
obhajují.  Vlastní  obhajoba  je  pak  
rozhovorem  o  zpracované  tématice  
a  často  se  dozvíte  informace  
opravdu  zajímavé. 

V tomto  školním  roce  se  
objevila  celá  řada  zajímavých  prací  
s  téměř  profesionální  dokumentací,  
ilustracemi a  vyobrazeními. Nelze zde  
nevzpomenout  práci  K. Hejhalové  o  
slovanském  osídlení  v Budkově, 
s řadou vlastních  mapek, 
V.Kaštánkové  o  anorexii, doplněnou  
autorskými výtvarnými kolážemi,  ale  i 
L. Hejnové, o  moderní hudbě, kde 
znalosti  byly  podložené zejména 
vlastní zkušeností, T.Volodiny  o 
počítačové  grafice,  s pozoruhodnými  
vlastními grafikami, M.Podlešákové  o  
Londýně, která  lásku  k cestování 
demonstrovala  i tričkem  s motivem  
Londýna , ale  i  O.Oulického  o  
Sametové  revoluci,  které   patřily  
k nejlepším.  
 Samostatná  práce  na  
vlastních  projektech není  na  
základních  školách  v České  
republice  zatím  běžná.  Pedagogický  
sbor  školy  je  však  již  řadu  let  
přesvědčen, že  se  jedná o  dobrou  
cestu, neboť  moderní   vzdělávání  
neznamená  pouze  více  her a  
volnosti.  Bez  smysluplnosti,  kdy  se  
žáci  naučí  sami  nacházet  informace,  
vyhodnocovat  je,  konzultovat  s  lidmi 
a  překračovat  přitom  hranice  školy,  
jsou   velmi  důležité  pro  život.  To  je  
přesně  to,  co  v nových  vzdělávacích  
plánech  škol,  nazýváme  klíčovými  
kompetencemi. 

 
Bára 5.třída 

 
Den u hasičů 
Dne 13.3. 6. třída navštívila Hasičský 
záchranný sbor v Prachaticích. Čekalo na 
nás 5 stanovišť. Dozvěděli jsme se spoustu 



zajímavého . Také jsme měli možnost 
vyzkoušet si jízdu na plošině, stříkat  na 
terč nebo si vyzkoušet pomůcky záchranné 
služby. Po té jsme dělali průzkum ve městě 
a ve škole vše malovali. Výlet se nám moc 
líbil. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Divadelní představení v tělocvičně 
 
Myslím si, že jsme se všichni velmi dobře 
bavili. Zhlédli jsme dvě představení. Jedno 
žáci prvního stupně a druhé žáci druhého 
stupně. Přesto, že hráli pouze dva herci 
,málo rekvizit a v prostředí tělocvičny 
opravdu se to povedlo.Též zapojení 
neherců bylo povedené. 
 
 
Milada   - 5.třída 
Začátek divadla byl trochu nudný, ale pak 
to bylo úžasné. První ukázka byla o dívce, 
za kterou přišel její milý a zpíval jí 
písničky. Druhá se povedla. Vyprávěla o 
zvláštním doktorovi, který dělal 
experimenty a přišel k němu mlok, který 
uměl číst a psát a odpovídal na otázky. Ke 
třetí ukázce zapojili i publikum a té jsem se 

já nasmála nejvíce. Představení se nám 
moc líbilo. 

 
 Divadelní představení Kytice 
   Jan Schindler – 6.třída 
Společně se 4. a 5. třídou jsme se vydali 
do Českých Budějovic na představení 
Karla Jaromíra Erbena – Kytici.Hrály 
se čtyři příběhy balad.  Vodník, 
Svatební košile, Kytice a Polednice. Na 
závěr se nám představil K. J. Erben. 
Pak jsme šli do Jihočeského muzea na 
výstavu o Šumavě očima Karla 
Klostermana. Myslím si ,že se nám všem 
líbilo. 
Jihočeský Zvonek 
Martina Zíková 
Ráno jsme se všichni sešli ve škole. Pani 
učitelka Procházková bohužel nemohla 
jet, ale poslala s námi svou dceru 
Andreu, nám, co jezdíme častěji, dobře 
známou.Po příchodu do DDM jsme 
zjistili, že tam ještě nikdo nedorazil a my 
svého prvenství hned využili po svém. 
Velmi dobře jsme se rozezpívali, 
abychom později nerušili. Překvapivě 
chtěli místo jedné písničky dvě, zato po 
jedné sloce. Vše ubíhalo rychle a my 
byly nejpočetnější skupinkou.Umístili 
jsme se velmi dobře. 
Jakub Linzmajer – 1.místo 
Jana Linzmajerová – 1. místo 
R.Kahudová a A. Hejnová – 1. místo 
Markéta Zíková – 2. místo 
Martina Zíková – 2. místo 
Terezka Kolárová – 2. místo 
Anna Hejnová – 2. místo 
Radka Kahudová – 3. místo  
Anežka Pěstová – 3. místo 



 
 
Vynášení Morany  
Klára Pánková 
 
Počasí nám vyšlo pohádkově.Svítilo 
sluníčko, ptáci zpívali a po zimě ani 
stopa, ale pro jistotu jsme za recitace 
básniček Paní zimu /Moranu/ zapálili a 
hodili do řeky Blanice. Za zvuků bubnu 
jsme obcházeli domy a tomu, koho 
máme rádi, tak jsme mu dali přáníčko. 
Sbírali jsme odpadky, a tak už bude 
čisto a jaro. Objevil se tam i redaktor 
z rádia Blaník a některé z nás zpovídal. 
 
Při výtvarné výchově jsme tvořili hlavy 
známých osobností. 
6. třída 
 

 
Sportovní soutěže 
Turnaj v košíkové 
Děvčata z druhého stupně skončila na 2. 
místě. 
Zeměpisná olympiáda: 
Dominik Hejhal – 3.místo 
Petr Miklas – 5. místo 
Klokan – matematická soutěž proběhla na 
2. stupni 
Výtvarná a literární soutěž Evropa ve 
škole: Klára Hejhalová  
           Kol. dětí z MŠ   
Jaro 
Veronika Pěstová 
 
Jaro už je tady, 

Běžme do zahrady. 
Pomlázku vem s sebou 
A jdi třeba s dědou. 
 
Beránek leží na stole 
A já do něj koušu vesele. 
Beránek je pryč 
A já jsem ztloustl víc. 
 

 
 
Při hodině Komunikace a tvůrčího psaní 
jsme psali reportáž o škole  

Roman Mráz 
 

 
 



 
Anežka – 1.třída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grant 
 
Naše škola získala několika milionový 
grant. Čeká nás jistě spousta práce, ale 
zase plno nových zážitků a lepšího 
vybavení, modernizace a hlavně nová 
zahrada. Také začneme společně 
pracovat na třech agenturách, které 
máme za úkol založit. Jedná se o 
cestovní kancelář, reklamní agenturu a 
společensk. agenturu. Žáci od 6. po 8. 
třídu se rozdělili do t řech skupin a 
každá začne pracovat společně na 
zadaných úkolech. Snad se nám bude 
dařit, držme si palce.  
 


