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Úvodník
Máme tu březen. Přichází k nám jaro. Na jaře už se začínají probouzet
jarní květiny. Už je dokonce spatříme v okolí. A to například
sedmikrásku, narcisy, krokusy, fialky, podběly, sasanky a bledule. Na
jaře se m i líbí to, že se vše probírá ze zimního spánku. Je to hezké
vidět, že se zase krása přírody vrací. Dne 26.3.2019 schválil 11. a 13.
článek. Popravdě s tím moc nesouhlasím, nechápu, jak to mohli
poslanci schválit. Uvidíme, jak se za ty dva roky změní internet a celá
komunita. Ještě tu máme Den učitelů, který se koná dne 28.3., učitelé
by měli mít černé oblečení, tak uvidíme, kdo to dodrží :D. Ještě se
březen považuje za měsíc knihy nebo-li čtenářů. Konají se celostátní
akce podporující a propagující četbu. Do jedné čtenářské soutěže
se zapojila i 8. Třída. V březnu máme ještě jarní rovnodennost. K té
dochází 20. března, to znamená, že všechny časy jsou v pásmu
Středoevropský čas. Tak snad se nám začne oteplovat, protože
zatím tu máme pořád zimu. Tak já se loučím a užijte si náš
nový díl časopisu. :D

Vypracovala: Petra Houčková

Pranostiky
Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne 40 dní.
Svatý Josef přichází na led s pantokem.
Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
Josef s Marií (23. 3.) zimu zaryjí.
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok.
Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Svatá Eudoxie příznivá, ale blátivá.
Svatá Eudoxie psa až po uši sněhem zavěje.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě
Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato!
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro
osení jed.
Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen - za kamna vlezem.
Zpracoval: Filip Š.

Jaro (zastarale vesna) je jedno ze čtyř ročních období.
V mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity
rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje
se.
Meteorologické jaro začíná 1. března a končí 31. května.
Jarními měsíci jsou březen, duben a květen.
Astronomické jaro začíná jarní rovnodenností (na severní
polokouli zpravidla 20. března, na jižní 23. září) a 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.

Vypracovala: Adéla Budinská

Jarní rovnodennost
Rovnodennost je v astronomii okamžik, kdy je Slunce v
rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají na
Zemi kolmo k její ose. Rovnodennost nastává dvakrát do roka:




20. až 21. března, kdy střed obrazu Slunce na nebeské
sféře prochází jarním bodem a
20. až 23. září, kdy prochází podzimním bodem.

Březnová rovnodennost je na severní polokouli přechod z
astronomické zimy do jara a mluvíme tedy o jarní rovnodennosti,
kdežto v září přechází léto v podzim a mluvme o
rovnodennosti podzimní. Naproti tomu na jižní polokouli začíná jaro v
září a podzim v březnu.










V Česku a na celé severní polokouli jde o jarní
rovnodennost (na jižní polokouli je to podzimní
rovnodennost)
Nastává nejčastěji 20. března
Dříve nastávala často i 21. března, ale v 21. století to
nastalo naposledy v roce 2011. Další výskyt bude až od
roku 2102
Vzácně může být i 19. Března (poslední výskyt
roku 1796, příští výskyt 2048

Na severním pólu Slunce vyjde – začíná polární den
Na jižním pólu Slunce zapadne – začíná polární noc

Vypracovala: Petra Houčková

Předávání cen
8. Třída se zúčastnila soutěže ,,Vybav si svou knihovnu“

Eva si už své vyvolené knihy našla a je plně připravena je přečíst. :D

Osmá třída byla překvapená svým vítězstvím.

Předseda třídy přebírá ceny pro své spolužáky.

Vypracovala osmá třída

Projekt ISŠTE
Dne 14.3. se 4 žáci naší školy vydali navštívit školu ISŠTE s budkami a videem a vrátili se
s prvním místem.
Naši školu reprezentovali: Alexej Krajčík
Adéla Šindelářová
Natála Gajdošová
Žaneta Semanová
Pracovali jsme pod vedením pana učitele Mgr. Pavla Madera.

Skupina se jmenuje MD Company a jejími členy jsou
Miroslav Dlouhý - bg
Miroslav Dlouhý ml. - dr
Štěpán Kordík - guit/sax
Josef Traksl - key
Kateřina Bodláková - voc

Koncert v KD jsme si hodně užili.
Koncert se konal 26.3. 2019
Koncert se nám všem líbil a doufáme, že to bude klidně ještě.

Vypracoval: Martin Maráček, Petra Houčková, Jan Kanis

Rozhovor s první a devátou třídou
PRVNÍ TŘÍDA
Mário Mašek
1.Jaké jsi měl vysvědčení?: Samé jedníčky a jednu dvojku
2. Na který obor bys chtěl jít, až budeš v deváté třídě?:
Malíř
3. Čím bys chtěl být, až vyjdeš školu?:
Stavitel
4. Co nejraději děláš ve svém volném čase:
Jím jidlo
Jiří Klimt
1. Samé jedníčky a jednu dvojku
2. Zedník
3. Policista
4. Hraju si s autama
Melisa Bendíková
1.Samé jedničky
2. Učitelka
3. Učitelkou
4. Hraju si
Devátá třída odpovídala na stejné otázky:
Tomáš Bauchner
1. Osm dvojek, prošel jsem s vyznamenáním
2. Mariánské Lázně - hotelová škola-kuchař
3. Šéf kuchař
4. Hraju ping pong a vařím
Lukáš Cicko
1.Dostal jsem tři čtyřky
2. Živnostenská Sokolov - kuchař
3.Kuchař
4.Vařím
Norbert Lonský
1. dostal jsem čtyři trojky
2. ISŠTE Sokolov -IT, automechanik
3. IT programátor
4. Buď spím, nebo hraju hry
Napsal:Tomáš Čech

Jarní recepty na nápoje

Zelené smoothie (na jednu až dvě porce, podle množství vody)
– půlka banánu
– půlka avokáda
– 1 kiwi
– hrstka baby špenátu
– voda
Na menší kousky si nakrájíme banán, avokádo, kiwi a vložíme do mixéru. K tomu přidáme hrstku
špenátu. Pokud ho nemáte zrovna v lásce, nemějte obavy. Jeho chuť je v drinku velmi neutrální, takže
ho téměř neucítíte. Bez špenátu bychom přišli nejen o spoustu vitamínů, ale také o tu krásnou zelenou
barvu. Směs poté zalijeme studenou vodou (množství závisí na tom, jak moc chcete mít smoothie
husté) a mixujeme, dokud není směs hezky hladká. A je to,
za pár minutek máme připravenou rychlou svačinku plnou
vitamínů!

Citrusová limonáda (na jednu až dvě porce, podle množství
vody)
– 2 pomeranče
– půlka citrónu
– pár kostek ledu
– voda
Nejprve si rozkrojíme jeden pomeranč a odkrojíme plátek na ozdobu. To samé uděláme i s půlkou
citronu. Poté ze zbylých pomerančů a citrónu vymačkáme šťávu. Nalijeme do sklenice, přidáme
kostky ledu, dolijeme studenou vodou a přidáme kousky pomeranče a citrónu, které jsme si odkrojili.
Podle chuti můžeme přidat kousek máty nebo snítka tymiánu.

Zpracoval: Bauchner Tomáš

Pokračování příště

(troška nostalgie neuškodí :D)

Tom Clancy's The Division 2
Je tu březen a sním přichází i nová bomba ve světě
her. Ubisoft nám představil pokračování podle mě
vydařené série Tom Clancy´s, tentokrát je to
pokračování dílu The Division. Jeho starší bratříček
na steamu dostal hodně nízké hodnocení tří
hvězdiček, tak uvidíme, jak se povede dvojce. Před
pár dny skončil beta test a tím pádem je venku
plná hra, tak doufám, že to ubisoft zase nepokazil.

Zpracoval: Filip Šuran

Poznejte základy přežití, které potřebujete v
Last Day On Earth.
Když přijde na hraní Last Day On Earth, které mají
seznam tipů, triků a cheatů, můžete vám pomoci přežít
dost dlouho na to, abyste se ve hře měli dobře. To dává
smysl, protože hra nenabízí ucelený tutoriál, jak se dostat
přes první den zkoumání divoké přírody napadené
zombie.

Zpracoval: Martin Maráček

Vtipy
„Představ si, že manžel zakopl na schodech tak nešikovně, že si
vymknul kotník... a zrovna, když jsem s ním mluvila.“
„Chudák. A cos mu říkala?“
„Baf!“
Pepíček říká mamince, že ho bolí ucho. Maminka říká: „To bude zánět
středního ucha.“ Pepíček řekne: „To teda nebude, já žádné střední ucho
nemám, já mám jen pravé a levé!“
Číšník: „Tak co si dáte?“
Host: „Moje přítelkyně je vegan, co byste mi doporučil?“
Číšník: „Najít si novou přítelkyni!“
Jde lev a potká želvu a zeptá se:
„Kdo je pánem zvířat?“
„No přece ty, lve,“ odpoví se strachem želva.
Lev jde dál a potká supa.
„Hey, ty ptáku vopelichanej, kdo je pánem zvířat?“
„Ty, lve,“ odpoví sup.
Lev jde dál a ptá se i dalších zvířat a všechna mu odpoví stejně.
Až najednou se zeptá slona:
„Hej, ty ušoune hnusnej, kdo je pánem zvířat?“
Slon se naštve, chytne lva chobotem, strašně ho omlátí o zem a pustí...
Lev po pěti minutách vstane a říká:
„No nemusíš se hned tak rozčilovat, když něco nevíš.
Malý Vašek potká na chodbě sousedku a říká jí: „Vy jste úplně jako z
pohádky.“
„Vážně? To jsi mě potěšil, a z jaké?“, diví se polichocená sousedka.
„Z té o ježibabě.“
Přijde mladý pán do restaurace a říká číšníkovi: „Nejím houby, rajčata a
olivy a mám alergii na ořechy, luštěniny. Co byste mi doporučil?“ a číšník
odpoví: „Vypadnout z restaurace!“

Vypracovala: Petra Houčková

