Školní rok 2021/2022
Noviny Základní školy
Broumy
Vítáme Vás u dalšího čísla
Nečti To! Už je únor, a
pěkně rychle nám to
utíká. Pololetní prázdniny
máme za sebou a všichni
už jistě počítáme dny do
začátku těch jarních.
Naše třída si pro vás opět
připravila sbírku novinek,
recenzí, receptů a článků.
Doufáme, že si v něm
každý najdete to své.
Hezké počtení!
-J.M.

KNIŽNÍ RECENZE – Všechny skryté dary
Maeve najde ve škole balíček podivných tarotových karet a
s nadšením se pustí do studia vykládání budoucnosti. Když
začne číst z karet svým spolužákům, bere to zpočátku jako
zábavnou hru. Spolužáci jsou jejím uměním nadšení a ve
škole se o ničem jiném nemluví. Pak si ale Maevina bývalá
kamarádka Lily vytáhne znepokojivou kartu s názvem
Hospodářka, která by v balíčku být neměla. Maeve odmítne
Lily prozradit, co karta znamená, a děvčata se kvůli tomu
pohádají. Jejich vášnivý spor skončí Maeviným
nepromyšleným prohlášením, že by byla nejraději, kdyby
Lily zmizela. V pondělí však Lily skutečně nepřijde do školy,
a když se na ni Maeve zeptá, dozví se, že se po ní slehla
zem…
Napsala ji Caroline O'Donoghue.
-K.V.

RECEPT – Koláč s meruňkami
Ingredience:
Těsto:
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek cukru krystal
2 vejce
1 hrnek mléka
0,5 hrnku oleje nebo jedna Hera
1 kypřící prášek
1 vanilkový cukr
Navrch:
Moučkový cukr podle chuti
1 vajíčko
Meruňky
1 tučný tvaroh

Vejce a cukr ušleháme a postupně přidáme
všechny další ingredience na těsto. Těsto
vylijeme na vysypaný plech s vyšším okrajem a
střídavě poklademe ovocem (meruňkami) a
tvarohem, který jsme smíchali s moučkovým
cukrem podle chuti a vajíčkem. Dáme péct do
trouby na 180 až 200 stupňů přibližně na půl
hodiny.
Dobrou chuť!
-H.K.

KŘÍŽOVKA - osmisměrka – značky aut

ZJÍMAVOST
Sociální sítě
První sociální síť se objevila již v roce 1997. Jednalo
se o projekt Sixdegrees.com, který tehdy nabízel
možnost vytvořit si profil a propojit se s přáteli.
Služba svůj provoz sice ukončila v roce 2001, ale
právě funkce tohoto projektu definovaly základ,
který mají sociální sítě dodnes společný.
Šest stupňů odloučení je myšlenka, že všichni lidé
jsou v průměru šest nebo méně sociálních kontaktů
od sebe. Ve výsledku lze vytvořit řetězec „přítel
přítele“, který spojí libovolné dva lidi v maximálně
šesti krocích. Z této úvahy Frigyese Karinthyho
pochází název Sixdegrees.com.
Tato první sociální síť s vytvářením profilů,
přidávání příspěvků, očumováním profilů jiných lidí
a spojování se s přáteli dala vzniknout mnoha
sociálním sítím jako je LinkedIn, MySpace nebo
Facebook, později také vám velmi dobře známý
Instagram, Snapchat, Twitter či Tik Tok.
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supra, subaru, mazda, hundai,
škoda, lexus, peugeot, ferrari,
lamborgini, ford, dacia, chevrolet,
mercedez-benz, toyota
Najděte všechny zadané pojmy a
vypište ten, který je jen modelem a
ne značkou.

_________________________
-T.D.S.

-J.M
FILMOVÁ RECENZE – Duna
Duna je sci-fi akční film režírovaný Denisem Villeneuvem z roku 2021, podle
knižní předlohy Franka Herberta.
Daleko v budoucnosti se vedou mocenské boje o planetu Arrakis kvůli
zdrojům vzácného ‚koření‘ – látce, která propůjčuje zvláštní psychické
schopnosti, prodlužuje život a tím umožňuje cestování vesmírem na velké
vzdálenosti. Vládce vesmíru, Imperiátor, svěří Arrakis a s ním i těžbu koření
do péče vévodovi rodu Atreidů. Celé je to ale spiknutí proti rodu Atreidů a
jejich vzrůstající moci a vlivu, vyváznout se podaří pouze vévodovu synovi
Paulovi a jeho matce. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí
obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul
Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají?
Film se může pyšnit nádherným estetickým a hlavně velmi nákladným
vizuálním provedením. Dále tu máme hvězdné obsazení mladší herecké
generace – Timotheé Chaamet v roli Paula, Zendaya v roli
tajemné fremenky… Příběh je pěkný a příšerně napínavý. Film má asi dvě a
půl hodiny, takže je opravdu dlouhý. Opravdu doporučuji, pro fanoušky
science fiction a dobrodružných filmů je to perfektní novinka. Druhý díl duny
se plánuje na rok 2023, takže si bohužel ještě dlouho počkáme.
★★★★★

J.M.

ROZHOVOR – Paní učitelka Kaufmannová
Přinášíme vám rozhovor s paní učitelkou Kaufmannovou!
1) Měla jste někdy chuť přestat se svou prací?
Určitě ze začátku, moc se mi nedařilo a ani jsem neměla moc respekt u dětí.
2) Kdyby jste se stala žákem naší školy, kdo by byl vaším oblíbeným učitelem?
Všechny mé kolegyně jsou výborné učitelky a velké sympaťačky, ale kdybych si měla vybrat jen
jednu z nich, byla by to paní učitelka Mlýnková.
3- Chtěla jste být vždycky učitelkou?
Ano, a napůl fotbalistkou.
4) Proč jste se rozhodla být učitelkou?
Moje mamka je učitelkou. A také mám moc ráda děti a ráda je vzdělávám.
5) Jak jste se dostala k učení na ZŠ Broumy?
Přečetla jsem si inzerát na internetu. Hned jsem zavolala a spojila se s panem ředitelem. No a bylo to.
- A.P a A.D. a A.P

NOVINKY

Plány udělat z Křivoklátska národní park opět ožívají.
Co by nám národní park přinesl a co vzal? Samozřejmě by tento krok moh přispět nejen
k ochraně přírody, ale také k rozvoji území kraje. Většina obyvatel ale nesouhlasí. Především
v Karlově Vsi, která je jediným trvale obývaným místem na území plánovaného parku.
,,Opět se jedná o nás bez nás. Víme to jen díky médiím,“ říká starostka Karlovy Vsi Iveta
Kohoutová. Skutečnost, že by nemohli ani na houby nebo na dříví tak jako nyní, zmiňují i
další obyvatelé. ,,Po pandemii jsou lidé z opatření a zákazů natolik unavení, že už by další
omezení nechtěli tolerovat,“ podotýká Kohoutová.
Další, kdo se staví proti, jsou myslivci a lesníci. Lidé se také domnívají, že národní park přiláká
spoustu turistů, kteří národní park spíše znečistí. Také se obávají, že nebudou moci jezdit po
vyznačených lesních cestách na kole či na koni.
Proti je i starosta obce Broumy Petr Jirka. ,,Přišli bychom o přístup do lesa, nikam bychom se
nedostali a z předpokládaného přílivu turistů bychom též neměli nic, akorát by nám
parkovali na místech, kde to nechceme,“ řekl.
A co si myslíte vy? Byl by to pro nás přínos, nebo spíše velká přítěž?

-E.R.

Ve dnech 20. a 21. ledna 2022 proběhla základní kola olympiády z českého jazyka a dějepisu.
Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězkám – Kateřině Mlýnkové, Justýně Müllerové a
Katrin Vasserbauer. Děvčata budou reprezentovat naši školu v okresních kolech. Držme jim palce!
Přečtěte si jejich vítězné slohy ze základního kola. Hezké počteníčko!
-Paní učitelka Cajthamlová

Jedny letní prázdniny, asi před patnácti lety, jsem zase trávil u nás na vsi. Toho roku mi bylo deset let a jako
každé dítě jsem zažíval období, ve kterém potřebujete všecko prozkoumat a ani minutu nevydržíte v klidu. Těšil
jsem se až budeme chodit k jezeru a prozkoumávat blízké lesy. Jenže Pán Bůh nám toho roku nadělil jinou
podívanou.
V polovině července u nás ve vesnici zastavil cirkus. Na návsi byly rozmístěny klece s opicemi, slony, povozy s
koňmi, a dokonce přivezli velblouda. Lidé z cirkusu si zpívali a občas na sebe něco zakřičeli.
Brzy se ta novina roznesla po okolí. Na náves se hrnuli zvědaví vesničané i lidé z nedalekých vesnic. Všude bylo
rušno a já jsem si představoval, že už nestojím na návsi, nýbrž na náměstí v Praze. Představoval jsem si, jak
pomáhám v cirkusu a jak každý večer chodím po tenké laně vysoko nad hlavami diváků.
V tu chvíli mě něco napadlo. Řekl jsem klukům, že by bylo velice pěkné pomáhat v cirkusu. Aťa na to pravil, že
bychom se měli zeptat jednoho z cirkusáků. Všichni jsme souhlasili, a tak nebylo o čem mluvit. Na výpravu jsme
vyslali Vencu. Byl z nás nejupovídanější a nejroztomilejší, tudíž byla větší šance na získání souhlasu k pomoci.
Sledovali jsme ho, jak se proplétá k nejbližšímu cirkusákovi. Přesvědčoval ho a prosil ho. Chlap jako hora chvíli
remcal, ale nakonec nám pomoc u cirkusu povolil.
Následující dva týdny se staly nejlepším obdobím prázdnin vůbec. Dopoledne jsme nosili vodu zvířatům, čistili
jim klece a pomáhali připravovat manéž na večer. Odpoledne jsme byli svědky generálních zkoušek a večer
jsme stávali v zákulisí a podávali cirkusákům potřebné nářadí. Všude bylo rušno a veselo. To léto se naše malá
náves proměnila v naše malé náměstí.
Katka

U nás na náměstí se odjakživa dějí divné věci. Na první pohled je to zcela obyčejné maličké náměstíčko v ještě
menším městečku, kde si všichni vidí až do talíře. Lemují je malé obchůdky plné zaprášeného zboží, malé
oprýskané podloubí a veprostřed je malá kašna, která ovšem jaksi „nekašní“-tedy neodvádí svou práci. Voda z
ní teče jen výjimečně, je zatuchlá stará a divná. Na ní vytesané obličeje jako by se nám vysmívaly přímo do očí.
Nikdo ji nemá rád a všichni se jí vyhýbají.
A co že se to tu tady děje za divnosti? Nu, je toho spoustu. Tuhle vyběhla stará paní Kostrbová z náměstí do
Mráčkovy ulice a celou dobu hrozně křičela. Prý něco viděla-nikdy jsme z ní ovšem nedostali, co to vlastně bylo.
Na náměstí už nikdy znovu nevkročila, asi z toho má trauma chudák jeden stará. Jindy tam zase vypadává
elektřina, nikdo nic nevidí, a nechce se nahodit zpět, ani když ji elektrikář spraví.
Naše náměstí také nemá jméno. Kdykoli se na radnici usnesli, že dají našemu malému náměstíčku nějaký ten
název, dopadlo to prachbídně. Zpočátku to šlo jako po másle; vybralo se jméno, dala se vyrobit cedule a
umístila se na náměstí. Na tom to ovšem uvázlo-do rána byla cedule vždycky pryč. Hlídali před ní dokonce i
policisté, byl nainstalován i kamerový systém-cedule se vždycky vypařila, jako by ji odvál vítr.
A přestože všude jinde v městečku svítí slunce, na náměstí je vždycky zima a zamračeno.
Spoustu lidí se našeho náměstíčka bojí, ale mě spíš fascinuje. Někdy bych moc rád zjistil, čím to je, nebo kým to
je pácháno. Tak snad jednou…
Justýna

