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POHÁDKA O ZVÍŘÁTKÁCH
jak zvířátka přečkávají zimu
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JOHN LENNON A BEATLES
vše o skvělém muzikantovi a
světoznámé kapele
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Úvod
Ahoj. Vítám Vás u dalšího čísla
našeho úžasného časopisu.
Něco málo vás seznámím
s obsahem. Zde se dozvíte se
něco o Tadž mahal nebo o
slavném zpěvákovi Johnu
Lennonovi. Jsou zde i články
o počítačových hrách. Chci tím
říct že je tu plno zajímavých
článků, které když si přečtete,
budete o něco chytřejší a můžete
se vychloubat rodičům babičce
a tak dále.
Možná, že vychází zimní číslo,
ale zima už naštěstí pomalu
končí a začíná jaro. My všichni
doufáme že se vám časopis bude
líbit.

autor článku:
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Dětský karneval ZŠ a MŠ Kanice
V sobotu dne 20. 1. 2018 se
na hale školy uskutečnil - tak
jako každý rok - dětský
karneval. Začínalo se ve 14:00
hodin a sál naší školy se brzy
zaplnil dětmi v maskách. Akce
pokračovala tancováním
a hraním her a nechyběly ani
soutěže. Ve 14:30 žákyně
druhého stupně předvedly
taneční vystoupení na známé
písničky Waka Waka
a Chocollate.
Posilnit jsme se mohli
připraveným pohoštěním
a občerstvením. Všichni se ale
těšili na závěr akce, protože pro
všechny byla připravena bohatá

tombola. Snad se nenašel
jedinec, který by si neodnesl
nějakou výhru, ale na hlavní
cenu se čekalo. Kdo vyhraje
obrovský dort ve tvaru srdce?
 
Nám se karneval moc líbil,
bavily nás soutěže, skvěle jsme
si zatančili na písničky, dali si
dobré jídlo a vyhráli krásné ceny
v tombole. Příští rok půjdeme
zas.
 
Za Žákovskou radu Verča
Tomková

Planeta země 3000
Dne 22. 12. byla naše třída
vyslána na vědecky odbornou
expedici v rámci unikátního
vzdělávacího programu Planeta
země 3000. Tento program je
cestopis, ve kterém jsme se
spolu se spolužáky
a cestovatelem Adamem Lelkem
podívali do Brazílie, vášnivého
srdce Jižní Ameriky.
Brazílie, jak je z programu
zřejmé, je divoká a nespoutaná,
a to jak v případě Ria de Janeira,
tak i vesnice typicky
domorodého kmene vprostřed
pralesa. My měli to štěstí, že
jsme dostali možnost se do obou
těchto lokalit podívat.
Hned ze začátku promítání nás
již zmiňovaný dobrodruh Adam
Lelek zavlekl do největšího

města Brazílie Ria de Janeira.
Toto město ohromilo jak
naprosto volnou atmosférou, tak
z každého rohu číhajícím
nebezpečím.
V druhé polovině jsme se
podívali do pralesa, v němž se
náš dobrodruh a fotograf snažil
pořídit obrázek divokého
představitele brazilské džungle,
jaguára, jehož obrázek, jak sám
řekl je snem každého fotografa,
ale je těžké ho zastihnout,
protože je doslova pánem vody,
vzduchu i země. Jaguár výborně
plave, zdatně leze po stromech
a i na zemi je jeho pohyb
obratný. Zkrátka, jeho snímek se
u dobrodružného fotografa
zlatem vyvážit nedá.
V poslední řadě našeho

foto: www.planetazeme.cz

transatlantického výletu nám
byli představeni typicky
domorodí obyvatelé Brazílie.
Byli to Brazilští indiáni od řeky
Xingú, byl nám představen
jejich každodenní život, strasti
a svízele, ale i jak se bavili.
Prostě jsme se během programu
rozhodně nenudili. Spolu
s Adamem Lelkem jsme

prozkoumali Brazílii jak se patří
a těšíme se i na další díl tohoto
projektu. Kam nás cestovatel
Adam zavede příště? Příště nás
čeká cesta do Jihovýchodní
Asie, přímo do středu
Myanmaru. Tak už se těšíme.
 
Pro časopis ZŠ Kanice sepsal
Mojmír Peška

Anglické 
divadlo

srozumitelně a po chvilce jsme
už ani nevnímali, že je to
anglicky, a to se nám líbilo.
Nejvíc se nám líbil dojemný
konec, kdy se hlavní hrdinka
proměnila v myš, aby strávila
zbytek života se svým myším
manželem. Máme radost, že
představení bylo dobrou volbou
a setkalo se s takovým
úspěchem.
 
Matěj a David

V předvánočním čase se žáci 7.
– 9. ročníku vypravili
na anglické divadelní
představení The Witches
na motivy knížky Roalda Dahla.
Příběh byl ztvárněn studenty
bystrckého gymnázia. Poutavý
a dobrodružný příběh měl
skvělou atmosféru, výhodou
byla dobře srozumitelná
angličtina a obdivuhodný výkon
všech herců. I přesto, že divadlo
bylo v angličtině, jsme příběhu
rozuměli. Bylo to vtipné
a mnohokrát se publikum smálo.
Herci mluvili velmi

Zakladatel IKEA
Zemřel zakladatel oblíbeného
švédského řetězce IKEA Ingvar
Kamprad. Bylo mu 91 let. Firma
to oznámila v neděli.„Zakladatel
IKEA, jeden z největších
podnikatelů 20. století Ingvar
Kamprad skonal pokojně
ve svém domově ve Smälandu
27. ledna,“ uvedla firma.
Smäland je oblast v jižním
Švédsku. Ingvar Kamprad se
narodil roku 1926.
Kamprad firmu IKEA založil
jako sedmnáctiletý v roce 1943.
Švédský podnik má dnes už
přes 400 obchodních domů asi
v padesáti zemích po celém
světě.

Název vytvořil z počátečních
jmen svého jména, názvu farmy,
kde se narodil a kde vyrostl.
 
I ⇒ INGVAR
K ⇒ KAMPRAD
E ⇒ ELMTARYD
A ⇒ AGUNNARYD
 
Kamprad byl považován
za jednoho z nejbohatších lidí
20. století. I přesto, že vydělával
tolik peněz, byl známý svou
šetrností.

autor článku:
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Vánoční filmový festival

Žákovská rada se rozhodla, že
pro velký úspěch v minulém
roce znovu zorganizuje
v předvánočním období filmový
festival. A tak se 21. prosince

naše škola změnila ve velké
kino. Ve třídách se hrály typické
vánoční pohádky, ať české
nebo ze zahraničí. Jako
na každém správném festivalu
nemohl chybět ani popcorn
a nějaké to pití. Dětem se
festival moc líbil. Z mého
pohledu to byla velmi hezká
a povedená akce.
 
 
Žáci 9.ročníku

Mikulášská ve škole

Mikulášská ve škole
Hezkou tradicí, na kterou se
všichni žáci na začátku prosince

těší, je návštěva Mikuláše
a anděla s čertem v naší škole.
I letos přišel. Děti zarecitovaly
připravené básničky, zazpívaly
písničku a slíbily, že se budou
chovat slušně a že se budou víc
učit. Mikuláš proto rozhodl, že
dá i těm zlobivějším dětem
možnost hříchy napravit a čert je
do pekla ani tentokrát neodnese.
Nakonec děti dostaly drobné
sladkosti.
Honza a Dominik

3D brouci

Dne 15.1.2018 v pondělí jsme
jeli s páťáky do Brna. Jakmile
jsme přijeli tak jsme se
seznámili s instruktory.
Jmenovali se Lucka a Martin.

Jakmile jsme se seznámili tak
jsme se přezuli. Jak jsme se
přezuli tak jsme si po slepu
vytáhli kamínky, měli barvu
žlutou nebo zelenou. Za tři
minuty jsme šli do zelené
nebo žluté místnosti. Nejprve
jsme si napsaly jmenovky, pak
jsme se rozdělili do skupin.
Martin nám dal obrázky který
jsme měli roztřídit.

autor článku:
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Husovický betlém Kačka

Dne 18.12.2017 v pondělí jsme
jeli do divadla Radost
na představení Husovický
betlém. Jeli jsme autobusem
do Bílovic n.Sv., pak jsme jeli
vlakem do Brna na Hl. nádraží.
Když jsme dorazili do divadla

Radost, nasvačili jsme se. Paní
uvaděčka nám řekla, ať jsi už
jdeme sednout na svá místa, že
představení za chvíli začne.
Představení bylo hlavně
o Betlémě např. o Ježíškovi,o
třech králech a o Jidášovi který
chtěl zabýt Ježíška. Představení
bylo vtipné a zábavné. Moc jsme
si to užily a doufáme že divadlo
Radost navštívíme zase.

autor článku:
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VTIPY
Sedí rodina u stolu a Mařenka
řekne mamince.
"Mami, mami!!"
A maminka jí řekne:
"Ale Mařenko, při jídle se
nemluví."
Po skončeném jídle maminka
povídá: "Teď už mi můžeš říct,
o co šlo..."
A Mařenka na to:
"Teď už je to jedno mami, v tom
salátě, co jsi jedla, byl šváb."

autor článku:
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Na ledě
Dobře dětem o Vánocích
na rybníce, na potocích,
zima jim dá pod nohy
kousek zmrzlé oblohy.
Pro mne zmrzlo modré z nebe,
co na tom, že trochu zebe?
Honí se tam vesele
malí, zmrzlí andělé.

autor článku:
JANA VAŠÍKOVÁ

Logická úloha

Kdo způsobil smrt muže a jak to
udělal?
(sebevražda)

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Mám pro vás logickou úlohu
z jednoho policejního spisu.
Pomůžete detektivům
s vyřešením případu?
 
Policejní zpráva - místo činu:
vesnice v Norsku, byt v přízemí,
obývací pokoj; popis místa činu:
zcela prázdný pokoj, velmi
mokrá podlaha, pokoj zamčený
zevnitř; oběť: muž, 33 let,
běloch; způsob smrti: oběšení
na stropním trámu; podezřelé
okolnosti: žádné stopy zápasu

práce 2. B
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Zimní pohádka o zvířátkách

V jednom překrásném lese
plném stromů, mechu a kapradí
žila kupa zvířátek- jeleni, srnky,
lišky, zajíci, medvědi ale i jiná
divoká zvěř. Protože už nastal
podzim, bylo chladněji, než
na jaře nebo v létě a zvířátka se
chystala pomalu na zimu.
Do svých domovů si
schromažďovala, co jen mohla,
sbírala si větvičky, slámu, mech,
prostě vše,čím by si vystlala
pelíšky, které by je v tom mrazu
zahřívali. A tak nebylo divu, že
zvířátka žila ve spěchu a byla
v jednom kole a tak do sebe

v lese většinou narážela, jak
všichni pospíchali, aby toho co
nejvíce stihli a připravili se
na zimu, dokonce sbírali
i potravu, aby mohly přežít
a měli co jíst. Naštěstí lidé jim
do korýtek do lesa nosili jídlo
a tak nebyli o hladu, vždy se
našel někdo hodný, kdo jim něco
přinesl a zvířátka si lidí za tohle
moc vážila. A po podzimu
najednou přišla zima, z oblohy
se jednoho dne začal sypat bílí
sníh, dopadal na srst zvířátek,
zábl je do jejich hřbetů a ona
pobíhala po lese a snažila se
před ním skrýt. Všichni měli

zmrzlé tlapky a tak utíkali
do domečků, aby se schovali
a nějak přežili tu ošklivou zimu.
A tak odpočívali dny, měsíce
a těšili se, až zase přijde jaro,
aby vylezli ze svých domečků
a mohli se vyhřívat na sluníčku.
A po dlouhé zimě přišlo jaro
a oni vylezli ze svých úkrytů
a spokojeně si to špacírovali
po lese.

autor článku:
JANA VAŠÍKOVÁ

napsal: Jiří Žáček
 
Báchorka o nosu

Haló, děti, všechny sem!
- Utíkal pán za nosem,
běžel rovně, do zatáček,
ztrácel klobouk, vlál mu fráček.
Honil nos už dlouhou chvíli,
mával síťkou na motýly.
Už si myslel, že nos chytí,
přišije ho pevnou nití
mezi oči, jak se sluší…
Nos to ovšem dobře tuší,
proto běží, nemešká - -
Tak se honí dodneška.

Když prší, kvetou paraplíčka.
Když prší voda do ticha,
poslouchej déšť a zavři víčka.
Když prší, kvetou paraplíčka
a každé někam pospíchá.

Víte, že?

Víte, že komár má 47 zubů? 
 
Víte, že 1 minuta polibku spálí
26 kalorií?
Víte, že 11% lidí jsou leváci?
Víte, že 42% mužů a 25% žen si
nemyjí ruce po použití veřejné
toalety?
Víte, že 7 z 10 lidí věří
v posmrtný život?
Víte, že 70% chudých lidí
na světě jsou ženy?
Víte, že 8% lidí má pár žeber
navíc?
Víte, že 85% rostlin se nachází
v mořích a oceánech?
Víte, že blesk udeří do země
6000x za minutu?
Víte, že celer obsahuje méně
kalorií než kolik ho spotřebujete
při jedení?
Víte, že citróny obsahují více
cukru než jahody?

Víte, že černá skříňka je vlastně
oranžová?
Víte, že číslo tři má stejný počet
písmen jakou prezentuje
hodnotu?
Víte, že člověk má méně svalů
než housenka? (640 svalů vs.
2000 svalů)
Víte, že člověk si nemůže políbit
svůj loket? (A víte, že 96% lidí
to zkusí, když to čte?)
Víte, že člověk spotřebuje
v průměru 100 tun potravin
a 45424 litrů vody za celý svůj
život?
Víte, že dub neplodí žaludy
do 50 let?
Víte, že nejdelší zatmění slunce
trvá 7,31 minut?
Víte, že nejvzácnější typ
diamantu je zelený?
Víte, že narozeniny sdílíte
s dalšími 9 miliony lidmi?
Víte, že nejdelší zaznamenaný
let kuřete byl 12 vteřin?
Víte, že nejvíc porodů je

v srpnu?
Víte, že oheň se šíří rychleji
do kopce, než s kopce?
Víte, že papír nemůžete přeložit
více než 7krát?
Víte, že perly se dají rozpustit
v octě?
Víte, že Peru má více pyramid
než Egypt?
Víte, že pod vodou se zvuk šíří
5x rychleji?
Víte, že popcorn vynalezli
Aztéčtí indiáni?
Víte, že porsche vyrábí
i traktory?
Víte, že postel obsahuje
v průměru 6 miliard roztočů?
Víte, že průměrné tělo obsahuje
78% vody?
Víte, že průměrný člověk prospí
za život 25 let?
Víte, že průměrný člověk usne
za 7 minut?
Víte, že první město s miliónem
obyvatel byl Londýn?
Víte, že první telefonní seznam
obsahoval pouze 50 jmen?
(1878)
Víte, že při úderu blesku může
teplota dosáhnout až 30 000°C?
Víte, že původní receptura
na Coca Colu obsahovala
kokain?
Víte, že rohlík byl vynalezen

v Rakousku?
Víte, že Saudská Arábie nemá
žádné řeky?
Víte, že škytavka trvá většinou
pět minut?
Víte, že třetina američanů
splachuje záchod, když na něm
ještě sedí?
Víte, že v Číně je zakázáno
objímání stromů?
Víte, že v oceánech je 200krát
více zlata, než bylo zatím
vytěženo?
Víte, že v plné nádrži Jumbo
Jetu je dost benzínu na objetí
zeměkoule autem 4x?
Víte, že vaše játra plní více než
500 funkcí?
Víte, že vaše noha obsahuje 26
kostí?
Víte, že žáby nemohou polykat
s otevřenýma očima?
Víte, že žáby nepijí? (absorbují
vodu přes kůži)
Víte, že žirafy a krysy vydrží
bez vody déle než velbloudi?
Víte, že žirafy nemají hlasivky?
Víte, že žirafy neumí plavat?
Víte, že žirafy si čistí uši 50cm
dlouhým jazykem?

autor článku:
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Výtvarná výchova, IX. třída

autor článku:
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Hasík

foto: www.hasik.cz

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

1.Nejprve jsme si povídali co
takový hasič zachraňuje čemu
pomáhá
2.Pak nám ukázal svůj oblek
a vše co je potřeba. Měl kuklu,
helmu, boty, nehořlavý oblek.
3.Potom nám vykládal
o příhodách co zažil např.:Byla
autonehoda a tam byl pán co měl
roztržená stehna a manželka
s rozbitým obličejem a hasiči si
ho nevšímali že má roztržená
stehna a on zemřel.
4.Ještě nám vykládal kolik ujede

brzdnou drahou auto atd... Pak
nám dal půjčení helmu
z pravého 24 karátového zlata
přes které bylo vidět
5.Pak nám řekl aby si někdo lehl
na zem břichem, lehl si Vašek.
Pan Kožnárek nám vykládal jak
a co dělat když někdo omdlí.
Začíná s ním hýbat a uklidnit,
dat ho do vodorovné polohy
podepřít koleny a rukou mu
přidržet hlavu. Jak bude
na zádech tak přiložit hlavu
k ústům a zjistit jestli dýchá.

Když ne tak začít s resustistací.
6.Pak nám řekl, jak se zachovat
při požáru. Dát si mokrý hadřík
na pusu a zkusit zda jsou dveře
teplé. Potom otevřít, držet se zdi
a jít u země. Když se nedá jít
ven tak dát pod dveře co nejvíce
mokrých hadrů, schovat se
pod okno a z něj vystrčit bílé
prostěradlo
7. Moc se mi to líbilo a bylo to
vtipné.
 
podle článku Emy Opletalové

Podivná zvířata
Nemopilema nomurai také
zvanáStomolophus nomurai je
druh obrovské medůzy která
obývá Pacifik
oblasti mezi Čínou a Japonskem,
především ve Žlutém
a Východočínském moři.
Klobouk těchto medúz
může dosahovat průměru až
dvou metrů! A hmotnost těchto
medůz až 200 kilogramů!
A délka ramen
neuvěřitelných pět metrů!
 

Alpheidae je druh krevety který
má jedno klepeto menší a větší
(takže jak krab)

a tím větším klepetem loví tak
že počká až se kořist k němu
přiblíží a až bude v dostatečné
blízkosti
stiskne klepetem tak silně že
voda v jeho blízkosti se oteplí až
na 4 725C°. Takže si jídlo
pořádně usmaží.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Podivná zvířata - pokračování Astacopsis gouldi - neboli
velerak tasmánský je největší
sladkovodní rak i bezobratlí
živočich!
Dorůztá do délky až 80 cm
a váží 6 kg. Bohužel je zapsán
do červené knihy ohrožených
živočichů.
A ani u nás nežije.
 
Axolotl mexický - česky také
vodní dráček, chodící mlok,
tygří mlok

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Pika je malý savec, s krátkými
končetinami, velmi kulatým

tělem, zaoblenými ušima a bez
vnějšího ocasu. Vypadají jako
jejich blízký bratranec králík, ale
s kratšími uši. Žijí v horských
zemích v Asii, se dvěma druhy
také v Severní Americe. Většina
piků preferuje skalnaté svahy.
Šípková stěna Himalájí
a okolních hor je jedním
z nejvyšších živých savců
nalezených ve výškách více než
6 000 metrů. Takže i na slavném
Maunt Everestu! Pika je
bíložravec, živý se většinou
trávy, květiny a mladé stonky.
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RC auta (auta na ovládání)

Dnes si ukážem nějaké
zajímavosti o autech
na ovládání. Máme různé
druhy např. Mini autíčka,RC
monster truck,RC buggy,RC
truggy,RC short course,RC
silniční,RC rally,RC crawlery
a expediční,RC spalovací a RC
auta pro děti.
 
mini autíčka: tady najdete malá
autíčka určená především pro ty
nejmenší. Kvůli menší velikosti
kol a nízkému podvozku jsou
většinou určená pro jízdu
v interiéru. Stačí postavit
v dětském pokoji závodní dráhu
například pomocí tužek
nebo čehokoliv jiného, přidat pár
skokánků vyrobených
z kartonové krabice, a malý
závodník bude mít o zábavu
postaráno. Samozřejmostí
u těchto RC aut je vysoká
odolnost a snadné ovládání tak,
aby ho zvládli i malé děti.

 
RC monster truck:Toto auto je
vhodné do terénu, protože má
vysoký podvozek a velké kola.
 
 
RC silniční:jsou vytvořeny
pro jízdu na rovném povrchu.
Nejlepší je rovný asfaltový
povrch,beton nebo zámková
dlažba.

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Monopoly

Určitě všichni znáte deskovou
hru Monopoly nebo podobné
hry, například Dostihy a sázky.
Pokud přece jenom tuto hru ještě
neznáte, tady je pár informací
o hře samotné. Hru si nechal
patentovat pennsylvánský rodák
Charles Darrow v roce 1945.
Hra je postavena na základech
hry od autorky hry LandLord's
Game Lizzie Magie,
patentované roku 1904. Každý
hráč má svou figurku, kterou
posouvá podle hodnoty, kterou
hodí kostkami. Cestou kupuje
např. ulice (nemovistosti, města,
pozemky) a pokud se mu podaří
skoupit celou sadu ulic,
zhodnocuje tím pádem i jejich
cenu, respektive hodnotu, kterou
mu musí vyplatit soupeř,
stoupne-li na nějaké z těchto
polí. Navíc jsou ve hře ještě
kartičky, kde jsou různé
instrukce, podle kterých se musí
hráč řídit.
Hra byla vydána a nese podobu
mnoha míst (Monopoly Berlín,
Monopoly Europe, atd.), mnoha
témat (StarWars Edition,

Garfield Edition, atd.). Existují
i speciální vydání např.
Monopoly Cars, ale i dětská
vydání vhodná do 8 let.
V Československu byla hra
v meziválečném období
prodávána pod názvem
Business[2]. V ní hráč kupuje
pozemky v Praze (od
nejlevnějších v Braníku až
po nejdražší na Václavském
náměstí), elektrárnu, vodárnu
a telefonní společnost či
železniční tratě.
V pozdější době vyšla hra
Dostihy a sázky, kde hráči
kupují koně a s nimi související
služby. Specifikem této hry je
možnost sázet na soupeřovy
koně a tím kompenzovat
nebezpečí velkých plateb
při navštívení jejich políček.
U příležitosti Všeobecné
československé výstavy v roce
1991 vyšla česká verze
„Business Výstaviště“.

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

Sněhová 
modelína

Recept na sněhovou modelínu:
Do mísy vysypte téměř celou
krabičku kukuřičného škrobu, tj.
200g. Trochu škrobu si nechte
stranou, abyste měli hmotu
v případě potřeby čím zahustit.
Přidejte ke škrobu přibližně 130
ml tělového mléka. Nejprve
raději méně mléka a postupně
přidávejte. Poměr ingrediencí je
přibližně 3:2.
Směs prohněťte v míse a podle
potřeby přidejte škrob
nebo naopak tělové mléko.
S konzistencí si pohrajte. Směs
vypracujte do úplně hladké
hmoty.
To, co dělá modelovací hmotu

kouzelnou – sněhovou, jsou
třpytky. Použijte nejlépe třpytky
bílé, které hází odlesky
do modra a zelena. Použít
můžete i třpytky stříbrné, hmota
však dostane lehce našedlý
nádech. Hmota nemá vlastnosti
totožné s klasickou kupovanou
nebo domácí modelínou
(oblíbený recept na domácí
plastelínu najdete zde). Nelze ji
tak lehce spojovat. Ruce tedy
sněhulákovi vymodelujete jen
obtížně. Děti však mohou využít
modelínu k vykrajování tvarů,
otiskování předmětů
nebo můžou do modelíny kreslit
špejlí. Určitě vymyslíte i další
nápady, jak si se třpytivou
sněhovou modelínou hrát.
Recept jsme převzali ze stránky
icreative.cz kde najdete spoustu
krásných nápadů na vyrábění.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

To tu ještě nebylo! Domácí
sněhová modelína, která se třpytí
jako čerstvě napadaný sníh.
Přinášíme vám super tip
na zimní kreativní aktivitu
pro děti. Na extra jednoduchý
recept budete potřebovat pouze
dvě ingredience, které doma
určitě najdete. A co je na domácí
sněhové modelovací hmotě
nejlepší? Nevaří se. Hotovou ji
budete mít tedy během chvíle,
užijete si s ní však spoustu
zajímavé zábavy.
 
Co budete na výrobu domácí
sněhové modelíny potřebovat?
Ingredience:
200 g kukuřičného škrobu
130 ml tělového mléka
třpytky / glitry / třpytivý prach

Sněhová vločka

Bílé vločky, bílé nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.
Vločky, vločky, ach to láká,
postavit z vás sněhuláka!
Vločky, vločky, jak jste hbité,
škoda, že se rozpustíte.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ
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Významy jmen

Možná nevíte, že vaše jméno má
nějaký význam. Něco můžou
znamenat. A já vám proto ukážu
co znamenají jednotlivá jména.
 
PETR, PETRA:
Původ jména: řecký
Význam jména: skála,
skálopevný/á
 
JAN
Původ jména: německý
Význam jména: bohem daný,
milostivý dar boží
 
MAREK
Původ jména: latinský
Význam jména: bojovník,
bojovný
 
TEREZA
Původ jména: řecký
Význam jména: horko, teplo

VÁCLAV
Původ jména: slovanský
Význam jména: více slavný
 
TOMÁŠ
Původ jména: aramejský
(biblické jméno)
Význam jména: dvojče, blíženec
 
EMA
Původ jména: německý
Význam jména: pečovatelka;
velká, všeobsáhlá
 
JONÁŠ
Původ jména: hebrejský
Význam jména: volný jako pták,
holub
 
FILIP
Původ jména: řecký
Význam jména: vznešený,
ušlechtilí
 
JIŘÍ
Původ jména: řecký
Význam jména: mrštný, hbitý
 
PAVEL
Původ jména: latinský
Význam jména: malý, skromný

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Římské číslice

Určitě víte, že nepoužíváme
jenom typ číslic kterými píšeme
ve škole. Je jich mnohem víc.
Různé typy číslic,
 
ARABSKÉ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HEBREJSKÉ: י ט ח ז ו ה ד ג ב א
VÝCHODOARABSKÉ: ٤ ٣ ٢ ١
٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
INDICKÉ DEVANAGARI: १ २
३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
STANDARTNÍ ČÍNŠTINA: 一
二 三 四 五 六 七 八 九 十
THAJSKÉ: ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
๑๐
SU- ČOU: 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧
〨 〩 〡 〇
ŘÍMSKÉ: I II III IV V VI VII
VIII IX X
ŘÍMSKÉ by jste měli znát,
protože se používá i u nás.
 
 
 

Pomůcka:
 
Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou
Do Města.
I=1, V=5, X=10, L=50, C=100,
D=500, M=1000
 
 
VI = ____
MMDLII+DCLIII=_______
 
 
XII =____
MCLI+MMDCI=_______
 
 
DLIII=____
 
CD+MDIII
 
MMDLII+DCLIII=_______
 
 
Tři úspěšné řešitele těchto
příkladů odměníme cenami.
Podepsaný lísteček s řešením
vhoďte do stříbrného anketního
boxu v hale školy.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Tadž mahal

Tádž Mahal hindsky ताज महल
je monumentální pomník v Ágře
ve státě Uttarpradéš v Indii.
Nechal ho vystavět indický
mogul Šáhdžahán na památku
své předčasně zesnulé ženy
Mumtáz Mahal. Od roku 1983 je
tato stavba přidělena
do Seznamu světového dědictví
UNESCO.
Tádž Mahal se stal symbolem
Indie. Ročně jej navštíví 8
milionů návštěvníků.
Stavba 73m vysoká je zajímavá
svím zbarvováním. Ráno je
stavba narůžovělá, navečer
mléčně bílá a dopadnou-li na něj
měsíční paprsky, zbarví se
stavba do zlata.
 
Zajímavosti o stavbě:
Výška vnitřní kupole: 24,74

metrů
Průměr vnitřní kupole: 17,72
metrů
Výška zahradní brány: 23,07
metrů
Počet pracovních sil: 20 000
 
Tádž Mahal se stavěl 22 let
(1632- 1654) a na jeho stavbě se
podílelo 20 000 dělníků. Stavělo
se podle návrhů francouzského
a benátského architekta, jména
nejsou známá. Stavba je
postavena z mramou, který byl
převezen z 300 kilometrů
vzáleného dolu. Výzdoba je
provedena černým mramorem
a polodrahokamy a drahokamy.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Tajné znaky
Ahoj všichni určitě znáte nějaké
tajné znaky, a pokud ne,
naučíme vás hmhm, co třeba
morseovu abecedu? Tak jo tady
ji máte.
 
A / . – / Akát
B / – . . . / Blýskavice
C / – . – . / Cílovníci
D / – . . / Dálava
E / . / Erb
F / . . – . / Filipíny
G / – – . / Grónská zem
H / . . . . / Hrachovina
CH / – – – – / Chvátá k nám sám
I / . . / Ibis
J / . – – – / Jasmín bílý
K / – . – / Krákora
L / . – . . / Lupíneček
M / – – / Mává
N / – . / Nástup
O / – – – / Ó náš pán
P / . – – . / Papírníci
Q / – – . – / Kvílí orkán
R / . – . / Rarášek
S / . . . / Sekera
T / – / Trám
U / . . – / Uličník
V / . . . – / Vyvolený
W / . – – / Vagón klád
X / – . . – / Xénokratés
Y / – . – – / Ý se krátí
Z / – – . . / Známá žena
 

A ještě máme pro vás soutěž
a můžete vyhrát pěkné eeee
počkejte na něco jsem zapomněl.
Hotové lístky odevzdejte
do ankety na hale školy.
A nezapomente se podepsat a ty
pěkné ceny jsou už nachystané.
A pěkné luštění:
 
/.-/..../---/.--- / /-.-/.-../..-/-.-./../
/.-/..../---/.-../-.-/-.--/

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

autor článku:
ONDŘEJ NECKAŘ
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Smoothie extraktu
1. Mandarinky zbavte kůry
a také jejích bílých vláknitých
zbytků. Poté je rozdělte
na několik dílů a přesvědčte se,
že v jednotlivých měsíčcích
nejsou pecky. Pakliže tam jsou,
musíte si dát tu práci a vyndat je.
2. Všechny přísady vložte
do nádoby mixéru a mixujte,

dokud vám nevznikne
konzistentně hladké smoothie
bez kousků ledu.
3.smoothie je hotové. Tak
dobrou chuť.

autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

V zimě má spousta lidí
nedostatek vitamínů
a proto jsem se rozhodl udělat
recept na mandarinkové
smoothie.
 
Co budete potřebovat:

3 mandarinky
1 kelímek bílého jogurtu (150 g)
1 lžička třtinového cukru
¼ lžička mleté kurkumy
špetka soli
3-4 kostky ledu
několik málo kapek vanilkového

Bruslení

tom se učíte bruslit. Alespoň já
si myslím že se to celé třídě
líbilo. Bruslili jsme asi dvě
hodiny. Takhle dobře jsem si
ještě nezabruslil protože s
kamarády je to vždycky lepší.

autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

V pondělí 29.1. byla 6.třída
a holky ze 7.třídy byli bruslit
v Řícmanicích jízda nebyla
úplně nejpříjemnější (jeli jsme
hromadnou dopravou) ale
na tom nám vůbec nezáleželo.
Shodou okolností do 6.třídy
patřím také já a musel jsem jít se
spolužákama. Vlastně já jsem si
mohl vybrat, ale takovou
příležitost si zase pořádně
zabruslit jsem nemohl
odmítnout. Každý si bruslil jak
chce do té doby co paní učitelka
navrhla že postaví kužely
do lajny a my pojedeme slalom.
Jinak v Řícmanicích na kluzišti
jsou pro ty kteří bruslit neumí
branky o které se opřete a na

VTIPY
 
Jde takhle chlápek a vidí, jak se
u jednoho domu natahuje malý
kluk ke zvonku,
ale nemůže dosáhnout. Tak
chlápek přijde ke dveřím říká:
„Ukaž, já zazvoním,“ a opře se
o zvonek.
„Díkes, šéfe,“ povídá děcko, „a
teď zdrháme!“
.
 
Lékař se ptá pacienta:
„Mluvíte ze spaní?“
„Ne, já mluvím, když ostatní
spí.“
„Jak to myslíte?“
„Jsem učitel.“

 
 
Moje peněženka je jako cibule...
...když se do ní podíváš chce se
ti brečet!
 
"Já nechci do školy. Učitele mě
nemají rády a děti si ze mě dělají
legraci!"
"Ale ty do ty školy musíš!
Za prvé je ti přes padesát a za
druhé tam děláš ředitele!"

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

Komín
Tma se ve tmě schová
do komínu,
zbudou po ní jenom saze, víš.
V zimě tam zas vije meluzína -
možná ji tam táto objevíš.

Obživa
Nejlíp vaří kuchař Hlad:
budu u něj obědvat!
Moje denní spotřeba
sedmkrát nic bez chleba.
Zapiju to douškem vzduchu,
budu zdravý na těle i duchu!

Leží kapr v kapradí,
pranic mu to nevadí.
Líně leží, líně pije,
je to kapr z Tramtárie.
Je to kapr ze souše,
štěká, ale nekouše.

Cvrček
Na palouku u lesa,
cvrček v díře bydlí.
Jak to u něj vypadá?
Má tam stolek s židlí.
 
(Jiří Žáček)
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Vyrábění sněžítek

foto: http://www.i-creative.cz/category/zimni-namety/page/3/

Rádi byste na Vánoce
obdarovali své blízké
vlastnoručně vyrobenými dárky?
Třeba vás inspiruje návod jak
vyrobit tato roztomilá sněžítka.
Je jen na vás, jestli vymodelujete
sněhuláka, vánoční stromeček
nebo necháte padat třpytivý sníh
na chaloupku. Sněžítko potěší
každého, kdo miluje kouzlo
zimy a Vánoc. Hledáte-li
výrobky, které byste mohli
vytvořit na vánoční jarmark,
možná jste našli to „pravé
ořechové“. Sněžítka se budou
líbit! ;-)
Buď si můžet předmět
do sněžítka vyrobit
z polymerové hmoty podle
návodu níže nebo použijte
hotový předmět (oblíbenou

figurku z kinder vajíčka apod.).
Materiál:
sklenička se šroubovacím
víčkem
polymerová hmota (např. fimo)
třpytky / glitry
glycerín = glycerol – seženete
v lékárně
vteřinové lepidlo (není nezbytně
nutné)
voda
Pomůcky:
hladká kachlička
řezák a jiné pomůcky na fimo
(dlátka, akrylový váleček …)
elektrická trouba
lepící pistole
Postup:Připravte si veškeré
pomůcky a materiál potřebný
k výrobě sněžítka. Stromeček:
Z polymerové hmoty si

vymodelujte kmen, zelenou část
stromečku ……
a hvězdičku.Jednotlivé části
pečlivě spojte a do stromečku
udělejte několik otvorů, do nichž
přimáčknete barevné puntíky,
„baňky“. Elektrickou troubu
vyhřejte na 110°C. Stromeček
vložte do trouby a 30 minut jej
nechte péct.Vychladlý stromeček
přilepte tavnou pistolí
doprostřed víčka. Do skleničky
nasypte přiměřené množství
třpytek. Nejprve méně,
popřípadě lze přidat.Vychladlý
stromeček přilepte tavnou pistolí
doprostřed víčka.Do skleničky
nasypte přiměřené množství
třpytek. Nejprve méně,
popřípadě lze přidat.Skleničku

naplňte 0,5 cm pod okraj víčka
tekutinami, tzn. 2/3 glycerínu
smíchejte s 1/3 vody. Glycerol
funguje ve sněžítku jako
zpomalovač. Do vnitřní strany
víčka můžete kápnout trochu
sekundového lepidla a pevně
zašroubujte.
Více tvoření najdete na stránce
icreative.cz

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Přírodovědný program

Dne 15.1. jsme jeli do Brna
na přírodovědný program
o zvířatech a o přírodě. Celý
program probíhal vevnitř
a provázely nás dvě paní.
Od školy jsme vyjeli v 7:30
a přijeli jsme ( ke škole)13:00.
Dozvěděli jsme se tam spoustu
zajímavých věcí například že se
zvířata dají dělit na jiné skupiny
než se učíme ve škole. Potom
jsme prohledávali hlínu a měli
jsme hledat žížali a larvy.

Když program skončil autobus
už na nás čekal a čtvrt'áci
nám(někomu) zasedali místa
takže si někteří nejdřív neměli
kam sednout ale pak se to
vyřešilo a všechno bylo dobré.
Přijeli jsme ke škole a šli jsme
na oběd a domů.

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Jak se slaví 
Vánoce v 
Norsku
Určitě všichni ví, jak se slaví
Vánoce u nás v Česku , ale víte,
jak se slaví Vánoce v Norsku?
Tady si můžete přečíst
podrobnosti: V Norsku naděluje
dárky Julenissen. V noci
před Štědrým dnem mu děti
dávají za okno misku s ovesnou
kaší, aby se posilnil na své
daleké cestě po noční obloze.
Ovesná kaše ostatně nechybí ani
na štědrovečerním stole. A ten,
kdo v ní najde ukrytou mandli,
má velké šance, že se v příštím
roce vdá nebo ožení.
Po koledách zpívaných doma
u kamen a u ozdobeného
stromečku začínají všichni
členové rodiny rozbalovat dárky.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Práce družinky
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Vánoční příběh zavřeno. Tak se Petr vracel
domů s nepořízenou.
Po cestě chtěl vyzvednout svou
čepici, ale ke svému zděšení tam
nebyla. Místo ní tam byly kočičí
stopy. Petr se rozhodl, že se
po nich vydá. Stopy vedly
do staré stodoly, která stála
na konci louky. S kluky tam
občas přespávali. Sice jí chybělo
pár tašek na střeše, ale jinak tam
bylo docela teplo. Petr pomalu
otevřel dveře, které hrozivě
zaskřípaly. Vešel dovnitř
a uviděl malé kotě, jak si hraje
s jeho čepicí.
Náhle Petra něco napadlo. Co
kdyby dal dědovi na Vánoce
kočku? Sám říkal, že by rád
nějakého společníka, aby nebyl
s babičkou sám. Petr se pokusil
kotě přivolat, ale jakmile si ho
kotě všimlo, schovalo se za balík
slámy. Ale Petr se nevzdával.
Upaloval domů pro misku
a smetanu. Došel k balíku slámy
a položil na ni misku se
smetanou. Chvíli počkal a pak se
začalo kotě přibližovat k misce,
až se do smetany pustilo. Potom
se je Petr pokusil vzít. Kotě
tentokrát neuteklo a klidně se
nechalo nést k Petrovi domů.
Rodiče s tím souhlasili, takže
ještě ten večer se kotě ocitlo
pod stromečkem. Dědeček
z něho měl moc velkou radost
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a celý večer ho hladil u sebe
na klíně.
Petr byl rád, že našel dědovi
dárek a že jsou z něj děda i kotě
spokojení. Překvapení pro dědu
se vydařilo.
 
 
Josef Husták

Překvapení pro dědu
 
Na vesnici Melhuby se zvolna
snášel čerstvý sníh, když se Petr
probudil. Vstal a tu si vzpomněl
na dárky pro rodinu, které měl
schované pod postelí zabalené
v úhledných balíčcích. Vytáhl je
a ještě jednou je přepočítal, aby
měl jistotu. Měl dárek
pro mámu, tátu, sestru, bratra,
strejdu, tetu, bratrance a pro
babičku. Ale něco mu tam
nesedělo. Na někoho asi
zapomněl. Ale koho?
Tu se praštil do čela, už si
vzpomněl! Na dědu Mirka úplně
zapomněl! To musí hned
napravit. Ale byl už Štědrý den,
takže si bude muset pospíšit.
Rychle se oblékl a letěl
po schodech do kuchyně
na snídani. Když přiběhl dolů,
všichni členové rodiny už seděli
u stolu. „Kam ten spěch?“ zeptal
se ho táta. Petr si řekl, že to radši
říkat nebude a tak odpověděl:
„Ven za klukama.“ „Ale prvně
se budeš muset nasnídat,“
vmísila se do hovoru máma. Tak
do sebe Petr naládoval volské
oko se slaninou. Potom proběhl
obývákem, kde světélkoval

pestře ozdobený vánoční
stromeček. Doběhl do předsíně.
Oblékl si mikinu, bundu, čepici,
šálu, a protože chumelilo, tak
i rukavice. Náhle uslyšel mámin
hlas, jak na něj volá:
„Nezapomeň tu být zpět
do večeře!“ Rychle odpověděl
a upaloval ven.
Napadlo ho, že by mohl dědovi
koupit něco v místním obchodě.
Ale náves je na druhé straně
vesnice. Rozhodl se, že proto
pojede na koloběžce. Když ji ale
vytáhl, zjistil, že silnice je celá
zasněžená a nemohl čekat
na odklízecí službu. Náhle dostal
nápad. Jejich dům byl totiž
na kopci, ze kterého vedla strmá
louka až na náves. Rozhodl se,
že pojede z toho kopce až
k obchodu na saních. Běžel
proto pro ně domů. Když je
přinesl, stoupl si na okraj svahu,
posadil se na sáňky a odrazil se.
Svištěl po svahu takovou
rychlostí, až mu ulétla čepice.
Řekl si, že si ji vyzvedne cestou
nazpět. Když stanul
před samoobsluhou, tak ho
čekalo zklamání. Na dveřích
byla vyvěšena cedule, kde se
psalo – z důvodu svátků

Domácí mazlíčci budoucnosti
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Lidé budou pokračovat
v podobném stylu života jako
dnes, nebudou brát ohled
na přírodu a životní prostředí.
Domácích mazlíčků, jak je
známe dnes, bude stále méně,
lidé budou víc a víc alergičtí.
 
Proto si vyrobí mazlíčky
robotické. Budou vypadat asi
jako dnešní autíčka na hraní.
Nebudou ani velcí, ani malí, aby
zapadli do jakékoliv domácnosti.
Budou se ovládat hlasem,

normálně se s námi domluví.
Jejich baterie budou fungovat
na solární pohon. Rodičům
budou pomáhat v domácnosti
například: vysáváním
a vytíráním podlahy. Budou
umět hlídat dům a bránit ho
před zloději. Dětem budou umět
číst jejich oblíbené pohádky,
případně jim pomáhat s učivem.
Všichni je budou mít rádi.
 
Vendula Petlachová

Brněnské pověsti
Naše třída se v prvním pololetí
školního roku vypravila
na výukový program zvaný
Brněnské pověsti.
 
Začali jsme v ulici, která se
jmenovala Kapucínská. Paní
průvodkyně nám vysvětlila,
z čeho vzniklo pojmenování
řádu Kapucínů. Bylo to podle
velkého řádu Františkánů.
K tomuto místu se vztahuje
spousta pověstí a jedna z nich se
jmenuje Tři mrtví. Stalo se to
tak, že tři mniši, kteří hodně
hráli karty, si pro svoje hraní
vybrali poněkud divné místo -
mezi mrtvolami. Jednou,
když hráli, zvonilo na noční mši.
Ale mniši měli zrovna rozehrané
karty, tak jeden řekl, že by se ty
mrtvoly mohly zvednout a jít
na mši za ně. A tak se i stalo, ty
mrtvoly vstaly a na tu mši
odešly. Když mnichy potom
našli, dva z nich byli od strachu
mrtví a ten jeden se už nikdy
karet nedotkl.
Pak jsme šli na biskupský dvůr
a tam jsme se dozvěděli
o čtyřech živlech: vodě, zemi,
vzduchu a ohni. Pokračovali
jsme na Petrov. Tam jsme se
dozvěděli o tom, že kostel je
zasvěcený Petru a Pavlu.
Zastavili jsme se

na Dominikánském náměstí, kde
se říkalo, že tu bylo bývalé
popraviště, ale ukázalo se, že
tam nebylo. K tomuto místu se
vázala zajímavá pověst: Kdysi
se tu měla popravit jedna dívka,
a když jí kat usekl hlavu, hlava
se vymrštila na zídku a tam
zůstala.
Pak jsme se vydali do nedaleké
nové radnice. Byly tam dva
vchody, ale jeden byl zavřený
a paní průvodkyně nám řekla, že
kdo tím vchodem projde, tak
bude mít smůlu. Na nádvoří byla
kašna, na které bylo dvanáct
postav jako dvanáct měsíců.
Paní průvodkyně nám řekla, že
když si sáhneme na náš měsíc
a budeme si přát nějaké přání
a splníme dané pravidlo
o mlčení a chození kolem kašny,
tak se nám splní.
Na závěr zjišťovala, kdo získal
nejvíce bodů za plnění různých
úkolů, které jsme po celou dobu
řešili. Nejvíce bodů jsem měl já
a Dominik. Dostali jsme
časopisy a tím naše prohlídka
po Brně skončila.
Spěchali jsme na vlak a jeli
domů.
Jestli se někomu přání splnilo, to
nevím.
 
Adam Tichý
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John Lennon a 
Beatles

John Lennon byl narozen 9. října
1940. Byl to britský hudebník,
zpěvák, malíř, spisovatel
a zakladatel legendární skupiny
The Beatles.
John měl velmi těžké dětství.
Matka mu zemřela když měl
patnáct, protože jí srazilo auto.
zjistilo se že řidič byl
pod vlivem alkoholu. Téhož
roku založil John skupinu
Quarry man do které přijal Paula
McCartneyho, George
Harrisona, Peta Besta a Stuarta
Sutcliffa. Jejich producentem
byl George Martin. Skupinu
přejmenovali na The Beatles.
Tento název jim zůstal.
Stuart Sutcliffe ze skupiny
odešel. Také ze skupiny odešel
Pete Best a nahradil ho Ringo
Starr. John byl šokován když v
roce 1962 byl informován
o smrti svého dlouholetého
přítele Stuarta Sutcliffa. . John
se tehož roku oženil se svou
spolužačkou ze střední školy
Cynthií. Po svadbě pokračoval
v nahrávání druhého alba Please
please me. Album mělo
obrovský úspěch a vyhrálo cenu
nejlepšího alba roku 1963.
Beatles dosáhli obrovských
úspěchů. Na jaře roku 1966
Beatles koncertovali
ve Filipínách v Manile a koncert
byl příšerný, protože hudbu
nebylo slyšet diváci byli velmi
hluční a tak bylo Johnovi celkem
jedno jaké akordy hraje.
Koncem září téhož roku
na tiskové konferenci mluvili

o příšerném koncertu v Manile
a dostali se k tématu o popularitě
Beatles a John k to obohatil
nevhodnou připomínkou: ,,
Beatles jsou populárnější než
ježíš. Ježíš byl dobrý ale jeho
studenti byli omezovaní. Jsme
populárnější než Ježíš Kristus“.
Tato věta byla přetištěna
do časopisu pro mládež a do
novin. Lidem se tato věta
nelíbila hlavně věřícím.
Právě vyšlo album Revolver, ale
lidem nesloužilo na poslouchání,
ale na pálení obrovského ohně
v centru New Yorku. Stovky lidí
přišlo do centra New Yorku
a házeli desky Beatles do ohně.
John málem zešílel. Na tiskové
konferenci v Londýně kde se
měl John omluvit za svou
nekřesťanskou připomínku
mluvil o tom co ho přivedlo říct
takovou hloupost. Po chvilce
mluvení se John rozplakal,
protože ho hrozně mrzelo co
způsobil.
Po odchodu z tiskové
konference byl slyšet výstřel ten
však nikoho nezasáhl ale všichni
věděli že atentátník chtěl zabít
Johna. A byla to pravda
když atentátníka soudili řekl že
ho nazlobili jeho připomínky
o popularitě. Když se John
vzpamatoval přišel za ním Paul
se zprávou že všechno dobře
dopadlo a omluva lidi uklidnila.
Potom se pustili do alba Sgt.
Pepper´s lonely hearts club
band.
Jejich vystupování na veřejnosti

skončilo.
Všichni členové věděli že
stvořili něco velkolepého a bylo
to tak stvořili nejúspěšnější
a nejdůležitější album historie
rock and rollu. Toto album mělo
obrovský úspěch a dostalo dvě
ceny Grammy za velmi
originální album. Po natočení
sgt. Pepper´s lonely hearts club
band pracovali Beatles na The
Magical mystery tour album
podle kterého se natočil
nepovedený film Magical
mystery tour kde hráli i Beatles.
John ale označil film jako
naprostou kravinu. Tentokrát
byla nejúspěšnější píseň z alba
All you need is love která byla
i v albu Yellow submarine které
vyšlo téhož roku.
Když byl John i s Beatles
na premiéře filmu Magical
mystery tour Paul s Georgem
souhlasili s Johnem že film je
nepovedený.
John se rozvedl se Cynthií
a oženil se s Yoko Ono která
byla původem z Japonska.
Skupina se začala rozpadat. John
se začal stále více věnovat Yoko.
George se o tom s Johnem
pobavil a skončilo to hádkou.
George začal vyhrožovat že
skupinu opustí ale ztráta
kytaristy by byla pro skupinu
fatální. Nakonec John ustoupil.
Skupina se rozpadla 4. dubna
roku 1970 kdy Paul řekl že
skupinu opouští.
Skupina se možná rozpadla ale
John ve své tvorbě pokračoval
dál. Přestěhoval se do New
Yorku do honosného sídla
Dakota kde složil skladbu
Imagine. Vedl válku s americkou
vládou ohledně války
ve Vietnamu. 8. listopadu 1980

John s Yoko dokončili album
Plastic Ono Band a domů se
vraceli téměř o půlnoci
a rozdávali podpisy fanouškům.
John dával podpis i Marku
Chapmanovi, který ho
pronásledoval až k domu
Dakota.
Když John přišel k bráně
Chapman zavolal na Johna „
Pane Lennone!“ Sotva se John
otočil a Chapman vystřelil
z pistole. Chapman viděl že John
je ještě na živu a že se belhá
po schodech do domu Dakota
a křičí u toho. Chapman vystřelil
znova. John padl k zemi
a Chapman vystřelil ještě
jednou.
přišel vrátný domu Dakota
a John řekl sípavým hlasem
„postřelili mě”. Vrátný spatřil
Chapmana který čeká
na chodníku běžel k němu
a začal ho mlátit. Potom se
vrátný Chapmana zeptal „Víš co
jsi udělal” a on mu odpověděl „
Ano zabil jsem Johna Lennona“.
Netrvalo dlouho a přijela
záchranka
i s policisty Johna ihned převezli
do nemocnice kde zemřel. Mark
Chapman byl shledán vinným,
a odsouzen na doživotní žalář.
Lidé se sešli v New Yorku aby
uctili památku Johna Lennona
a zde měla proslov Yoko Ono
a řekla „ John mít pohřeb
nebude. John lidi miloval
a modlil se za ně udělejte totéž
pro něj.“ Kremace proběhla
10.prosince 1980 a urna byla
svěřena Yoko Ono.
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