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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ŠKOLNÍ KNIHOVNY
Akce Šikovný prvňáček
ČTĚTE NA STRANĚ 3

NOVÁ RUBRIKA - TIPY NA
VÝLETY
Pozvání na zajímavá místa
ČTĚTE NA STRANĚ 5

Podzimní slovo úvodem od naší šéfredaktorky Terky Krejsové z 9. B
Milí čtenáři!

Každý z nás se
pravděpodobně
v posledních dnech
na chvíli zastavil,
porozhlédl se kolem sebe
a pokochal krásnou
krajinou zbarvenou
do podzimní žluto
červené. A pokud jste to
ještě neudělali, prosím,
nenechte si tu nádheru
utéct. Stojí to za to,
věřte mi.

Většina z nás teď
prožívá nějaký stres.
Deváťákům začíná
perný školní rok plný
učení na zkoušky
a šesťáci si teprve
zvykají na nové
prostředí druhého
stupně. Žádám proto,
zastavme se na chvíli
a pojďme alespoň
na pár minut
zapomenout na všechno,
co nás trápí.

My, redaktoři ČAKRU,
doufáme, že vám
k chvilkám klidu
pomůže nejen krásné
počasí, ale i náš časopis
a články, které jsme si
pro vás s láskou
připravili. Sedněme si
venku na lavičku,
nechme paprsky
podzimního slunce
lechtat nás na tváři
a projděme si společně
všechno, co se
od začátku školního
roku odehrálo. A že toho
bylo! Přivítali jsme
prvňáčky, odměnili je
za první týdny školy
a slavnostně otevřeli
knihovnu.

foto: Virych Evelina, 6. D
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Opět vítězíme v soutěži O pohár primátora
V úterý 1. listopadu se zúčastnili
žáci naší školy dalšího turnaje,
tentokrát ve stolním tenise.
 
Turnaj byl součástí roční soutěže
O POHÁR PRIMÁTORA
ČESKÝCH BUDĚJOVIC.
 
Náš tým se umístil na skvělém
druhém místě a díky tomu už
máme jistotu obhajoby
celkového vítězství
před poslední soutěží, kterou
budou kuželky.
 
A jaké disciplíny máme už
za sebou?

foto: p. uč. Tůma

Volejbal – 1. místo
Discgolf – 2. místo
Fotbal – 1. místo
 
 
Ve stolním tenise za naši školu
nastoupilo družstvo v této
sestavě: 
Trkolová Nikola
Suda Silvestr
Vobr Petr
Černý Lukáš
 
Všem moc děkuji za skvělou
reprezentaci naší školy!
 
autor článku:
p. uč. PAVEL TŮMA

O POHÁR HEJTMANA 
MARTINA KUBY na naší škole
Ve středu 12. října se v hale
naší nové tělocvičny konal
první ročník celokrajské
soutěže ve volejbale -
O POHÁR HEJTMANA.
 
Soutěž začala
českobudějovickým okresním
kolem. Každý okres má svůj
turnaj a vítězové postoupí
do kola krajského. Ta budou
dvě, jedno v polovině prosince
a druhé pravděpodobně v dubnu.
Akci pořádá Volejbalový klub
Jihostroj České Budějovice.

Celkem proti sobě nastoupilo
deset smíšených družstev,
z nichž dva nejlepší týmy
postoupí do krajského kola.
Zúčastnit se mohly střední školy
a gymnázia, stačilo sestavit
šestičlenné smíšené družstvo.
Jsme rádi, že se tato akce koná
právě u nás, na ZŠ Oskara
Nedbala, kde se výchově
budoucích volejbalistů již
dlouhou dobu poctivě věnujeme.
 
autor článku:
p. uč. TOMÁŠ SKOLKA

foto: p. uč. Skolka

Den otevřených dveří na zemědělce v Českých Budějovicích

foto: p. as. Fenerovová foto: p. as. Fenerovová

V pátek 14.10. nás čekala
exkurze na zemědělské škole
v Českých Budějovicích, kde se
konala i výstava ovoce. Akce
začala v 9:00 a my jsme jako
jediná třída jeli městskou
hromadnou dopravou.
Když jsme dorazili na místo,
ujal se nás jeden ze studentů,
který měl za úkol nás provést
po škole. Nejdříve jsme se šli

podívat na zvířata. Měli tam
králíky, kozy, ovce, krávy, koně
a drůbež. Dokonce nás nechali
pohladit si jednoho z koní. Dále
jsme se prošli po zbytku
venkovního areálu, kde jsme si
mohli prohlédnout všelijaké
stroje, o kterých jsme se
dozvěděli spoustu nových věcí.
Teď přišel čas se podívat
do budovy, která nebyla o nic
menší než samotná zahrada.

Nejprvce jsme se šli podívat
do pitevny, kde nám dvě žákyně
řekly něco o tom, jak to tam
probíhá a funguje, která zvířata
pitvají, nahlédli jsme i do
mrazáku. Dále jsme byli
v laboratořích, technických
místnostech nebo ve třídách
zaměřených například
na biologii, kde nám opět
vysvětlili a ukázali, co se tam

učí a na čem pracují.
Na závěr jsme se mohli projet
velikým kombajnem, což
pro některé z nás bylo lepší než
celá prohlídka. Kdybych řekl, že
se nám výlet líbil, určitě bych
mluvil za většinu.
 
autor článku:
ŘEHOUŠEK TOMÁŠ
třída 9. B
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Slavnostní otevření školní knihovny

foto: p. uč. Scháněl foto: p. uč. Scháněl

V prvním říjnovém týdnu byla
jako každý rok opět slavnostně
otevřena naše školní knihovna.
Kromě výstavy knih v samotné
knihovně na děti čekaly různé
zábavné aktivity na stanovištích,
na kterých byli připraveni
členové Klubu kamarádů
knihovny.
U vchodu do třídy se soutěžemi

jsme měli stanoviště my. Byla to
docela legrace - chůze s knihou
na hlavě okolo kloboučků. Děti
musíme pochválit, moc jim to
šlo. Od nás na svoji soutěžní
kartu dostávaly obdélníček,
na soutěžní kartě bylo celkem 6
stanovišť.
Ve třídě 7.D na návštěvníky
čekalo tvoření krásných záložek

do knih ve tvaru motýlků.
Když děti splnily 6 úkolů
na všech stanovištích, dostaly
odměnu ve formě lízátka
s FERDOU MRAVENCEM,
BERUŠKOU a BROUKEM
PYTLÍKEM.
Po soutěžích na ně čekala naše
krásná školní knihovna. Zde si

čtenáři mohli prohlédnout hodně
nových knih. A pak už jsme
jenom PŮJČOVALI,
PŮJČOVALI A PŮJČOVALI!!!
 
autoři článku:
NEUDÖRFLOVÁ ALICE
VLASÁK RADEK
třída 7. C

Šikovný prvňáček - akce třídy 9. B

foto: p. uč. Hoštičková foto: p. uč. Hoštičková

První pondělí v říjnu jsme si
pro naše nové prvňáčky
připravili akci s názvem
ŠIKOVNÝ PRVŇÁČEK.
 
Rozdělili jsme si jednotlivá
stanoviště, na kterých děti plnily
různé úkoly, při výtvarné
výchově jsme si napsali cedulky
s čísly a obrázky, aby děti
věděly, kam mají jít a co je tam
čeká.
Akce se konala první čtyři

vyučovací hodiny. Děti měly
splnit deset úkolů a za každý
jeden hotový úkol dostali od nás
puntík do hrací kartičky. Všech
deset stanovišť bylo umístěno
v přízemí druhého stupně.
Prvňáci si tak mohli prohlédnout
druhý stupeň, na který jednou
taky nastoupí.
 
Děti byly šikovné, chtěly si
s námi povídat, ale některé se
styděly nebo se bály. Od úkolů

nikdy neodešly bez puntíku,
jelikož měly hodně pokusů.
V šatnách proběhly překážkovou
dráhu, u knihovny lovily
z krabičky různé předměty
a nebo také házely míčkem,
skládaly pyramidu z kelímků,
počítaly šišky a tak dále.
Nemusely jít od prvního
stanoviště, takže to probíhalo
různě, aby to každá třída
za jednu vyučovací hodinu
stihla.

Když měly všechno splněné,
utíkaly do knihovny, kde
za odměnu dostaly krásné
duhové papírové medaile
s nápisem Šikovný prvňáček.
Všichni si to moc užili
a prvňáčci odcházeli s úsměvem
na tváři. Slíbili jsme jim, že tato
akce nebyla poslední.
 
autorka článku:
KŘIVÁČKOVÁ DANIELA
třída 9. B
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Přednáška o hadech

foto: p. uč. Růžičková

přímo do náruče:-). Tohle se
někomu z nás jen tak
nepovede...
Tímto bychom velice rádi
poděkovali panu Jankovskému
za skvělou hodinu plnou plazů.

foto: p. uč. Růžičková

Ve třídě s námi byla tato zvířata:
užovka stromová,
užovka obojková, hroznýš
královský, štíhlovka, krajta
královská, želva zelenavá
 
autor článku:
SEDLÁČEK FILIP
třída 7. Dfoto: p. uč. Růžičková

V pondělí 10. října jsme slyšeli
přednášku o plazech. Vyprávěl
nám o nich pan JANKOVSKÝ,
přinesl dokonce živé hady
a želvu.
 
Přítomnost hadů byla ve škole
vítaným zpestřením. Podrobně,
ale zároveň stručně
a srozumitelně nám popsal život
nejznámějších plazů. Povídání
se týkalo nejen českých, ale
i exotických hadů. Nejlepší
na tom bylo, že jsme si mohli
většinu z nich pohladit nebo vzít

Setkání třídy 7. B s barevným jídlem

foto: p. uč. Čekič

Naše první třídní setkání
po prázdninách se konalo v úterý
27. září přímo v naší třídě.
Všichni jsme se už moc těšili.
 
Před setkáním jsme se rozdělili
do skupinek a každá skupinka si
vybrala jednu barvu. Podle barev
jsme koupili nebo připravili
různá jídla. Modrá skupinka
měla např. slané chipsy
v modrém obalu.
 
Přinesli jsme toho opravdu

hodně, a jelikož jsme všechno
nesnědli, něco jsme si odnesli
i domů. Nesměly chybět různé
deskové a jiné hry. Naší
oblíbenou hrou se stal kulečník,
který si užila i naše třídní paní
učitelka Čekič.
Setkání jsme si moc užili
a určitě to někdy zopakujeme.
 
autor článku:
KOŽÍŠEK TOMÁŠ
třída 7. B

Lampionový průvod s ohňostrojem

foto: p. uč. Hrušková

Tak jsme si letos zase užili
lampionový průvod. Nejdříve
jsme se báli, že ohňostroj ani
nebude, protože do večera dost
pršelo, ale těsně před začátkem
průvodu přestalo. Přišlo hodně
dětí, někteří i s rodiči nebo s
kamarády. Nejvíce jsme se těšili
na ohňostroj, který se letos
kvůli nové tělocvičně konal
kousek dál na louce. Byl
opravdu nádherný. Všem se nám
líbil. Už se těšíme na příští rok.

foto: p. uč. Hrušková

foto: p. uč. Hrušková foto: p. uč. Hrušková
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Jihočeské toulání Honzy a Vojty na přehradní nádrž Římov.
 
Z parkoviště v obci Sedlce vede
zhruba 1,5 km dlouhá modrá
turistická trasa, která postupně
klesá lesem k vodě. Zřícenina
leží na úzkém skalním hřbetu
nad vodami přehrady.
Z dochovaných základů stojí
za to se rozhlédnout, ale
obvodové zdivo se téměř
nezachovalo.
 
Pokud zvolíte pro návštěvu
vánoční čas, doporučujeme
prohlédnout si každoroční
výstavu betlémů v domě
U Kantůrků.

Ahoj všem,
 
v prvním letošním čísle našeho
školního časopisu nabízíme
novou pravidelnou rubriku nejen
pro ty, kteří si rádi aktivně
odpočinou v přírodě a navštíví
i historicky zajímavá místa, ale
i všem ostatním zvědavým
čtenářům.
Chceme vás pozvat na místa
známá i méně známá, která jsme
sami navštívili. Některá z nich
máte doslova za „humny“. Ani
se nemusíte vydávat daleko - vše

najdete v našem krásném kraji!
 
Nejprve chceme pozvat
do krajiny kolem řeky Malše
a na její „hrady“ - nebo spíše
jejich zbytky:-). Právě
během podzimu a zimy je
můžete spatřit v celé jejich
kráse, protože stromy jsou
bez listí.
 
K Velešínu
 
Hrad Velešín najdete poblíž
stejnojmenného města ve směru

Na zpáteční cestě můžete
odbočit do Římova a projít si
zajímavou barokní křížovou
cestu, která začíná a končí
v obci. Trasa naučné stezky je
dlouhá zhruba 4 km, kapličky
najdete v krajině kolem, některé
přímo v Římově. A určitě si
užijte i velké „Oranžové hřiště“
se spoustou atrakcí.
 
Výhledy
 
Asi nejzachovalejším hradem
na řece Malši je známý Pořešín
u Kaplice. Pokud máte zájem
o prohlídku areálu s posezením,
platí se vstupné. My dorazili

mimo otevírací dobu, tak nám
musela stačit obhlídka zvenčí.
A kdo se rád dívá na krajinu
z výšky, může popojet směrem
na obec Besednice, pokochat se
výhledem na hory Slepičí
a Novohradské z rozhledny
Slabošovka stojící u silnice
v poli. Odtud se dostanete
přes Soběnov k méně známé
zřícenině hradu Sokolčí. Zbytky
dávné stavby jsou hůř přístupné
na skále v divoké přírodě
nad říčkou Černou, skálu
využívají i horolezci. My šli
z Děkanských Skalin po červené
turistické značce, která vede
kolem řeky a malé přehrady.

A protože jsme skoro
v Novohradských horách, stojí
za to vystoupat za dalšími
výhledy.
 
ROZHLEDNA
HRADIŠŤSKÝ VRCH
 
V roce 2018 byla otevřena nová
rozhledna na vrchu Hradiště
v Novohradském podhůří
u města Kaplice. Ne moc dlouhá
trasa z parkoviště vede lesem
po široké kamenité cestě,
v závěru docela strmé.
V blízkosti se rozprostírá areál
pravěkého hradiště Hradec.
Dřevěná zajímavá rozhledna

je 28 metrů vysoká a stojí
na vrcholu Hradišťského vrchu
(780 m) právě v místě bývalého
keltského hradiště.
 
Z rozhledny jsou za jasného
počasí dobře viditelné Alpy,
směrem k Lipensku Plechý,
Vítkův kámen, Kleť, směrem
do vnitrozemí
Českobudějovická pánev,
Novohradské a Slepičí hory
v Soběnovské vrchovině.
 
Tak vám přejeme při vašich
výhledech hlavně hezké počasí
a snad budete mít víc štěstí
a uvidíte i Alpy!

foto: internet

 
Panoramatická fotografie
rozhledny

A na závěr...
 
Když vyrazíte z Kaplice
po hlavní silnici směrem
na Dolní Dvořiště, nedaleko
můžete zaparkovat
na vyhrazeném místě přímo
u silnice a po značce se vydat
příjemnou procházkou polní
cestou k poslední zřícenině -
hradu Louzek. Louzek je
sympaťák svou snadnou
přístupnosti, takže zvlášť
prarodiče nemusí nikam
šplhat...Je zachovalý a Malše
teče přímo pod vámi. A jestli
nebudete mít té historie už dost,
můžete popojet ještě pár

kilometrů a odbočit z hlavní
na Bujanov. Touto obcí
schovanou v lesích vede
železniční trať a přímo u ní
najdete Muzeum koněspřežní
železnice v bývalém strážním
domku, otevírací dobu je třeba si
zjistit. Ale zbytky koněspřežky
si můžete prohlédnout i při
zpáteční cestě u Velešína, kde je
dochovaný mostek i kus kolejí -
na obou místech jsou informační
tabule se zajímavými
informacemi.
 
Tak ať se vám výlety líbí
a příště se potkáme kolem
„Budějc“... AHOJ!

foto: internet

autoři článku:
HOUŠKA JAN
HOUŠKA VOJTĚCH
třída 7. C
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Podzimní fotovýzva pro šesťáky
Podzim je nádherné roční
období. Příroda okolo nás je
překrásně zbarvená a všechny
fotografy láká zachytit její
barevné tóny. Paní učitelka třídní
dala naší třídě podzimní výzvu –
vyfoťte co nejlepší
a nejoriginálnější podzimní
snímek. Někteří z nás fotili
na výletech, v lese nebo na
zahradě a skoro všichni jsme
fotili při výtvarné výchově. Šli
jsme do lesa kolem
Mladohaklovského rybníka
nedaleko školy. Byl to takový

náš první malý společný výlet.
Fotili jsme červené muchomůrky
i jiné podzimní houby, barevné
stromy, rostlinky, ale ukázaly se
nám i labutě, které plavaly
v rybníku a dělaly nám
společnost do té doby, než jsme
odešli pryč. Udělali jsme všichni
moc pěkné snímky a ty nejlepší
můžete vidět tady.
 
autorky článku:
FUCHSOVÁ DANIELA
TOMKOVÁ TEREZA
třída 6. D

Šimek Dalibor Pavlíčková Anna

Hrbková Lucie Vishchak Renata

p. uč. Jindrová Strouhová Karolína
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Virych Evelina Vávrová Markéta

Tomková Tereza Fuchsová Daniela

Kaňková Kristina Polášková Dominika
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Dopravní výchova v 6. A

foto: internet

Ve středu 5. října k nám zavítala
tisková mluvčí Policie ČR
Jihočeského kraje por. Ing.
Štěpánka Schwarzová. Poučila
nás o dopravních předpisech,
značkách, dopravních situacích
na křižovatkách a o nutnosti
dodržování bezpečnosti.
Také nám pouštěla video
o bezpečnosti v autě. Video bylo
zaměřené na téma připoutání se
pásem v autech. Ukázala nám
a řekla, co by se stalo, kdyby
v autech nebyly pásy. Naučili
jsme se i nové věci. Beseda se
mně a i celé třídě líbila.
 
autor článku:
PLUCHA MARTIN
třída 6. A

TEST z dopravní výchovy:
 
1. Cyklista:
a) není řidič
b) není řidič, pokud nemá
průkaz cyklisty
c) je řidič nemotorového vozidla
 
2. Pro jízdu na kole zvolíme:
a) stezku pro cyklisty, silnice
s minimálním provozem
b) silnici I. třídy
c) rušnou silnici s hustým
provozem
 
3. Chodec:
a) je výhradně kráčející osoba
b) není osoba, která se pohybuje
na kolečkových bruslích
c) je i osoba, která vede jízdní
kolo
 
4. Tam, kde není krajnice
nebo je neschůdná, se chodí:
a) v pravém jízdním pruhu
b) při levém kraji vozovky
c) při pravém kraji vozovky
 
5. Jízdní kolo musí být
vybaveno přední:
a) oranžovou odrazkou
b) červenou odrazkou
c) bílou odrazkou
 
(řešení na str. 11)

Primární prevence - alkohol

foto: internet

V pátek 21. října jsme měli
přednášku o alkoholu.
Přednášející se představila,
uvedla hodinu a seznámila nás
s nahrávkou, kterou pouštěla.
Video uváděl plyšový delfín
ADOLFEEN, kterého ovládá
Dominik Turza, známý jako DJ
Roxtar. Právě Turza se léčil se
závislostí na alkoholu.
V průběhu celé hodiny se
debatovalo, co je na alkoholu
špatné a co naopak dobré, také
co nám hrozí, pokud byychom si
udělali tzv. závislost. Z debaty
vyplynulo, že těch špatných věcí
je o hodně víc než těch dobrých.
Teď už víme, že pověra
o alkoholu, který v malém
množství léčí, je víceméně lež.

foto: internet

A také víme, že na oslavách,
sportovních akcích atd. se dá
bavit i jinak, než abychom
předtím museli pozřít
návykovou látku. A abychom
nebyli vůči alkoholu jenom
negativní, je jasné, že když si
dají osoby starší 18 let jen málo
a občas, nic se neděje.
Na konci jsme dostali výherní
lístek, po jehož vyplnění může
naše škola vyhrát návštěvu
Adolfeena.
Osobně se mi přednáška líbila,
ale něco mi tam chybělo, proto
dávám hodnocení 7-10.
 
autor článku:
HUŘŤÁK KAREL
třída 7. C

Domácí násilí a šikana

foto: internet

Dne 20. října proběhla v osmých
třídách beseda o domácím násilí
a šikaně. Přednášela nám paní
Hricová Alena. Vysvětlila nám,
jak toto téma vidí policie a jak
v daných situacích postupovat.
Připravila si pro nás také film
o domácím násilí. Viděli jsme
zde, jak to může probíhat, jak se
násilník může projevovat a jak
okolí reaguje. Zjistili jsme, že
většinu věcí už známe, ale je
dobré si je připomínat.
 
Co tedy domácí násilí přesně je?
Jednoduše řečeno je to násilí
mezi blízkými osobami. Člověk,
který násilí zažívá, se často
nesvěřuje. Bojí se, jaké by
mohly být následky. Čím déle
násilí trvá, tím více je silnější

a začíná se stupňovat. Může to
být násilí na dětech, rodičích
anebo jiných členech rodiny.
Násilník chce mít moc nad obětí.
Dokazuje si tím respekt
a důstojnost. Násilník může mít
agresivní osobnost, může na něj
působit alkohol nebo jiné látky.
Ve většině případů je násilníkem
právě muž, ale samozřejmě to
může být i žena nebo dítě.
Pokud se s tím setkáváte,
nebojte se to nahlásit někomu
dospělému, kamarádovi
nebo zavolat na linku 158.
 
autorky článku:
KOŘENÁŘOVÁ ADRIANA
ROUBÍKOVÁ ŠTĚPÁNKA
třída 8. C

Trestní odpovědnost

foto: p. uč. Bláhová

Jako každý rok, tak i tento
k nám přišla na besedu por. Ing.
Štěpánka Schwarzová.
 
Jelikož jsme již v deváté třídě,
tématem letošní besedy byla
trestní odpovědnost. Některým
z nás už bylo patnáct, to
znamená, že jsou za sebe trestně
zodpovědní. Když něco
provedou, můžou jít do vězení.
Ve vězení je prý oddělená část
pro tyto mladé pachatele.
 
Paní policistka nám říkala
o případech, které se staly,
pozastavila se nad jedním. Bylo
to o dvanáctileté dívce, která šla

z jedné sousední vesnice
za kamarádkou a zpět. Bylo to
na silvestra, ale domů k rodičům
už se nevrátila. Našli ji mrtvou
u silnice mezi vesnicemi. Policie
neměla nic, kromě DNA
za jejími nehty. Odebrali DNA
nejdříve všem mužům z obou
vesnic a nic. Poté všem
v rozmezí od patnácti
do osmnácti let, ale stále nic.
Nakonec odebrali DNA klukům
mladším patnácti let a konečně
našli shodu. Pachatel byl její
stejně starý spolužák!
 
A proč nám to paní policistka
říkala? Jelikož ten kluk šel
do pasťáku, byl tam
do devatenácti let, poté ho
pustili, a to s čistým trestním
rejstříkem, protože mu v době
spáchání trestného činu nebylo
patnáct. Diskutovali jsme o tom,
zda je tato věková hranice málo.
Dozvěděli jsme se zase nové
věci a na co bychom si měli
dávat pozor.
Za mě to byla docela zajímavá
hodina a škoda, že příští rok se
s paní policistkou už neuvidíme.
 
autorka článku:
FOUSKOVÁ ANNA
třída 9. B
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Matematické okénko pana učitele Bureše
ROVNICE SOUDNÉHO DNE
 
V posledním vydání školního
časopisu v minulém školním
roce jsem vám dal tři příklady
na přemýšlení o prázdninách.
Třeba kdyby bylo špatné počasí.
Protože prázdniny byly přímo
ukázkové, na počítání asi moc
času nezbylo. Ale kdyby přeci
jen někdo chtěl vědět správné
výsledky…
Dovolená na Želvím ostrově by
měla začínat ve středu,
protože následující dva dny by
mělo být slunečno. Ve druhém
příkladu byla správná odpověď
d – 10 chlebů. V posledním
příkladě byl správný výsledek 2.
 
Rád bych se ale vrátil
k slibovanému tématu… Rovnici
soudného dne. foto: internet

Vím, že to asi nebude příliš
veselé, ale vědět o tom, že něco
podobného existuje, nemusí být
od věci. Takže se nejdříve
seznamte s Heinzem von
Foersterem. Tenhle týpek se
narodil v Rakousku v roce 1911
a vystudoval fyziku
na Technické univerzitě
ve Vídni. Během nacistické éry
pracoval v radarových
laboratořích jen díky tomu, že
zatajil svoje židovské předky.
 
Od fyziky si ale často a rád
odskočil ke kybernetice. Byl
dokonce autorem kybernetiky
druhého řádu. A tady se také
setkal s matematickými modely
populační dynamiky. A o co
tedy vlastně šlo? Snažil se
vypočítat, kolik lidí bude
na Zemi. V roce 1960 vydal

studii o narůstajícím přelidnění,
kde právě použil matematický
vzorec s názvem „rovnice
soudného dne“. A pomyslný
rozsudek nad lidmi podle jeho
výpočtů připadne na 13.
listopadu 2026. A co byste
řekli… Nebude to náhodou
pátek třináctého? Ale nemusíme
na to koukat tak tragicky.
 
Na vysvětlenou ještě dodal, že
toto datum neznamená konec
světa. Ale od tohoto data se
lidský druh vyhne zničující
katastrofě, pokud nebude
nastaven kontrolní mechanismus
porodnosti. Doporučoval nejen
používání antikoncepce, ale
i vyšší daně pro rodiny s více
než dvěma dětmi. Co dodat?
Sám měl děti tři!!!

Těšte se na začátek prosince!!!

ilustrace: p. uč. Boudová

Pohádka Proč 
má keř kaliny 
hořké plody?

své manželce, že i on se chce
stát obráncem své země. A tak
se ten kozák vydal na dlouhou
cestu. Manželka zůstala doma
a čekala, až se vrátí. Uplynulo
několik let. Jednou na jaře
uviděla žena kukačku. Žena
pochopila, co se stalo. (Kukačka
je na Ukrajině symbolem
vdovství a neštěstí). Žena si
sedla na zem a začala plakat,
Plakala několik dní. Její slzy
byly slané a jak se vsakovaly
do země, prosolily ji tak, že
na tom místě ani tráva nerostla.
Jediné, co přežilo, byl keř
kaliny. Od té doby jsou plody
kaliny hořké jako osud mladé
ženy.
 
 
VIRYCH Evelina, 6. D

foto: internet

Kdysi dávno žili muž a žena,
byli manželé a byli spolu
šťastní. Zemi, kde žili, napadl
nepřítel. Jednoho dne řekl muž

Dějepisný vševěd paní učitelky Boudové
3. listopadu začíná nový školní
rok!
 
Ne, to není chyba. Jen jsme se
trochu přenesli v čase.
Představte si, že jste v Českých
Budějovicích v roce 1774.
Vládne císařovna Marie Terezie
a zrovna tento rok začalo platit
její nařízení o školní docházce,
ta ještě není pro všechny
povinná. 3. listopadu pro vás
začíná školní rok. Pro vaše
rodiče a prarodiče to není nic
divného, jsou na to zvyklí.
Jak tedy bude vypadat váš školní
rok v roce 1774 - 1775? Prvním
dnem nového školního roku
bude 3. listopad a posledním
dnem před velkými prázdninami
bude 20. září. Ano, váš školní

foto: internet

mít tři dny volna, o masopustu 4
dny a na Velikonoce dokonce 14
dní. Pozor, každý den budete mít
vyučování dopoledne
i odpoledne a na konci každého
pololetí budete skládat veřejné
zkoušky z toho, co jste se
naučili. U těchto zkoušek budou
rodiče a významné osoby
z našeho města. Ti z vás, kteří se
díky svým výsledkům stanou
nejlepšími žáky tzv. premianty,
dostanou na konci školního roku
knihu.
Ale kdy došlo k přesunutí
prázdnin na léto? Bylo to roku
1784 a hlavním důvodem
nebylo, abyste si užili léto, ale
aby žáci z venkova, kteří museli
pomáhat při práci na poli,
nezameškávali kvůli tomu školu.

rok bude od 3. listopadu do 20.
září.

Líbilo by se vám celé léto chodit
do školy? O Vánocích budete
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Ze třídy 6. D nám poslali podařené limeriky

foto: internet

Let do vesmíru – Jan
Michalica
 
Letí raketa do vesmíru,
vidí černou díru.
Astronauti křičí: „Jééé!“
Zahnout nemůže.
Černá je pohltí.
Neví, kam doletí.
Pak se probudí
a leží v posteli
s neznámými netvory.

foto: internet

Nešikovná Anička – Denisa
Maznová
 
Žila byla Anička,
která byla maličká.
Skákala po noze
jako králík v obloze.
A jednoho rána,
přišla mi zpráva,
že je Anča ve špitále
a rozsypala korále.
 

foto: internet

Moucha – Andrea Janouchová
 
Letí moucha. Chce ji zabít žába
a hned potom i cizí bába.
Letí, letí,
vletí do smetí.
Letí dál,
tam je její král.
Letí a vidí les,
v něm je pes
a povídá, že jde na ples.
Na ples jde i moucha,
která se tam kouká
a pes se směje: „Chacha.“

foto: internet

Touha – Nella Jelínková
 
Vždycky když vidím tebe,
hnedka myslím na sebe.
Vždy jsem chtěl být papoušek,
ale teď jsem jenom vzdoušek.
Zatím o tom jenom sním,
jak budu létat pouze s ním,
s mým kámošem Bertem,
budu létat světem.
Za chvíli si já vyrobím
křídla z látek a surovin.
Až si je vyrobím,
s Bertem já pryč poletím.
Doma už nebudu věčně zavřený,
budu konečně svobodný.

Co při slohu uvařili v 9. B a louhujeme 10 minut. Poté
přecedíme přes sítko.
Já osobně mám s čajem dobré
zkušenosti a myslím si, že
pomůže každému, kdo má
problémy s imunitou.
 
KRYZOVÁ Olivie, 9. B
 
 LEKTVAR DOBRÉHO
KAMARÁDA 
Dnes vám popíšu, jak si
připravit lektvar, který vám
pomůže být lepším kamarádem.
Tento lektvar si sice běžně
můžete koupit, ale já si myslím,
že domácí je lepší.
 
Budete potřebovat hrst
tolerance, 2 hrnky ohleduplnosti,
0,5 l naslouchání, 35 g
pozornosti, hrnek vtipnosti a 0,5
l trpělivosti. Také velký hrnec,

misku a něco, čím to všechno
zamícháte.
Nejdříve si připravíte hrnec,
do něj přidáte toleranci,
ohleduplnost a pozornost. Tyto
ingredience pečlivě smícháte
a pak přidáte naslouchání. Vedle
v misce si smícháte vtipnost
a trpělivost a přisypete je
do velkého hrnce.
 
Necháte dvanáct hodin odstát
v chladu a mezitím si připravíte
lahve, do kterých poté lektvar
nalijete. A můžete používat.
Doufám, že se vám lektvar
povedl. Dávkování je jeden
hrnek každé úterý a čtvrtek.
Účinek by se měl objevit do tří
týdnů. Uchovávejte v chladu
a tmě.
 
FOUSKOVÁ Anna, 9. B

 ČAJ PRO DOBROU
IMUNITU 
Vzhledem k tomu, že spousta
z nás ztratila při covidu imunitu,
rozhodla jsem se, že vám dnes
prozradím, jak si připravuji směs
bylinek na čaj.
K přípravě směsi na čaj budeme
potřebovat bylinky, které se dají
jak natrhat venku, tak vypěstovat
doma. Nasbíráme tyto bylinky:
heřmánek, kopřivu, anděliku
a pro vůni můžeme použít např.
levanduli. Ale iá osobně si
myslím že bude stačit jen ten
heřmánek.
 
Všechny nasbírané bylinky si
usušíme doma, nejlépe schované
někde ve stínu. Doba sušení je

foto: internet

individuální, ale myslím, že
bude stačit 4 - 5 dní. Bylinky
po usušení vsypeme dohromady
do sáčku, nejlépe látkového, aby
mohly bylinky „dýchat“ a poté
je můžeme dávkovat téměř
neustále.
 
Příprava čaje je jednoduchá.
Do hrnečku nasypeme lžíci
směsi, zalijeme horkou vodou

Limeriky psali také žáci 6. A

foto: internet

Byl jeden vlk, který vyl
na měsíc,
na kopci ve vesnici u Litoměřic.
Z měsíce mu mávali
dva maličcí ufouni.
Na vlka, který vyl na měsíc.
PLUCHA MARTIN
 
Bylo jedno prase.
,,Co udělalo zase?“
Snědlo všechno jídlo,
ale také mýdlo.
Stále ještě bublá, to naše prase.
AUR ADAM

 
Byla jedna vesnice SMRDUTÝ
HUMICE,
ve které byly smradlavé ulice.
Když prošel jeden pes ulicí,
smrděl jako v popelnici.
Proto se ta vesnice jmenuje
SMRDUTÝ HUMICE.
NOVÁK VÁCLAV
 
Byl jeden panáček z Polné,
který jezdil na krávě dojné.
Ta kráva lízala trávu,
ale také mámu.
Takový byl panáček z Polné.
GONTAR SOFIJA
 
Byla jedna malá koza,
co snědla modrá vosa.
A ta teď jí trávu,
spolu s tou krávou.
Ta naše koza.
HAVLÍKOVÁ LENKA

foto: internet

Byl jeden pes,
co oběhl ves.
Když ho štípla vosa,
mečel jako koza.
A jeden pes mečí dodnes.
NOVOTNÝ JAN
 
Byla jedna modrá žába,
která byla stará jako bába.
Klidně šla do vody,
kde chytala medvědy.
Ta divná modrá žába.
RAUŠER TADEÁŠ

 
Byl jeden zlý čert,
který měl červený merč.
Klidně šel na louku,
kde chytal hodně brouků.
Ten jeden zlý čert.
RAUŠER TADEÁŠ
 
Byl jeden Karel,
měl na hlavě barel.
Našel ho v kovárně,
byl tam malý pořádek.
Karel má přezdívku BAREL.
BLAŽEK DANIEL
 
Byla kytka na louce,
po které lezlo pavouče.
To pavouče bylo malé,
stejně jako bylo tmavé.
To pavouče na kytce na louce.
KROUPA ONDŘEJ
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Nakonec se s námi zasmějte...
Lucifer se vrací do pekla za svou
manželkou a za ruku vede svého
syna:
„Nevím, nevím, co z toho
našeho čertíka bude. On byl
dneska hodný jako andílek.”
 
U bytu učitele zazvoní muž:
„Dobrý den, pane učiteli,
jmenuji se Skořápka.“
„Skořápka, Skořápka... Už si
vzpomínám. Největší uličník
na škole. Předpovídal jsem vám,
že špatně skončíte.
Co potřebujete?“
„Přišel jsem požádat o ruku vaší
dcery, pane učiteli.“
 
,,Pepíčku, jaké květiny máš
nejraději?“
,,Chryzantémy.“
,,Tak mi to napiš na tabuli.“
,,V tom případě mám nejraději
mák!“

Přijde mladík do cukrárny a ptá
se prodavačky:
„Máte perníkové srdce
s nápisem Jsi moje jediná?“
„Ano, máme.“
„Tak pětkrát.“
 
Dědeček jde s Pepíčkem parkem
a proti nim paní učitelka.
,,Pepíčku, schovej se, dnes jsi
nebyl ve škole!“
,,Ne, dědo, ty se schovej, dneska
jsi měl pohřeb...“
 
„Mami, dneska se mě ptala paní
učitelka, jestli mám
sourozence.“
„A cos odpověděl?“
„Že jsem jedináček.“
„A co na to učitelka?“
„CHVÁLABOHU!“

Houška Jan

Osmáci a deváťáci byli na výstavě VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO

foto: internet

školy reprezentovaly přímo
svými výrobky. Pro dlouhou
chvíli bylo k zakoupení
i občerstvení.
Procházeli jsme si stánky
a zjišťovali podrobnosti
o školách, na které bychom se
chtěli hlásit. Dostali jsme
spoustu letáčků a různé rady.
U stánku každé školy stáli
studenti daných oborů a ochotně
všem odpovídali na zvídavé
otázky. Byly zde zastoupeny
maturitní obory a gymnázia
i učňáky, takže si mohl vybrat
opravdu každý. Hodně lidí
zaujali studenti vojenské školy,
kteří byli v uniformách
a věnovali se hromadě zájemců.
Také žáci zdravotní školy

z Českých Budějovic měli
na sobě bílé zdravotní obleky,
díky kterým je všichni poznali
už z dálky.
Za nás to byl velmi zajímavý
den, jenž nám pomohl
při výběru škol. Doufáme, že se
v příštích letech na Výstavišti
znovu setkáme, tentokrát jako
pomocnice na stáncích svých
budoucích škol.
 
autorky článku:
KREJSOVÁ TEREZA
FOUSKOVÁ ANNA
třída 9. B
 
ŘEŠENÍ testu z DOPRAVNÍ
VÝCHOVY ze strany 8:
1. C, 2. A. 3. C, 4. B, 5. B

Jelikož nás brzy čekají
přijímačky, navštívili jsme
společně s osmými třídami
burzu škol na Výstavišti. Bylo
tam i mnoho škol z okolí

Českých Budějovic, takže jsme
měli z čeho vybírat. Dohromady
byly obsazeny tři pavilony.
Ve dvou z nich se nacházely
stánky se školami a ve třetím se

RECENZE KE KNIZE PRAŠINA

foto: internet

měl získat i Vojtěch Matocha.
Napětí, dobrodružství, přátelství
a tajemno, to jsou ty správné
ingredience, které dokážou děti
přilepit ke čtení. Prašina tohle
splňuje na jedničku.

foto: internet

Kniha Prašina je o třech
kamarádech, kteří bydlí v Praze
a udělají si problémy
s outsiderovou čtvrtí Prašina.
Jedná se o část Prahy, ve které

nefunguje elektřina ani žádné
elektrické přístroje, třeba
mobilní telefony.
Tuto knihu hodnotím velmi
kladně. Postavy, prostředí,
příběh i všechno kolem se mi
líbí a jsem moc rád, že kniha má
ještě dvě další pokračování,
která stojí za přečtení.
 
Já osobně čtu docela málo, ale
když jsem začal číst Prašinu,
nemohl jsem přestat a přečetl
jsem všechny díly jedním
dechem.
Pokud jste i vy „nečtenáři“ jako
já, třeba vás pohltí a bude vás
bavit úplně stejně jako mě.
Knihu doporučuju k přečtení
všema deseti!
 
KRAMPL Jan, 9. C

A my jsme si ke knize a jejímu
autorovi v magazínu Luxor
ještě zjistili některé zajímavé
informace.
Za všechny tři knihy byl jejich
autor Vojtěch Matocha
nominován na Cenu Jiřího
Ortena, Zlatou stuhu i Magnesii
Literu.
Čeští učitelé Prašině dokonce
udělili cenu za přínos k rozvoji
dětského čtenářství. Vznikla
úniková hra, chystá se film
i dramatizace v Klicperově
divadle.
Knižní Prašiny se prodalo
přes 120 tisíc výtisků a již
vychází Prašina jako komiks.
 
Po Foglarovi a Rowlingové by
speciální cenu rodičů, kteří se
snaží přilákat svoje děti ke čtení,
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Německé křížovky od Ondry Duška a Adriany Kořenářové z 8.C


