Úvodník
Jak si představujeme jaro ?
Jaro si představuji jako dny, kdy se rodí nová mláďátka, je hezké počasí a my už
nemusíme chodit zabaleni v zimním oblečení. Na jaře jsou všude rozkvetlé květiny a
všechno tu pak moc pěkně voní. Někdy se ale první dny jara nevydaří a prší, fouká a je
zima. Ale vždycky se najde alespoň pár dní, kdy je to pravé jaro. Nejradši mám na
jaře, když zpívají ptáčci a je teplé počasí. A jelikož teď není úplně vydařené počasí,
těším se na krásné jarní dny. Mám ráda jaro, protože je to mezi zimou a létem a proto
je tak akorát. Pro mě je to nejhezčí roční období, a proto jsem ráda, že už jaro
začalo!
Růža

Jaro si představuji tak, že všude kolem kvetou květiny, rodí se nová mláďátka, a venku
je hezky. Jsou to dny, kdy svítí sluníčko, ptáčci zpívají, a my si užíváme hezkého
počasí. Jaro je, podle mě, jedno z nejhezčích ročních období, a i když někdy není
podle našich představ, je opravdu krásné. Ale nejvíc se mi na něm líbí, vůně květin,
zpěv ptáčků, sluníčko, jarní procházky, a jarní atmosféra, a jak už jsem psala, když se
vydaří, je to, nejlepší roční období, a jsem ráda, že už začalo, a můžu si ho užít!
Anička

Moje fotogalerie

Marta
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Sportovní rubrika – sporty, které nás baví

Paintball
Jedná se o bezkontaktní adrenalinový sport, při němž je k vyřazení protihráčů
používáno zbraní, které střílejí želatinové kuličky ráže 0,68 palce (1,73 cm). Kulička je
tvořena pevnou skořápkou a uvnitř je vodou rozpustné různých barev. Při zásahu cíle
skořápka kuličky praská a okolí zásahu je potřísněné barvivem. Tímto způsobem je
zasažený (označený) hráč vyřazen ze hry a odchází mimo hřiště do předem určeného
prostoru.
Jedná se o kolektivní sport, kde je důležitá spolupráce jednotlivých hráčů.
Tento sport vznikl podle jednoho příběhu mezi rančery v Austrálii, kteří při počítání
velkých stád dobytka k jeho značkování používali primitivních paintballových zbraní.
Časem začali střílet jeden po druhém a vznikla akční adrenalinová zábava. Druhý
příběh o vzniku paintballu nachází jeho pravzor v tréninku soubojů se střelnou zbraní krátkou předovkou, která ale střílela voskové projektily. Účastníci cvičného souboje
byli tehdy oblečeni do těžkých kabátců a helmy ne nepodobné těm, které se dnes
používají na dnešních paintballových hřištích. Konečně třetí příběh o vzniku paintballu
hovoří o předchůdcích paintballových zbraní jako o lesnických značkovačích stromů
určených k poražení.
Paintball mě baví, protože se tam hodně střílí a to se mi líbí. Doporučuji.
Vojta

Fotbal
Fotbal (kopaná) je kolektivní míčová hra, která je nejpopulárnějším kolektivním
sportem na světě.
Ve fotbale hrají dvě družstva po jedenácti hráčích na obdélníkovém, nejčastěji
travnatém hřišti. Jejich cílem je dosáhnout více branek (gólů) než soupeř. Branky je
dosaženo tehdy, když míč přejde brankovou čáru mezi tyčemi branky celým objemem.
Hraje se hlavně nohama, ale hráči můžou k hraní míčem používat libovolné části těla
kromě rukou a paží. Pouze brankář, jeden z hráčů odlišný barvou dresu, může v
blízkosti vlastní branky hrát i rukama.
Fotbal dlouho aktivně hraji. Na fotbalu mě baví úplně všechno, nejradši mám na fotbalu
přímé kopy a když je tým hezky sehraný.

Horolezectví
Horolezectví je nebezpečný sport, který se leze na skalách nebo na umělých stěnách.
Jde o sport dvou lidí. Občas někdo leze na umělých stěnách, kde je udělaný
automatický naviják, tzv. “samonaviják“. Když jistíte, musíte se pořád dívat na lezce,
a když spadne, musíte lano zastavit .
Jistí se pomocí kbelíku osmy a tzv. „grigriny“. Já jistím s kyblíkem.

1. lano, na kterém je lezec
2. lano, které držíte a vede k lanu na zemi, když spadne,
tak lano č.2 zatáhnete dolů
3. samotný kyblík, v kterém prochází lano
4. karabina, která drží kyblík a spojuje sedák s kyblíkem
5. část sedáku, která je pro napojení karabiny na sedák

Když jistíte, nesmíte být hodně unavení a musíte dávat pozor.

Jáchym

Judo
Judo je styl japonského bojového umění a velmi rozšířený úpolový sport.
Judo, celý název Kodokan Judo, vzniklo z několika škol džiu-džitsu, které
vyučovaly sebeobranu neozbrojeného člověka. Sebeobrana řešila skutečné bojové
situace, které vznikaly při boji muže proti muži. Jestliže jeden z bojovníků přišel v
boji o svou zbraň, nastala situace, kdy musel bojovat o svůj život. Úspěšné provedení
technik pak končilo smrtí útočníka nebo jeho zraněním - tj. zlomeniny, vykloubeniny
atd. Cílem juda je mít možnost volby, zda při úspěšně provedené obraně útočníka
poraním, nebo nad ním pouze získám kontrolu a vysvětlím mu marnost počínání.
Mě baví judo, protože ho dělám od svých pěti let. A baví mě se prát, je to legrace.
Marek

Jarní spojovačka

Přiřaď názvy květin správně k obrázkům:
Levandule
Narciska
Růže
Tulipán
Konvalinka
Vlčí mák
Fialka
Kočičky

Co nás baví
Skautské jaro
Skaut je kroužek, ve kterém jsi s kamarády a hrajete tam různé hry, sportujete,
povídáte si a učíte se hodně věcí o přírodě, lékařství a pomoci ostatním.
Skautské jaro je skoro stejné jako zimní, podzimní a letní skaut až na to, že po dlouhé
době začíná hřát sluníčko, a tak se chodí víc ven, na výpravy (to je vlastně výlet do
přírody nebo někam jinam) a prostě se víc sportuje, cvičí a baví. Vašek

Péče o zvířecí mazlíčky Zakrslý králíček Teddy
Co takový králíček potřebuje: Než si králíčka dovezete domů je potřeba mít
připravenou klec. Klec může být velká, malá a střední. V kleci musíte mít připravené
piliny, pítko s vodou a seno. Pokud máte králíčka od chovatele, tak byste měli dostat i
žrádlo. Ale pokud máte králíčka ze zverimexu (nedoporučuji), tak si musíte žrádlo
koupit.
Klára

Jorkšírský teriér
Péče:
O svého pejska se starám tak, že jídlo dostává v 9:00 a 18:00, koupe se každý pátek a
vždy o víkendu chodíme na procházku.
Každé ráno se češe, ale slzí mu oči, tak se mu musí každé ráno kapat a vždy obden se
mu čistí zuby, protože mu smrdí z pusy.

Info:
Je to milý a roztomilý pejsek, jsou mu 3 roky a rád si hraje, ale je to statečný hlídač.
Jeho druh se dožívá 14 let. Bojí se velkých míčů a nemá v oblibě vodu. Měří 20 – 24
cm, váží do 3,2 kg. Nedorůstá moc vysoko, ale má dlouhou srst a ta je tak dlouhá, že
dosáhne až na zem. Dříve ho chovali chudí lidé, aby vyháněl krysy,myši i králíky.
Původem je ze Spojených států amerických. Doprovázel horníky do šachet a v
přádelnách působil jako krysař.
Naty

A co je nového v naší třídě?
Domluvili jsme se, jak budou vypadat naše třídní trička. Tady je náš znak, který bude
vepředu – vzadu bude mít každý své číslo.

Zprávy z 3. oka

Na 3. oku se udělalo spousta věcí, třeba učitelé i děti hlasovali a vybírali 30 nejlepších
návrhů na design židlí do učebny výtvarné výchovy. Nyní jsou tyto vybrané návrhy
vystavené v horním a átriu a všichni můžete hlasovat, a tím vybrat ten nejlepší návrh..
Dál domýšlíme projekt Vymalování podchodu pod magistrálou. Pokud máte nějaký
návrh, případně něco k projednání, řekněte to některému zástupci z 3. oka.
Těšíme se na vás
za 3. oko Áňa

Jarní číslo časopisu Časák pro vás připravila třída 6. B
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