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Úvodní slovo
Ahoj, vítejte v našem časopise Šesťák. S naší třídou, 6. B, jsme pro vás,
milí čtenáři, připravili tento časopis, a doufáme, že si zde každý najdete
to své.
Tento časopis vám nabízí rozhovory, zajímavosti, všelijaké nápady,
recepty a tak dále. Časopis vás bude informovat o dění v naší třídě a
samozřejmě o nás.

Mějte krásný den a zatím ahoj.
Šéfredaktorka Vendula Buchtová

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat.
J. W. Gardner
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Památky UNESCO v ČR
Až budeme moct zase cestovat, doporučuji vám navštívit tato krásná místa.

JJIHOČESKÝ KRAJ – HRAD A ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV
Státní hrad a zámek Český Krumlov je
významná architektonická památka
v jihočeském kraji. Český Krumlov je
druhý největší zámecký komplex
v Čechách. V roce 1992 byl zapsán na
světový seznam UNESCO.

JIHOČESKÝ KRAJ – HOLAŠOVICE
Holašovice je vesnice v jižních
Čechách. Od roku 1998 byly
Holašovice zapsány do Světového
kulturního
seznamu
UNESCO.
Domečky jsou ze sedmdesátých let
19. století.

PARDUBICKÝ KRAJ – ZÁMEK A ZÁMECKÝ AREÁL V LITOMYŠLI
Pokud budete v Litomyšli, tak si
nenechte ujít návštěvu místního
zámku ze 16. století. Při prohlídce
zámku si můžete všimnout, že
jednotlivá sgrafita nesou rozdílné
motivy, každé psaníčko je jiné a na
fasádě zámku jich je více než osm
tisíc.

4

KARLOVARSKÝ KRAJ – SLAVNÉ LÁZNĚ EVROPY
Slavné lázně Evropy vzkvétaly zvláště od 18. století do třicátých let 20. století.
Lázně zvláště charakterizují hlavní mezníky ve vývoji lékařského využití minerální
vody. Jakožto místa setkávání lidí z celé Evropy měly obrovský význam.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – KARLŠTEJN
Karlštejn je původem středověký hrad. Leží uprostřed chráněné krajinné oblasti
Český kras. Veřejnosti je hrad přístupný nepřetržitě od roku 1905. Od 30. března
roku 1962 je veden jako národní kulturní památka.

Připravila: Zuzana Broschová
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Náš život ve třídě
Naše třída je moc fajn a je v ní super kolektiv!
Jsme třída, která má smysl pro humor. To byste viděli na první pohled, kdybyste
přišli do naší třídy. O přestávkách nesedíme jen tak v lavicích, ale bavíme se. Vždy
se najde nějaká zábava, ale ne vždy ta naše zábava projde. Někdy se učitelé, co
mají dozor, dozvědí, že jsme si např. každý z nás udělali vlaštovky a o přestávkách
je házeli přes celou třídu. Největší smutek přišel, když nám paní učitelka (která
už na naší škole neučí) vyhodila všechny vlaštovky do koše a řekla, že jestli uvidí
tady ve třídě jakoukoliv vlaštovku, tak její majitel bude mít problém  Ale to
bylo ještě v 5. třídě.
Někdy už ale v tomto ročníku děti v naší třídě nemají co dělat, a tak se vrátí do
starých let, kdy jim bylo třeba 5 let a už jsme ve třídě měli scénky jako třeba:
„naštvaný mamut“, „grizzly“, „lov mamuta“, atd. Naše třída je v tomhle případě
speciální. Ještě jsem neviděla třídu, která by něco takového dělala. Naštěstí to
většina lidí bere s nadhledem a humorem.
Momentálně probíhá online výuka, tak sedíme jen u počítačů a u hodně lidí z naší
třídy jsem zaslechla, že by chtěli už zpátky do školy. Nevím, ale já bych chtěla do
školy taky, hlavně kvůli tomu, že se tam asi nejvíce zasměji. Je to úplně jiné, když
ve škole se má další hodinu psát test, všichni se rychle začnou učit, aby se jim to
nalilo do hlavy, protože se na to vůbec neučili, nebo už spoustu naučeného
zapomněli a v distanční výuce tam prostě tři lidi jen napíšou do třídní skupiny:
,,Píšeme test z dějáku.‘‘ A asi čtyři lidi na to: ,,To fakt?! Super už se na to fakt
strašně těším…‘‘
Takto nějak to vypadá v on-linu. Třeba výtvarku a pracovky online nemáme. Ale
i tak mi chybí, jak si kluci ve výtvarce házejí gumou přes celou třídu, když ten
druhý gumu nemá.
Naše třída je opravdu super a škoda, že je online výuka, protože ta sranda, co
zažíváme každý den ve škole, ta nám všem už opravdu chybí.

Připravila: Agáta Hromadová
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Toto jsme my…

Tato fotka je z naší první třídy. Tahle fotka je ze dne “Den v černé.”

Tady jsme v druhé třídě. Fotka je vyfocená ve sportovní den.
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Tak a tady jsme jako třeťáčci. Na dveře nám v ten den zaklepal čert,
anděl a Mikuláš.

Den v barvách trikolory: 4. B
Připravila: Karolína Lorencová
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Krkonoše
V Krkonoších jsem strávila tři týdny a velmi jsem si to tam užila.
Po dlouhé době jsem byla na čerstvém vzduchu.
Často jsem chodila k lanovkám, ale nejezdily, takže jsme kopec sjížděli na
sáňkách. Moc se mi tam líbilo, doporučuji tam zajet. Ve wickipedii jsem si
vyhledala o Krkonoších zeměpisné zajímavosti.
Krkonoše jsou geomorfologický celek a nejvyšší pohoří Česka a České vysočiny.
Leží v severovýchodních Čechách (západní částí leží v Libereckém kraji, východní
v Královéhradeckém) a na jihu polské části Slezska (v Dolnoslezském vojvodství).
Nejvyšší horou Krkonoš i celého Česka je Sněžka (1603 m n. m.). Podle pověstí
střeží pohoří bájný duch Krakonoš. Krkonoše patří mezi nejoblíbenější horská
místa v Česku!
Širší horský celek zahrnující dnešní Krkonoše byl již ve starověku popsán
jako Sudety, což je název zřejmě keltského původu (nejčastěji překládaný jako
Kančí hory), nebo balkánského původu (překládaný jako Kozí hory).

Špindlerův Mlýn je město v Krkonoších a zároveň nejnavštěvovanější horské
středisko v Česku. Žije zde přibližně 1 100 obyvatel. Město má rozlohu
7690,91 hektarů a řadí se k nejznámějším a nejnavštěvovanějším
střediskům zimních sportů v České republice.
Připravila: Sandra Hutirová
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Ryby
Rybník, na který chodím, má 57 hektarů, je rozdělen na dvě poloviny rákosem.
Taky tam je les a v tom lese je ptačí oblast. Kdyby někdo nevěděl, co to je ptačí
oblast, tak je to místo, kde se nachází chráněné ptactvo. Na vodě jsou boudy,
které drží na tyčích. Na tyčích jsou desky. A ano, je to hodně pevné.
I přesto se to za nějaký
čas musí vyměnit. Už
chodím na rybník asi šest
let a musím říct, že každý
rok je to tam jiné. A jak
jiné? Každý rok například
berou větší a větší ryby. A
já se s vámi podělím
o můj největší úlovek.
Tohle je kapr, který patří
k mým
největším
úlovkům. Má 63 cm. Pro
některé to není žádný
obr, ale pro mě ano.

Je to velký kapr, ale teď vám ukážu fotku kapra, který už je fakt obří a byl taky
těžký a nádherný.
Ano už od pohledu je
velký, a řeknu vám, že
tenhle jedinec měl 98
cm a něco přes 15 kg.
Ale já jsem ho nechytil.
Chytil ho můj taťka a já
jsem asistoval. Musel
jsem vám ho ukázat,
protože to stojí za to.

Připravil: Štěpán Vojkovský
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Rozhovor
Jistě vás zaujme rozhovor s naší paní učitelkou
Petrou Ryškovou, která učí většinu dívek tělocvik
a zeměpis.
Otázky:
1. Jaké předměty učíte v naší třídě a i jiné žáky?
2. Jak vám vyhovuje to, když učíte online?
3. Jak se vám s námi, tedy s naší třídou,
spolupracuje?
4. Jak dlouho už učíte na naší škole?
Odpovědi paní učitelky Petry Ryškové:
1. Vaši třídu učím pouze na zeměpis a dívky ještě na tělesnou výchovu, ale jinak
učím na prvním stupni ještě angličtinu.
2. Výuka online mi nevyhovuje. Není nic lepšího, než osobní kontakt s žáky ve
třídě a hlavně nelze využívat k výuce všechny názorné pomůcky tak, jak by se
daly využít při prezenční výuce.
3. Jsem moc ráda, že učím zrovna vás a že jsem vaše třídní. Chválí si vás většina
učitelů a já doufám, že to tak zůstane až do devítky.
4. Na škole učím už 17. rokem. Takže docela dlouho.

Taky jsem udělala rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kapkovou, která
většinu žáků učí výtvarnou výchovu a hudební výchovu.

Otázky:
1. Jaké předměty učíte?
2. Jak na vás působí to, že nás učíte online?
3. Jak spolupracujeme v hodinách?
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Odpovědi paní učitelky Šárky Kapkové:
1.

V 6. B učím pouze výtvarnou výchovu, na 2. stupni většinu VV a pět hodin
hudební výchovy.

2.

Učení online je pro mne velká změna. Snažím se vymýšlet úkoly takové,
aby to děti aspoň trochu bavilo, měly dostatek času na práci s přihlédnutím
k daným možnostem pomůcek, ne všichni mají doma vše, barvy a jiné,
které při tvorbě mohou použít. Výtvarná činnost by měla, dle mého
názoru, u online výuky plnit funkci i odpočinkovou a zábavnou, mnoho dětí
baví kreslení, malování, tvoření jako takové, a to je dobře. Je to nové jak
pro mne, tak hlavně pro děti.

3.

Co se týče spolupráce, jsou žáci, kteří úkoly vypracují včas, dají si na nich
záležet, výtvory jsou velmi pěkné a nápadité. A jsou žáci, kteří k tomu
přistupují laxněji a úkoly pošlou až po urgenci. Některá třída je na tom
lépe, jiná spolupracuje méně, přesto si myslím, že v každé třídě jsou děti,
které výtvarka baví a také k tomu tak přistupují. Při hodnocení prací
dávám hlavní důraz za snahu a splnění zadání, používám slovní hodnocení,
pochvala za dobře odvedenou práci jistě potěší.
Připravila: Natálie Zemánková
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Volnočasové aktivity
Moje první LEGO technic jsem dostal, když mi bylo pět let. Od té doby z něj stavím
pořád. Tohle je jedna z posledních LEGO stavebnic a můj výrobek.

Název stavebnice LEGO: LEGO technic Rally Car
Rozměry složeného modelu: délka 400 mm, šířka 210 mm, výška 130 mm
Doba skládání: cca. 30 hodin
Model není vybavený pohonem na dálkové ovládání, ale bude 

Připravil: Štěpán Pilař
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Anglická osmisměrka
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Připravil: Lukáš Sládek
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Křížovka
1. jiným slovem vesnice, nebo část města
2. zimní sport
3. materiál, kterým se topí
4. ukazují čas
5. anglicky jídlo

Tajenka
Nic

Tajenka: to, co nás teď zlobí  ______________________________________

Připravila: Eliška Ivanovová
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Tip na výlet poblíž Ostravy
O jarních prázdninách jsem s taťkou vyrazil do Darkoviček, které se nachází
kousek od Hlučína. Moc jsem se těšil, protože se zajímám o 2. světovou.
Bylo to super, protože jsem konečně vyšel z domu. Všude byl pěkný výhled
na okolí a na pole. Nejvíc jsem si ale užil bunkry a opevnění.

Připravil: Tomáš Hikl
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Vtipy

Vlk a jeho syn
Vlkovi se narodil syn. Když mu ho v porodnici ukazovali, přímo se rozplýval:
„To je krásné děťátko, ta očka, to jsem celý já! A ten čumáček taky!
A ty uši …… ty uši …… TY UŠI! Jen počkej, ZAJÍCI!“

Kuře
Sedí kuře na pekáči v troubě a je mu strašná zima.
Čeká pět minut a pak mu dojde trpělivost. Otevře
troubu a z plna hrdla zařve:
„Tak už tu konečně zatopte, nebo mi vraťte peří!“

Dvě žáby
Povídají si dvě žáby a jedna říká: „Mně je špatně“
A druhá na to: „Hm, jsi nějaká zelená.“

Připravila: Klára Petrášová
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Vtip na závěr

Autorka: Michaela Sládková
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