MASČÁSEK

Časopis Masarykovy základní školy v Klatovech
1. číslo
11. ročník

ÚVODEM
Přicházejí nejen Vánoce, ale také první letošní číslo našeho školního časopisu.
Kromě připomenutí některých uskutečněných podzimních akcí přinášíme
ukázky slohových výtvorů našich šikovných žáků. Hezké čtení.
Váš Masčásek

26. 10. 2018 – Projekt Stoletá
V pátek 26. 10. se v naší škole uskutečnil projektový den pro žáky 6. – 8. ročníků
ke 100. výročí vzniku republiky. Žáci poměřili své znalosti o naší vlasti v 10
vědomostních disciplínách. V jedenácté soutěži pak dvojice žáků z každé třídy
vytvořila slohovou práci na téma „Jsem hrdý, že jsem Čech“. Klání probíhalo vždy
mezi třídami jednotlivých ročníků a na vítěznou třídu čekala sladká odměna a
certifikát o vítězství. Soutěžní otázky reflektovaly jednotlivé školní předměty, kterým
logicky vévodil dějepis. Do soutěžení se zapojili všichni žáci každé třídy, každý si
předem zvolil obor jemu nejbližší. Kromě otázek z historie bylo možné získat body
v zeměpisném kvízu, při řešení slovních úloh našich pradědečků či za jména ze
sportovní historie. V soutěži si nejlépe vedly „áčkové“ třídy a proto nezbývá jen
pogratulovat k vítězství žákům 6. A, 7. A a 8.A.

Nejlepší práce z projektu Tvá země

Tvá země
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v sále SZŠP uskutečnil pořad Tvá země, který byl připraven
k mimořádné příležitosti – 100. narozeninám republiky. Program byl koncipován jako kombinace
hudby a mluveného slova. Sbor I. stupně Zvoneček pod vedením Mgr. Věry Žižkové vystoupil
s výběrem lidových písní ze sborníku Jana Masaryka a v podání sboru II. stupně Sněženky a machři,
který vede Mgr. Věra Steinerové, zazněly lidové písně z našeho regionu. Pěvecká vystoupení propojili
komentářem Mgr. Lukáš Kopecký a herec a rozhlasový režisér Jakub Doubrava. Pan učitel připomněl
důležité historické mezníky uplynulého století a pan Doubrava přednesl výběr z poezie z období
republiky. V závěru pořadu zazněly i vítězné slohové práce žáků 7. A a 8. A na téma „Jsem hrdý, že
jsem Čech“. Zcela zaplněný sál poté vyslechl společnou píseň Tvá země a odměnil všechny vystupující
potleskem.
Mgr. Věra Žižková

Vaše příspěvky
Strašidla ze 3. B
Ve 3. B děti vymýšlely nová strašidla. Napsali
jsme o nich pár vět a nakreslili obrázek.
Seznam strašidel: Zlatostrašidelný muž dolní,
Mechožrout jedlík, Bludník lesní, Žebřinka rozkošná,
Sněhule horá, Přírodivá příslušnice, Ohnivý
jednorožec lesní, Bažiňalka slizká, Diva jehličnatá,
Smrková jehlice, Lesník smrčkovitý, Čedy lok,
Čertice bačkůrková, Kůrovka divoká, Houbovník
strašatý, Jedlině zlostná, Mechová diva, Rosenka
divá,
Smop
vlasový,
Kašpárková
Jiřina,
Smrkovicánek jehličnatý, Jožin z bažin, Modřenka
modrá, Bílá paní.

Stellinka Havlíková

Eminka Ládová

A ještě jednou 3. B. Při čtení měly děti za úkol napsat krátkou básničku o své rodině.

Rodina

Rodinka

Rodina

Každé ráno moje mamka
svačinu mi připraví,
je to vždycky velká
mňamka,
i dopis k tomu přibalí.
A můj taťka, to je borec.
Tiskne, lepí, maluje.
Reklamní je kreativec,
pořád někam cestuje.
Lilinka je sestra moje,
pět jí bude za chvilku,
půjčuje mi hračky svoje,
mám ji ráda – bambulku.

Ráno, když se probudím,
maminku a tatínka uvidím.
Pohladí mě po vláskách
a jdou vzbudit Lukáška.
Dají nám krásnou pusinku
a do tašky svačinku.
To mám krásnou rodinku.

Děda, babi, teta, strejda,
sestřenice, bratranci,
je to radost všichni spolu,
děláme jen legraci.
Rodina je správná věc,
říkal mi to dědeček,
všichni mají spolu držet,
jak talířek a hrneček.

Terezka Hromadová 3. B
Natálka Hoffmannová 3. B

Básnička o rodině

Ellenka Krausová 3. B

Rodina
Ahoj mami, ahoj tati,
dneska byl moc krásný den,
kreslila jsem, představte si,
náš rodinný rodokmen.
Do rodiny patří rodiče a děti,
to ví každý človíček,
stejně jako k ruce čtyři prsty
a ten pátý malíček.
Když jsme všichni pohromadě,
to ze všeho nejraději mám,
ať jsme stále zdraví, šťastní,
za to vše na světě dám!
Sofi Weberová 3. B

V kuchyni maminka
každou chvíli zacinká.
A náš Standa ze zvyku
zlobí pořád maminku.
Aby láska doma kvetla
a radost nám neutekla.
Terezka Wurmová 3. B

Florbal
V soboru ráno brzičko,
dřív, než vyšlo sluníčko
z postele jsem vyskočil,
snídani jsem nestačil.
Hned, jak jsem se rozkoukal,
jel jsem do Plzně na florbal.
Zlobila se na mě maminka,
že rozbil jsem si kolínka.
Pak jsem polil tričko kolou,
musel jsem to vyprat vodou.
Daní Vlček 3. B

Miluji svou rodinu
Miluji svou rodinu,
každou minutu a hodinu.
Mamča myje podlahu,
taťka seká zahradu.
A my s Barčou na provázku
vedem morče na procházku.
Tohle je má rodina,
u ní všechno začíná.

Moje rodina
Stellinka a Sabinka,
tatínek a maminka.
To je naše rodinka.
Ještě máme kočičku
jako další holčičku.
Někdy objeví se mrak,
pošleme ho do oblak.

Kocumova rodina
Bydlí spolu v domečku
u malého krámečku.
Ze všeho jsem nejraději,
když se táta s mámou smějí.
Moje malá sestřička je to naše kytička.
A nakonec pejsek Eny
patří mezi poslední členy.

Stelli Havlíková 3. B

Kája Taitlová 3. B

Moje rodina
S tatínkem mým milovaným
zažijeme spoustu srandy.
Moje milá maminka,
to je velká hrdinka.
Bratříčka jsem vždycky chtěla,
ale to jsem nevěděla,
že mě chvíli nenechá,
protože je neplecha.
Terezka Wirthová 3. B

Moje rodina
Jsme normální rodinka,
kde velí tatínek i maminka.
Bráška a já florbal hrajeme,
když dáme gól,
moc se radujeme.
Máme mnoho závazků,
hlavně chodit s pejskem na procházku.
Tatínek má rád auta rychlá,
maminka si na to zvykla.
Adámek Krátký 3. B

Honzík Kocum 3. B

Žáci 4.A plnili úkol z čítanky

Naše třída
Jsem žákem třídy 9. B. Naše třída se nachází ve druhém patře Masarykovy základní
školy v Klatovech.
Třída je téměř na konci chodby vpravo od hlavního schodiště. Na vstupních dveřích je
umístěna fotka žáků naší tehdy 6. B. Když vejdu do třídy, vidím tři řady lavic a u každé lavice
dvě židličky. Tomuto celému vévodí katedra. Třída je poměrně velká a světlá. Světlo zajišťuje
řada tří velkých oken, která jsou umístěny naproti vstupním dveřím, a dále tři řady zářivek,
jež jsou připevněné ke stropu. Okna je možné zastínit žaluziemi, které visí nad nimi. Vlevo od
dveří visí plakát s básněmi Slavík a růže a hned vedle něj stojí dvě vysoké vestavěné skříně
z dřevotřísky v barvě buku. Skříně slouží k uskladnění školních pomůcek. Vedle skříní visí
nástěnný plakát sloužící k výuce mluvnice. V levém rohu místnosti visí bílé umyvadlo, jež je
zasazené do bílého kachličkového obkladu. Nad ním visí zásobník na jednorázové papírové
utěrky. A pod ním stojí odpadkový koš. Dominantou třídy je však tabule zavěšená na stěně
vpravo od vstupních dveří. Tabule je víceúčelová, můžeme na ni psát nebo ji můžeme
využívat k promítání učiva projektorem. Třída je obdélníkového půdorysu a její stěny jsou
vymalovány do výšky 150 cm veselou žlutou barvou a zbytek je natřen bíle. Podlaha je
pokryta linoleem v designu dřevěné podlahy v hnědé barvě.
Naše třída není asi nejkrásnější v porovnání s ostatními učebnami, ale stala se nám na
čtyři roky útočištěm. A já jsem si ji oblíbil.
Michal Beran 9.B

Smějeme se s 3. B
Lev říká: „Pojedeme na výlet.“
Zelená žába opakuje: „Pojedeme na výlet.“
Hroch říká: „Pojedeme autobusem.“
Zelená žába opakuje: „Pojedeme autobusem.“
Opice říká: „Vezmeme si svačinu.“
Zelená žába opakuje: „Vezmeme si svačinu.“
Lev se naštve a zařve:
„Tak ta zelená potvora nikam nepojede!“
Zelená žába se ozve:
„Chudák krokodýl, ten se tak těšil.“
(Ellenka)

Pepíček jde ze školy a potká žábu.
Žába: „Pepíčku, polib mě a něco dostaneš.“
Pepíček se chvíli rozmýšlí a pak mu
zvědavost nedá a ptá se: „A co dostanu?“
Žába: „Ekzém…“
(Kubík Č.)

Proč si blondýna bere do ložnice jednu
prázdnou a jednu plnou sklenici?
Kdyby měla a neměla žízeň.
(Klárka, Terezka Wi.)

Tygr potká rytíře v brnění a pomyslí si:
„Ach jo, zase konzerva.“
(Terezka B.)

Víte, proč blondýna hází na přechod
tvrdý chleba?
Krmí zebru.
(Viki)

Proč šnek nemůže běhat?
Protože by mu vlály oči.
(Natálka B.)

Přijde policista do obchodu s obuví.
„Jaké máte číslo?“ ptá se prodavačka.
„158“, odpoví policista.
(Terezka H., Natálka B.)

Maminka: „Pepíčku, proč krmíš ty slepice čokoládou?“
Pepíček: „Aby mi snesly Kinder vajíčko.“
(Eminka)

Jde žába k fotografovi, postaví se před foťák
a řekne SÝR.
Fotograf: „Žábo, ty jsi tak hnusná a máš roztáhlou
hubu, zkus říct DŽEM.“
„DŽEM,“ říká žába.
„To je ono,“ chválí ji fotograf. „A teď naostro.“
Žába: „Marmeláda.“
(Sofi)

Jdou dva policajti po poušti a jeden
se ptá toho druhého: „Proč si s sebou
neseš okno?“
„Kdyby mi byl hic.“
(Natálka B.)

ZÁVĚREM

A jsme na konci. Právě čtete poslední řádky tohoto čísla. Brzy skončí také
rok 2018, přejeme tedy všem úspěšné vykročení do roku 2019 a v tomto roce
pak hodně zdraví, štěstí a splněných přání.
Redakce

Na vydání tohoto čísla se podíleli:
žáci 3. B, 4.A, 6. A, 7. A, 8. A,
Michal Beran 9. B,
Mgr. Věra Žižková

Mgr. Jana Karhanová
Mgr. Jana Králová

