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Výpravy

Exkurze novinářů v Jihočeském divadle
V úterý 22. září proběhla dlouho očekávaná exkurze novinářských kroužků
v Jihočeském divadle. Akce se zúčastnili žáci novohradské, petříkovské a stropnické školy.
Společným autobusem malí novináři dorazili do Českých Budějovic, kde na ně čekal pestrý
program interaktivní prohlídky divadelního zázemí. Vzhledem k tomu, že byla výprava
rozdělena podle škol do skupin, byla i příležitost přiblížit si krásy centra města.
V divadle si děti nejprve užily interaktivní hry, díky níž se seznámily s jednotlivými
soubory a prostředím, ve kterém umělci a další důležití zaměstnanci divadla pracují. Po
dobrodružné hře v labyrintu veřejné části budovy byl prostor se blíže seznámit s jednotlivými
profesemi, bez kterých by divadlo nebylo divadlem. Na závěr exkurze měli malí novináři
příležitost si prohlédnout i zákulisí. K dispozici nám byli skvělí průvodci, kteří nám pomohli se
v zákulisním bludišti zorientovat. Bylo velké štěstí, že se naskytla příležitost být na krátký čas
pozorovateli zkoušky činoherního souboru nebo tréninku baletu. Žáci si taktéž velmi užili
například skladu kulis nebo nahlédnutí do dílny rekvizit.
Celé výpravy si bezpochyby užili jak novináři, tak jejich dospělý doprovod, který si tak
mohl spolu s dětmi na chvilku užít toho krásného divadelního okouzlení. Všichni novináři se
vrátili zpět do svých škol plní krásných zážitků a nových dojmů.
A. M.

Výlet do divadla
Naše novinářská exkurze začala tím, že jsme nějakou dobu čekali na autobus. Měl asi
menší zpoždění. Když přijel, tak jsem si s Elenkou sedla na jedno místo a koukala okolo. Když
jsme se začínali blížit k cíli, tak se mé břicho začalo bouřit proti mé existenci i této cestě.
Cestou se udělalo nevolno i jedné holčičce z jiné školy. Bylo mi jí líto, ale vše jsme zvládli.
Když jsme přijeli do Českých Budějovic a vystoupili, čerstvý vzduch vše urovnal.
Protože jsme byli druhou skupinou, měli jsme v Budějovicích chvilku čas na
procházku. Došli jsme k Černé věži. Bohužel měli ale ještě zavřeno, proto jsme se šli projít po
městě. Cestou jsme si koupili v pekárně dobrou svačinku. Poté jsme si šli svačiny sníst na
lavičky na Piaristickém náměstí, kde jsme pozorovali krásný kostel a solnici.
Potom jsme šli do divadla, kde jsme hráli zábavnou hru. Také jsme viděli začátek
zkoušky herců a balet. Času na tolik krásy bylo málo a tak jsme nakonec utíkali na autobus
zpět do školy.
Z. V.

Výlet s novinářským kroužkem
Jeli jsme brzy ráno do Českých Budějovic. Když jsme dorazili, tak jsme navštívili
pekárnu, katedrálu a kostel. Potom jsme šli do Jihočeského divadla a to byl náš cíl. Tam jsme
si zahráli hru, kde jsme byli rozdělení do malých skupinek. Následovala prohlídka divadla.
Viděli jsme herce nacvičovat hru a balet. Potom jsme viděli různá jeviště. Po prohlídce jsme
jeli unavení domů. Dojeli jsme v pořádku! Výlet se mi moc líbil.
E. V.

Exkurze v Jihočeském divadle
Dne 22. září se novinářský
kroužek vydal na exkurzi, spolu
s dalšími školami do Jihočeského
divadla v Českých Budějovicích.
Sraz byl před školou v 7:15 hod.,
kde jsme čekali na autobus.
Autobus nás vyzvednul o pár
minut později a mohli jsme
vyrazit. Řidič autobusu byl
celkem zmatený, protože to
vypadalo, že je ve Stropnici poprvé. Nakonec jsme ze Stropnice vyjeli a hurá do Budějovic.
Cesta tam byla poměrně zdlouhavá. Někdo poslouchal hudbu, někdo si povídal s ostatními a
jiní zase měli starosti, aby tu cestu zvládli bez přestávek. Naneštěstí se jedné holčičce udělalo
kousek od Stropnice špatně, ale nemuseli jsme zastavovat, slečna byla moc šikovná a
vydržela celou cestu. Během cesty vzniklo neskutečně moc hlášek a jiných zábavných
příběhů. Na místo jsme dorazili kolem deváté hodiny.
Před divadlem na nás čekala moc milá paní průvodkyně, která si nás rozdělila na dvě
skupiny. První skupina šla tedy dovnitř a my jsme měli hodinu prostor pro procházku po
Budějovicích. První zastávka byla v nedaleké cukrárně, kde si každý dal něco sladkého.
Někteří z nás si dali nějakou bagetu. Další zastávky se skládali z návštěv katedrály a kostela.
Po uběhlé době jsme se vydali zpět k divadlu, kde na nás čekala paní průvodkyně.
Někteří z nás si pamatovali, co nás čeká, protože nebyli v divadle poprvé. Vešli jsme dovnitř,
kde jsme si řekli pár pravidel a zahráli jsme si menší hru, po které následovala prohlídka
divadla. Divadlem nás provázel pan František, který nás vzal i na jeviště, kde se odehrávala
zkouška. Bylo to krásné, klidně bychom tam strávili celý den, ale jelikož nás tlačil čas, tak
jsme se šli rychle podívat na baletní cvičení, poté na scénu na půdě a pak rychle ven

k autobusu. Později jsme zjistili, že jsme nemuseli tolik chvátat, ale lepší je být na místě
odjezdu dříve, než později.
Autobus nás vyzvednul kolem dvanácté hodiny a jeli jsme domů, cesta tam byla
pocitově rychlejší, ale všichni jsme byli unavení, dokonce se mezi námi našli někteří, kteří kus
cesty prospali.
Jelikož jsem v Jihočeském divadle nebyla poprvé, nebyly mé dojmy, na rozdíl od
jiných, z exkurze nijak ohromující, protože jsem si něco málo pamatovala, ale moc ráda jsem
si osvěžila paměť. Byl to moc pěkný výlet
Z. Z.

Výlet do Českých Budějovic
V 7:15 hod. jsme se sešli a měli jsme vyrazit v 7:30 hod., jenže to se nestalo a odjížděli
jsme v 7:45 hod. Do Českých Budějovic jsme přijeli v cca 9:00 hod.. Protože jsme byli druhá
skupina, měli jsme být v divadle v 10:00 hod., takže jsme měli dost času. Byli jsme
v katedrále Sv. Mikuláše a v Kapli smrtelných úzkostí Páně. Potom jsme byli v cukrárně a na
Piaristickém náměstí na WC.
Když jsme došli do divadla, tak přišel pan bubeník z divadelního, který nás zavedl ke
vchodu. Vykoukla paní Vendula, která nás prováděla, a šli jsme dovnitř. Paní Vendula nás
hezky přivítala. Poté jsme šli hrát hru. Hra měla 5 stanovišť, kde se plnil vždy nějaký zábavný
úkol. Pak přišel za námi pan František, který nás vzal na zkoušku divadla Selský baroko. Bylo
to super! Pan František nás vzal i do rakety (byla to jen kulisa ). Byli jsme se také podívat na
balet a na půdě, kde bylo arénové divadlo.
Všechno bylo skvělé. Ve 12:00 hod. jsme jeli spokojení domů.
J. M.

Básniě

SIRKA
Sirka se postavila k mikrofonu,
právě se rozhodla, že zazpívá
pár vřelých nápěvů a vroucích tónů,
plamenné písně slova ohnivá.
Když se pak do zpívání s chutí dala,
strhla se nad tou sirkou vichřice,
jenomže sirka zpívat nepřestala
to svoje sólo, sólo Sušice.

Tak, sirko, nedej se a nezhasínej,
lepší jsou blesky než klid před bouří,
času máš málo, no tak zpívej, zpívej,
než se ti z hlavy všechno vykouří.
Že budeš černá, to je malá cena
za to, že nemáš černé svědomí,
za to, že jsi tak strašně zapálená,
a za to, že tě nikdo nezlomí.
E. V.

Auta

TURBODMYCHADLO neboli turbo
Používá se hlavně v automobilismu. Je to druh turbokompresoru s kompresním
poměrem. Kompresní poměr je poměr tlaků na výstupu z dmychadla. Využívá se hlavně u
spalovacích motorů. Pomocí turbodmychadla se zvyšuje množství vzduchu a paliva.
Typické turbodmychadlo vzhledem ke své konstrukci začne zvyšovat tlak teprve od
2500 otáček motoru za minutu. To je dáno výpočtovým bodem – na jedné hřídeli musí být
zachována rovnost výkonu turbíny a příkonu dmychadla. Pokud napočítáme dmychadlo na
maximální množství výfukových plynů, bude dávat nízký tlak v nízkých otáčkách; pokud
chceme zvýšit moment motoru v nízkých otáčkách, vyjde nám vysoký tlak za dmychadlem v
otáčkách vyšších. Při vysokých otáčkách se začne
ozývat pískání rychleji se otáčejících lopatek
turbodmychadla a při přeřazení na jiný rychlostní
stupeň se ozve charakteristický zvuk tzv.
oddechnutí. (Automobiloví nadšenci jako já píšou to
oddechnutí (stfututututu).
P. B.

Citáty
Když mi bylo 5 let, matka mi neustále říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel
do školy, ptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem úkol
nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život.
Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme,
nebo spíše přesto, jací jsme.
Až teprve naše společná láska mi ukázala, co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je
jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj
nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je
moje láska opětována.
Z. Z.

Významné dny
Září
7. 9. Den otevřených dveří památek v ČR
21. 9. Mezinárodní den míru
23. 9. Mezinárodní den neslyšících
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
Říjen
1. 10. Mezinárodní den lékařů a Světový den
cyklistiky
4. 10. Mezinárodní den zvířat
5. 10. Mezinárodní den úsměvu
13. 10. Mezinárodní den za omezení
přírodních katastrof
20. 10. Den stromů
A. M.

24. 10. Světový den pro rozvoj informací
28. 10. Státní svátek – Den vzniku
samostatného československého státu
Listopad
1. 11. Svátek všech svatých
2. 11. Památka zesnulých
9. 11. Mezinárodní den boje proti fašismu a
antisemitismu
11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů
17. 11. Mezinárodní den studentstva a státní
svátek – Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. Světový den dětí
21. 11. Světový den pozdravů

Do školy s radostí

Matematika: Malá násobilka
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Český jazyk
Z oken naší škol_ je v_dět nev_soký kopec. Je zalesněn_ a mezi strom_ prosvítaj_ trosk_
ro_padávající se stavb_. Na kopci _(s/z)távala kdysi tvr_(s/z). Z údolí vede k její zřícenině
ú_(s/z)zká ste_(s/z)ka. Hradní příkop je zas_paný. Hradb_ jsou v ro_(s/z)valinách. Mezi
kostkam_ dlažb_ na b_valém dvoře roste v_soká tráva. Ve sklepení možná lež_ poklad.
Starob_ylá věž se mění v sutin_y. Kd_si odtud zazníval hlásn_ roh. Dnes se tu za šera ozývaj_
jen hlas_ sov. Smutn_ je osud kd_si honosné tvrze. Poslední zb_tky rozžírá zub času. Z kopce
je krásn_ v_hled do kraje. Na obloze se občas objev_ jestřáb nebo ostříž. V údolí pod kopcem
se v_ne říčka jako stříbrná stu_(š/ž)ka.
Z. Z.
Omalovánky

