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Podzimní čas ve škole v Kanicích
Již několik měsíců je naše škola
v provozu a s ní i skupina
redaktorů našeho časopisu.
Letos má tento zájmový kroužek
již přes dvacet členů, jejich
snažení se každé roční období
vydává ve formě školního
časopisu Kanická sojka. A jedno
takové číslo držíte v rukou právě
teď.
Již mnoho listí popadalo
a mnoho věcí se událo od chvíle,
kdy žáci naší školy překročili
její práh. Je tedy jasné, že naši
redaktoři dostali mnoho
příležitostí, kde nabrat inspiraci
pro svoji tvorbu.
Velkou část našeho časopisu
tvoří reportáže z všelijakých
akcí, které se udály. Reportáží je
v časopise vskutku požehnaně
a vy si teď můžete pročíst, čím
byly děti přes podzimní měsíce
zaneprázdněny. Můžete si
přečíst, jak vypadal branný den,
kterého se zúčastnili žáci
druhého stupně, nebo popis, jak
si celá škola užila podzimní

svátek, Halloween.
V další části časopisu se
atmosféra článků plynule mění
z reálných záznamů akcí
do bezstarostných zábavných
stran plných vtipů a článků,
které Vás pobaví. Najdete zde
také mnoho zajímavostí.
A právě tohle všechno je tu
pro Vás, v tomto čísle našeho
časopisu.
Tak pěkné čtení přejeme.
 

Přestavba školy
Moc se těšíme na nové školní
prostory, které budou dětem
k dispozici snad už od příštího
školního roku. Od 5. listopadu
zahájila firma Matyáš s. r. o.
s rekonstrukci školy. Nejprve
ubourali roh stávající budovy,
ve kterém se nacházela
keramika, dělená učebna, WC
a kotelna, poté začali
s odvážením zeminy pro základy
a suterén nové budovy. Jak to
vypadalo, můžete vidět

na obrázku.
Na co se můžeme těšit?
Přistavuje se nová školní
kuchyně s větší jídelnou,
do které se vejde více žáků než
v oficiální budově školy. Žáci se
budou radovat ze tří nových tříd
a herny, která bude určena
pro školní družinu. Konečně
zase začne kroužek keramiky,

protože zde bude i nová
keramická dílna. Přistavená
bude i malá kuchyňka, ve které
pak můžeme třeba na Vánoce
péct perníčky :)
 
 
 
 
Redakce 7. třída, Mojmír Peška

Florbal

Ahoj, jmenuji se Filip a hlásím
se vám v novém školním roce.
Moje první reportáž bude super
zajímavá. Protože chodím
do kroužku florbalu, napíšu vám
o tomto skvělém sportu.
Scházíme se každé pondělí
v kanické škole. Kroužek vede
můj taťka a já florbal hraji jeden
rok. Potřebujete mít sportovní
kalhoty, tričko a dobré boty.
Florbal je kolektivní halový
sport. Hraje se na hřišti
o rozměrech 40×20 metrů
s lehkým plastovým míčkem.
Hráči při hře používají speciální
florbalové hole (tzv. florbalky)
a snaží se vstřelit protivníkovi
gól. Brankáři žádnou hůl
nepoužívají, chytají pouze svým
vlastním tělem, zejména rukama
a nohama. Florbal začíná být

čím dál populárnější. Snad
pro svou nenáročnost a zároveň
atraktivitu se florbal v Česku
brzy zabydlel. Ve florbalu
cvičíme střelby na bránu
a hrajeme na týmy. Chodí tam
asi 18 dětí. Florbal je sport,
který zlepšuje fyzickou kondici,
cvičí postřeh a pohotovost.
Každému bych tento sport
doporučil.
Teď něco o historii florbalu.
Obecně se má za to, že florbal
vznikl ve Skandinávii. Pravda je
ale taková, že vznikl
ve Spojených státech v jedné
továrně na plasty. Místní dělníci
si vyrobili plastové hokejky
a míček a o přestávkách zkoušeli
úplně novou hru, a ta se ujala
tak, že ji hrajeme na celém
světě. Nejúspěšnější zemí
na světě je Švédsko, které z 10
mistrovství světa vyhrálo 8 krát.
Pokud máte zájem, tak přijďte
rozšířit náš kroužek. Koná se
vždy v pondělí v 17:15 hodin
v tělocvičně kanické školy.

autor článku:
FILIP ONDROUŠEK

třída 4

Branný den

bránit. Poučení je: Když můžeš,
tak radši uteč, než aby ses
"pral".
3. Krizové situace: Plazili jsme
se tam po zemi, ukazovali
obrázky, jak se chovat
při požáru, apod.
4. Přežití: Zde jsme měli
rozhovor, jak se přežít v přírodě.
zkoušeli jsme si tady rozdělávat
oheň. Ne každému se to
povedlo.
5. Zbraně: Byly tady vystaveny
různé zbraně armády ČR, každý
si je mohl osahat a potěžkat.
Každá zbraň byla jinak těžká
a měla jiný tvar. Tento den si
určitě všichni užili a moc se nám
líbil. Akce proběhla v opravdu
teplém počasí, kde žáci
prokázali, že i toto dokážou
s nadšením zvládnout. Možná
bychom mohli příště uvažovat
o zimním cvičení.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

V rámci projektu „Ochrana
člověka za mimořádných
situací" se uskutečnil dne
15.10.2018 branný den. Žáci
7.,8. a 9 .třídy naší školy se
přesunuli na hřiště, kde
během dopoledne plnili
ve skupinkách různé úkoly
z rozličných oblastí. Na hřišti
byla připravená překážková
dráha, kterou žáci měli projít
v evakuačním vláčku. Tato
soutěž byla na čas a někteří to
zvládli na jedničku. Potom se
po skupinkách žáci rozprchli
na stanoviště s různým
zaměřením.
1. Zdravověda: Na tomto
stanovišti jsme se učili jak
ošetřit různá zranění. Každý si
vyzkoušel obvázat "krvácení"
tlakovým obvazem, resuscitaci.
2. Sebeobrana: Pak jsme přešli
na stanoviště s názvem
sebeobrany. Vykládali jsme si
různé příběhy, ukazovali jsme si
pepřový sprej a jak se vlastně
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Exkurze
Dne 3.10. 2018 jsme jeli - tedy
všichni žáci druhého stupně -
na literární, zeměpisnou
a dějepisnou exkurzi. Zamířili
jsme na kopec s názvem Žuráň,
na Mohylu míru a navštívili
jsme i benediktinský klášter
Rajhrad.
Dvěma autobusy jsme odjeli
od školy a první zastávka byla
u kopce Žuráň, ze kterého
francouzský císař Napoleon řídil
a sledoval bitvu u Slavkova.
Prozkoumali jsme pamětní
desku a splnili první úkol
z pracovního listu. Znovu jsme
nasedli do autobusu a jeli jsme
na Mohylu míru. Tam pro nás
měli připravený naučný program
o bitvě tří císařů. Památník
Mohyla míru byl postaven
na počest obětí Napoleonovy
vítězné bitvy u Slavkova (2. 12.
1805) V muzeu sousedícím
s památníkem mohou
návštěvníci zhlédnout velice
zajímavou multimediální
expozici „Bitva tří císařů.
Slavkov / Austerlitz 1805“ a v
muzejním pavilonu expozici
"Fenomén Austerlitz". A opět
jsme plnili úkoly z našeho
pracovního listu.
Dali jsme svačinu a jeli jsme

zase dál. Bylo stále špatné
počasí. Foukalo, pršelo,
a protože jsme měli chvíli čas,
zastavili jsme se v nákupním
středisku Olympia. Ohřáli jsme
se, něco koupili a byl čas jet dál.
Další zastávkou byl
benediktinský klášter
Rajhrad.Prohlídka i vypravování
paní průvodkyně bylo zajímavé,
a dokonce jsme se mohli jít
podívat i do kostela, který se
spíš nikomu neukazuje.
Dokončili jsme úkoly
z pracovního listu a byl čas
na návrat. Exkurze byla
zajímavá a ani nevlídné počasí
nám nezkazilo náladu.

autor článku:
MATEJ KULHEIM

2. stupeň

Jsem novopečený šesťák a chtěl
bych všem, co jsou na 1. stupni
říct, jaké to je, když přestoupíte
na 2. stupeň školy. Je nás
ve třídě 29 a dojíždíme
do kanické školy ze tří vesnic.
Z Řícmanic, Babic a Kanic.
Podle mě je to na 2. stupni těžší
a musíte se na všechno více učit.
Protože když v něčem
zaostanete, tak to musíte rychle
dohnat a to je někdy velmi těžké.
Máme také více předmětů.
Některé se jinak nazývají. Takže
místo vlastivědy máme dějepis
a zeměpis nebo místo
přírodovědy máme přírodopis.
Máme učitele které jsme předtím
neměli, protože učí jen
na druhém stupni. Takže taky
docela velká změna. Přestože je

nás hodně ve třídě jsme dobrý
kolektiv.
Už se ve většině předmětů učíme
nové věci, které jsou zajímavé.
Zatím nás vše baví, i když ne
vždy dostaneme dobré známky.
Už jsme se zúčastnili i docela
dost aktivit (např. exkurze
nebo podané ruce) a na leden
máme naplánovanou další
zeměpisnou akci která se
jmenuje planeta 3000.
Už jsme společně dokázali
hodně věcí a doufám, že v tom
budeme pokračovat. Ve třídě se
mi líbí a asi nejsem jediný že se
sehráváme.

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Básničky
UČITELÉ
 
Učitelka češtiny,
Vidí jenom hodiny.
Číslovky a příslovce,
Učí nás citoslovce.
Souhlásky a samohlásky,
Nejsou pro nás žádné lásky.
 
Učitelka příkazů,
Umí hodně výrazů.
Slova umí anglická,
Ale taky německá.
Kytky, stromy, keříky,
Učí samé trdlíky.
 
Učitelka fyziky,
ale taky matiky.
Je to naše super třídní,
Všechno kolem nás jen řídí.
Jedna, dva, tři, čtyři, pět,
Všechno zvládneme ihned.
 
Učitelka dějáku,
Učí taky výtvarku.
Dějepis je někdy těžký,
Proto malujeme ježky.
Malujeme, kreslíme,
U toho i myslíme.
 
Učitelka angliny,
Má moc ráda maliny.
Angličtinu nás učí ráda,
Počítač má jako kamaráda.
Testíky nám dává,

Má fotku u páva.
 
Učitelka infošky,
Nosí dlouhé ponožky.
Počítače to je její,
V hodinách se všichni smějí.
Zábavná je infoška,
Počítač je kámoška.
 
Učitelka tělocviku,
Umí hodně super cviků.
Tělocvik je NEJ,
Zařveme si HEJ.
Cvičíme a běháme,
Všechno v poho zvládáme.
 
Učitelka hudebky,
Rozdává nám nálepky.
Hudebka je bezva,
I když se to nezdá.
Písničky tu zpíváme,
Ke klavíru chodíváme.
 
Máme super učitele,
Aji bezva ředitele.
Všechno tady v poho zvládá,
A nikomu nenadává.
Je to super ředitel,
Který není nepřítel.
 
Za sedmačky přepsal

autor článku:
DANIEL KLÍMA

třída V.

Halloween

V pátek 2. listopadu jsme se
těšili nejen na víkend , ale i na
Halloween. Na konci druhé
vyučovací hodiny jsme se
v rozhlase dozvěděli, co to je
Haloween, proč se slaví, jak se
slaví a jak proběhne na naší
škole. Z rozhlasu jsme zjistili, že
nás čeká celý program na hale.
Deváťáci připravili roj masek,
připomněli jsme si naše školní
tance a netrpělivě jsme
očekávali vyhlášení nej masek.
Vítězové dostali sladkou
odměnu a diplom. V druhé části

jsme se přesunuli do tělocvičny,
kde jsme plnili halloweenské
úkoly. Skládali jsme puzzle
a soutěžili ve sportovních
disciplínách. Vše se nám velmi
líbilo a doufáme, že žákovská
rada přijde s dalším skvělým
nápadem.

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ
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Podzimní šifrování

Rozšifruj přesmyčky :
 
MOPDIZ......................
TEČEKLÍS..................
BRĚHA.......................
ZDÁRNYPNI..............
NEWLEHALO............
MEMUI.......................
STAROK.....................
OKUPAV.....................
KOLBAJ.....................
VREKM......................
ŽRELPET....................
VORJA........................
KUBÁT.......................
LOPE.........................
ÝNĚD.........................
 
 

 

Rozlušti: 
KOSTIJDKELEBKAJSZR
DUCHKSURBARVYHST
RVÍTRBSUEŠKOLAKEP
AHALLOWEENLAPEŠIŠ
KAJDZR
PODZIMKHSZSTRAŠID
LONDZTSVETRJSZRST
ROMEKBUNDAKSIXD
ÉŠŤNSKAVÝSTAVAKSZ
TPTÁČCI
nápověda: o čtyři písmenka
 
 

Morseovka  
.-/..../---/.---//
.---/.-/-.-//..././/--/.-/-/.
///

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Výrobky žáků 
ZŠ Kanice

Noc vědců

Ahoj! Jmenuji se Veronika
Chybová. V redakci jsem nová
a v mém první článku bych vás
ráda seznámila s akcí s názvem
Noc vědců.
Noc vědců je celorepubliková
vědecko-popularizační akce,
která zapojuje všechny lidi
do inspirujícího prostředí vědy.
Návštěvníci si hrají, poznávají,
zkoušejí a snaží se pochopit
a objevovat tento fascinující
svět.
Cílem Noci vědců je seznámit
všechny s fyzikou, chemií,
technikou...a prostě se vším,
navíc propojené zábavnou
formou. Letošní Noc vědců se
konala 5. října 2018 po celé
republice. My jsme s rodinou
navštívili vědecká pracoviště
v Brně. Jako první místo jsme

zavítali na Univerzitu obrany.
Určitě bych toto místo
doporučila všem, koho zajímají
zbraně Armády ČR a vojenská
vozidla. Mně se osobně nejvíce
líbila ukázka základů
sebeobrany, kterou jsem tam
hned vyzkoušela. Můžu vám
říct, že na velikosti nezáleží.
Přeprala jsem o tři hlavy většího
vojáka.
Dalším zajímavým místem byla
fakulta elektrotechniky, kde
jsem si vyzkoušela různé šifry,
neobvyklé měření EKG
a spoustu dalších zajímavých
pokusů.
Nakonec jsme dorazili
do Technického muzea v Brně,
kde jsme se šli podívat na mladé
studenty chemie, kteří nám
předvedli a popsali chemické
pokusy.Ukázali nám, jak

například změnit průzračnou
vodu na fialový roztok pouhým
zatřepáním, jak prasknout
nafukovací balónek pouhým
dotykem a spoustu dalších
zajímavostí. Tento zážitek si
určitě nenechte ujít příští rok,
protože je to velká zábava
a nemusíte jít spát hned
po Večerníku... :)
Noc vědců - to je jedna noc
v roce, na kterou nezapomenete.
Vždy na přelomu září a října
na jeden večer se otevírají brány
vědeckých institucí a univerzit
a blíže se vám představí vědci
a důležitost jejich práce pro naši
společnost.
 
Zatím poslední ročník Noci
vědců proběhl 5. 10. 2018
na více než 30 místech České

republiky. Zaznamenal rekordní
návštěvnost 60 000 návštěvníků.
 
A chcete si vyzkoušet nějaký
pokus? Pokud ano, pojďte se
podívat jak na to...
Krystaly ze soli
Budeme potřebovat: nějakou
sklenici bavlnku či provázek,
špejli, vodu, sůl
Jak budeme postupovat:
1.uvaříme si vodu
2.nalejeme vodu do sklenice
3.sůl budeme přisypávat
do sklenice dokuďse sůl
nerozpustí
4.vezmeme si špejli a přivážeme
na ní bavlnku, a špejli položíme
na sklenici
5.už jen čekáme až se nám
krystalky vytvoří :)

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ
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Halloweenská výzdoba

A jak na to?
Sklenici potřeme lepidlem,
nejlépe se hodí Herkules,
protože dobře drží. Obvážeme
obvazem, ale tak, aby prosvítal
(cca dáme na sebe maximálně
dvě vrstvy). Počkáme až lepidlo
zaschne. Potom vystřihneme
z papíru oči a pusu a nalepíme je
na sklenici. Dáme do sklenice
svíčku a máme hotovo. Krásná
mumie vám vyzdobí celý dům.
Poud nemáte zavařovací
sklenici, můžete mít i dýňovou
mumii. Jak na to? Budete
potřebovat:

Dýni
Obvaz
Nalepovací oči
Lepidlo (Herkules, tavná pistole)
Vezmeme dýni, zavážeme ji
do obvazu, ale tak aby měla více
ke stopce díru (aby tam nebil
obvaz). Potom nalepíme do té
díry oči a máme hotovo :)
Doufám, že vám na halloween
nebude chybět inspirace a pokud
ano můžte požít moje nápady.
tak zase u dalších rukodělk :)

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Každý určitě znáte Halloween,
ale pořád přemýšlíte, jak si
vyzdobit domácnost? Určitě vám
mohu povědět, jak na to. Víte
ale vůbec, co Halloween je? Je
to svátek, který slaví hodně
národů. Třeba v Americe chodí
děti převlečené za strašidla
a říkají koledu. U každého domu
dostanou pár sladkostí a pak si
jen pochutnávají. U nás v Česku
se tato tradice slaví jinak. Děti
mají také převleky, ale nechodí

po domech za sladkostmi, ale
mají třeba stezku odvahy. No
a každý si chce vyzdobit dům
v halloweenském stylu. Tak
pojďme na to, ať už máme doma
krásnou výzdobu.Co budete
potřebovat? Stačí málo věcí.
 
Zavařovací sklenici
Lepidlo (Herkules)
Obvaz
Černý papír
Černou fixu.

Obrázky žáků ZŠ Kanice

Halloweenské mňamky
Rozhodli jste se uspořádat
strašidelný večírek se vším
všudy? Výzdoba je určitě
potřeba, ale stylové občerstvení
jde s tím vším ruku v ruce.
Zapomeňte na klasické
jednohubky a inspirujte se
těmito nevšedními
a neokoukanými nápady.
Jestli máte rádi slané, tak si
na této pochoutce určitě
pochutnáte.
Párkové mumie
Je to lehké, ale raději si
přivolejte maminku nebo tatínka
na pomoc, abyste si něco
neudělali.
Budete potřebovat jen párky
a listové těsto. Každý si svou
mumii může dochutit kečupem
a nejlepší na tom je, že to bude
vypadat jako krev :)
Příprava je úplně jednoduchá.
Do hrnce nalijete vodu, přidáte

párky a necháte je ohřát asi 5-10
min. Rozválené listové těsto
nakrájíte na proužky a obmotáte
s ním párek. Potom zapečeme
v předehřáté troubě. Vykouzlit
můžete strašidýlka i mumie.
Fantazii se meze nekladou.
Pokud ale máte radši sladké, tak
toto bude přímo pro vás.
Banánový duch a podivné dýně
Na tuto přípravu nemusíte nic
vařit, stačí vám spousta inspirace
a nápadů a někdy z toho vznikne
překrásné dílo. A jak na to?
Určitě si připravte banány,
mandarinky a čokoládu. Banány
oloupejte a nakrájejte je
na půlky. Nalámejte pár čtverčků
čokolády a nechte rozpustit
v mikrovlnné troubě. Pozor, ať ji
nespálíte! Čokoládou jim pak
přimalujte obličeje. Mandarinky
oloupejte a na stopku použijte
kousek okurky. No máte

hotovo:)
Dobrou chuť! autor článku:

VERONIKA CHYBOVÁ
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11. listopad

11.11. - Martin Tourský se
narodil r. 316 n.l. jako syn
pohanského římského
důstojníka. Ve svých patnácti
letech byl proti své vůli přijat
k císařskému jezdectvu.
Legenda říká, že jedné chladné
noci, viděl promrzlého nahého
žebráka. Svatý Martin neváhal
a svým mečem rozetnul svůj
plášť na dvě poloviny, z nichž
jednu podal žebrákovi.
Následující noci se mu zjevil
Kristus, oděný právě
do poloviny jeho pláště. O něco
později, když mu bylo asi
dvaadvacet let, byl z armády
propuštěn a cestoval po celé
Itálii. Poté odešel do Francie,
kde strávil většinu svého života.
Deset let žil jako poustevník.
Roku 372 přijal svatý Martin
biskupský stolec v Tours.
Zemřel v 81 letech roku 397 n.l.
Svatý Martin je patronem
vojáků, koní, jezdců, hus

a vinařů. Nejčastěji bývá
zobrazen na koni s půlkou pláště
a žebrákem.
Svatý Martin přijíždí na bílém
koni. Toto prastaré pořekadlo
značilo, že v době, kdy měl
Martin svátek, padal sníh
a neodvratitelně se blížila paní
Zima.
Pranostiky:
Svatý Martin na ledě, Vánoce
na blátě.
Svatý Martin přijíždí na bílém
koni.
Od svatého Martina zahřeje jen
peřina.
Dnem svatého Martina u nás
zima začíná.
Zůstane-li listí až do Martina
na stromech, čeká se dlouhá
a tuhá zima.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Dýňová polévka

Je podzim, ze zahrádek jsme
sklidili úrodu. Ale co s ní?
Poradím vám skvělý recept
na dýňovou polévku, která bude
všem chutnat. Co budete
potřebovat? Především dýni
a my používáme hokkaido. K ní
potřebujete další ingredience,
které máte dále sepsané. Je to:
lžíce másla
cibule
stroužek česneku
900 ml zeleninového vývaru
1 lžíce mletého zázvoru
11 lžic citrónové šťávy
300 ml mléka
sůl
pepř
na ozdobu: 4–6 lžic smetany
dýňová semínka
 
Jak na to?
1. Dýni oloupejte, ale není to

nutné, odstraňte semínka
a dužinu pokrájejte na kostky.
Ve velké pánvi rozpusťte máslo,
přidejte na jemno nakrájenou
cibuli, nasekaný česnek a kostky
dýně. Vše duste 2–3 minuty.
2. Pak přidejte vývar a uveďte
do varu. Osolte a opepřete, podle
chuti přidejte zázvor, citronovou
šťávu. Vařte asi 20 minut – aby
dýně lehce změkla.
3. Pak polévku nechte trochu
vychladnout a opatrně ji
po částech rozmixujte dohladka.
4. Vlijte ji do čisté pánve,
přidejte mléko a mírně prohřejte.
Na talíři ozdobte trochou
smetany a opraženými
dýňovými semínky.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Halloween

 
Halloween /ˌhæləʊˈiːn/ je
anglosaský lidový svátek, který
se slaví 31. října, tedy den
před křesťanským svátkem
Všech svatých, z jehož oslav se
v Irsku vyvinul. Děti se oblékají
do strašidelných kostýmů
a chodí od domu k domu
s tradičním pořekadlem Trick or
treat (Koledu, nebo vám něco
provedu - v Americe typické
pomalovávání automobilů,
dveří, zubní pasta na dveřích...)
a „koledují“ o sladkosti. Svátek
se slaví většinou v anglicky
mluvících zemích, převážně
v USA, Kanadě, Velké Británii,
Irsku, Austrálii, Novém
Zélandu, aj.
 

foto: google free grafika

 
Název vznikl zkrácením
anglického „All Hallows' Eve“,
tedy „Předvečer Všech svatých“.
Halloween se však začal slavit
i u nás a připomínají nám to
všechny obchody svou
výzdobou. A my si alespoň
vydlabeme dýni a rozsvítíme si
tuto lucernu přede dveřmi.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Něco o mně a o čem budu psát

Jmenuji se Patrik Běleja. Chodil
jsem do časopisu už minulý rok,
ale nic jsem bohužel nenapsal.
Tento rok už se tady určitě
něco objeví. No, a doufám, že
moje články budou populární
a pro všechny zajímavé. A teď
k věci. V mých příspěvcích budu
psát hlavně o knížkách, které
jsem přečetl, a bavily mě. Chtěl
bych vám je doporučit a třeba si
je příště vyberete v knihovně
nebo v obchodě. Mám taky rád
Lego.
Moje první články = millennium
Facon a nic dál mě opět
nenapadá : - ).
 
Ahoj, já jsem Ema Opletalová
a chodím do časopisu,
protože mě baví tvořit
pro ostatní články, abyste se
něco nového dozvěděli a i
možná něco nového naučili.
Časopis je kroužek, kde se píšou
různé zajímavosti o škole,
perličky ze světa, hádanky,
kvízy, soutěže, rozhovory a další

foto: Mikulášská ve škole

zajímavé věci.
Tento kroužek je v pondělí
sedmou vyučovací hodinu.
Všichni si navzájem pomáháme
a podporujeme se. Tento
kroužek vedou dvě paní učitelky
- paní učitelka Alena Repová
a paní učitelka Hana Kalvodová.
Pracujeme v učebně informatiky.
Je to velmi zábavné a taky se
seznámíte s ostatní žáky školy.
Sami se rozhodnete, o čem
budete psát, ale musí to být
slušné a spisovné. No, a to je
vše, co byste potřebovali vědět.
Doufám, že se k nám přidáte ...
:)

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída IV.

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ
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100 LET naší republiky
Psal se rok 1918. Touha mnoha
Čechů a Slováků po životě
ve společném, svrchovaném
státě se proměnila ve skutečnost.
Československo, nová republika
na mapě Evropy, vykročilo
s nadějemi na cestu dějinami.
Uplynulo 100 let. Je to krásné,
kulaté výročí. Proto vám
přináším zajímavosti z roku
1918.
6. ledna byla vyhlášena
Tříkrálová deklarace, která měla
pomoci vzniku Československa.
14. října byla prohlášena
Prozatímní československá

vláda.
28. října vzniklo
Československo
14. listopadu 1918 byl Tomáš G.
Masaryk byl zvolen prezidentem
Československa.

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA

Podzimní kvíz
1.Kdy začíná podzim?
a) 24.září
b) 25.září
c) 23.září
 
2.Který svátek připadá
na 28.9.?
a) Nový rok
b) Den české státnosti
c) Štědrý večer
 
3. Jaké zelenina nebo ovoce se
na podzim vyřezává?
a) cibule
b) jablko
c) dýně

 
4.Jaké roční období je
před podzimem?
a) podzim
b) léto
c) jaro
 
5. Je podzim roční období?
a) ano
b) ne
c) nepoužívá se

autor článku:
DANIEL KLÍMA

třída V.

Virtuální realita
Ahoj, já jsem Dan. Seznámím
vás s herní konzolí VR.
Vstupenku do první řady
neskutečné a vzrušující zábavy
získáte jen po nasazení 3D brýlí
pro VR. Ihned poté se posunete
až na samotnou hranu vašich
smyslových vjemů a obklopí vás
virtuální svět v pokročilé
simulaci. VR vás přenese
do jiného světa her. Můžete hrát
pouze hry, které jsou na herní
konzole VR převedené. A co to
vlastně VR je? Jsou to brýle,
které vás převedou přímo do hry,

kterou jste si vybrali. Potom ke
hře budete potřebovat dvě
ovládačky, každá do jedné ruky.
Dále musíte vlastnit ještě
snímač, který vaše pohyby
přesně zaznamená. Hry na VR
jsou například: Rec Room, Gran
Turismo Sport, Robinson The
Journey a spousta dalších. Je to
skvělá nová zábava a všem ji
doporučuji.

autor článku:
DANIEL KLÍMA

třída V.

Velká rudá skvrna na Jupiteru
Velmi mě zajímá vesmír. Dnes
vás seznámím s velkou rudou
skvrnou na Jupiteru. Velká rudá
skvrna je 2 krát větší než planeta
Země. Má červeno-hnědou
barvu. Vznikla tak , že se spojily
2 menší bouře v tuto jednu
velkou skvrnu. Není to jediná
červená skvrna na Jupiteru , je
tam ještě jedna, ale ta je zase
o hodně menší a jmenuje se
Rudá skvrna junior.
Barva vznikla tak, že vítr který
dosahuje rychlosti až 640 km/h,
vynesl nahoru prvky z vnitřních

částí planety a ty chemickou
reakcí vypudily fosfor a ten má
červenou barvu. Otáčí se
po směru hodinových ručiček.
Tato skvrna se zmenšuje stále
rychleji, možná, až budou děti
našich dětí dospělé, tak možná
tu skvrnu už neuvidí.

autor článku:
DAVID KRATOCHVÍL

třída 5

Historie Nizozemí

republiku a poté v letech
1806–1810 podřízené Holandské
království, které bylo až do roku
1815 připojeno k Francii.
Na Vídeňském kongresu bylo
v roce 1815 vyhlášeno Spojené
království Nizozemské, ke
kterému patřila do roku 1830
také Belgie a Lucembursko.
Po odtržení Belgie vzniklo
současné Nizozemské
království, spojené až do roku
1890 personální unií
s Lucemburskem. Od roku 1890
existuje Nizozemsko v té
podobě, jak je známe dnes.

V současnosti je Nizozemsko
konstituční parlamentní
monarchie. Ústavním zákonem
z roku 1815 byl zaveden systém
dvoukomorového parlamentu
a až do dneška se skládá
nizozemská zákonodárná moc
z dolní a horní komory, která je
srovnatelná s českou
poslaneckou sněmovnou
a senátem.
Holandsko proslulo nejen svými
krásnými památkami, ale
přezdívá se jí také země
tulipánů.
Neváhejte a budete-li mít
příležitost, navštivte tuto zemi.
Je velmi zajímavá.

autor článku:
DAVID KRATOCHVÍL

třída 5

Velmi rád cestuji, rád poznávám
nové kraje a Nizozemí je země,
která mě vždy lákala, tak jsem
rozhodl, že vás s ní seznámím.
Nizozemsko, někdy označované
i jako Nizozemí
nebo Holandsko, je jedna ze čtyř
zemí Nizozemského království,
která leží v severozápadní
Evropě na pobřeží Severního
moře. Jejími znaky jsou mlýny,
tulipány, dřeváky a sýry.
Na východě hraničí
s Německem a na jihu s Belgií.
Na rozloze 41 526 km² žije 16
986 475 obyvatel a s hustotou
zalidnění 408 obyvatel na km² je
Nizozemsko na 15. místě
na světě. Oficiálním hlavním
městem je Amsterdam. Většinu

funkcí hlavního města však plní
Haag, který je sídlem
nizozemského krále, parlamentu
a vlády. Vedle Nizozemců (či
Holanďanů), kteří tvoří
převážnou většinu obyvatelstva,
žijí v zemi také původní
menšiny Frísů a Němců. Další
poměrně početné jsou komunity
přistěhovalců z Maroka a jiných
arabských zemí, z Turecka
a mnoha asijských zemí.
Nezávislé Nizozemí (pouze
severní část) bylo vyhlášeno
po Osmdesátileté válce v roce
1581 a trvalo to do roku 1795,
kdy bylo obsazeno Francií. Ta
na jeho území ustanovila
v letech 1795–1806 Batávskou
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Burdž Chalífa Ahoj, já jsem Šimon a rád bych
vás představil největší budovu
světa. Burdž Chalífa je nejvyšší
mrakodrap světa, stavěl se
od roku 2004 do roku 2010.
Burdž Chalífa se nachází
ve městě Dubaj ve Spojených
arabských emirátech. Budova
byla pojmenována
po prezidentovi Spojených

arabských emirátů. Mrakodrap
měří 828 metrů a na jeho vrchol
bychom museli vystoupat 189
pater.V celém mrakodrapu se
nachází 57 výtahů a 8
eskalátorů. Drží rekord
za nejvyšší nekotvenou budovu,
nejvýše položenou vyhlídkovou
plošinou (ve 124. patře),
s nejvýše položenou mešitu (ve

158. patře), s nejvýše položeným
bazénem (v 76. patře) a s
nejrychlejším výtahem (18 m/s
tj.65 km/h).

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Jednorožci

zadníma ptačíma nohama
a jedním rohem uprostřed čela.
Spousta lidí si myslí, že
neexistuje, ale opak může být
pravdou, lidé prý jednorožce
natočili to a dali na internet. Já
s mou kamarádkou
na jednorožce věříme. A co vy,
budete věřit s námi?

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ

Co to je jednorožec? Jednorožce
si představte jako krásného koně
s bílou hřívou a kouzelným
rohem. Je označován za symbol
čistoty, krásy a síly. Víte, že jsou
jednorožci rozdělováni do tří
skupin?
První z nich je Monoceros - je
černé barvy, má ocas jako kanec,
nohy jako slon a tělo jelena
nebo koně.
Druhým je Unicornus -tedy
"pravý" jednorožec, ušlechtilé
bílé zvíře podobné koni, avšak
s rozštěpenými kopyty a s hřívou
nebo bradkou. Uprostřed čela
má dlouhý, spirálovitě stočený
roh.
A třetím je Camphurh -
připomíná kozu nebo ovci se

Pyramidy

odhadují, že v současné době
existuje přibližně sto pyramid.
Jsou to neuvěřitelní stavby
a koluje kolem nich spousta
nejasností. Archeologové stále
odhalují jejich tajemství.

autor článku:
DAVID KRATOCHVÍL

třída 5

Blízko Káhiry v Egyptě se
nachází komplex zvaný Gíza,
ve kterém můžete navštívit jeden
ze sedmi divů světa - pyramidy.
Sloužily jako hrobky egyptských
faraonů. Největší pyramidy se
jmenují Cheopsova, Kefrenova
a Mikerínova pyramida
Cheopsova pyramida byla
největší stavbou na světě
do doby, než než byla postavena
Eiffelova věž. Existuje mnoho
hypotéz o tom, jak Egypťané
stavěli pyramidy. Většina z nich
tvrdí, že velké kamenné bloky
byly měděnými nástroji
vytesány do skály, poté
přesunuty, hodně často lodí
na místo stavby a vyzdviženy
do své dnešní pozice. Badatelé

Globální oteplování
Výraz globální oteplování, resp.
globální změna klimatu, je
v současnosti používán
pro poslední oteplování planety
Země, které započalo na začátku
20. století a projevuje se
jednoznačným a pokračujícím
růstem průměrné teploty
klimatického systému Země
a které je, dle názoru naprosté
většiny vědců z oboru
klimatologie, způsobeno
především aktivitami člověka.
K většině oteplování (90 %)
od roku 1971 došlo v oceánech.
Přestože oceány hrají
dominantní roli v akumulaci
energie, termín „globální
oteplování“ je také používán
pro zvyšování průměrné teploty

vzduchu a povrchových vod.
Během posledních 100 let
vzhledem k roku 2010 došlo
k nárůstu teploty vzduchu
a povrchových vod o 1,0 °C,
z toho asi dvě třetiny nárůstu
nastaly od roku 1980. Každé
z posledních tří desetiletí bylo
postupně na povrchu Země
teplejší, než jakékoli
z předcházející desetiletí od roku
1850.

autor článku:
DAVID KRATOCHVÍL

třída 5

Velká odpadková skvrna
Jednou jsem na internetu zjistil,
že v poslední době se často
mluví o tom, že člověk se
nechová ekologicky. Hubí
zvířata, kácí lesy a o produkuje
obrovské množství odpadků. Ty
zatím neumíme dobře
recyklovat, a tak naší
nezodpovědnou činností často
končí v moři. Skvrna z odpadků
v Tichém oceánu se skládá
především z malých úlomků
různých plastů a chemických
kalů. Není viditelná
ze satelitních snímků, vzhledem
k tomu, že plast a kal přejímají
barvu oceánu, ve kterém plavou.
Odhaduje se, že z celkových
1,1-3,6 bilionu kusů plastu je 94%
tvořeno mikroplasty. Z hlediska

hmotnosti, která se odhaduje
na 79 000 tun (rozptyl 45-129
tisíc tun), ovšem mikroplasty
tvoří jen asi 8%, zbytek je
tvořeno většími kusy. Přes 3/4
celkové hmotnosti tvoří kusy
větší než 5 cm. Zhruba polovinu
tvoří plasty pocházející
z rybářského průmyslu.
Přestože tichomořské pole plastů
je největší, není jediné - plasty
mořské proudění koncentruje
do pěti velkých oblastí
a odhaduje se, že dohromady
obsahují kolem 270 000 tun
odpadu.

autor článku:
DAVID KRATOCHVÍL

třída 5

Obrázky žáků
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Nezvyklé 
místní názvy

město Aš. Na norských Lofotech
se nachází vesnička, která se
jmenuje Å.
 
Na Novém Zélandu se nachází
kopec, který se jmenuje
Taumatawhakatangihangakoauauo
tamateaurehaeaturipukakapikim
aungaho-ronukupokaiwhenuakita
natahu (92 písmen)
Zvládli jste to přečíst na první
pokus bez chyby?
 
Dalším místem, které má dlouhé
jméno je jezero
Chargoggagoggmanchauggagoggch
aubunagungamaugg. V tomto
nazvu je 15 krát písmeno g.
nachází se ve Websteru
v Massachusetts.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Nejdelší oficiální jméno
pro Bangkok, hlavní město
Thajska je Krungthep
Mahanakhon.
Plné jméno je však: Krungthep
Manahakhon Bovorn
Ratanakosin Mahintharayuttha
Mahadilokpop
Noparatratchathani Burinom
Udomrat Chanivetmahastthan
Amornpiman Avatarsathit
Sakkathattiyavisnukarmprasit
(167 písmen)
V thajských školách však píšou
tento název s 175 písmeny.
 
Obec na ostrově Anglesey se
jmenuje
Llanfairpwllgwyngyllgogerychw
yrndrobwllllantysiliogogogoch -
 
Nejkratší název má západočeské

Ryby našich vod
Hlásí se Honza, jsem v časopisu
první rok a chtěl bych vás
seznámit s mým nejoblíbenějším
sportem. Je to rybaření.
K rybaření mě přivedl strejda,
táta i děda a nejčastěji chodíme
na kapry.
Představím vám dle mého
názoru nejhezčí ryby našich vod.
První z nich bude lipan
podhorní.
Je to nenápadná malá ryba
a obývá tzv. lipanové pásmo,
jedná se o celkem rychle tekoucí
potoky a říčky s mnoha tůňkami
a tůněmi. Jeho potravu tvoří
mušky, larvy vážek a jepic.
Druhá ryba, kterou byste mohli
znát je okoun říční. Žije
ve stojaté i tekoucí vodě. Je
rozšířen prakticky v celém
mírném pásu Evropy, ale žije i v
Asii. Jeho hlavní potravu tvoří
žížaly, bezobratlí a rybí potěr.

autor článku:
JAN MALÁŠEK

Tomovo políčko o knize Ztřeštěný dům na stromě - 39 pater
Vzhledem k tomu, že máme
podzim, přináším vám (ne tak
úplně ) novou knihu. Já sám
úplně nevím, v jakém ročním
období se to odehrává, hlavně,
že je na obalu podzimově
zbarvená. Jmenuje se Ztřeštěný
dům na stromě 39 pater (už je to
třetí díl, jedničku i dvojku si
můžete koupit).Hlavní postavy
jsou: Andy, Terry, Jill , profesor
Stupido a Stroj onoho času.
Andy a Terry(tito dva bydlí
v domě na stromě) jako vždy
na přání nakladatele Raťafáka
(Andy a Terry jsou spisovatelé)
musí napsat knihu do termínu
odevzdání (příští den do pěti
odpoledne). Aby se nemuseli
namáhat, Terry sestaví Stroj

onoho času, který za ně knihu
napíše. Ze začátku to vypadá
dobře, jenomže pak se vzbouří
a zamkne se před nimi do jejich
domu na stromě. Jejich kámoška
a sousedka Jill jim poskytne
jednodenní azyl a Andy náhodou
objeví komiks o Profesorovi
Stupidovi (je to od vynálezce) .
Uvědomí si, že jedině on je
může zachránit. Má to ale háček.
Lidi prof. Stupida nenáviděli
a vyslali ho na odvrácenou
stranu Měsíce. Proto zkonstruují
spojovačkovou raketu a doletí
s ní právě na odvrácenou stranu
Měsíce. Jenže raketa nepřistane,
ale ztroskotá. Nakonec se jim
podaří opravit raketu, dostat
profesora Stupida na zeměkouli

a na jejich přání profesor
Stupido odvynalezne Stroj
onoho času. Jenomže prof.
Stupido je svou odvynalézavostí
tak posedlý, že odvynalezne celý
vesmír. Terry má naštěstí
po ruce (přesněji řečeno v nose)
tužíc i(tužku a lžíci dohromady)
a nakreslí s ní zase vše, co
na světě bylo. A knížka? Tu
doručí včas (na světě byly
i podivuhodné věci,
například:horká zmrzlina
nebo automatické toastovací
kočky).
Autor je Andy Griffthis,
ilustrátor je Terry Denton.
Knížka je skvělá, zkuste to
posoudit sami.

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Podivná zvířata ráda společnost, stáda tvoří
od 15 do 500 kusů. Občas se
stane, že stádo uvízne
na mělčině.
 
Pipa americká je žába, která má
tvar listu, protože je placatá jako
kdyby po ní někdo hodil
kamenem. Dorůstá až
do velikosti 20 cm, ale častěji je
velká 10 - 13 cm. Váží kolem
500 g.
 
Dlouhokrčka australská- je
normální želva, ale na první
pohled něco není v pořádku. Má
velmi dlouhý krk. Občas je delší
než krunýř této želvy. Tato želva
loví tak, že vystřelí hlavu
po kořisti. Živí se různými
živočichy.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Čau, jsem Lukáš a hlásím se
opět v letošním roce. Moje první
reportáž bude super zajímavá.
Představím vám některá
zajímavá zvířata, která žijí
s námi na Zemi.
Elektra tmavá- dříve nazývaná
plískavice elektra - je kytovec,
který má tupě zakončenou hlavu.
Žije v tropickém pásu. Jejich
maximální rychlost je pouhých
25 km/h, ale běžně se pohybují
rychlostí 15 km/h. Elektra má

Podivná zvířata

želva, která obývá vlhké savany
v Jižní Americe. V zimním
období nehybernuje, jen snižuje
aktivitu. Krunýř má se žlutými,
naoranžovělými
nebo načervenalými skvrnami
na každém štítku, je dlouhý asi
50 cm. Hlava a končetiny jsou
zbarveny do béžova s jasnými
žlutými nebo oranžovými
skvrnami.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Vlnožil užovkový- (Laticauda
colubrina) se vyskytuje
ve vodách v oblasti východní
Asie, Japonska až
po tichomořské ostrovy. Obývá
hlavně mangrové a korálové
útesy. Má světle modré tělo
s černými prstenci. Pod očima
okolo tlamy má žluté zbarvení.
Jeho ocas má tvar pádla.
Na souši se schovává
v jakýkoliv štěrbinách.
 
Želva uhlířská- (Geochelone
carbonaria) je suchozemská
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Basketbal Matěj

Ahoj, já jsem nový redaktor
Kanické sojky. Jmenuji se Matěj
Kulheim. Dneska bych vám
chtěl říct něco o mém sportu,
který se jmenuje basketbal.

Do basketbalu jsem začal chodit
ve 2.třídě. První rok jsme hráli
za Husovice.
V basketbalu jsme trénovali
hlavně dvojtakty.
Náš trenér se jmenuje Ota
Rotrekl.
Od druhého roku jsme hráli
za Tatran Kohoutovice.
Je to super hra a můžete si
za námi přijít zahrát.

autor článku:
MATEJ KULHEIM

Významy jmen

příjemná a okouzlující .
Filipe, ty máš jméno řecké
a symboly pro tebe jsou že si
vznešený a ušlechtilý.

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ

Ahoj, dnes vás seznámím
s významy vašich jmen, doufám
že vás to bude zajímat.
 
Adélko ty máš jméno germánské
a symboly pro tebe jsou
ušlechtilá bytost, vznešené
způsoby.
Veroniko, ty máš jméno řecké
a symboly pro tebe jsou
nositelka vítěství, pravý obraz.
Lindo, ty máš jméno španělské
a symboly pro tebe jsou krásná.
Adriano, ty máš jméno latinské
a symboly pro tebe jsou si

Básnička Podzim
Podzim barví stromům listí,
pouští draky do nebe,
co si draci asi myslí,
když se dívaj po sobě.
 
Ptáci odlétají,
dívají se na draky,
cosi asi pomyslí,
že mají rádi mraky?
 
Ptáci pse ptaj draků,
proč létáte do oblaků?
Draci na to odpoví:
létat nás prostě baví.

foto: google free grafika

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Mersenovo prvočíslo
Ahoj dnes vás chci seznámit
s Mersenovým prvočíslem.
Mersenovo prvočíslo je číslo,
které se dá vydělit jen jednou
a samo sebou a nejmenší
prvočíslo musí být 2 .Příklad
prvočísel: 2,5,7,9,11.....
Nedávno bylo objeveno nové
největší prvočíslo, objevil ho Jon
Pace, a to číslo je strašně dlouhé.
Kdyby bylo jedno číslo dlouhé
jeden milimetr, tak to prvočíslo
by bylo dlouhé jako 45 českých
republik za sebou spojených
v nejvýchodnějším

a nejzápadnějším kousku
republiky. Také mu objevení
toho čísla trvalo nejméně 10 let.

autor článku:
DAVID KRATOCHVÍL

třída 5

Deskové hry
Ahoj, dneska budu psát
o školním kroužku s názvem
Deskové hry.
Co se tam dělá:
Máte na výběr z několika her,
můžete si přinést i svou vlastní
a když je tam paní učitelka,
Alena Jelínková, můžete hrát
i na počítači, ale pouze logické
hry. Občas hrajeme i piškvorky
na interaktivce a občas uděláme
turnaj, buď piškvorky anebo
šachový turnaj.
Kdo kroužek vede?
Kroužek vedou dvě paní

učitelky. A to paní učitelka
Alena Jelínková ze 4. třídy
a paní učitelka Vlasta Tomášová
z 2.A.
Kolik za kroužek zaplatíte aneb
kolik zaplatí rodiče :-) ?
Tento kroužek stojí 500 Kč, tedy
jako každý na naší škole. Možná
vám přijde, že je to trochu víc,
ale podle mě to stojí za to.

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 4

Abstrakce: Ondřej Kalvoda

Vtipné 
hádanky

foto: google free grafika

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

1. Víte jaký je rozdíl
mezi záchodem a kuchyní?
2. Co je to 90-50-90?
3. Víte, jak poznáte, že venku
mrzne?
4. Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva
páry uší a chodí to po čtyřech,
co je to?
 
Odkaz:
http://www.hadanky.biz/vtipne

Obrázky žáků ZŠ Kanice
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Recept na sliz

foto: google free grafika

V pracovních činnostech jsme
vyráběli mezi dětmi oblíbenou
hmotu, které většinou říkáme
slime, neboli sliz.
Můžete si ji tvarovat, roztahovat,
mačkat, dělat si prostě co
chceme. Zkuste si ji vyrobit
také, není to nic složitého.
 
 
Co budeme potřebovat?
 
Lepidlo tekuté (Herkules)
mýdlo
jedlou sodu
misku
lžičku
 
 
Samotný sliz vyrobíte
smícháním přísad a uhnětením
směsi: do misky nalijte tekuté
lepidlo, například Herkules,
přidejte trošku tekutého mýdla,
poctivě zamíchejte, dle libosti
přidejte potravinářské barvivo
nebo třpytky, za neustálého

foto: google free grafika

míchání přidávejte jedlou sodu,
nakonec směs zpracujte.
Nezapomínejte, že sliz poměrně
rychle vysychá a tvrdne. Takže
pokud si s ním zrovna nehrajete,
schovejte ho do uzavíratelné
krabičky.
Dětský sliz na hraní není žádnou
novinkou, hračkářská firma
Mattel s ním poprvé přišla už
v roce 1976.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Zajímavá zvířata

foto: google free grafika

Ahoj, já jsem Filip a přihlásil
jsem se do tohoto kroužku,
protože mě zajímalo, jak probíhá
vznik časopisu.
Odjakživa mě zajímala zvířata.
Rád bych vás s některými
seznámil.
Lama
Lamy mají chodidlo s kopytem ,
opatřené mozolovitými polštáři,
které jim umožňují snadný
pohyb na písčitém a hrubém
terénu a strmých skalách.
Kopýtko mají na konečném
článku prstu. Postranní prsty
zmizely. Jsou to mimochodníci,
tzn. vykračují oběma
pravýma/levýma nohama.
Horní pysk je rozdělen, spodní
řezáky jsou velmi ostré a stále
dorůstají. Utváření pysků
umožňuje spásání krátkých
a tvrdých travin. Mají třídílný
žaludek.
Srst je velmi hustá a zajišťuje
účinnou ochranu proti nízkým
teplotám ve vysokých výškách.
Počet červených krvinek
dosahuje 14 mil. v 1 mm³
a funguje jako kompenzační
mechanismus nízkého tlaku
vzduchu ve vysokých výškách.

foto: google free grafika

Chov alpak a lam krotkých je
důležitou aktivitou
pro obyvatelstvo Vysokých And
především Peru a Bolívie,
Argentiny, Chile a Ekvádoru.
Odhaduje se, že okolo 500 000
vesnických rodin z andského
regionu je závislých na chovu
lam nebo požívají jejich
produkty.Lamy nám poskytují
vlnu. a je obecně považována
za velmi kvalitní, přičemž vlna
vikuň je považována za nejlepší
na světě. Dále se využívají
na maso. Dalším cenným
materiálem, který lamy
produkují je jejich trus, který se
používá jako hnojivo nebo po
vysušení palivo.
Lama se také díky své velikosti
a síle používá k dopravě
materiálů nebo na ní jezdí mladí
domorodci. Denně je schopna
ujít až několik kilometrů
s nákladem kolem 40 kg.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Osmisměrka-Ema Opletalová Zvířata

foto: google free grafika

jámě) a během hibernace, z které
se probouzí v únoru až dubnu,
často opouští svůj brloh
a vydává se za potravou.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Medvěd hnědý
 
 
Pokud není medvěd hnědý rušen
člověkem, je aktivní především
ve dne, ale pokud už žil
v blízkosti lidí, tak přešel
k nočnímu způsobu života.
Po většinu roku žije samotářsky,
ačkoli byly v některých
oblastech již několikrát
zpozorovány skupiny medvědů,
v nichž vládne přísná hierarchie
založená na věku a velikosti.
Každý jedinec si brání teritorium
velké několik desítek kilometrů.
Na zimu upadá do hibernace
(nepravého zimního spánku),
před kterým musí dosáhnout
hmotnosti i vyšší než 900 kg.
Během listopadu až prosince
lehává na klidném a suchém
místě (např. ve skalních dutinách
nebo ve vlastnoručně vyhrabané
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Pohankové palačinky s nutelou a 
banány

foto: Vypadá to dobře nemyslíte ?

Přijdete domů a honí vás mlsná?
Poradím vám, jak si uvařit něco
dobrého a současně zdravého.
Budou to palačinky. Vy si je
však uděláte z pohankové
mouky. Není to sice běžná
surovina, ale v lepších
obchodech ji jistě seženete.
Pohanka je velice prospěšná
lidskému organismu, proto by
měla patřit ke stálicím našeho
jídelníčku. Je bohatým zdrojem
na nejrůznější vitamíny
a minerální látky a neobsahuje
lepek. Nejdůležitější látkou,
kterou pohanka obsahuje je
rutin, který podporuje
vstřebávání vitamínu C. Navíc
příznivě působí na cévy a celý
cévní systém vůbec. A zpět
k palačinkám: jsou velmi lehké
na přípravu a jsou velmi dobré,

ale co je super, že jsou zdravé.
Vyzkoušejte je, doporučuji.
Na jednu porci budete
potřebovat:
50 g pohankové mouky
1 menší vejce
125 ml mandlového mléka
čtvrtku lžíce datlového sirupu
nutellu
banány
kandovaný kokos
1. Vyšlehejte vejce, klidně jen
vidličkou, přilijte mléko,
mandlové je skvělé, ale obyčejné
bude taky stačit, přidejte sirup
a postupně přisypávejte mouku,
dokud nevznikne hustší, ale stále
ještě tekuté těsto. Pánev vymažte
máslem a rozpalte, naběračkou
lijte na horkou pánev těsto
a krouživým pohybem ho
rozestřete. Palačinky smažte
krátce z obou stran, cca 1,5
minuty.
2. Každou palačinku potřete
nutellou, naplňte kolečky
banánů a kousky kandovaného
kokosu a složte.
Dobrou chuť !

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 4

Video hra

Theme park tycoon 2 je hra, kde
stavíte vlastní zábavní park,
rozšiřujete své pozemky,
dostáváte lajky a stavíte zábavné
horské dráhy, ale můžete stavět
i v podzemí a můžete obarvovat
horniny stavět obří rozhledny
a další různé věci. Také můžete
navštěvovat ostatní zábavní
parky a tam se můžete svézt
na různých atrakcích. Jinak
kupujete různé stánky
s občerstvením a můžete
kupovat i dekorace. Také nesmí
chybět odpadkové koše,
protože byste tam měli jinak
pěkný nepořádek. Tahle hra se
mi líbí a mám v ní vlastní obří
zábavní park a s ní mám 12
lajků. o Robloxu si budeme
povídat ještě 2 čísla a vkaždém
čísle budou další 2 hry.

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 4

Ahoj, Roblox je hra, ve které je
spousty miniher. A super je to,
že si hry vytváříte sami a pokud
je Vaše hra oblíbená a hraje ji
spousta lidí, vyděláte si vlastní
peníze - DOOPRAVDICKÉ.
A takhle si vydělává spousta lidí
někteří jsou díky robloxu
milionáři a někteří si alsponˇ
platí studium. zajímavostí je, že
v Robloxu můžete najít přes 22
milionů her.
Ukážu Vám dvě nejpopulárnější
hry jako například:
 
 
Jail break - Tato hra je o životě
policajta a zloděje a také je
nejpopulárnější hra v Robloxu
a občas ji dokonce hraje přes sto
tisíc uživatelů, ano, přes sto tisíc
uživatelů! Můžete si v této hře
vybrat dvě role:
 
 
- zloděje, který se snaží utéct
z věznice a potom vykrádá
banky, muzea a šperkařství.
- policajta, který se snaží
zabránit útěku vězně z věznice
a potom když ho chytne, tak se
uprchlého vězně snaží zatknout.
 
 

Víte, že?

1 cm ?
- oko pštrosa je větší než jeho
mozek?
- pavouci mají průhlednou krev?
- pavouci nejsou hmyz, ale
pavoukovci?
- plameňáci se dožívají až 80
let?
- slon africký má jen 4 zuby?
- sloni jsou jediní savci, kteří
neumí skákat?
- krávu můžete vést po schodem
nahoru, ale dolu již nikoliv?
- krokodýli jedí kameny, aby se
mohli ponořit hlouběji?
- moč koček pod ultrafialovým
světlem září?
- můra nemá žaludek?
- můžete určit pohlaví koně
podle zubů? (většina samců má
40 a klisny 36 zubů)

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 4

Ahoj, seznámím vás s různými
mýty a pověrami o zvířatech.
Víte, že:
- bílé kočky s modrýma očima
jsou většinou hluché?
- blecha je při skoku 25 x
rychlejší než start raketoplánu?
(opravdu)
- dalmatini jsou při narození
vždy bílí?
- dikobraz má v průměru 30000
ostnů?
- existuje více kuřat než lidí? (1
člověk = 2 kuřata)
- existuje více než 50 druhů
klokanů?
- gorily neumí plavat?
- hroši zabijí v Africe více lidí,
než kterékoliv jiné zvíře?
- ježčí srdce bije 300 x
za minutu?
- kiwi (ptáci) jsou slepí?
- kobylky mají bílou krev?
- kočka domácí nemá ráda
citrusovou vůni?
- kočka má v každém uchu 32
svalů?
- kočky prospí 66% svého
života?
- kolibřík je jediný pták, který
umí létat pozpátku?
- komár má 47 zubů?
- koně mají 18 krát více kostí
než lidé?
- novorozený klokan měří pouhý

Amerika

se rozlišuje Severní, Střední
a Jižní Amerika, které od sebe
dělí Panamská šíje. Západní
pobřeží Ameriky omývá Tichý
oceán, východní Atlantický
oceán, na severu světadíl
zasahuje též do Severního
ledového oceánu. Amerika
pokrývá 8,3 % povrchu Země
(28,4 % pevniny) a žije v ní
okolo 13 % lidské populace
(1002 milionů).
Po objevení Ameriky
Kolumbem se nově nalezenému
světadílu začalo říkat Nový svět.
Dnešní název je odvozen
od jména italského obchodníka
a mořeplavce Ameriga
Vespucciho, který mezi lety
1499 a 1502 podnikl dvě plavby
podél východního pobřeží Jižní
Ameriky.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Zeměpis mě vždy zajímal a už
se těším, až budu na II. stupni.
Tam jej budeme mít jako
předmět. Dnes vám napíšu
o Americe, je to veliká a velmi
zajímavá země.
Amerika se skládá ze tří částí –
Severní Ameriky, Střední
Ameriky a Jižní Ameriky.
Severní a Jižní Amerika jsou
považovány za dva samostatné
kontinenty. Celé území Ameriky
leží na západní polokouli
a zároveň (tak jako Afrika)
na jižní i severní polokouli.
Tradičním datem objevení
Ameriky Evropany je rok 1492,
kdy k břehům tohoto světadílu
pod španělskými vlajkami
přirazila flotila vedená
Kryštofem Kolumbem.
Z Evropy však s velkou
pravděpodobností vstoupili
na americkou půdu jako první
Vikingové, a to již o několik
stovek let dříve.
Z fyziko-geografického hlediska
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Jak ladit s podzimem

na kombinace barev, ať vám to
dohromady ladí. Jako obuv se
hodí tenisky i kotníkové boty.
Pokud je už větší chladno, nic
nezkazíte klučičím kardiganem,
nebo svetrem. Pod něj si dejte
tričko, tepláky, rifle,...
Do úplně mrazivých dnů
nezapomeňte na bundu. Letos se
nosí prošívané bundy. Na hlavu
čepici a pozor! Kluci určitě si
slaďte barvy. Žádné modré rifle,
oranžové tričko, zelené kšandy
a růžové boty.
Doufám, že moje rady uplatníte,
že nebudete kombinovat barvy
tak, jak se nemá, že se vám tento
článek líbil a můžete se těšit
na další tipy v našich
časopisech.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Jak ladit s podzimem
Chcete ladit s podzimem?
S těmito typy určitě nebudete
pozadu. Hodí se vám hlavně
spousta barev, kreativity
a odvahy.
Pro holky mám spoustu nápadů
jak si oživit šatník či svůj styl
oblékání. Můžete se odvážit zajít
do různých kombinací barev
a doplňků. Jdeme na to…
 
Podzimní móda pro holky
Letos se nosí hlavně svetry,
kabáty, kardigany, dlouhé bundy,
prošívané bundy, košile, trička
s nápisem, trička po kolena,
rifle, mango kalhoty, legíny,
mikiny, květované šaty. Jak to
k sobě zkombinovat? Mám
pro vás doporučené kombinace:
Na teplejší podzimní dny se hodí
květované šaty, tělové silonky,
kardigan nebo svetýrek
a baleríny. Jako doplněk
do vlasů si můžete vzít
květovanou čelenku
nebo sponku.
Pokud máte radši kalhoty,
na teplejší dny si můžete obléct
i rifle, tričko s nápisem, tenisky,
košili kolem pasu a mikinu.
Můžete si kolem hlavy zavázat

v podobném odstínu vašeho
outfitu i šátek. Pozor ale na to,
ať vám ladí barvy.
Někdy ale bývá na podzim
i zima, a proto musíte být
připraveni. Na chladnější počasí
nesmí chybět bundy. Můžete si
vybrat z více druhů. Aby vám
ale nebyla zima na nohy,
vezměte si rifle, nebo mango
kalhoty. K riflím si můžete
obléct jednobarevné tričko
nebo tričko s nápisem, kardigan,
tenisky nebo kotníkové boty.
K mango kalhotám si však
vezměte jednobarevné tričko.
Obuv, spíše tenisky
nebo polobotky.
Do úplně mrazivých dnů nesmí
chybět čepice. Trendy jsou
úpletové nebo čepice s bambulí.
Bundy dlouhé, prošívané

nebo kabáty. Jako kalhoty určitě
dlouhé rifle nebo legíny. Tričko
s nápisem, obrázkem
nebo jednobarevné.
 
Podzimní móda pro kluky
Letos se nosí mikiny, prošívané
bundy, trička jednobarevná
nebo s nápisem, košile, džíny,
tepláky, čepice, kšandy, jako
obuv tenisky, kotníkové boty.
No a kluci, abyste vypadali
stylově, musíte vědět, jak na to?
Čtěte pozorně!
 
Jako u holek tak i u vás byste se
měli připravit na všechny
podoby podzimu. Na teplejší
chvilky si můžete obléct rifle,
tričko s nápisem nebo košili.
Určitě nic nezkazíte kšandami
nebo páskem. Pozor však

John Lennon - Písání

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

John Lennon tuto knihu vydal
roku 1964. K psaní této knihy
mu pomáhala hlavně marihuana.
Vykouřil až 80 cigaret denně.
Nejznámější příběh je tam
„Žádné mouchy na Frankovi”
(No flies on Frank).
Dále: Tučný výrostek na Eriku
Herbáčkovi, Částečně dáva atd.
Chtěl bych vás trochu seznámit
s touto knihou, a proto vám
ukážu jeden příběh:
 
U HUBAŘE
 
Dáma:
Mám vykudlaný zub, jenž mne
veslice trpí.
Pán:
Pokaďte se tady do toho křusla

dámo a pořádně otevřete husu-
váš ústní potvor je prakticky
bez supů.
Dáma:
Běsa! Mám ještě alespoň osm
zubrů (zbývá ještě osm zubrů)
Pán:
Pak jste jich tedy osmdesát tři
zatratila
Dáma:
To nyní možné
Pán:
Všichni ví, že jsou čtyři řezbáky
dvě džuzny a deset chrochtáků,
to máme celkem řičet dva.
Dáma:
Já ale dělala všechno proto,
abych svoje chrupy uspořila
Pán:
Smrad ano! ale mrně.
Dáma:
Ach, proč jsem jen nepřišila
dříve?
Pán:
Jesť pozdě, musí to být teď
nebo Niky.
Dáma:
Takže mi ho tedy vytáhnete?
Pán:
Ne, jámo, já ho vyvrhnu
Dáma:
Ale bude to velmi boled.
Pán:
Ukažte- krak! tady ho máme
tlamo

Dáma:
Ale pane, já si chtěla nechat
(zoufale jsem si přála nechat si)
tenhle zub.
Pán:
Byl celý černý a zachmuřený,
a ty ostatní jsou též.
Dáma:
Mějte slitování – za chlívy
nebudu mít čím jíst.
Pán:
Protéza od Všeobecné bigotní
polepšovny je kvalitní a budete
vypadat o třicet let mračí
Dáma (stranou):
O třict let mračí,
(nahlas)
Pane, já nejsem katolička,
vytáhněte mi ty pahýly všechny.
Pán:
O.K. Kolozubko.
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JUDO
Tak a můžeme začít. Judo je
sport, který je velice náročný
na sílu, protože bez síly judo
nejde dělat.
Do juda chodím už 3 roky, takže
o tom něco vím. V judu se
bojuje, ale není to o tom se zabít,
takže můžeme
bojovat jenom určitými
technikami, a ten, kdo první
shodí někoho na zem, konkrétně
na záda, ten vyhrává.
Každý sport vyžaduje speciální
oblečení i já sem si je také musel

pořídit kimono, v kterém
bojujeme. A bojujeme
i na zemi, na které platí také
nějaká ta pravidla. Jedno asi
z těch nejdůležitějších je, že
když někoho na zemi bolí
soupeřova technika, tak boj
končí. Upozorní tak, že
na soupeřova záda nebo na
nějakou končetinu zaplácá.

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA

Halloween
Halloween /ˌhæləʊˈiːn/ je
anglosaský lidový svátek, který
se slaví 31. října, tedy den
před křesťanským svátkem
Všech svatých, z jehož oslav se
v Irsku vyvinul. Děti se oblékají
do strašidelných kostýmů
a chodí od domu k domu
s tradičním pořekadlem Trick or
treat (Koledu, nebo vám něco
provedu - v Americe typické
pomalovávání automobilů,
dveří, zubní pasta na dveřích...)
a „koledují“ sladkosti. Svátek se

slaví většinou v anglicky
mluvících zemích, převážně
v USA, Kanadě, Velké Británii,
Irsku, Austrálii, Novém Zélandu
aj.
Název vznikl zkrácením
anglického „All Hallows' Eve“,
tedy „Předvečer Všech svatých“.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Logická úloha
Ahoj tady Ondra a mám pro vás
opět logickou úlohu na potrápení
vašich mozkových závitů
Logická úloha – Bowling
Několik kamarádů se sešlo
na bowlingu a celkem odehráli
dvě hry. Patrik porazil Ondřeje
v obou hrách. Šimonovi se také
dařilo a porazil v obou hrách
Lukáše. Ten, který celkově
vyhrál první hru, skončil
ve druhé hře až druhý. Šimon
celkově vyhrál druhou hru
a Lukáš porazil Ondřeje v první
hře. Žádný z hráčů se v obou

hrách neumístil na stejné pozici.
Určete pořadí všech hráčů
v obou hrách.
 
Řešení :
Jméno Pořadí v první hře Pořadí
v druhé hře
Patrik 1 2
Šimon 2 1
Ondřej 4 3
Lukáš 3 4

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Terminál mezinárodního letiště 
Shenzhen
V minulých vydáních školního
časopisu jste si mohli přečíst
o významných budovách.
Rozhodl jsem se napsat o letišti
v Shenzenu. Shenhzen je město
na jihovýchodě Číny. Letiště
ve Shenzenu je zajímavé svým
tvarem letadla. Podíleli se
na něm italští slavní architekti
Massimiliano a Doriana
Fuksaas. Ti se postarali o design
komplexu. Architekti si se
stavbou letiště velice vyhráli

a podařilo se jim budovu
zpracovat kreativně. Budova je
typická velkými skleněnými
konstrukcemi (skleněné
stěny,stropy), a proto je vnitřek
letiště hodně osvětlený. Patří
mezi nejrušnější letiště. Je
v provozu od 12. října 1991.

autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

Bludiště:  Matěj Kulheim Úloha - Matěj Kulheim

Kartička na odpovědi k soutěži
JMÉNO : __________________
ODPOVĚDI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vyplňte, vystřihněte a vhoďte
do boxu na hale školy.

Jaké písničky bych vám mohla 
doporučit

Ahoj jsem zpět, v tomto článku
vám doporučím moje oblíbené
písničky.

John Newman - Cheating
John Newman - Tiring game ft.
Charlie Wilson
Sigala - Give me your love
Kungs vs Cookin' on 3 Burners -
This girl
DNCE - Cake By The Ocean
Deorro x Chris Brown - Five
More Hours

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ
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Pejsek a kočička šetří vodou Tak si uvědomili, že mají mnoho
limonády, ale obyčejnou vodu si
nepořídili. Hasiči museli jezdit
až do dalekého rybníka, a tak se
stalo, že zahradní altánek shořel.
Ach, jo, to bylo neštěstí, Co
budou dělat?
A tak chytrého pejska napadlo,
že si koupí vodní nádrž
na dešťovou vodu, aby mohli
mít vždy zásobu nejen
na zalévání, ale i když ji budou
potřebovat. Pořídili si zahrádku,
bazén, sprchu a vody si začali
víc vážit.
A pili už jen čistou vodu a na
limonády navždycky zapomněli.

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA

Pejsek jednou řekne kočičce, že
by mohli šetřit vodou a kočičce
to přijde jako dobrý nápad. "To
je super, nebudeme pít vodu, ale
limonádu," řekla.
Pejsek se hned druhý den
vypravil do obchodu a koupil
plný vozíček Coca-Coly. Přišel
domů a už slyší jak kočička
nadává, cože to koupil. "Vždyť
není zdravá, toho cukru, jak
budu vypadat!"
A zase další den jde do obchodu
kočička a ta zase koupí plný
vozíček Fanty, Přijde domů

a slyší psí štěkot a pejsek jí
vyčítá, že tak barevnou
limonádu pít nemohou, budou
mít zkažené zuby!
Sedli si za stůl a uvědomili si, že
žádná limonáda s cukrem jim
nesvědčí a že zvířátka přece pijí
jen vodu. Nachystali si misky
s vodou a šli spát.
V noci je vzbudila hasičská
siréna. Co se děje? Rychle se
podívali z okna a viděli, jak
začíná hořet jejich zahradní
domek. "Honem dones vodu! "
Ale vodu měli jen v miskách.

Příběh: Vojta má za 5 Vždyť to byla zábava. A za
necelou hodinu Vojta uměl
všechno. "A teď domů, rodiče už
mají strach!"
Vydal se domů a pes šel s ním
a už byli navždy kamarádi. A už
nikdy neměl žádnou pětku,
protože za psem chodil
na doučování.

autor článku:
MATEJ KULHEIM

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA

Už konečně tu byl barevný
podzim a první podzimní den,
který nezačal moc dobře
pro jednoho žáka jménem Vojta.
Nechtělo se mu učit a tak se
stalo, že dostal pětku z dějepisu.
Rozhodl se vydat pryč z domu,
ale předtím si vzal všechny
potřebné věci ze sklepa.
Protože už začínala být tma
a Vojta byl v hlubokém lese,
který skrýval hodně nebezpečí,
začal mít strach. Tak si lehl
pod strom, protože byl už hodně
unavený a usnul.

"Co, co, co, to je?" vylekal se,
protože před ním stál pes. Nebyl
to ledajaký pes, on totiž mluvil.
"Ahoj, Vojto, co tady děláš?"
Vojta koukal a nakonec z něj
vypadlo, že má strach jít domů.
Rodičům se nebude líbit, že
dostal kouli z dějáků. Pes byl
kamarád a hned věděl, jak vše
vyřešit.
"Já tě ten dějepis naučím a zítra
si vše opravíš." A začali. Učili se
dobu ledovou a vyprávěli si
o pralidech a pokračovali dál
a dál a Vojta se začal bavit.

SUPER SOUTĚŽ O SUPER CENY. 
ZÍSKEJ PŘEDBÍHAČKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY!!!
A máme tu skvělou
soutěž!!!! Pokud
správně odpovíte na tyto
záludné otázky, tak tři
vylosovaní čtenáři
mohou získat
předbíhačky do jídelny
na jeden měsíc. Platné
odpovědi budou jen ty,
které budou napsané

na odpovědní kartičce,
kterou si vystřihnete
ze str. 13
PÁTREJTE, ČTĚTE
A ODPOVÍDEJTE!!!!! ČEKÁ
VÁS DESET OTÁZEK.
1. Kde se nachází nejstarší metro
světa?
2. Jak se jmenuje nejmenší stát
světa?
3. Jak se jmenuje největší ostrov
světa, který je zároveň jeden
z nejchladnějších míst na světě?

4. Jak se jmenuje nejrychlejší
zvíře světa?
5. Jak se jmenuje nejrozšířenější
druh slona?
6. Jak se jmenuje nejrozšířenější
jazyk světa?
7. Kde leží nejhlubší jezero
světa?
8. Jak se jmenuje město,
ve kterém stojí nejvyšší budova
světa?
9. Jak se jmenuje a kde leží
největší vodopád světa?

10.Jak se jmenuje nejteplejší
obydlený kontinent?
ODPOVĚDI NAPIŠTE
NA LÍSTEK ZE STR. 13
A VHOĎTE HO DO BOXU
NA HALE ŠKOLY.

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Vtipy Vašek odpověď: „Nečuchat, učit!"
 
Učitel se ptá studenta. „Proč jsi
přišel pozdě?“
„Přece kvůli tý ceduli!“
„Jaký ceduli?“
„No tý, co stojí na rohu:
POZOR, ŠKOLA!“
 
V mateřské školce:
„Jak dělá pejsek, Honzíku?“
„Haf.“
„Mařenko, jak dělá kočička?“
„Mňau.“
„Jiříčku, jak dělá žabička?“
„Kvák.“
„Tomáši, jak dělá myš?“
„Klik, paní učitelko.“

 
Pračlověk vyčítá svému synu
známky na vysvědčení: „Tu
trojku z lovu chápu, jsi malý, ale
jak můžeš mít čtyřku z dějepisu,
když to má jen jednu stranu!“
 
Otec na třídní schůzce: „Proč
zrovna můj syn dostává pětky?“
Učitel: „Já bych mu dál rád
jinou známku, ale nic horšího
než pětku mu dát nemůžu.“
 
Pan učitel se ptá Karla:
„Můžeš mi na mapě ukázat
Olomouc?“
„Můžu, ale vlakem tam budete
dřív.“

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

Mám tady pro Vás další várku
vtipů, u které se všichni dobře
pobavíte.
 
"Vstávej synku, musíš
do školy!" "Maminko, já tam
nechci, oni mě tam vůbec
neberou, smějí se mi... Opravdu
tam musím jít?" "Musíš, musíš,
vždyť jsI učitel."
 
Škola
Učitel píše domů vzkaz: „Žák
smrdí, umýt!“
Po nějakém čase dostane
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Básnička

foto: google free grafika

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

 
Holky, kluci, pojďte sem,
dneska je studená zem,
vítr fouká, draci letí
a děti jen hledí.
 
Letí draci, letí dál,
letí, letí do oblak.
Leťte draci, leťte výš,
ve vzduchu víc uvidíš.

FOTOSTORY
Tady je první fotostory pro tento
školní rok. Ohledně tématu
u tohoto fotopříběhu, Vás musím
upozornit, ABYSTE TOTO
CHOVÁNÍ
NENAPODOBOVALI
VE ŠKOLE A ANI NIKDE
JINDE. FOTOSTORY
SLOUŽÍ POUZE JAKO
VTIP, NIKOLIV JAKO
INSPIRACE.
Děkuji za pochopení. Užijte si
tento příběh.

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ
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Mick Jagger a Rolling Stones

 
Ahoj! Konečně se hlásí Jonáš.
Budu pokračovat v psaní
o hudbě, slavných zpěvácích
a o hudebních skupinách.
Pro toto číslo jsem si vybral
Micka Jaggera, protože je
členem jedné z nejslavnějších
hudebních skupin a rád jeho
písně poslouchám.
 
Michael Phillip Jagger se
narodil 26. července 1943
v Dartfordu v Anglii. Jeho
dědeček i otec byli učitelé
a matka byla kadeřnice. Mick
byl starší ze dvou synů. Měl
bratra Chrise. Na střední škole
se jeho spolužákem stal Keith
Richards, se kterým si vytvořil
kamarádský vztah. O čtyři
roky později ze školy odešel,
a tak přerušil kontakt
s Keithem Richardsem.
 
S Keithem se setkal až po šesti
letech v roce 1960 na nádraží
v Dartfordu, kde se s ním
znovu skamarádil
kvůli společným zájmům.
Když Mick dokončil střední
školu, poznal se s kytaristou
Brianem Jonesem, se kterým
se i s Keithem nastěhoval
do bytu na Edith Grove
v Chelsea. Mick se chtěl stát
novinářem, a proto pokračoval
ve studiu. Zatímco Mick
studoval, Keith a Brian
zvažovali o založení vlastní
hudební skupiny. Mickovi se
nápad líbil a společně skupinu
založili. 
 
Ze začátku hráli v Londýně
v klubu naproti stanici metra
Ealing Broadway. Skupina
neměla žádné vybavení,
a proto si je půjčovali
od Alexise Kornera, který
s nimi hrál v klubu.
 
Členové skupiny se postupem
času měnili. Nakonec vznikla
původní sestava: Mick Jagger,
Keith Richards, Ronie Wood,
Charlie Watts, Brian Jones.
Skupina se začala objevovat
na koncertech a jejich
popularita se zvýšila. 16.dubna
vydali první album The

Rolling Stones. O měsíc
později album vyšlo i ve
Spojených státech amerických.
Album dosáhlo velkých
úspěchů. Na britském
žebříčku dvanácti nejlepších
alb se umístilo na prvním
místě.
 
V roce 1965 se kapela vydala
na turné po Velké Británii.
V té době byla označována
za nejúspěšnější ve Velké
Británii. Dokonce předčili The
Beatles. V roce 1967 byli Mick
Jagger a Keith Richards
zatčeni za držení drog. Oba
dostali tři měsíce pobytu
ve vězení. Nakonec jim byly
tresty zmírňeny.
 
Na začátku sedmdesátých let
po smrti člena skupiny Briana
Jonese se začal Mick učit hrát
na kytaru. Tím přispěl
k několika skladbám, jako
např: Sticky Fingers. V roce
1975 z kapely odstoupil Mick
Taylor, který nahrazoval
Briana Jonese. Mick Taylor
byl nahrazen Roniem
Woodem, který působil jako
kytarista skupiny Faces. 
 
V roce 1980 odstartoval Mick
svoji sólovou kariéru. První
sólové album Micka Jaggera
se jmenovalo She´s the boss.
Album produkovali Nile
Rodgers a Bill Laswell.
Na albě se podíleli i Herbie
Hancock, Jeff Beck, Jan
Hammer, Pete Townshend.
Po vydání alba She´s the Boss
Mick nazpíval s Michaelem
Jaksnem píseň State of shock.
 
V roce 1985 kapela Rolling
Stone vystupovala
na charitativním koncertě Live
AID, na kterém vystupoval
i Paul McCartney, Queen, U2.
O dva roky později vydal své
druhé sólové album Primitive

cool. V roce 1988 byl
na sólovém turné v Japonsku.
 
V roce 2001 vydal své čtvrté
sólové album Goddess in the
Doorway. Téhož roku Mick
vystoupil i s Keithem
Richardsem v New Yorku
na charitativním koncertě
po teroristickém útoku
na "Dvojčata" který se stal 11.
září . 
 
V roce 2007 se vydali Rolling
Stone na turné Bigger Bang
Tour, na kterém vydělali
neuvěřitelných 430 milionů
dolarů. Vyneslo jim to zápis
do Guinessovy knihy rekordů
za nejziskovější hudební turné. 
 
20. května 2011 založil Mick
Jagger skupinu SuperHeavy.
Členové skupiny jsou Dave
Stewart, Joss Stone, Damian
Marley a A. R. Rahman. 
 
V únoru roku 2012 Mick
zahrál v Bílém domě
pro prezidenta Baracka
Obamu spolu s B. B. Kingem,
Budym Guyem a Jeffem
Beckem.
 

Mick má celkem osm dětí a v
současnosti žije s baletkou
Melanií Hamrickouvou.
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