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Naše škola bude mít vlastní televizi!
I na malé škole se mohou
dít velké věci. To přesně
chceme udělat. Ptáte se
jak? Pomocí vlastní televize. Školní časopis nám
pomáhá vylepšovat slohovou stránku našeho vyjadřování, ale to není dostačující.

Mít znalosti je věc jedna a
umět se vyjádřit je věc

druhá. Zde nám pomůže
televize. Nechceme jen tak
bezhlavě natáčet spoty
a bít se do hrudi, že jsme
úžasní. Chceme, aby reportáže měly nejen hlavu
a patu, ale také správný
náboj.
Jsme si vědomi, že to neumíme, proto jsme přijali
pomoc od profesionálů.

Nejdůležitější body:
 Lady velká křížovka
 Najdi 6 rozdílů
 Robot
 Přesmyčky

„Jsem slušný hráč, nezlobím.“

 Kniha na doporučení

Naší školu navštívil syn
paní učitelky. Jenže David
není jen tak někdo. Jedná
se o hokejistu HC Slavie
Praha.

David si s námi
povídat nejen
a přinesl nám
Protože David

přišel poo hokeji
dárečky.
je velký

sympaťák, našel si u nás
ve třídě nové fanoušky. Na
co jsme se ho všechno zeptali, to se dozvíte v našem článku.

Návštěvou Jihočeské televize to začíná.
Máme ovšem i další pomocníky. Odpověď najdete
v časopise a předem napovíme, že je to opravdu
bomba.
Teď už jen využít nabízené
pomoci….
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Školáček Hosíňáček

Naše škola bude mít vlastní televizi!!!
Je to skutečně tak. Naše škola bude
mít vlastní televizi.
Z jakého důvodu jsme si řekli hned
na úvodní straně.
A co je nejlepší. Nebudeme na to sami!!! Pomocnou ruku nám poskytla
Jihočeská televize. Tímto děkujeme
a pozdravujeme naše nové kamará-

malu chýlil do finále. V každém z nás
rostla nervozita. Slib je slib a každý
chtěl stát před kamerou a moderovat
zprávy.
Jak už víte, nakonec jsme moderovali skoro všichni, protože jsme asi milé
redaktorky a redaktory zaskočili
svým nadšením. Jestli se nám to povedlo, musíte říct sami. Pro nás to
byl ovšem neskutečný zážitek.
Kluci se nahrnuli do střižny a snažili
se najít maličké chyby z natáčení a
holky smolily reportáž na papír. Práce to byla náročná, ale zároveň i zábavná. Nebudeme se vychvalovat a
pěkně přiznáme, že nám museli naši
kamarádi z JTV pomoci. Ale jednou
se to naučíme.

Naše první reportáž, kterou připravíme, bude z výletu do Prahy, kam
jedeme 12. 2. Podrobné informace naleznete na konci časopisu!!!
Ale to není vše. Ozvala se nám
ještě jedna posila…
Kontaktoval nás pan prof.
PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.,
dr.h.c. - rektor FAMO v Písku.

dy. První kontakt jsme měli s panem
Slavíkem, který nám pomáhal vybrat
naší kameru a pak nás pozval
do televize, kde pracuje jako kameraman. Hned na začátku se nás ujal
pan ředitel Vladimír Vácha a šéfredaktorka Vendula Kostohryzová.
Paní redaktorka nám sdělila ohromující nabídku. Jeden z nás bude
smět moderovat celé zprávy! Ale to
už asi víte a dokonce jste nás viděli.
Sotva jsme se stačili rozkoukat, přišel redaktor s nabídkou, že některé
děti mohou odjet přímo do terénu.
Rozhodování bylo těžké a došlo i na
losování. Zbytek našeho týmu zůstal
v televizi a pracoval na své profesionalitě. Vyzkoušeli jsme si práci
s kamerou, mikrofonem a čtecím zařízením. Podívali jsme se do střižny a
jak se vyrábí samotná reportáž. Je
kolem jedné malé reportáže práce
překvapivě mnoho. Náš den se po-

FAMO je filmová škola a pan
rektor nám nabídl spolupráci.
Což považujeme přímo za něco
úžasného. Co vy? Také se těšíte?
1. 3. se pojedeme podívat i tam.
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David Matějka
Jak dlouho hraješ za Slavii?

Ano, viz můj úsměv.

Za Slavii hraji již 5. sezonu.

Jaký je rozdíl v trénování v 1.lize a ve 2.lize?

Jaký post hraješ a na jakou stranu držíš hokejku?
Hokejku držím na pravou stranu.
Jsem útočník, tudíž nejčastěji nastupuji na pozici pravého křídla nebo
centra.
Byls někdy zraněn, že ti tekla
krev?
Jelikož jsem menšího vzrůstu než
většina obránců soupeře, tak mi teče
krev skoro pořád, ale nebývá to nic
vážného. To snad jen, když jsem přišel o zub.
Jak často fauluješ?
Jsem slušný hráč, nezlobím.
Pereš se na ledě?

Už tolik ne. Pral jsem se, když jsem
byl mladší. Teď by to pro mě bylo
nebezpečné.
Kolik hokejek zlomíš za sezonu?
Asi tak 6-10.
Kolik stojí profi hokejka v průměru?
V průměru okolo 5000,-Kč. Ale teď
mi hokejky platí klub. Dříve to byla
mamka (smích).
Dostal jsi někdy pukem do hlavy?

První liga je profesionální
soutěž, takže se trénuje
každý den dopoledne a hráči mají hokej jako zaměstnání. Druhá liga je poloprofesionální soutěž. Hráči
většinou nemají hokej jako hlavní
zdroj příjmů a k hokeji stíhají pracovat či studovat, neboť tréninky jsou
až ve večerních hodinách a ne každý
den. Bývá volný den po zápase.
Zkusil jsi si univerzitní hokej?
Jaký je?
Univerzitní hokej je parádní projekt,
který se snaží pomoci hokejistům
spojit studium a hraní hokeje na vysoké úrovni. Bohužel univerzitní
týmy nemají takovou pozornost
a ekonomickou podporu, jakou by si
zasloužily. Podle mě je však jen otázkou času, než se tento problém zlepší.
Jak ses dostal k hokeji a v kolika
letech?
K hokeji jsem se dostal ve třech letech na rybníce ve Střelskohoštické
Lhotě. K hokeji mě přivedla mamka.
Jakou značku hokejek používáš?
Používám výhradně hokejky značky

CCM, ale v poslední době používám
hokejky Winnwell.
Kde všude jsi hrál hokej?
V Sušici, v Klatovech, Českých Budějovicích a nyní v Praze a Písku. Díky
hokeji jsem se však dostal i na zajímavé turnaje do zahraničí, například
do Kanady, USA nebo Ruska.
Jaký je Tvůj sen?
Vystudovat vysokou školu a hrát
hokej v zahraničí.
Kterého ze svých protihráčů si
vážíš nejvíc?
Na to se nedá úplně přesně odpovědět, protože jsem hrál proti hodně
hráčům, ke kterým jsem jako malý
vzhlížel. Ale kdybych měl jednoho
vybrat, tak by to zřejmě byl František Ptáček.
Moc děkujeme, Davide. Ať se daří!!!

Pranostiky od Jouzeeho—únor.
Pranostik na únor je velká kopice.
Jelikož mám rád med, tak mě zarazila hned první pranostika:
V únoru sníh a led - v létě nanesou
včely med.
Snad se pranostika neplete. :-)
Další pranostika je pro mě zajímavější:
Jestli únor honí mraky, staví březen
sněhuláky.

V únoru když skřivan zpívá, velká
zima potom bývá.
Pranostiky nám pomáhají vyhlížet
budoucnost. Kéž by pomohly vyhlížet
i známky na vysvědčení. Třeba:
V únoru pole bílé, na vysvědčení
známky milé.
Raději ukončím své povídání poslední pranostikou, která je nejznámější.
Únor bílý, pole sílí.
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Školáček Hosíňáček

Nejlepší rodiče na SVĚTĚ!!!
Je moc hezké, když děti mohou říci,
že jejich rodiče jsou nejlepší. Pokud
se mohu vyjádřit i já, tak děti mají
pravdu. Jste prostě úžasní. Ale
abych nebral dětem slova z úst, tady
je ochutnávka toho, jak to popsaly
samotné děti v hodině slohu. Otázka
zněla: „Co se vám líbí na rodičích?“
„Je toho hodně. Třeba se mi líbí, že
mě rodiče berou do zahraničí.“
„Jsou moc srandovní a snaží se mě co
nejvíc naučit.“

„Moje maminka je moc šikovná a
nesmí být doma nepořádek. Taťka je
také moc hodný. Sám si nic nekoupí,

ale nám koupí všechno.“
„Mamka má smysl pro humor, je
chytrá, hodná a prostě nejlepší.“
„Taťka je pracovitý, vtipný, vždycky
má pravdu a je rozumný.“

„Moje máma je moc hodná a můj táta
taky. Maminka se se mnou učí a tatínek je v obýváku a kouká na televizi
a někdy pije pivo. Máma jezdí domů
brzy. Máma je trpělivá a pracovitá.“
„Moje mamka je hodná i přísná a
trpělivá. Je vtipná, pracovitá, hubená a prostě nejlepší. Tatínek je milý,
vousatý, přísný, šikovný, pracovitý a
srandovní.“

„Můj táta je dobrej v tom, že chce
abych měl dobrý známky, a abych se
učil. Někdy nám taky něco koupí, co
máma nechce. Je hodný. Moje mamka je trochu přísnější na stravu a oba
jsou nejlepší rodiče na světě.“
„Na rodičích se mi nejvíc líbí, že skoro každý rok jezdíme k moři. Na mamince je nejlepší, že mi zaplatí skoro
každý kroužek. Je sice trochu přísnější, ale to je v podstatě jedno. Taťka je hodnější a chce, abych se každý
den učil.“
Co se vám líbí na vašich dětech?
Napište nám to. :-)

Andy si hraje: Najdeš 6 rozdílů?

Malé přesmyčky pro chytré hlavičky od Klárky a Elišky
Téma škola:

Téma příroda:

víktrpao -

________________

zceeejv -

________________

tíkorukž -

_______________

řonek -

_______________

nápel - ________________

fdelín -

________________

ecivla -

_______________

akkoč -

_______________

vokktaa -

_______________

aikšš -

_______________

aeublt -

_______________

aocnrk -

_______________

ozvnněí -

_______________

eslncu -

_______________
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Tajenka od Lady
PTÁCI, které Lada vídá na KRMÍTKU:
vyluštěte tajenku doplněním rodových jmen ptáků na obrázcích. Úspěšní řešitelé budou odměněni J.
1

9

1

3

4

5

2

7
6

8

9

Stránka 6

Název bulletinu

Chvilka poezie
Únor

Také něco od paní učitelky.

Agátka Hofbauerová

A máme tu pololetí,

V únoru je trošku zima,
slunce svítí, to je prima.
Jaro začíná až v březnu,
za měsíc už rozmrznu.
Ale zatím zima je,
sněhulák venku tancuje.

týdny jak o závod letí.
Rozdali jsme vysvědčení,
šikovné děti ve škole máme,
o tom jsme přesvědčení.
Čekají nás prázdniny
a hned po nich výlet do Prahy.
Pana učitele obhájit pojedeme,
a všichni se z toho radujeme.
Vždyť je to náš kabrňák
a zaslouží si jen vyhrát.

Víte, že?
Kolibřík měděnohlavý má neuvěřitelně rychlý tep? Jeho srdce tluče
615 tepů za minutu! Jen pro srovnání, srdce člověka je mnohem pomalejší. Lidský tep je v průměru 72 úderů
za minutu.

Medvěd kodiak je největší šelmou
na Zemi. Když si stoupne na zadní,
může dosáhnout neskutečných 3,8 m
a váží kolem 800 kg. Největší zaznamenaná váha byla 1200 kg!!!

Robot
Každý rok, a to stále a pořád dokola,
si připomínáme s panem učitelem
a s paní učitelkou, jak se máme chovat při vyučování, o přestávkách,
v družině a v jídelně. Letos jsme si
při pracovním vyučování sestrojili
robota, který je celý polepen pravidly
slušného chování.

A aby to mělo nějaký význam a platnost, sepsali jsme i řadu úkolů, které
musí hříšník splnit, když něco poruší. Někdo dělá dřepy, někdo píše
x krát, že třeba nebude vykřikovat
při vyučování a někdo musí zazpívat
či splnit nějaký úkol.

Každý z nás vymyslel jedno nebo více
pravidel, která bychom neměli porušovat.
Připravila Olinka

Nejmenší šelmou je lasice kolčava.
S ocasem měří až 21,5 cm.

Svazek 1, Vydání 1
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Zprávy ze školky
Po vánočních prázdninách jsme se
odpočatí a plní elánu vrátili zpět
do školky.
Navštívili jsme kostel sv. Petra
a Pavla a podívali se na zdejší Betlém.

A pak přišla paní zima. Pustili jsme
se do výroby sněhuláků, naučili se
básničku a písničku.
BÁSEŇ
Sněhuláček panáček
má na hlavě plecháček.

Místo oči uhlíky,
na kabátě knoflíky.
Stojí, stojí bos,
červený má z mrkve nos.

K naší velké radosti napadl i sníh,
a tak jsme skutečného sněhuláka
postavili i na naší zahradě.
PÍSEŇ

Sněhuláček sněhulák
má na sobě bílý frak.
Sněhuláčku můj,
s námi zatancuj…

Výlet do Prahy
Sraz je v 5:30 na hlavním vlakovém nádraží v Českých
Budějovicích.
Telefon: 775 012 420
e-mail: jancipera@skolahosin.cz

Odjezd vlaku je v 5:55!
Příjezd zpět do Českých Budějovic bude v 18:03!
Po příjezdu do Prahy půjdeme společně k Senátu Parlamentu
České republiky kam doprovodíme skupinku obhajující pana
učitele. Poté se rozdělíme na dvě skupinky. První skupinka
jde do Senátu. Zbytek dětí půjde poté s paní učitelkou Janou
na zvolený program. S programem seznámíme děti v pondělí
11. 2. Zpáteční vlak jede v 16:01.

Již brzy sledujte
naší TV na Youtube!

S sebou: Teplé oblečení, jídlo, pití, nějaké mlsky a kapesné.
Cena: jízdné do Prahy hradí škola. Vstupné budeme vybírat.
Přesnou částku brzy pošleme informačním e-mailem.
Všichni se už moc a moc těšíme.
1. 3. pojedeme na exkurzi do Filmové Akdemie
Miroslava Ondříčka v Písku.

Máza doporučuje: Knížka pro Lucinku, autorka: Milena Lukešová
Knížka vypráví o malé holčičce Lucince. Její tatínek odjel o prázdninách na pracovní cestu a Lucinka
zůstala u babičky a dědy.
S babičkou se měla Lucinka skvěle.
Učila se vařit, mohla poznat spoustu
nových kamarádů. S Lucinkou je
i čtyřnohý kamarád kocour Dominik.
Lucinka stráví
ve velké pohodě.

celé

prázdniny

Kniha se čte moc dobře. Je vhodná
pro začínající čtenáře a není jen pro
holky. Mně se kniha moc líbila.
Pokud máte nějakou knihu i vy.
zkuste nám nějakou knihu doporučit.
:-)
Rádi najdeme něco nového či nevšedního.
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost
znamená stávat se hlupákem.“
Jan Ámos Komenský

