Nezávislý občasník ZŠ Trhové Sviny
36. číslo

Svět objektivem Václava Hokeše
Vašek je deváťák, který rád fotí a rozhodl se s námi o nějaké své fotografie
podělit. Zároveň nám prozradil, že intenzivně fotí už přes rok a jeho pravou rukou
je Canon eos 4000D. Vašek říká, že fotí vše. Přírodu, auta, lidi. Zkrátka jeho
objektivu nikdo a nic neunikne! „Mým snem je být profi fotograf a nic mi v tom
nezabrání“, říká Vašek. Budeme mu tedy držet palce. O tom, že jeho fotografie
stojí za to, se ostatně můžete sami přesvědčit.

Tomáš Valena a letadla
„Neznáme nikoho, kdo by o letadlech věděl víc, než Tom“, říkají jeho spolužáci. Tomáš se o
letadla zajímá od malička a touží být pilotem. Do Trháčku nám přispěl pár fotografiemi, které
udělal na pražském letišti Václava Havla.
Sám k fotografiám zaníceně uvedl: „Na těch dvou fotkách, co je to největší letadlo, vidíme
AIRBUS A380 společnosti Emirates. AIRBUS A380 je dodnes největším dopravním
letadlem na světě. A společnost Emirates je největším provozovatelem těchto letadel. Jinak se
těmto letadlům také přezdíva "králové nebes." Bohužel se ale už vyřazují. Ty další letadla
jsou Airbus A320 (to je to s oranžovou "kamufláží") společnosti EasyJet a to modré letadlo je
Boeing 737 společnosti Ryanair.“
Tak letu zdar, Tomáši! A těšíme se na další příspěvky 

Podívej se, kočičko,
už nám svítí sluníčko.
Jaro klepe na vrátka,
ukážeš nám koťátka?

Jaro je tu!
6. B si pro vás připravila jarní dvoustranu.
Meteorologické jaro nám 1. března začalo a skončí 31. května. Jarními
měsíci jsou tedy březen, duben a květen.
Astronomické jaro
polokouli zpravidla 20.

začíná

jarní rovnodenností (na severní

března,

na jižní 23.

září)

a

Zelená se travička,
zrní zobe slepička.
Je to jako pohádka,
s jarem přijdou kuřátka.
Lea Mráčková

končí

letním slunovratem (na severní polokouli zpravidla 21. června, na jižní 21. prosince). Termíny
počátku a konce mohou být o dva dny posunuty kvůli nepravidelnostem souvisejícím
s přestupnými roky.

A proč máme jaro tak rádi? 
 dny se prodlužují, takže můžeme déle běhat venku
 svítí sluníčko, takže máme dobrou náladu a nemusíme se navlékat do čepic, šál,
rukavic – však to taky znáte 
 rozkvétají první jarní květiny a my pomáháme rodičům a prarodičům na
zahradě; uklízíme zahradu po zimě, stříháme stromy a za oknem už klíčíme
semínka
 budou se rodit králíčata, kuřata, housata, kachňata a další drobotina
 všechno se zase zazelená

Poznej jarní květinu! (řešení najdeš na další straně)
Tyto květiny nám teď vykvétají na zahradách nebo je můžete vidět v každém zahradnitví.
Možná už je mamka přinesla domů na jarní výzdobu.
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(Řešení: narcis, bledule, hyacint, čemeřice, tulipán, maceška, petrklíč, modřenec)

V hodině českého jazyka jsme se učili o poezii a rýmech.
Zkusili jsme něco zrýmovat na téma „Jaro“. Posuďte
sami, jak se nám to povedlo.
Venku krásně slunce svítí.
tahá ze země barevné kvítí.
Ptáci od rána zpívají,
z postelí nás zvedají.
Sebastián Šlapák

Tráva už se začala zelenat,
petrklíče červenat.
Ptáčci zpívají dobré zprávy,
že jaro je už tady!
Martina Leišová

Už nám zase slunce svítí,
všude roste samé kvítí.
Narodí se mláďata,
a ta skočí do bláta.
Adéla Krajčíriková

Slunce svítí,
bazén studí.
Dohromady to mám rád,
jaro je můj kamarád.
Jan Musil

Petrklíč, petrklíč
vyhnal od nás zimu pryč.
Jaro to je krása!
Každé srdce jásá,
Na naší studně ráno hvízdal kos,
žlutý to měl nos.
Pavel Jelínek

Hřeben, kartáč, dlouhé vlasy,
rozčešou se špatně asi.
Šaty, růže, klobouk,
do bot se můžeme obout.
Vyrazit ven a užít si den.
Adéla Kornelová

Už se těším na jaro,
bude zase veselo.
Všude budou mláďata,
naší kočce se narodí koťata.
Na zem svítí sluníčko
a venku je teplíčko.
Václav Šejda

Jaro klepe na vrata,
všichni rodí mláďata.
Květiny pod nosem voní,
děti hlasitě koledují.
Já se doma raduji,
že zas vejce maluji.
Andrea Lajtkepová

Na zahradě slunce svítí,
ze země nám pučí kvítí.
Ptáčci krásně zpívají,
dobrou náladu nám dodají.
Monika Exlová

Třída 6. B

Sýkora modřinka

Kos černý

Šesté třídy a distanční pracovní činnosti aneb
My se doma nenudíme, radši něco vyrobíme nebo
ukuchtíme 

Červenka obecná

Vrabec domácí

Hýl obecný

Strakapoud velký

Pomazánka z červené řepy
Suroviny: Uvařená červená řepa, česnek 2 stroužky, sůl, pepř, 2 polévkové lžíce majonézy
(nebo bílého jogurtu)
Postup: Řepu a česnek nastrouháme a přidáme všechny přísady dle chuti, ozdobíme podle
fantazie.

Dobrou chuť přeje Vojta Mráz, 6. B

Tuňáková pomazánka
Suroviny: pomazánkové máslo, 4 kousky taveného sýra, 2 plechovky tuňáka, menší cibule, 2
kyselé okurky, sůl, pepř
Postup: Pomazánkové máslo, tavený sýr a tuňáka v misce smícháme. Cibuli a kyselé okurky
nakrájíme na kostičky, přidáme do směsi. Dochutíme solí a pepřem.
Dobrou chuť přeje Tereza Valíčková, 6. C

Česneková pomazánka na jednohubky
Na pomazánku budete potřebovat: majonézu,
pomazánkové tradiční, sýr -tvrdý i měkký,
česnek, nůž, vidličku i lžíci

Přichystáme si misku a do ní vložíme pomazánkové máslo, měkký sýr, trochu majonézy a
oloupaný česnek. Tuto směs důkladně rozmícháme. Potom přikořeníme pepřem a solí,
přidáme nastrouhaný tvrdý sýr a zbytek majonézy. Znovu rozmícháme a dáme do lednice.
Nakrájíme rohlík na kolečka, namažeme pomazánkou a můžeme libovolně ozdobit.

Dobrou chuť přeje Pepa Filipčík ze 6. B 

Sýrová pomazánka s červenou paprikou
Suroviny: 2 pomazánková másla, menší majonéza, 1 hermelín, 2 červené papriky, sůl, pepř
Postup: Smícháme pomazánkové máslo, přidáme majonézu, nastrouhaný hermelín a papriku
na drobné kostičky. Dochutíme solí a pepřem.
Dobrou chuť přeje Honza Musil ze 6. B

A co se děje na poli výtvarném?
Hned v lednu 2021 proběhla školní kola soutěže „J. A. Komenský“, jednu z prací jste
mohli vidět na titulní straně, další níže. Žáky a žákyně naší školy zaujala i soutěž „Jdu do
tanečních - Mladý módní návrhář pro OA, SOŠ a SOU Třeboň“, která též proběhla v lednu.
Paní učitelka se rozhodla poslat některé práce i do oblastního kola, které proběhne za pár dní.
O výsledcích vás budeme samozřejmě informovat .

Pošli fotku zvířete a vyhraj!

Do 1. 4. 2021 přijímáme fotografie do
soutěže na email: eliskagramanova.du@seznam.cz
Pravidla: Fotka musí být tvá, toť vše.

