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TIPY NA ÚČESY ZA 5 MINUT
Jak udělat malý drdol, cop v drdolu
nebo zapletené copy se dočtete v
článku
ČTĚTE NA STRANĚ 8

TIPY DO KINA A DO
KNIHKUPECTVÍ
Plánujete jít do kina a nevíte na co
nebo si přečíst knížku a nevíte
jakou? Článek má pro Vás náměty ...
ČTĚTE NA STRANĚ 13

Co nového v 
časopise?

doplňovaček a hádanek. Nebude
chybět nějaké to vaření, výzdoba
interiéru a něco málo z módních
trendů. Svoje si tu najdou i naši
nejmenší spolužáci.
 
V tomto čísle se objeví i články,
o které jste nám napsali
na nástěnku časopisu. Pokud by
Vás zajímalo nějaké téma,
o kterém byste se chtěli
v příštím čísle dočíst, napište
nám ho taktéž na nástěnku
našeho časopisu v hale školy.
Uvítáme jakékoli připomínky či
nápady, které rádi zpracujeme

tak, aby byl náš časopis ještě
lepší, a aby Vás bavil.
 
V minulém čísle Kanické sojky
jste se mohli zapojit do soutěže
o VIP předbíhací kartičku
na měsíc březen, stačilo jen
vyluštit kvíz, vyplnit správné
odpovědi, vhodit anketní lístek
do stříbrného boxu v hale školy
a mít trochu štěstí abyste byli
mezi třemi vylosovanými
šťastlivci. Vyplnilo se rčení
"Komu se nelení, tomu se
zelení", a tak tentokrát všem
luštitelům, kteří nebyli líní
a anketní lístek do boxu vhodili,
se zelenilo a nyní je můžete
každý den vidět, jak první
usedají se svým talířem
do jídelny :) Je to tak, luštitelé
byli opravdu jen tři, proto
vyhráli všichni: Michal
Matoušek (III.třída), Nikol Rossi
a Eliška Halámková (VI.třída).
Všem moc gratulujeme!
Předávání jejich vysněných
kartiček jsme zdokumentovali :)
Tak co, zúčastníte se příště také?
 

 
Přístavba školy - zima
 
I v zimě pokračují práce
na přístavbě školy.Nová budova
nám roste skoro před očima
a opravdu se těšíme na novou
školní kuchyni, jídelnu a učebny.
Také se nemůžeme dočkat, až se
v novém prostoru znovu otevře
kroužek keramiky.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Milí čtenáři,
znovu máte tu možnost pročítat
si další číslo našeho školního
časopisu Kanická sojka.
Náš časopis postupně prochází
drobnými úpravami. Přidali jsme
nové rubriky a věříme, že si teď
v něm každý najde to, co ho
zajímá. Můžete se nejen zabavit
a poučit, ale také se zapojit
do různých soutěží.
Připomeneme si uplynulé školní
akce, dozvíte se různé
zajímavosti, pobavíte se
u spousty vtipů a můžete si
lámat hlavu při luštění

Krmení zvířátek

Ahoj, zdraví vás Tom. Tak jako
každý rok, poslední den
před vánočními prázdninami
jsme šli krmit do zdejšího lesa
zvířátka. Cestou jsme se ještě
zastavili před domem Toma
Horníka, který je nemocný.
Osobně jsme ho vidět nemohli,
zrovna se chystal na odjezd
do nemocnice. Někteří kluci
pro něj měli dárky, no, spíš
dobrůtky, jako třeba karamelky.
Po tomhle navštívení jsme šli
rovnou do lesa. Radši nebudu
říkat, jaká se strhla mela,
když jsme odcházeli. Procházeli
jsme za ulicí, kde bydlí Max.
Někteří se tam chtěli podívat,
hlavně Max, ale naše třídní paní
učitelka Jelínková zachovala
klid a šli jsme dál. Po nějaké

době jsme konečně došli
na určené místo. Někteří do lesa
donesli nesolené buráky, jiní
zase seno. Jablka nebo mrkve
jsme zvěři dát nemohli. Já se
svým kamarádem Maxem jsme
stavěli krmelec mezi větvemi.
Pomáhali nám ještě Barča a Ada.
Ada našla pár kaštanů, takže
jsme je tam dali. Jiní se po nás
trochu opičili, protože si
postavili vlastní krmelec. Ale to
už paní učitelka zavelela
k odchodu, a tak jsme se vrátili
do školy. Doufám, že zvířátkům
naše nadílka chutnala.

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Vánoční běh do schodů

Ahoj, máme tu vánoční běh
do schodů! Ano, tento rok byl
vánoční běh do schodů. Poslední
den před vánočními prázdninami
se děti kromě přejídání cukroví,
předávání dárečků a návštěv
zvířátek v lese věnovaly
i pohybové aktivitě. Skoro
všichni zdolávali schody
od šaten až k učebně
informatiky. Společně jsme
šestkrát vystoupali na nejvyšší
horu světa Mount Everest.
(Mount Everest je vysoký 8848
m n. m.)
___________________________
BESÍDKY
Také bych vás chtěl seznámit
s tím, jak probíhaly besídky
v VII. třídě. Nejdřív jsme se
samozřejmě sešli ve třídě. Každý
si mohl donést nějaké stolní hry,

takže jsme všichni
do "Vánočního běhu do schodů"
(viz. Patrik Běleja) hráli hry,
jako například karty, Člověče
nezlob se, atd. Poté jsme šli
běhat do schodů. Po běhu jsme
si všichni začali rozdávat dárky.
Naštěstí my v VII. třídě jsme
měli povoleno pouštět si hudbu,
ale nebyla to hudba, kterou si
zrovna učitelka představovala,
a tak jsme brzo byli povinni
hudbu vypnout. Celý den jsme si
moc užili (protože každý den,
kdy se neučíme, je dobrý)
a těším se na další besídky.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

třída VII.

autor článku:
PATRIK BĚLEJA

třída IV.
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Brněnské pověsti v Redutě

Ahoj,
minimálně čtvrťáci, páťáci
a šesťáci vědí, že jsme byli
před Vánocemi v divadle Reduta
na představení Brněnské pověsti
- O Brně vážně i nevážně… a s
čertem! Představení i zpracování
se mi líbilo a doufám, že i mým
spolužákům. Scénář napsal
Jakub Šafránek, který je zároveň
autorem knihy Brněnské pověsti.
 
Za deštivého odpoledne se
v jednom přívětivém brněnském
hostinci setkávají tři pocestní,
kteří si pro ukrácení svého
čekání na lepší počasí vyprávějí
o záhadách města Brna a jeho
dějin. A protože jedním
z vypravěčů je také vysloužilý
čert, můžete si být jisti, že
o zábavu, napětí i překvapení
bude postaráno! Dozvěděli jsme
se, proč se Brno jmenuje právě

Brno, že v Brně řádil strašlivý
drak a že jeden šikovný truhlář
před dávnými lety dokázal
během jediného dne vyrobit kolo
a dopravit je z jihomoravské
Lednice až do Brna.
Návštěva divadla byla
příjemným zpestřením školní
docházky v předvánočním
období a zároveň jsme si mohli
prohloubit znalosti z dějin
zábavnou formou. Příjemné
zážitky tohoto dne nám
zpříjemnila i návštěva
brněnských vánočních trhů, kde
jsme dokoupili poslední dárky
a nezapomněli ani na naše
žaludky. Byl to prima den.

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 4

Vánoční Brno

19.12. jela 7.-9.třída s volným
programem do vánočního Brna.
7. třída (ve které jsem i já) jela
autobusem do Brna společně se
šestou třídou (která jela
do divadla Radost). Společně
jsme navštívili asi 3 vánoční
trhy. První byl na Kapucínském
náměstí, kde byl i nádherný
vyřezávaný betlémek. Druhý
v pořadí bylo Moravské náměstí
i s nádherným Titanicem z ledu
a obrovským ruským kolem.
A naše poslední zastávka

s největším prostorem byl
Svoboďák, prošli jsme ho celý
a bylo to nádherné. Sice jsme
zde byli ve dne, takže to nebylo
nic moc, ale i tak skutečně
povedený výlet. Na zpátky nás
vzal opět autobus s kamarády
z nižších ročníků.

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

Filmový festival, Den pozdravů

Filmový festival
Před Vánocemi se dne 20. 12.
2018 uskutečnil Filmový
festival. Pokud někdo neví, o co
se jedná, tak je to projekce
filmů, které si samy děti zvolí.
Každý se mohl kouknout do jiné
třídy, podle toho, na co se chtěl
podívat. Také nemohlo chybět
malé občerstvení, takže jako
v každém kině tak i ve školním
kině se prodával
popcorn...mňam. Největší účast
byla asi na filmu Johnny
English. Spoustu dětí se ale
rozprchlo i do jiných tříd
na filmy Rrr, Grinch,
Mrazík,...určitě si to všichni moc
užili a nebojte se, příští školní
rok se festival bude opakovat,
takže o nic nepřijdete :)
 
Den pozdravů
Dobrý den...
Ahoj...Čau...Zdarec..." -

obyčejná a zcela běžná slova,
která ale mají velkou váhu.
Na středu 21. listopadu připadá
"Světový den pozdravů", který
v ČR není příliš známý.Má
velmi zajímavou historii - vznikl
v reakci na arabsko-izraelskou
válku v roce 1973. Studenti
Harvardovy univerzity byli
znepokojeni vidinou globálního
konfliktu, cítili se bezmocní
vůči tomuto dění a přemýšleli,
jak by mohli pomoci. Vymysleli
proto nápad se "Světovým dnem
pozdravů", kdy chtěli upozornit
světové vůdce na to, že je vždy
lepší spolu mluvit, než bojovat.
V žákovské radě jsme se
rozhodli tento den podpořit
a uspořádat ve škole. Vytvářeli
jsme plakáty a přemýšleli, jak
naučit zdravit ty, kteří to ještě
neumí. Naše práce zdobí
vestibul školy. Určitě jsme se
pustili do správné věci.

autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Anglické divadlo

Každý rok se žáci vyšších
ročníků účastní divadla
v anglickém jazyce. Ani letos
tomu nebylo jinak. Dne
13.12.2018 se žáci 7., 8., a 9.
třídy vydali do divadla
na divadelní hru jménem ''Diary
of Adrian Mole''(v překladu
Deník Adriana Moula). Já jsem
byl jedním z těch žáků a rozhodl

jsem se vám o tomto povedeném
divadelním kousku jednoduše
povykládat. Přijeli jsme
do onoho divadla kolem 10.
hodiny. Abych jednoduše zkrátil
celé povídání o tomto
představení, bylo naprosto
parádní. I když se celou dobu
mluvilo anglicky, tak jsme
všemu aspoň částečně rozuměli
(díky paní učitelce z angličtiny,
kde jsme si text překládali). Celé
divadlo se nesmírně povedlo a já
doufám, že se ještě za rok opět
na podobné anglické divadlo
podíváme.

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ
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Laser game, Vánoční dílny

Ráno 19.12.2018 jsme vyrazili
do Brna na Laser game. Všem
nám byla velká zima, ale
po setkání s Ochozáky jsme
vyrazili.
Cestou na zastávku tramvaje
jsme se dohadovali, zda
pojedeme tramvají nebo pěšky.
Lenost zvítězila. Přesto jsme
zastávku přejeli a museli se
vracet pěšky. Když jsme tedy
konečně dorazili na Laser game,
nebylo už času nazbyt. Rychle
jsme se převlékli a začali hrát.
Byli jsme v akční aréně po třech
týmech. Každý z nás hrál dvě
hry. Po skončení Laser game
jsme šli na Zelný trh, kde byl

rozchod asi 30 minut. Každý si
koupil vánoční dárky, nebo něco
k snědku. (Kdo by neměl hlad
po náročné Laser game?)
Po rozchodu jsme šli na autobus.
Po půl hodině čekání byli
všichni promrzlí, ale natěšení
na Vánoce.
Výlet se mi líbil a ráda bych ho
zopakovala znovu.
 
Jana Čivišová
 
Dne 14.12. v pátek se
uskutečnily vánoční dílničky.
Tyto dílničky probíhaly třetí až
čtvrtou hodinu na hale školy.
Vánoční dílničky se konají
každý rok, a buď to jsou
velikonoční nebo zimní . Každý
výrobek stál 10 Kč. Mohli se
zúčastnit všichni žáci školy
a něco si vyrobit.Tyto výrobky
se daly vytvořit na pěti
stanovištích, kde byly paní
učitelky. Hotové dárky si pak
děti odnesly domů a ukázaly
rodičům.
Třída 2.B vyrobila krásného
anděla z jutového provázku.

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ

Canisterapie

Ahoj, tady Valča. Jsem nová
v časopise a mám pro vás něco
o canisterapii. Slovo canisterapie
vzniklo v ČR pod latinským
názvem ( canis = pes, terapie =
léčba). Kontakt se psem
představuje účinné rozptýlení
pro lidi s nějakou
psychologickou poruchou.
Například v dětských domovech,
kde je pes pro děti kamarádem.
Canisterapie napomáhá
procvičování některých částí
těla. U dětí se canisterapie
nejčastěji využívá při práci

v logopedii. K léčení částí těla se
používá polohování.
My, čtvrťáci, jsme absolvovali
hodinu s pánem, který měl dva
psy a ukazoval nám, jak se o psy
správně starat. Všichni jsme byli
nadšení a odnesli jsme si spoustu
nových znalostí.

autor článku:
VALERIE NĚMCOVÁ

třída IV.

Hledáme společný rytmus 
Dětský karneval
6.3. jsme v tělocvičně
absolvovali workshop s názvem
"Hledání společného rytmu".
Na začátku nás lektor seznámil
se základní technikou hraní
na drumben. Potom jsme již
pod jeho vedením zkoušeli
vytvářet jednoduché rytmy.
Netrvalo dlouho a pustili jsme se
do vyluzování zvuků podle naší
fantazie. Bylo to trochu těžší,
když jme měli opakovat
jednoduché skladby svých
spolužáků.Vymyslela jsem
i svoji skladbu a povedla se.
Určitě jsme si to užili a vybili
nějakou tu energii.
Na závěr nám byl představen
hudební nástroj australských
domorodců, Didgeridoo (
Didžerydu ). A k němu se
vztahuje tato legenda.
Když jeden dřevorubec kácel
strom, tak v něm byli termiti.
A on je nechtěl hodit do ohně.
Tak do dutého kmene foukl.
A přitom z něj vyloudil zajímavý
zvuk. A tak vznikl hudební
nástroj Didgeridoo (Didžerydu).
KARNEVAL
Jako každý rok, tak i letos naše
školní družina pro všechny děti
i zájemce pořádala karneval.

Sešli jsme se v sobotu odpoledne
a přivítala nás barevně
vyzdobená hala a v jídelně jsme
si mohli koupit občerstvení.
Třeba dobrou buchtu, skvělé
pizza šneky, popcorn
a limonádu. Celou akci
moderovala paní vychovatelka
Kořínková. Čekala nás bohatá
tombola a já jsem vyhrála šest
cen. Domů jsem si odnesla
omalovánky, lupu, nálepky
na auto a minibasketbal. Celou
dobu jsme tančili na naše
oblíbené písničky. Mohli jsme
soutěžit i v připravených
atrakcích. Tam jsme vyhrávali
sladké odměny, což byly
bonbóny. Připravila jsem si
skvělou masku, šla jsem
za černou kočku. Tento den se
nám skvěle vydařil a těšíme se
příští dětský karneval.
A překvapilo mě, že nikdo
neměl stejnou masku. Víte,
někdy se může stát, že se víc lidí
oblékne do stejného kostýmu.
A nestalo se to.

autor článku:
KAROLÍNA KUČEROVÁ

Srdíčkový den

V roce 2019 byla první akcí
Srdíčkový den. Už ve čtvrtek
nám deváťáci připomenuli, že
zítra (v pátek 8.2.) bude
Srdíčkový den, a že si máme
přinést červené nebo růžové
oblečení.Tento den byl na naší
škole místo tradičního
Valentýna. V něm jsme si měli
vyjádřit malými srdíčky naši
sympatii, kamarádství, nebo i
možná lásku.

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

autor článku:
KAROLÍNA KUČEROVÁ
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Zima
Zima je jedno ze čtyř ročních
období mezi podzimem a jarem
střídajících se v mírných
a polárních oblastech.
Na severní polokouli nastává
zima v době, kdy je na jižní
polokouli léto, a obráceně.
Astronomická zima začíná
o zimním slunovratu, kdy je
nejdelší noc a nejkratší den. Je
obdobím s nejnižšími teplotami.
Astronomická zima začíná
zimním slunovratem (na severní
polokouli zpravidla připadá
na 21. prosince, na jižní na 21.
června). Končí jarní

rovnodenností (na severní
polokouli zpravidla připadá
na 21. března, na jižní 23. září).
Přesný čas začátku je dán
okamžikem slunovratu
a rovnodennosti, v kalendáři
mohou být termíny počátku
a konce o den posunuty
kvůli nepravidelnostem
souvisejícím s přestupnými roky.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Umělý sníh

Vyrobte si sníh!
Co budeme potřebovat: 1x
jakákoliv bílá pěna na holení
(může být pánská i dámská, jen
pozor na vůni), 2x krabička
bramborového škrobu, trochu
třpytek (jakákoliv barva, nejlépe
stříbrná). A jak na to? Do velké
mísy nastříkáme pěnu na holení.

Do ní pak rychle nasypeme dvě
krabičky bramborového škrobu
a intenzivně promícháváme tak,
až bude pěna trochu sypká.
Potom přidáme třpytky dle
vlastní fantazie a opět mícháme
až do sypké konzistence. Tak
bychom měli poznat, že je
umělý sníh hotový. Po pohrání si
se sněhem ho musíme uskladnit
do uzavíratelného pytlíku
nebo krabičky. A je to!

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Zimní kvíz

1.Jak dlouho trvá zima ?
A)157 dní B)111 dní C)90 dní
2.Dává se v zimě do krmítka
něco pro ptáčky ? ano-ne
3.Kolik zimních svátků je
v zimě?

A)5 B)7 C)10
4.Kolik je vánočních svátků
v zimě?
A)1 B)2 C)3
5.Může se dávat ptákům rohlík
do krmítka? ano-ne

autor článku:
MATĚJ KULHEIM

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA

Básnička Zima
Velká zima už je tu,
sníh padá na lopatu.
Už tu stojí sněhuláci,
dali dětem velkou velkou práci.
 
Můžeme se bobovat,
můžeme i sáňkovat,
můžeme se koulovat,
nebo si zalyžovat.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Kočka v zimě

 
Ahoj, už jsem znovu tady
a přináším vám zajímavé téma,
o kočkách a zimě. Když se řekne
kočky a sníh, tak to moc k sobě
nejde, co? Že kočky nemají rády
sníh, to už víme, ale jak to
probíhá v domácnosti
nebo venku, to už ne!!!
 
Nejprve se podíváme
na domácnost. Já mám svou
kočičku jménem Hugo, už mu
jsou tři roky, takže je to veliká

kočka, ale když se setkal se
sněhem, nebyli z nich hned
kamarádi. Vyšla jsem s ním ven
a položila ho na sníh a čekala, co
se bude dít. Ze začátku se lekl
a uskočil, chvíli zůstal nevěřícně
koukat, co to kolem něj je,
a očuchal si místo. Potom rychle
utíkal domů, protože ho to
mezi polštářky studilo, začal si
je čistit, aby ten nebezpečný sníh
odstranil, pak už si jen zalezl
do svého pelíšku a pro jistotu
rychle usnul.

A jak to probíhá venku? To ani
já přesně nevím, ale dokážu si to
představit. Venkovní kočky jsou
většinou zalezlé někde v keři
nebo si najdou nějaký dobrý
úkryt před zimou. Venkovním
kočkám sníh moc nevadí,
protože si už zvykly (ale
neříkám, že i venkovním
kočkám sníh nestudí
mezi polštářky), ale domácí
kočky si na to jen tak
nezvyknou. Kočky v něm
většinou s ostatními kočkami

dovádí a hrají si.
 
 
PS: Jestli se vám toto téma líbí
a chtěli byste se dozvědět další
zajímavosti o kočkách, tak mi
dejte vědět na nástěnku.

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ
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Tuleň obecný

foto: google free grafika

Ahoj, teď si můžete přečíst něco
málo o tuleňovi obecném. Tuleň
obecný (Phoca vitulina) je pravý
tuleň zakládající kolonie
na severní polokouli. Je
nejrozšířenějším ploutvonožcem
světa. Jeho globální populace
čítá zhruba 400–500 tisíc
jedinců. Na souši se pohybuje
po břiše.Váží 55–170 kg. Je
dlouhý 1,4–1,9 m. Pod velkýma
očima jsou těsně u sebe
postavené nozdry ve tvaru
písmene V. Barva těla je
variabilní, většinou tmavě hnědá

nebo světle šedohnědá s malými
kroužky a skvrnami. Tuleň
obecný může způsobovat potíže
v oblastech rybolovu,
protože jeho hlavní potravou
jsou sledi, smačci, halváči,
štikozubci a tresky, které loví
při ponorech trvajících 3–5
minut. Je to savec, žije ve vodě
i na souši.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Příběh o Vánocích

Zase po roce nastala zima
a blížily se Vánoce. Filip a Mike
tyto Vánoce chtěli prožít
prolézáním jeskyní, kterých je
v zimě celkem velké teplo, ale
popravdě je tam pořád 8 stupňů.
Opravdu dlouho chystali celou
cestu a měli velmi velké štěstí,
že jim rodiče dovolili celý výlet,
i když moc se jim nápad kluků
nelíbil.
Na cestu si nachystali dvě
vysílačky, každý si vzal 3 litry
čisté vody, sušené maso, aby
nebyl batoh moc těžký, dlouhé
lano, krabičku poslední
záchrany, kladivo, hřebíky
do skály a velmi silnou svítilnu,
led žárovku a hromadu
náhradních baterií. Pak se vydali
na dlouhou cestu, která vedla
mezi starými stromy a za
necelou hodinu a půl už byli
na místě, kde chtěli strávit tři
dny.
Začali lézt do jeskyně
a najednou se Mike zasekl
v úzkém tunelu a nemohl dál.
Po pěti minutách už začal myslet
na nejhorší, že tam zůstane
navždy. Filip se ho pořád snažil
vytáhnout, ale nešlo to, až ho
nakonec po dlouhé době

a velkém úsilí přece jen vytáhl.
To byla radost, že je Mike
zachráněný. Poté šli do jeskyně,
samozřejmě si museli najít místo
pro hlavní základnu, ve které
budou mít schované věci,
když polezou v jeskyni .
Začínali být unavení, tak si lehli
do pukliny, kterou voda vymlela
před mnoha lety. Když začínal
druhý den, kluci se vydali
na prozkoumávání jeskyně.
V jedné z jeskyň, kam se dostali
omylem, objevili starou chatku.
Když už byli u ní, objevili, že se
tam někdo snažil zabydlet
a najednou uslyšeli, jak se k nim
někdo blíží. Okamžitě začali
utíkat pryč, měli strach. Cestou
jen v rychlosti popadli svoje
věci, utekli ze skály a už se tam
nevrátili, takže ve skále byli jen
jeden a půl dne. To jim ale
vůbec nemuselo vadit, protože v
dalším díle se do jeskyně opět
vydají. Ale o této další výpravě
se dozvíte až v dalším čísle
časopisu.

autor článku:
MATĚJ KULHEIM

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA

Tučnák císařský

foto: google free grafika

Tučňák císařský (Aptenodytes
forsteri) je nejvyšší a nejtěžší
ze všech tučňáků. Je endemitem
Antarktidy. Samec má stejné
rozměry i zbarvení peří jako
samice, dosahuje výšky 122
centimetrů a váhy mezi 22–45
kilogramy. Hřbet a hlavu má
černou, břicho bílé a okolí uší
žluté. Jako všichni ostatní
tučňáci je nelétavý a jeho křídla
jsou tuhá a zploštěná v ploutve.
Loví většinou ryby, ale i korýše,

například kril, a hlavonožce,
například krakatice. Při lovu
může pod vodou zůstat až 18
minut a ponořit se do hloubky až
535 metrů. K tomu má
přizpůsobené tělo – má krev,
která mu umožňuje fungovat
i při malých hodnotách kyslíku,
tvrdé kosti, které zvládnou velký
tlak v hloubkách a schopnost
zpomalit metabolismus
a pozastavit funkci méně
důležitých orgánů.
Tučňák císařský je známý svými
cestami, které dospělí jedinci
každý rok uskutečňují
kvůli páření a krmení mláďat.
Velké skupiny ptáků, ve kterých
mohou být až tisíce jedinců,
cestují 100–160 km. Je to jediný
druh tučňáka, který se
rozmnožuje během antarktické
zimy. Samice snese jediné vejce,
které opatruje samec a samice

foto: google free grafika

mezitím v moři loví potravu.
Po vylíhnutí mláděte se o něj
rodiče starají v kolonii.
V přírodě tučňák císařský žije
většinou okolo 20 let, ale
pozorování naznačují, že někteří
jedinci se mohou dožít až 50 let.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Sněhové lidičky

Koule, koule, kouličky,
děláte z nich lidičky.
Lidi, lidi, připravte se,
koulovačka bude zase.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ
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Vánoce

foto: google free grafika

autor článku:
FILIP OPLETAL

Vánoce
 
Vánoce jsou křesťanské svátky
narození Ježíše Krista. Předchází
jim doba adventní a Štědrý den
jako příprava na vlastní svátek,
následuje doba vánoční až
do neděle po 6. lednu
v římskokatolické církvi,
v jiných západních církvích
do svátku Zjevení Páně (6.
ledna). Ve většině pravoslavných
církví se datum svátků stanovuje
podle juliánského kalendáře,
takže datum 25. prosince
v současnosti připadá
na gregoriánský 7. leden. První
zmínky o křesťanském slavení
Vánoc pocházejí z 2. století,
o svátku s pevným datem 25.

prosince ze 4. století z Říma.
K Vánocům se pojí množství
lidových zvyků jako koleda,
vánoční stromek, jesličky
(betlém), vánoční dárky, které
podle české tradice nosí Ježíšek,
či vánoční cukroví. Ve 20. a 21.
století se Vánoce v mnoha
zemích chápou především jako
svátky pokoje, rodiny a lásky
a lidé je slaví v rodinách
bez ohledu na náboženské
vyznání. Zvyku dávat dárky
hojně využívá obchod a reklama.
Slovo Vánoce pochází
ze staroněmeckého wāhnachten
(dnes Weihnachten), složeného
z wīha- (světit) a Nacht (noc).

Zimní 
táta

Chumelí se chumelí
táta leží v posteli.
Chumelí se ještě víc,
sníh padá i do Kanic.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Sněhuláci

Sněhuláci, sněhuláci
co to venku děláte,
jak to že nenastydnete,
když venku zima je.
 
My jsme my jsme ze sněhu,
nám zima není,
nastydnou už nechceme,
i když zima není.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Vánoční kapr
Při těchto úpravách je několik
obměn. Buď ryby syrové
s různými přísadami vložíme
do ohnivzdorné porcelánové
misky a zapečeme je v troubě
s bramborami, popřípadě i zalité
žloutkem rozkvedlaným
v mléce, anebo je dušené či
pečené rovněž s různými
přísadami a posypané sýrem,
někdy i strouhanou houskou
a pokapané máslem v troubě
opečeme.

autor článku:
JAN MALÁŠEK

Většina lidí shání kapry těsně
před Vánocemi, ale my máme
kapra uloveného už měsíc
před nimi.
Kapr je sladkovodní ryba a dá se
chytit skoro všude. Je to
všežravec. Chytá se na pelety
a nebo i na žížaly nebo na boilie,

což jsou takové kuličky, které
rybám nádherně voní. Ale dá se
chytit i na rohlík nebo na chleba.
A teď co s ním? Co úprava?
Třeba usmažit, upéct? Vyhledal
jsem, jak zajímavě lze rybu
přichystat.
Zapékání a opékání ryb

Lyžák
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Šumivé bomby

Co může být lepším dárkem než
ten vlastnoručně a s láskou
vyrobený? Zkus vyrobit šumivé
bomby do koupele - při výrobě
i následném použití bude
spousta legrace! S výrobou by ti
raději mohli pomoci rodiče!
Recept na šumivé bomby
do koupele: 100 g soda
bikarbona, 50 g kyselina
citrónová, 50 g kukuřičný škrob,
50 g epsomská sůl, cca 1 lžíce
oleje, 1 lžíce vody - postupně
nastříkat, barviva, vůně.
1. Sodu, sůl a kyselinu
citronovou nasypeme do čisté
a suché nádoby. Smícháme
s vůní a barvivem - pozor, ať
směs nezačne šumět. Vše
důkladně promícháme. Je nutné
pracovat v gumových
rukavicích!!!
2. Na směs postupně a lehce
dostříkáváme vodu (pozor, aby
nevyšuměla směs). Stačí cca 1

stříknutí. Osvědčilo se, že si
stačí stříknout vodu na rukavici
a poté rychle propracovat směs.
3. Směs nesmí být moc suchá.
Správná konzistence je taková,
že když se zmáčkne mezi prsty,
tak drží tvar.
4. Když je směs hotová, dáme ji
do formy. Jako forma se dá
použít takřka cokoli - formičky
na led, formičky na cukroví,
apod.
5. Je lepší nenaplnit formičku
vrchovatě - je lépe nechat ji
lehce nedoplněnou, aby bomby
dobře držely v balíčcích.
6. Vyplněné formičky necháme
cca 1 hodinu schnout. Poté
šumivky z formiček vyklopíme
a máme hotovo!

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Borůvkové knedlíky
Ahoj, minule jsme měli
pohankové palačinky, doufám,
že vám chutnaly a dnes si
povíme o borůvkových
knedlících. Pro 5 porcí budete
potřebovat:
600g hrubé mouky, 500g
borůvek, 2 špetky soli, 20g
cukru, půl kostky droždí (21g),
350 ml mléka, 2 žloutky, 10g
másla
a po té buď tvaroh, mák
nebo strouhanku (podle vaší
chuti).
POSTUP PŘÍPRAVY:
Droždí rozdrobíme do hrnku,
přidáme cukr a část mléka.
Promícháme a necháme v teple
vzejít, trvá to přibližně čtvrt
hodiny.
Do mísy přimícháme mouku se
solí, vlijeme do ní vzešlé droždí
a zbylé mléko, v němž jsme
rozmíchali vejce. Osolíme
a vypracujeme těsto. Posypeme
ho moukou a necháme na teplém
místě asi hodinu kynout.
Vykynuté těsto vyklopíme
na mírně pomoučněnou pracovní
plochu a uhněteme z něj silnější
váleček. Z toho pak oddělujeme
jednotlivé dílky, každý
roztlačíme v dlani a zabalíme
do něj asi dvě lžičky borůvek.
Připravené knedlíky přikryjeme

utěrkou a necháme je asi čtvrt
hodiny kynout.
Knedlíky vložíme do osolené
vroucí vody. Zakryjeme to
poklicí a vaříme tři minuty.
Poklici sundáme, knedlíky
ve vodě obrátíme a už odkryté je
vaříme ještě tři minuty. Přesná
doba záleží na jejich velikosti.
Když je vyndáme, hned je něčím
propícháme, aby z nich unikla
pára a nesrazily se, přelijeme je
rozpuštěným máslem, posypeme
nastrouhaným tvarohem
a cukrem.
Přeji dobrou chuť ;-)
Jak se Vám knedlíky či
palačinky povedly mi dejte
vědět! Můžete na nástěnku
časopisu neb do stříbrného boxu.

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 4

Imagine Dragons

Znáte toto skupinu? Pokud ne,
představme si ji.
Imagine Dragons je americká
rocková skupina z Las Vegas
založená v roce 2008. Jejími
členy jsou zpěvák, klavírista,
kytarista a bubeník Dan
Reynolds, baskytarista Ben
McKee a kytarista Wayne
Sermon a také bubeník Dan
Platzman. Skupina je
přirovnávána k takovým
kapelám jako jsou The Killers
nebo Arcade Fire. Pro širokou
veřejnost na celém světě se
poprvé proslavili písní
„Radioactive“.
V roce 2008 hlavní zpěvák Dan
Reynolds poznal bubeníka
Andrewa Tolmana na Brigham
Young University, kde oba
studovali. Tolman do kapely
přivedl svého kamaráda
ze střední školy, Daniela Wayna
Sermona, který absolvoval
na Berklee College of Music.
Tolman poté do skupiny

angažoval svou ženu Brittany
Tolman, aby zpívala doprovodné
vokály a hrála na klávesy.
Sermon poté přišel se svým
spolužákem Benem McKeem,
aby se přidal ke kapele a tím se
doplnili členové kapely. Skupina
se proslavila v Provu v Utahu,
svém rodném městě, a pak
přesídlila do Las Vegas, rodného
města Dana Reynoldse, kde
nahrála a vydala své první tři
extended play.
Jejich hudba je často popisována
jako pozitivní a povznášející.
Skupina se zdržuje od používání
hrubých výrazů ve svých textech
nebo na jejich koncertech.
Jméno skupiny je anagram,
původní slova jsou známá pouze
členům kapely.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Víte, že?

Ahoj, vítám vás u pokračování
VÍTE, ŽE...?
Víte, že?
- netopýr je jediný savec, který
létá?
- netopýři při vylétnutí z jeskyně
zatočí vždy doleva?
- na každého člověka připadá
milión mravenců? A na každého
člověka připadá 200 miliónů
hmyzu?
- včela musí navštívit 4000
květin, aby naplnila jednu
polévkovou lžíci medem?
- velbloudi se rodí bez kostí?
- chlupy sobů jsou uvnitř duté

jako trubky?
- všechen hmyz má 6 nohou?
- zlatá rybka má paměť jen na 3
vteřiny?
- žáby nemohou polykat potravu
s otevřenýma očima?
- žáby nepijí (absorbují vodu
přes kůži)?
No řekněte, věděli jste to?

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 4
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Tipy na účesy za pět minut

Ahoj, jsem tady s nějakými tipy
na účesy do školy, které Vám
nezaberou více než pět minut.
 
1.Malý drdol: nejprve si vlasy
rozdělíme na polovinu
a zagumičkujeme, malý culík
provlékneme skrz (mesh) donut
(pokud nemáte, koukněte
na livehacky s vlasmi), kolem
donutu obtočíme vlasy

a připevníme gumičkou, zbylé
prameny obtočíme kolem
vzniklého drdolu
a zapinetkujeme. A JE
HOTOVO !!!!
 
2. Druhým tipem je cop
v drdolu: první věc - vlasy si
dejte do culíku a zapleťte je
do copu, ten pak už jen stačí
obmotat dokola a konečky
připinetkovat nebo dát
pod gumičku.
 
3.Třetím účesem a taky
posledním jsou zapletené copy:

Po stranách hlavy vezměte malý
pramen a udělejte malý copánek.
To stejné proveďte i z druhé
strany. Vzadu je nakonec spojte
a máte hotovo.
 
PS: Jestli se vám toto téma líbí,
dejte vědět na nástěnce časopisu

dole na hale.

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ

Výtvarné práce našich žáků

Livehacky na vlasy
Ahoj, jsem tu opět s novým
tipem na článek. Tentokrát je
o vychytávkách s vlasy.
 
1. První je na vlnité vlasy
přes noc: tento tip jsem si
vyzkoušela i sama. Na tento
livehack budete potřebovat
několik pinetek a lak na vlasy.
Vezmete si pramínek a obmotáte
ho kolem pinetky, takhle uděláte
celou hlavu a máte hotovo.
Nemusíte si dělat tak tenké
prameny, aby to netrvalo moc
dlouho. Nebo si jednoduše
udělejte pár copů, nezapomeňte
však vzniklé vlny zalakovat
lakem na vlasy.
 
2. Druhým tipem je ponožkový
donut na vlasy: Vemte si
ponožku odstřihněte vrch
ponožky (palce) a srolujte ji
do velikého donutu. To je celé.

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ
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Jak rychle usnout?

Nemůžete spát? Podívejte se
na 6 osvědčených tipů jak rychle
usnout a užít si hluboký spánek.
Patříte mezi ty, kterým dělá
problém rychle usnout? Trpíte
nespavostí? Vyzkoušejte je,
třeba vám konečně něco z toho
pomůže.
 
1. Představte si své oblíbené
místo
Spíše než počítat ovečky
pomáhá vizualizovat prostředí,
nějaké oblíbené místo, které vás
činí klidným a zároveň
šťastným. Klíčem k úspěchu je
přemýšlení o scéně, která je
natolik poutavá, že vás na chvíli
odvádí od vašich myšlenek
a starostí. Bylo prokázáno, že
lidé, kteří si představovali pláž
a vodopády, usnuli o dvacet
minut dříve než ti, kteří si
nepředstavovali nic nebo počítali

ovce. Také vám to může pomoci
lépe zvládat stres, myšlenky
na krásná místa a pocity vždy
pomáhají.
 
2. Levandule pomáhá
Někteří lidé dobře reagují
na vůně. A levandule krásně
voní a má také uklidňující
účinky. Vyzkoušejte!
 
3. Dopřejte si teplou sprchu
Dejte si teplou sprchu, zahřejete
svoje tělo. Poté jděte spát,
protože vaše tělo se po sprše
ochladí a ideální podmínky
pro spánek jsou připraveny.
Sprcha může být velmi
uvolňující a pokud si ji bude
dopřávat každý večer ve stejnou
nebo podobnou dobu, bude se
vám usínat skvěle, jelikož tělo
už ví, co po sprše přichází ...
 

4. Schovejte hodiny
Nemůžete spát, neustále
sledujete hodiny, jak ručička
míjí dvanáctou hodinu, říkáte si,
jak usnout… Udělejte si
laskavost: skryjte hodiny a dejte
je někam, kde na ně neuvidíte.
Neustálá kontrola času pouze
zvyšuje váš stres, což ztěžuje
nervovému systému rychlé
a klidné usnutí.
 
5. Vstaňte a dělejte nějakou
aktivitu po dobu 10 minut
Pokud nemůžete usnout po dobu
15 minut, vstaňte a jděte dělat
nějakou činnost, která zaměstná
jak vaše ruce, tak i hlavu,
například omalovánky. Zůstaňte
daleko od televizoru
a digitálních obrazovek. Účelem
je, aby si vaše tělo nespojilo
pocit toho, že jste vzhůru s vaší
postelí. Všechno v životě má

stimulační hodnotu, dokonce
i vaše lůžko, což znamená, že
vaše tělo by mělo rozpoznat, že
ležet v posteli znamená, že je čas
jít spát. Vylézt z postele je
opravdu těžké, ale nezbytně
nutné. Pokud strávíte 10 hodin
v posteli, ale spíte pouze šest, je
to opravdu špatné. Vaše postel se
stává místem pro myšlení,
starosti, sledování televize a ne
pro spaní.
 
6. Noste do postele ponožky
Ve studii si účastníci oblékli
ponožky, což rozšířilo krevní
cévy až k povrchu kůže. Opět
dojde k ochlazení vašeho těla.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ

Osvěžte svůj šatník a okouzlete 
přicházející jaro!
Osvěžte svůj šatník a okouzlete
přicházející jaro! Abyste
v novém roce 2019 byli stále in,
podíváme se na to, co se nosí
a čím uděláte dojem na ostatní.
Nechte se inspirovat!
Móda pro holky:
Letos se nosí hlavně svetry,
kardigany, šaty po kolena,
košile, topy, džínová bunda,
trika s dlouhým i krátkým
rukávem, sukně s květinovým
vzorem, kostkované kalhoty,
dlouhé košile po kolena, džíny,
a to vše v pastelových barvách.
Jako doplňky můžeme použít
hodinky, pásky, šálky. No a jak
to zkombinovat? Mám pro vás
nějaké tipy.
•Na teplejší dny se skvěle hodí
kostkované kalhoty,
jednobarevné tričko (nejlépe
v pastelových barvách)
s džínovou bundou. pokud jste
ale spíše na šaty nebo sukně, tak
si je klidně můžete vzít. K tomu
třeba kytičkovou čelenku
nebo zaplést copánky.
•Pokud je zase hrozná kosa,
nezapomeňte ještě stále nosit
šálu a čepici. Teď jsou in
čtvercové šály přeložené

na trojúhelník. Většinou se
slaďují barvy šály+čepice.
•Když milujete džíny, mám
pro vás pár tipů, k čemu si je
vlastně vzít a na jakou akci jsou
vhodné. Začneme tedy pěkně
od začátku. Džíny můžeme nosit
s tričkem s nápisem,
jednobarevným i různě
pestrobarevným. Ale nesmí se to
přehánět! Moc hezké jsou
i džíny s košilí nebo s
kardiganem. Někdy u ostatních
můžete vidět i svetry

nebo mikiny. A teď co si vybrat
a kam! Pokud jdete někam
do města, je skoro jedno, co si
na sebe dáte. Můžete tímto
vyjádřit svoji náladu, jaké je
roční období, nebo třeba část
života, kterou právě procházíte.
Je jen na vás, jak se ten den
cítíte. A i když frčí pastelové
barvy, nic nepokazíte
pestrobarevným tričkem. Vždy
si stačí říct: To jsem já a tak
budu vypadat :)
Móda pro kluky:

Letos se nosí mikiny bez zipu,
trička s krátkým i dlouhým
rukávem, košile, džíny různých
barev (hl. světle modrá,
oranžová, černá, hnědá, šedá,
khaki), čepice, džínová bunda,
tenisky, kšiltovky. Opatrně
s kombinací, mám pro vás
doporučené kombinace.
•Jako u holek, tak i u vás jsou
trendy džíny. A vy máte tu
možnost, že si můžete vybrat
z více barev, tím pádem i z více
kombinací. Je jen na Vás jak to
zkombinovat, ale já vám trošku
poradím. Oranžové džíny, černé
tričko, chlapecký šátek, tenisky.
Co vy na to? Nebo třeba černé
džíny, modrá nebo červená
mikina, polobotky nebo tenisky.
Pokud stále nic, tak i khaki
džíny, černobílá košile, bílé
tenisky a tričko. A jestli jste
na tu modrou, tak stačí džíny,
džínová bunda, šátek kolem
krku, bílé nebo černé tričko
(klidně s nápisem) a nakonec
polobotky, tenisky
nebo kotníkové boty.
Pokuste se těmito tipy a radami
řídit, doufám, že se vám to líbilo
a budu se těšit s vámi na další
módní článek.

autor článku:
VERONIKA CHYBOVÁ
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Videohry

foto: Vietnam 1968

Ahoj, vítám vás u pokračování
Video her, přesněji Robloxu.
Dnes si povíme o dalších 2
hrách a doufám, že se vám toto
pokračování bude líbit. Tak
a jdeme na to:
Restaurant Tycoon je hra,
ve které stavíte svoji restauraci
a kupujete za herní peníze stoly,
židle, pohovky, ... no prostě
nábytek do restaurace. Peníze
vyděláte tak, že obsloužíte
zákazníky, uvaříte jim jídlo,
odnesete talíře a poté prostě
jednoduše odejdou a nechají
vám tu peníze a občas dokonce
dostanete i spropitné - diamanty,
za které si kupujete speciální
věci. Před restaurací máte
hodnocení vaší restaurace.
A podle toho můžete vaši
restauraci zlepšovat a také
do své restaurace můžete
najímat číšníky, kuchaře různých

zemí, a spoustu dalších
pomocníků. Svoji restauraci
budete muset hodně rozšířit,
abyste dosáhli 5* (stejně jako já
a rozhodně to trvalo docela dost
dlouho). Za mě to je super
tycoon, který se rozhodně
povedl.
Další hra: Vietnam 1968 je super
střílečka, ve které máte na výběr
z dvou národů (zemí) a to
Vietnamu a USA. Tahle hra je
podle pravdivé události, a to
vietnamské války, ve které
vyhráli Vietnamci. Poté, co si
vyberete národ, máte na výběr
z 5 rolí, tedy klasického vojáka,
inženýra, záchranáře,
odstřelovče (snipera) a vojáka
s lehkým kulometem. Objevíte
se na náhodných místech
a snažíte se zabít co nejvíce
protivníků, a poté získáte xp, dál
máte v hlavní nabídce vpravo
dole levly (úrovně) a postupem
levlů si odemykáte nové zbraně.
Jsou 2 typy map: 1.: zem
proti zemi, 2.: USA obsazuje
vietnamské město. Super hra,
kterou rád hraji. Tímto bych se
s vámi chtěl rozloučit, tak ahoj :)

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL
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Selena Gomez

Selena Marie Gomezová
(nepřechýleně Gomez, narozena
22. července 1992, Grand
Prairie, Texas, USA) je americká
herečka, zpěvačka a módní
návrhářka, která je známá svou
rolí Alex Russo v Disney seriálu
Kouzelníci z Waverly, který
dvakrát obdržel Cenu Emmy.
Následně také hrála
v televizních filmech A zase
jedna Popelka, Kouzelníci
z Waverly Film, a Program
pro ochranu princezen. Ztvárnila
také hlavní roli v divadelním
filmu Ramona a Beezus a roku

2012 si zahrála ve filmu Spring
Breakers.
Její kariéra se rozšířila i do
hudebního průmyslu, stala se
zpěvačkou a zakladatelkou
popové kapely Selena Gomez &
the Scene, která vydala již tři
zlatě certifikovaná alba, Kiss &
Tell, A Year Without Rain
a When the Sun Goes Down,
které jí vynesly tři platinově
certifikované skladby, Naturally,
Who Says a Love You Like
a Love Song. Přispěla také
k soundtrackům k filmům
a seriálům Zvonilka, A zase
jedna Popelka, Kouzelníci
z Waverly a Na parket!
po podpisu smlouvy
s vydavatelstvím Hollywood
Records. Momentálně má i svou
vlastní modní značku Dream
Out Loud, která se prodává
v obchodech řetězce K-Mart
v USA.
Dne 3. září 2009 se stala
ambassadorkou UNICEF.
Její majetek je odhadován na 16
milionů dolarů.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Little Big

foto: google free grafika

Ahoj já jsem Filip a chci vás
seznámit se skupinou Little Big.
 
Little Big je ruská rave hudební
skupina založená v roce 2013
v Sankt-Petěrburgu. Jejími
zakládajícími členy byli Ilja
Prusikin, Sergej Makarov alias
Gokk, Sofija Tajurskaja,
Olympija Ivleva a Anton Lissov.
Skupina svůj první singl Every
Day I'm Drinking vydala 1.
dubna 2013, v červenci skupina
Little Big poprvé vystoupila
jako předskokan jihoafrické
skupiny Die Antwoord.
V březnu 2014 vydali své
debutové album With Russia
from Love a v roce 2015 desku
Funeral Rave. V roce 2016
zvítězila skupina ve výběru
Berlin Music Video Awards

hned ve dvou kategoriích
s písněmi Big Dick a Give Me
Your Money, na níž se podílel
také extravagantní estonský
rapper Tommy Cash.
Skupina proslula svými
satirickými vizuály, odkazující
především na ruské národní
stereotypy a popularizující
ruskou folklórní hudbu a ruskou
kulturu. Mimo klipů věnujících
se národnostním stereotypům
také skupina vytváří videa
parodická a psychedelická,
autorem veškeré videotvorby je
Alina Pasok. Frontman skupiny
prohlásil, že do klipů skupina
nikterak neinvestuje.

autor článku:
FILIP OPLETAL

Automobilka Tesla

Tesla je moje oblíbená značka,
a tak sem se rozhodl o ní napsat.
Tesla se do 1. února 2017
jmenovala Tesla motors, vyrábí
elektrická auta, např.: Tesla
Roadster nebo Tesla Model 3.
Automobilka Tesla byla
založena v červenci 2003
Martinem Eberhardem
a Marcem Tarpenningem. V roce
2004 se k firmě připojili další
investoři jeden z nich byl Elon
Musk. Elon Musk také vypustil
do vesmíru auto ve kterém byla
figurína s astronautským
oblekem Prvotní prodej akcií
firmě vynesl 226 milionů dolarů.
Tesla ve svých autech nepoužívá
jednoúčelové, velké bateriové
články. Místo nich auta obsahují
tisíce malých lithium-iontových
článků. Aby Tesla umožnila
rychlé dobíjení svých vozů,
začala v roce 2012 budovat síť
rychlonabíjecích stanic zvaných
Supercharger, v říjnu 2016 již

bylo vybudováno celosvětově
719 stanic s 4428 nabíjecími
místy. Stanice supercharger je i u
nás v Praze. Dám vám radu:
pokud nevíte, co si přát
k Vánocům,narozeninám, atd.,
tak vám doporučuji auto Tesla
Roadster II. (obrázek vlevo)
Toto auto má pohon na čtyři
kola, na jedno nabití ujede až
1000 km a z nuly na sto (km/h)
se rozjede za cca 2 sekundy stojí
asi 4 a půl miliardy korun. Takže
si to jen tak někdo nepořídí, což
je škoda. Ale pokud je někdo
z vás miliardář, tak si to může
dovolit, ale v naší škole asi
žádný miliardář není, aby si to
koupil.

autor článku:
DAVID KRATOCHVÍL
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Nej Evropy

palác v Rumunsku. Je 270 metrů
široký, 240 metrů dlouhý, 86
metrů vysoký a dalších 92 metrů
stavby je ukryto v podzemí.
NEJmenší stát je Vatikán
s rozlohou necelých 500 m2.
NEJvětší město je Moskva s 12
108 000 obyvateli a rozlohou 2
510 km2.
NEJhlubší zatopená sladkovodní
jeskyně je Hranická propast
hluboká 404 m.
NEJdelší sádrovcová jeskyně je
jeskyně Optymistyčna dlouhá
214 000 m.

autor článku:
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NEJvyšší hora je Mont Blanc
a je vysoká 4 807 m n.m.
NEJvyšší činná sopka je Etna se
svojí výškou 3 370 m n.m.
NEJdelší řeka je Volha, která je
dlouhá 3 534 km.
NEJvětší jezero je Ladožské
jezero se svou rozlohou 18 130
km2.
NEJvětší přístav je v městě
Rotterdam.
NEJvětší stát je Rusko
s rozlohou 17 098 246 km2.
NEJvětší hřbitov je Ohlsdorf
a má rozlohu 400 hektarů.
NEJvětší budova je parlamentní

Sentinelci

obrátit na křesťanskou víru.
Indická vláda zakazuje vstup
na ostrov a Sentinelcům nechává
úplnou svobodu. Sentinelci jsou
zřejmě Negritové, kteří se
kromě Andamanu vyskytují
například na Filipínách. V roce
2001 indická vláda zaznamenala
39 jedinců (21 mužů a 18 žen),
v roce 2011 sčítání lidu Indie
zaznamenalo pouhých 15
jedinců (12 mužů a 3 ženy).
Mluví nesrozumitelným
jazykem zvaným sentinelština.

autor článku:
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Sentinelci jsou domorodci žijící
na ostrově Severní Sentinel. Živí
se lovem, rybářstvím a sběrem
divokých plodů. Neumí rozdělat
oheň, když do nějakého stromu
udeří blesk a začne hořet, tak se
snaží aby strom hořel co nejdéle.
Jsou menší postavy, tmavé kůže
a mají kudrnaté vlasy.
Výzkumník Heinrich Harrer
pozoroval jednoho Sentinelce
a tvrdí, že byl asi 1,6 metrů
vysoký a byl to levák.
V listopadu 2018 byl americký
misionář John Allen Chau zabit
Sentinelci poté, co se je snažil

Podivná zvířata

bicirrhosum je dravá
sladkovodní ryba, která původně
pochází z oblasti Jižní Ameriky.
V současnosti je chována i jako
akvarijní rybička, která vyžaduje
větší akvárium. Arowana
dorůstá ve volné přírodě
velikosti 120 cm s váhou až 6
kg.
Motýlice lesklá- také Calopteryx
splendens je vážka která je
pestře zbarvená a je dlouhá až
35-40 mm. Rozpětí jejích křídel
činí asi 60-70 mm. Hned jak
jsem ji viděl, řekl jsem si, ta je

hodně nápadná, vždyť má
modrozelené, kovově lesklé
štíhlé tělo, je až moc nápadná,
nebo ne? Bohužel je tento druh
vážně ohrožen vinou znečištění
vody a znečistěným ovzduším,
protože se vyskytuje se
v blízkosti čistých proudících
vod s vysokým obsahem
kyslíku. V Česku ji můžeme
najít u tekoucích vod. Nejčastěji
létá od května do září.
Pernatuška trnková-
nebo Pterophorus pentadactyla
je motýl, který se vyskytuje

kdekoliv v otevřené krajině.
Pernatuška má sněhově bílé
zbarvení malými světlými
černohnědými šupinkami.
Dosahuje velikosti 17 mm,
rozpětí křídel je 34 mm. Létá
od května do srpna či září
v nížinách i teplejších horských
oblastech. Jejím domovem je
celá Evropa, Malá Asie i Írán.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Afroditka plstnatá- též nazývaná
jako Aphrodita aculeata. Obývá
břehy evropských moří
v hloubce až 1 km. Dorůstá
do délky až 18-20 cm. Tělo je
hustě porostlé dlouhými
štětinkami a po stranách je
pestře zbarvená.
Arowana dvojvousá - též
nazývaná jako ostnojazyčnatec
dvouvousý nebo Osteoglossum

Řecko na poloostrově Attika. K Řecku
patří okolo 3000 ostrovů. Řecké
lesy jsou domovem posledním
hnědým medvědům a rysům
ve východní Evropě. Řekové
vymysleli epos i drama, tedy
komedii a tragédii. Nejznámější
starověcí spisovatelé byli např.:
Sofoklés, Eurípidés, Aischylos,
Aristofanes, Plútarchos,
Hésiodos, Sapfó, Ezop,
Lúkianos…. Řecko má vyspělý
systém školské správy, která
zaručuje kvalitní vzdělání.
Struktura školského systému je
podobná tomu v Česku. V letech
1941–44 bylo Řecko obsazeno
Německem.

autor článku:
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Jednou sem se díval, co je
nového na nástěnce časopisu
a viděl jsem, že chcete
zajímavosti o Řecku tak tady
jsou. Řecko je stát ležící na jihu
Evropy, má rozlohu 131 948 km²
a žije tam cca 11 152 158
obyvatel. V současnosti se tam
platí eurem. Řecko vzniklo 25.
března 1821, když se odtrhlo
od Osmanské říše, mluví se tam
řecky Nejvyšší hora Řecka je
Mytikas (2 917 m n. m).
Řeckým hlavním městem jsou
Athény, které se rozkládají

Domácí chleba 450 ml vody
Vše zamícháme, mísu
přikryjeme a necháme
při pokojové teplotě kynout 12
hodin. Druhý den těsto
vyškrabeme na pomoučený
pečící papír a 4x přeložíme. Pak
je přeneseme na pomoučenou
utěrku, zabalíme ho do ní a ještě
přikryjeme další utěrkou,
necháme 2 hodiny vykynout.
Před koncem kynutí rozehřejeme
troubu na maximum 250 stupňů
Celsia včetně nádoby na pečení
(například jenské sklo). Do ní
pak přendáme těsto a pečeme 25
minut s pokličkou a dalších 15
minut bez pokličky. Potom
chleba vyndáme na mřížku,
potřeme slanou vodou
a necháme vychladnout.

autor článku:
FILIP ONDROUŠEK
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Ahoj, jsem Filip a hlásím se
v novém roce. Moje reportáž
bude super zajímavá, napíšu
vám recept na domácí chleba.
Večer předem v míse smíchat:
200 ml žitné mouky
400 ml pšeničné hladké mouky
1/2 lžičky sušených kvasnic
2 lžičky soli
1 lžička kmínu
případně nějaká semínka
(slunečnice, sezam, lněné
semínko)
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Logická úloha K tomuto mostu přijel velký
tahač s osmnácti soupravami
vážící přesně 10 tun. Když vjel
tahač s celým nákladem na most,
tak most skutečně držel.
Když ale tahač míjel polovinu
mostu, sedl si na jeho kabinu
vrabec – jak to, že se most
nezhroutil, a celá souprava
projela bezpečně?
 
 
 
Řešení:
Při vjezdu na most měl tahač
skutečně přesně 10 tun. Nicméně
jízdou spotřebovává palivo
a neustále se tak odlehčuje.
Do poloviny mostu tak spálil
více paliva, než byla váha toho
vrabce.

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Mám tady pro vás jednu
logickou úlohu na potrápení
vašich hlav:
V jedné daleké zemi mají obří
a velmi dlouhý most. Přesně má
ten most 4 km a jeho nosnost je
přesně 10 tun. Stačila by váha 10
tun a jeden gram na to, aby most
spadl, ale 10 tun ještě udrží.

Náš pes

- sedni,
- lehni,
- ke mně,
- k noze,
- slalom (když jdete, probíhá
vám mezi nohama),
- okolo (když jste u nějakého
stromu, tak on ho oběhne a jde
k vám),
- zůstaň,
- čekej,
- místo,
-popros.
P.S.: Ten pes na fotce není náš:)

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Náš pes se jmenuje Lucky ( čti
laky). Je to Border Kolie
a zbarvení trikolóra. Má něco
přes rok a je strašně roztomilý.
Nejradši za druh hraní má asi
přetahování o hračku
nebo hledání hračky. Cvičíme
s ním různé triky a to ho taky
dost baví. Rád se mazlí. Border
Kolii bych doporučil těm lidem,
kteří mají čas se o něj starat.
Hlavně potřebuje zabavit, aby se
nenudil. Když byl štěně, tak
skoro nespal a pořád nás kousal
do nohou, ale to je u border kolií
normální. Museli jsme ho naučit
spát, protože jinak nespal
kromě toho, když jsme s ním
byli na dlouhé procházce. Je
strašně šikovný a rychle se učí,
ale musíte ho to správně naučit,
jinak nebude vůbec vědět, co má
dělat začne si dělat, co chce. Teď
vám napíšu pár triků, co umí.

Sociální sítě

fotografie s různými efekty
a hudbou), který se zobrazuje
v horní části aplikace a je
viditelný jen 24 hodin. Uživatelé
si na Instagramu "postují":
zajímavé osobní zážitky, setkání
s kamarády, foto z dovolené,
jídla, citáty či vtipy.
V dnešní době je Instagram více

Ahoj jsem zde opět se sociálními
sítěmi.
Dnes si probereme Instagram. Je
to sociální síť, na které se dají
sdílet fotky a videa. Ty můžete
označit srdíčkem, a tak dáte
vědět, že se Vám něčí příspěvek
líbí. Je také možné sdílet tzv.
"story", znamená to, že vložíte
příspěvek (může to být

používaný než Facebook.
Na Instagramu můžete najít
i profily všech youtuberů,
zpěváků, a jiných osobností.

autor článku:
EMA OPLETALOVÁ

Indická 
kuchyně

i tak je jejich kuchyně
rozmanitější, než ta naše česká.
Nejlepší restaurace v Brně jsou
v Králově Poli v nákupním
centru a restauraci Buddha
na náměstí Svobody. Doporučuji
někdy ochutnat.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

třída VII.

Indická kuchyně hodně ovlivnila
moje stravování a díky ní si
doma děláme kořeněná jídla.
Indická kuchyně vlastně je
jenom o koření, rýži a masu. Ale
hlavně se zaměříme na to koření:
kurkuma, kari, chilli, garam
masala a kmín. Vlastně Indové
dělali jídlo z toho, co měli, ale

X seed 4000

miliardami dolarů. Ale všechny
návrhy takových staveb jsou
navrženy v Japonsku (včetně X
seed 4000). Její design byl
inspirován horou Fuji.
Kvůli tlaku, teplotě a životnímu
prostředí bude vytvořena solární
energie. Opravdu neuvěřitelné,
že někdo něco takového se
odváží zrealizovat.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

třída VII.

Ahoj, já jsem Šimon a chci vás
seznámit se zatím neexistující
budovu "X seed 4000". Tato
budova by měla mít 4 km
do výšky a měla by ubytovat
500 000 až 1 000 000 lidí. Je
teprve navrhnuta, ale v návrhu je
prosklená budova o 800 patrech
ve tvaru pyramidy. Některé
odhady hovoří o tom, že pokud
by věž X-Seed 4000 skutečně
byla postavena (plány existují),
stálo by to mezi 300 a 900
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Tipy do kina a do knihkupectví

Ahoj, zdraví vás Tom. Dnes vám
představím pár tipů na filmy
a knihy. Začneme filmy:
1. Ovečky a vlci: Veliká bitva.
Ruská animovaná komedie
vůbec není na principu Jen
počkej, zajíci! Ovce se s vlky
dohodly, že budou žít společně
v klidu a míru. Tohle pravidlo
skutečně dodržují, tedy až
do chvíle, kdy do vesnice
vtrhnou černí vlci, kteří se snaží,
aby se všechno vrátilo
do starých kolejí, tedy ovce jsou
kořist a vlci predátoři. Tentokrát

může vzájemné přátelské pouto
ovcí a vlků zachránit jen týmová
práce a spojení sil. Podaří se
ovcím a vlkům udržet přátelství
a zvítězit nad černými vlky?
Nebo se přátelství rozpadne?
Režie: Vladimir Nikolaev
 
2. Lego příběh 2
2. díl slavného Lego příběhu je
stejně jako první díl super!!
Město Bricksburg zpustošily
primitivní příšery z planety
DUPLON, takže se kdysi krásné
město proměnilo v nehostinné
místo plné toulavých psů, kde si
každý musí hlídat záda.
Najednou se objeví generálka
Mella a unese Lucy, Batmana,
Bennyho, kapitána Kovovouse
a Unikitty (nebo Ultrakatty?)do
galaxie Systar na svatbu
královny Libovůle. Emmet
Cihlovský chce Lucy zpět
a proto přestaví svůj malebný
domek na raketu. Jenže uvízne
v pásu asteroidů a pomůže mu
Rex Riskomil, vesmírný kovboj,
archeolog, cestovatel časem,
cvičitel raptorů a vlastník
nejbombastičtější bojové rakety
Rexcelsior. V této záchraně se
budou Emmetovi hodit jeho

mistrovské stavitelské
dovednosti. Režie: Mike
Mitchell.
 
3.Králíček Petr
Králíček jménem Petr
v denimové bundě, ale
bez kalhot klidně provokuje
lišáka a když dědic farmy pan
McGregor není doma, klidně
pořádá mejdany v jeho domě.
Tedy dokud pan McGregor
nezačne líčit pasti jako třeba
elektrický drát. Po tomhle už jde
do tuhého. Králíci zjistí, že pan
McGregor má alergii
na borůvky, a proto se toho snaží
využít. V jejich bitvě jim
pomáhá malířka Bea.
 
Pokračujeme výbornými
knihami:
1. Deník malého poseroutky
13: Radosti zimy.
Když Gregovu školu zasypou
hromady sněhu, promění se
čtvrť Heffleyových v jedno
velké zimní bojiště. Nepřátelské
skupiny bojují o území, staví
obrovské pevnosti a válčí
v mnoha nezapomenutelných
koulovačkách. V nastalém
zmatku čeká Grega a jeho

nejlepšího kamaráda Rowleyho
Jeffersona boj o život. Dokážou
navázat důležitá spojení
a vyhnout se zradám? A co, až
sníh roztaje? Stanou se z nich
hrdinové ? Autor a ilustrátor:
Jeff Kinney.
2.Gerda, příběh velr yby.
Malá Gerda zabloudí na širém
moři a rozhodne se doplout
do Zátoky ráje, o které jí zpívala
její maminka před usnutím.
Cestou potká mnoho divů moře
a nakonec se v rajské zátoce
setká se svým bratrem. Autor:
Adrián Macho.
 
 
 
 

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Rybářská křížovka,vtipy
Vtipy.
1.Baví se dvě školačky:
,,Ty vážně věříš na Ježíška?"
,,Jo je to výhodné, aspoň
nemusím nic kupovat
na Vánoce!"
 
2. ,,Pepíčku, kde leží Zanzibar?"
,,Nevím, ještě jsem malý, abych
znal všechny okolní bary.
 
3. ,,Tati, já už ten míč nechci, je
nehodný."
,,A copak provedl, že je
nehodný?"
,,Rozbil okno."
 
4. ,,Mami, tenhle velký kousek
dortu je pro tátu?"
,,Ten je pro tebe." ,,Takový
mrňavý?"
 
5. ,,Dobrý den, paní učitelko,
Pepíček nemůže přijít do školy,
je hrozně nemocný."
,,Vpořádku a kdo volá?" ,,Můj
táta."
 
6. Pepíček jezdí po parku
na kole.Volá na maminku. ,, Já
jezdím bez ruuukoouuu."
Po chvilce volá znovu. ,,Mami,
já jezdím bez žuubůů."
 
7.Pavlíčku, proč musíme v zimě
sypat ptáčkům?

Aby jim neklouzaly nožičky.
 
8. Chlapče," ptá se kolemjdoucí,
"proč chodíš tak nakřivo?"
"Proč?" vysvětluje kluk? "já se
totiž ptal jednoho pána, kde je
tady lékárna..., a on mi řekl,
abych šel šikmo přes náměstí."
 
9."Tatínku," ptá se malý
Jaroušek svého otce policisty,
"jaký je budoucí čas od slovesa
krást?" "No přece sedět,
Jaroušku." 10.Zvědavý Pepíček
se na Silvestra ptá tatínka: "Tati,
co provedla zátka, že odevšad
vyletí?"
 
Rybářská příručka
V této křížovce se dozvíte jméno
největší ryby v českých vodách.
 
Jmenuje se_ _ _ _ _ _ _ _ _

autor článku:
JAN MALÁŠEK

autor článku:
MATĚJ KULHEIM
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Výtvarné práce našich žáků
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Origami

Poskládejte si origami lišku
z papíru! Zde vidíte, jak na to.

autor článku:
DAVID KRATOCHVÍL

třída 5

Příspěvek do RECYKLOHRANÍ
O autíčku na ovládání
 
Bylo nebylo jedno autíčko
na ovládání, které se jmenovalo
Fin. Toto autíčko patřilo
Vojtěchovi, který si však nevážil
věcí, protože byl z bohaté
rodiny, a mohl si koupit, co
chtěl.
 
Jednoho dne, když měl
narozeniny, koupili mu rodiče
nové nablýskané rychlé auto
s velkým výkonem. Vojtěch
staré auto už nechtěl, a tak ho
schválně ničil. Kopal do něj,
házel s ním. Jednou to Fin
nevydržel, a tak se rozhodl ujet.
S nízkou stavem baterie
a odřenými koly se vydal
na cestu. Jel celou noc, až mu
došla energie. Dostal se na ulici,
kde byla tma, mokro a špína.

Když to vypadalo nejhůře,
uslyšel hlas malého Karlíka,
který neměl hračky a ani
pořádnou střechu nad hlavou.
Uviděl autíčko, rozzářily se mu
oči a vzal si ho.
 
Za poslední peníze koupil
do autíčka nové baterie, vyčistil
ho, vyleštil, opravil rozbité části
a s autíčkem si hraje dodnes. Fin
je šťastné auto a jezdí snad ještě
rychleji než předtím.
A Karlíkovy oči září jako nikdy.
 
Vít Drnec, Filip Tomek
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Napiš mi

Vyplň na těchto navštívenkách
své údaje. Vystřihni je a rozdej
svým novým kamarádkám
nebo kamarádům, abyste si

mohli napsat nebo zavolat
(kartičky si můžete vymalovat). autor článku:

VERONIKA HALVOVÁ


