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PODZIM NA RYBÁCH
Jan Malášek
ČTĚTE NA STRANĚ 6

ODHALENÍ KRÁDEŽE ZLATÉHO
ŠÍPU
Tomáš Vrba
ČTĚTE NA STRANĚ 9

Zamyšlení nad 
školním rokem 
2018/2019

v pokojích na chatách číslo: 7, 8
a 9 . Probíhaly tam různé
aktivity, jako třeba lukostřelba,
strašidelná věž, nebo rafting.
Chodilo se i do přírody
a součástí byl i výlet do Třebíče.
Dle sdělení spolužáků to bylo
super.
2. Cirkus LeGrando.
Tato akce probíhala od 20.
do 22.5. Trénovali s námi 3
trenéři a 2 trenérky. Byl jsem
provazochodec a trénoval nás
pan Konrád.Jiní byli kouzelníci,
a ty trénoval pan Datel (myslím
jednoho trenéra). Trénink trval 3
dny a vše vyvrcholilo ve středu
22.5. Postupně se
pod cirkusovým šapitó
vystřídaly všechny disciplíny
a zakončili jsme to velkým (de)
filé.
3. Noc s Andersenem.
Noc s Andersenem je poslední
akce ze tří nejlepších, co jsem
vybral. Na té jsem byl jen
do devíti. I tak jsme toho zažili
mnoho. Na začátku jsme se
převlékli do kostýmů na divadlo
jménem Hans Christian
Andersen. Já jsem se nemusel

převlékat, byl jsem moderátor
a ten převlek mít nemusel.
Začali jsme trénovat. Měl jsem
mikrofon s reproduktorem , aby
mě bylo na hale slyšet. Četl jsem
scénář, roli moderátora. Pak
jsme to trénovali znovu a znovu,
až jsme to dopilovali. Vyšli jsme
ze třídy a vzali jsme si jednu
lavici a tři židle. Viki tam taky
hrál, ale ne nějakou důležitou
roli. Hrál tam normálního kluka,
který ale nejde na noc
s Andersenem. Ti, co byli na 1.
stupni a představení viděli, už
možná víte, jak to probíhalo.
Pro ty, co jsou na druhém stupni,
a představení neviděli, alespoň
naznačím děj: Kluk s neznámým
jménem jde do školy a cestou se
zadumá. Najednou zjistí, že
nestíhá a dá se do běhu. Naštěstí
to stihne. Zrovna asi byla
vlastivěda a paní učitelka se
ptala, kdo byl Hans Christian
Andersen. Přihlásí se jen Verča
a řekne, kdo on je. Paní učitelka
informuje žáky o Noci
s Andersenem. Po jedné scéně se
objeví kluk s Verčou na noci
s Andersenem. Zajdou do školní

knihovny, kluk se začte do jedné
knihy od pana Andersena
a zjistí, že chybí 3 pohádky:
Cínový vojáček, Pták Fénix
a Malá mořská víla. Pozve si
k sobě Verču, aby se taky
podívala. Najednou se ocitnou
v knížce a postupně najdou
všechny ztracené postavičky.
Potom vypukla noční bojovka
s baterkou Zapomněl jsem říci,
že jsme ještě před tím šli
do jídelny, abychom se najedli.
Pak mě vyzvedli rodiče,
protože na Noci s Andersenem
jsem nespal. Co mi starý školní
rok přinesl: No, určitě nové
kamarády, nové vědomosti
a také různé vzpomínky.
A nakonec - jak se mi loňský
školní rok líbil - docela dost.
Myslím pozitivně. Tak hurá
do toho letošního. ať je taky tak
dobrý jako ten předcházející.
To by bylo pro tento školní rok
vše. Mějte se a v příštím školním
roce nashle!

autor článku:
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Ahoj, zdraví vás Tom. Ano, je to
tu. Opět je tu Kanická sojka
a můj první článek v tomto
školním roce. Proto se
zamýšlím, co se všechno stalo.
No, berme to od loňského 1. září
do dneška do letoška. Zapomněl
jsem říct, že tento článek bude
klidnější, vždyť je první. Nejdřív
bych rád připomněl, jak tento
rok probíhal. Byl docela klidný.
Dobře, ti, co si myslí, že ho pár
věcí narušilo se mezi námi
najdou, přiznávám, že se udály
i špatné věci. Akce- těch bylo
hodně. Alespoň v bývalém 4.
ročníku. Nebudu vyjmenovávat,
čeho všeho jsme se účastnili, ale
vyjmenuji tři asi nejlepší akce,
co se udály ve 4. třídě.
1. Teambuilding.
Teambuilding trval jeden týden
od 27. do 31. května. Můžu
o tom říci jen velice málo, nebyl
jsem totiž na něm. Spalo se

Akce 72 hodin a exkurze do ZOO
Ahoj, tady Honza, rád bych vám
napsal o akci 72 hodin, která se
konala i na naší škole. Jedná se
o tři dny plné dobrovolnických
aktivit, které se v ČR konají již
po sedmé. Kdykoliv
během těchto 72 hodin (10.–13.
října 2019) a zároveň jakkoliv
dlouho se dobrovolníci po celém
Česku pustí do pomoci druhým,
přírodě, či jejich okolí.
Výsledkem těchto projektů bude
mnoho radosti a dobrých pocitů
z této práce. Na naší škole jsme
uklízeli okolí školy, vyhazovali
odpadky, zasazovali želešickou
růži (kterou jsme vyhráli!!!!),
pleli záhonky. Součástí naší akce
byla instalace výstavky Kouzlo
podzimu. Spolužáci malí i velcí
nosili z domu různé podzimní
plody. A tak se na hale začaly
kupit dýně, jablíčka, ořechy,
různé druhy řepy a další plody.
Vytvořili jsme podzimní
výstavku, kterou jsme dozdobili
našimi výkresy. Naše třída si
tuto akci užila. Po dobře
odvedené práci jsme dostali
náramky.
ZOO 
24. 9. 2019 jsme 7. a 9. třída jeli
do ZOO Brno na výukový

program. Byli jsme v jedné
z budov, kde jsme si na začátku
nalepili jmenovky a plnili různé
úkoly, např. rozdělovali jsme
kartičky s přírodními krajinami
na světovou mapu. Říkali jsme
si, jak pomoci zvířatům, jak
pomáhá ZOO zvířatům, atd.
Vytvořili jsme ve skupinkách
různé projekty o zvířatech.
A nakonec paní, co nás
provázela, přinesla papouška
Aru, který se jmenoval Eda.
Dávali jsme mu krmení
a nakonec, když už byl
ve venkovní kleci, tak jsme něj
pořád volali: ,,Ahoj Edo!" a on
potom řekl to stejné. Poté jsme
si prošli zahradu, prohlédli velmi
zajímavé pavilony, občerstvili se
a byl čas na odjezd zpátky
do školy. Exkurze byla zajímavá
a dozvěděli jsme se hodně
zajímavého.
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Návštěva Barryho Wiliamse

Dobrý den! Na den 9.10.2019
jsme se strašně těšili. Měla
k nám přijít návštěva a nevěděli
jsme o něm nic, než že se
jmenuje Barry Wiliams. Žil
na Jamajce a poté v Anglii.
Jamajka je malý ostrov kousek
od Kuby. Kuba se nachází
v Tichém oceánu.
S paní učitelkou jsme si
připravili spoustu otázek a každý
z nás si jich pár napsal do sešitu.
A pak přišel ten den. Celá naše
třída se shromáždila v jazykové
učebně. Barry se nám představil
a fakt mluvil jenom anglicky
a to, co zvládl, tak mluvil česky.
A bylo to strašně vtipné.

Ptali jsme se Barryho na otázky,
například: "Máš rád skittles?"
(protože jsme mysleli, že je to
on, co v reklamě na skittles dojí
žirafu :), dál třeba: "Jaké je tvoje
oblíbené české jídlo a pití?"
A on nám s ochotou odpovídal,
tak jsme se dozvěděli, že v té
reklamě nebyl on a jeho
oblíbené české jídlo je svíčková
a pivo Pilsner Urquell a další
zajímavosti. Dále jsme se ho
ptali kde bydlí teď a řekl, že
v Bílovicích nad Svitavou.
 
Tak to by bylo vše loučí se
s vámi nový člen redakce
Honza.

autor článku:
JAN PRACHAŘ
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Vida
Dne 11.10. (byl to pátek) jsme
jeli do Vida centra, společně s 6.
třídou, a jeli jsme autobusem.
Po příjezdu jsme se převlékli
a čekal na nás velice zajímavý
program Mikrosvět. Dokážete
ve velkém zvětšení poznat
mravence nebo list stromu?
Umíte připravit mikroskopický
preparát? A co třeba vyrobit
digitální mikroskop z chytrého
telefonu? To byly úkoly, které
jsme řešili. Neváhejte a Vida
centrum navštivte.
Objevte kouzlo mikrosvěta, kde
i obyčejné věci vypadají
výjimečně. Osvojíte si základy
práce s mikroskopem a dozvíte
se, jak funguje. Budete zkoumat
hotové preparáty a vytvoříte si
i vlastní. Je jen na vás, jaké
struktury a zajímavosti odhalíte
při zvětšení například lidského
vlasu, cibule, hadí kůže

ilustrace: VIDA

nebo kousku nivy. Skvělá
zábava nejen pro vás, ale celou
rodinu. Takových programů
Vida nabízí víc a je jen na vás,
co si vyberete.

autor článku:
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třída V.

Halloween ve 
škole

a nejstrašidelnějších maskách
nebo také, kdo byl nejlepším
tanečníkem. Byla i ochutnávka
Halloweenské dýňové polévky
a byla moc dobrá. Na ukončení
této párty nám opět zatancovaly
holky z druhého stupně
na písničku Waka Waka.
Doufám, že si tento Halloween
všichni moc užili a můžete se
těšit na příští rok.
 
Veronika Chybová

Dne 25.10. se u nás ve škole
uskutečnil již každoročně
Halloween. Škola se opět
naplnila děsivými bytostmi.
Holky nám hezky zatancovaly
na započetí naší Halloweenské
párty. Začal průvod masek
a prošli jsme se po celé škole,
abychom se všem ukázali. Pak
se tancovalo a nakonec deváťáci
rozhodli o těch nejhezčích

Interview s 
kuchařem naší 
školní jídelny

jméno.
Moje jméno je Pavel Žilík.
Proč jste přišel právě do naší
školy?
Rád zkouším nové věci, a tak
jsem si řekl, že ve škole vařit
bude zase něco nového.
Kde jste dříve vařil?
Nebudete tomu věřit, ale vařil
jsem na pirátské plachetnici.
Líbí se vám u nás ve škole?
Ano, moc se mi tu líbí. Ve škole
je nová kuchyně a je tu prima
kolektiv. 
Jak vycházíte s dětmi?
Dobře, nemám s touto prací
mnoho zkušeností, ale děti
jsou fajn.
Odkud jste?
Pocházím z Havířova a teď
jsem se ocitl až tady.
Kde bydlíte? 
Bydlím ve Šlapanicích a do

zaměstnání brzy ráno
dojíždím.
Prozraďte nám něco o sobě.
Mám dvě děti a jsem na ně
pyšný.
Máte nějakého domácího
mazlíčka?
Ne, to nemám, protože jsem
hodně cestoval a velmi často
nebyl doma. To by třeba
pro pejska nebyl dobrý domov.
Máte v plánu uvařit nějaké
skvělé jídlo, kterým byste nás
překvapil? Třeba hamburgery
nebo pizzu?
Samozřejmě, nechte se
překvapit.
A jaké je vaše nejoblíbenější
jídlo?
Mně uděláte radost obyčejným
vepřovým řízkem.
Jaké nejzajímavější jídlo jste
vařil?

Představte si, že jsem jednou
připravoval rejnoka. A všem
moc chutnal.
Děkujeme vám za rozhovor.
(Bohužel, než vyšlo toto číslo,
náš nový kuchař nás opustil,
protože následoval svou
přítelkyni do Prahy. Přejeme mu,
aby se mu v osobním
i profesním životě dařilo.)

autor článku:
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Ve školní jídelně máme nový
personál a do něho patří i nový
kuchař Pavel Žilík. Dozvěděli
jsme se, že vařil na zaoceánské
lodi, a tak jsme za ním přišli
a položili jsme mu několik
otázek.
Dobrý den, prozraďte nám vaše

Jak zažít 
Kanice trochu 
jinak

hmyzí domeček, mohli jste se jít
podívat na med a na včely,
a ještě jste u nich mohli potkat
včelaře, který toho hodně věděl.
Potom jste mohli jít na obecní
úřad a tam byla vystavena
kronika, ve které jste si mohli
přečíst, kdo je pokřtěný tady
v Kanicích, Já tam například
také jsem. Putovala jsem dál a u
Zvoničky byla Vendy
Petlachová. V jejím stánku jsem
si vyrobila populární sliz. Dál
jsem navštívila stánek,
ve kterém měli pytlíčky s jedlým
papírem, mňam !!!!!!!!!!
Samozřejmě jsem ochutnala.
Tato akce byla moc povedená
a poznala jsem lidi, o kterých
jsem ani nevěděla, že v Kanicích
bydlí.

autor článku:
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Ahoj, jmenuji se Nela a ráda
bych vám řekla o akci Jak zažít
Kanice trochu jinak, kdy
účastníci sousedských slavností
dostali prostor předvést svůj
příspěvek v několika lokalitách
v obci. Tato akce už bohužel
proběhla a byla opravdu skvělá!
Zúčastnila jsem se jí 28.9.
Na této akci jste si mohli vyrobit

Vesmírný kvíz
Čau, v letošním roce jsem
skončil s podivnými zvířaty
a začínám s jinými tématy, takže
mi můžete napsat na nástěnku
na hale, co byste chtěli v příštím
čísle vidět.
 
Jak velké je Slunce?
a) jako 96 Zemí
b) jako 109 Zemí
c) jako 206 Zemí
d) jako 1157 Zemí
 
Kdy byla planetka Pluto
objevena?
a) v roce 1897
b) v roce 1930
c) v roce 1956
d) v roce 1977
 
Kolik má Saturn měsíců?
a) 1

b) 15
c) 55
d) 82
 
Jedno oběhnutí Marsu kolem
Slunce trvá :
a) 687 dní
b) 415 dní
c) 549 dní
d) 702 dní
 
 
Kolik je CO2 (oxidu uhličitého)
v atmosféře?
a) 1 000 000 tun
b) 30 000 000 000 tun
c) 4 000 000 000 000 tun
d) 15 000 000 000 000 tun

autor článku:
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Super snídaně bobule, kiwi, kokos, mango)
- mléko nebo rostlinné mléko,
anebo vodu.
 
JAK NA TO?
Dejte vařit mléko nebo vodu
a přidejte ovesné vločky. Pokud
používáte mléko, míchejte je
s vločkami, dokud nezhoustne.
Pokud jen vodu, počkejte, dokud
vločky nezměknou, a pak je
s trochou vody, ve které se
vařily, vyklopte do misky.
Zatímco se vločky připravují,
rozmačkejte banán, přidejte
kakao, semínka, ovoce a oříšky
a promíchejte. Přidejte kaši
z ovesných vloček. Dosladit
můžete medem. právě jste si
připravili skvělou a zdravou
snídani. Energie vám vydrží jistě
celé dopoledne.

autor článku:
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Ovesná kaše
Naše zdraví je hodně důležité,
a proto se podíváme na jeden
zdravý recept. První jídlo, které
si každý den dáme, je snídaně,
takže si uděláme výbornou
a zdravou snídani. Ráda bych
vám dala radu, každé ráno si
alespoň vypijte hrníček teplého
nápoje, anebo lépe obojí.
Naše super snídaně je OVESNÁ
KAŠE. Po ránu vám dá spoustu
energie a nastartuje vás na prima
den.
 
Co budeme potřebovat?
- ovesné vločky
- banány
- kakao
- semínka dle vlastní chuti
(lněná, maková, konopná,
dýňová, slunečnicová,...)
- oříšky
- ovoce (např. lesní směs, různé

Podzim slunovratem 21.prosince.
Na podzim v mnoha zemích
začíná pro děti začátek školního
roku. Je to dáno historickými
důvody, kdy původně soukromé
školy měly v létě prázdniny,
protože se děti s rodiči
přesouvali z měst na svá letní
sídla. Na podzim se sklízí
většina ovoce a opadává
ze stromů listí. podzim také
často vytváří v přírodě úchvatné
barevné scénáře, což znamená
to, že se listy mohou zbarvit
do nádherných barev jako
například do červené, zelené,
oranžové, žluté a tak dále. Tyto
barevné krajinné scénáře
nezůstávají stranou zájmů lidí
a vzbuzují čilý sezónní turistický
ruch.

autor článku:
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PODZIM
 
Podzim je jedno ze čtyř ročních
období, je to přechod mezi létem
a zimou. Podzim začíná
podzimní rovnodenností,
na severní polokouli
kolem 23.září, na jižní kolem
21.března a končí zimním

Irbis – 2014 uvádějí čísla v rozmezí
3920 – 7500 divoce žijících
jedinců. V roce 1972 byl veden
jako druh ohrožený, ale v roce
2017 byl překvalifikován
na zranitelný. S irbisem je
zakázáno obchodovat. Největší
nebezpečí pro něj stále
představuje ilegální lov
a pytláctví spojené s prodejem
na černém trhu. Organizované
projekty na ochranu irbise
začaly vznikat teprve
v posledních 50 letech. První
zmínka o irbisovi a první
vyobrazení v evropské literatuře
pochází od francouzského
přírodovědce Georgese de
Buffona. V zajetí se daří irbise
úspěšně rozmnožovat, populace
v zoologických zahradách čítá
více než 500 jedinců. Byl také
maskotem Olympijských her

v Soči. Irbis je můj oblíbený
živočich a chtěl bych ho mít
jednou doma.

autor článku:
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Ahoj! Vítám vás v novém
článku o zvířatech. V tomhle
článku se dozvíte více o irbisovi.
Nevíte co to irbis je? Tak
pozorně čtěte.
 
Irbis, neboli také levhart sněžný,
latinsky Uncia uncia, je podle
mě velmi zajímavá kočkovitá
šelma a pochází z Mongolska.

Irbis má bílou srst a na ní uvidíte
černé tečky, nikoliv čáry. Je to
masožravec. Jedná se o jeden
z názvů, které uvádí Jan
Svatopluk Presl. Jeho váha
v dospělosti dosahuje 22-25 kg.
Jeho délka je 100-130 cm
a délka ocasu dosahuje kolem
90-105 cm.Obvykle se pohybuje
v nadmořské výšce kolem 1500
– 4000 m n. m., ale byl spatřen
i ve výšce 6000 m n. m.
v Himalájích. Jeho biotopem
jsou především horské louky
a pastviny, bezlesé a kamenité
planiny nad horní hranicí lesa.
Stav divoce žijící populace
irbisů lze kvůli nedostupnosti
biotopu monitorovat jen velmi
obtížně, různé odhady z let 2003

Rychlebské 
stezky

trail doktora Wiessnera, kterým
se dostanete k ostatním
sjezdovým trailům. Také tu jsou
traily na druhé straně, které jsou
oproti ostatním trailům velmi
lehké a vhodné pro ty, kteří
teprve začínají. Tyto traily jsou
pro rodiny s dětmi. Traily
v Rychlebských stezkách jsou
podle mě velice zábavné
a doufám, že se vám série článků
o zajímavých výletech bude
líbit. Můžete mi dát vědět
do anketního boxu.

autor článku:
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Ahoj, mám tu novou sérii
o tipech, kam vyrazit na kolo!
Dnes si povíme o Rychlebských
stezkách. Tyto traily leží
v Olomouckém kraji v Černé
Vodě. Na základně najdete
půjčovnu kol a na památku si
tam můžete koupit tričko
nebo jiné oblečení. Také je
můžete podpořit měsíčním
nebo ročním příspěvkem
na údržbu a rozvoj stezek.
Na vrch vás čeká velice náročný

Basketbal federace.
Mým vzorem je basketbalista
Tomáš Satoranský. Tomáš (* 30.
října 1991, Praha). Je to český
basketbalista hrající za tým
Chicago Bulls v americké NBA.
Měří 201 cm, váží 95 kg. Hraje
na postu rozehrávače, je
dvojnásobným vítězem Mattoni
NBL All-Star Game
ve smečování. Jeho silnými
stránkami jsou přehled ve hře
vyjádřený kvalitními
přihrávkami, solidní střelba
z různých pozic a schopnost
získat míč.
V roce 2012 byl celkově 32.
draftován týmem Washington
Wizards a stal se tak 4. Čechem
v NBA po Jiřím Zídkovi, Jiřím
Welschovi a Janu Veselém.

autor článku:
FILIP ONDROUŠEK

třída V.

Ahoj, moje reportáž bude super
zajímavá, napíšu vám
o basketbalu. Basketbal, česky
též košíková, je kolektivní
míčový sport, ve kterém se dva
týmy s pěti hráči na hřišti snaží
získat co nejvíce bodů
vhazováním míče do obroučky
basketbalového koše a zabránit
protihráčům, aby body získali.
Hru vytvořil v roce 1891 Dr.
James Naismith pro zpestření
zimní sportovní přípravy svých
studentů. I přesto, že se
v původní podobě jednalo
o nepříliš dynamický sport
(pravidla neumožňovala pohyb
s míčem), získal si brzy značnou
popularitu a rychle se rozšířil
nejen po Spojených státech.
V roce 1932 byla založena
Mezinárodní basketbalová
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Etiopie - bude zde více lesů ?

Ahoj, vítám vás v podzimu!
Dnes tu mám docela zajímavý
článek.
V africké Etiopii se podařilo
po celé zemi zasadit během 12
hodin přes 350 milionů nových
stromů.
V jeden den šly děti v africké
Etiopii místo do školy ven
a někteří dospělí dostali
výjimečně volno a společně
vysázeli přes 350 milionů
stromků! Další výzvou Etiopanů
je udržet je při životě a potlačit
tak sucho, které sužuje velkou
část země. Etiopský zalesňovací
program se snaží napravit to, co
dříve lidé zkazili. Podle
Organizace spojených národů
byla země v 19. století pokryta
z 35% lesním porostem, dnes už
jsou to pouhá 4%. Odlesňování
je problém celosvětový. Lidé
kácí a vypalují lesy na mnoha
kontinentech. Dřevo prodávají,
těží nerostné suroviny, zakládají

plantáže, kde pěstují sóju, kterou
pak prodávají dál do světa.
Kvůli zemědělské půdě se kácí
a vypalují lesy mimo jiné i v
Indonésii. Podle satelitních
snímků hoří velké kusy
zalesněných území v africké
Angole a Kongu a v
jihoamerickém Amazonském
pralese. Lidé po světě
demonstrují za jeho záchranu,
po jeho větší ochraně volají
politici i slavní umělci. Výsadba
nových stromů je cestou, jak
vyvážit úbytek stromů a zmírnit
efekty globálního oteplování.
Jednou z jeho největších příčin
je znečištěné ovzduší. Lidé
vypouští do atmosféry obrovské
množství skleníkových plynů,
ve kterých podstatnou část tvoří
oxid uhličitý. Stromy, stejně
jako většina rostlin, jej
rozkládají na uhlík a kyslík,
který lidé dýchají. Proto se
velkým pralesům říká „plíce
planety“. Lesy také zadržují
v zemi vodu a jsou domovem
divoké zvěře, která
kvůli odlesňování nemá vhodné
podmínky pro život.

autor článku:
MAXIM ŠMAHEL

třída 5.

Astroneer

Ahoj, jsem Vašek a jsem nový
člen redakce. Rád bych vám řekl
něco o hře Astroneer. Tato hra
mě velmi baví a myslím si, že si
zaslouží i vaši pozornost.
 
Hra Astroneer je o budování
základny a zkoumání různých
planet. Obsahuje možnost
upravování terénu pomocí
takzvaného terrain tool. Ve hře,
jak už jsem říkal, jsou planety
a na ně lze létat raketou.
Na různých planetách se
nacházejí různé věci. Například
materiály. Ve hře se pomocí
materiálů dají budovat různé
přístroje, pomocí kterých jdou
dělat například uměle vytvořené
materiály. Z těch můžeme dělat
například zase další věci.
 
Ve hře jsou i rovery, což jsou
vozidla. Traktor je nejmenší
vozidlo ve hře. Dál tam je
bugina, která je trochu větší než
traktor, střední rover, a to už je

větší vozidlo. Největšímu
vozidlu se říká large rover, to
znamená velký rover.
 
Jak už jsem říkal, tak ve hře jsou
taky rakety a těm se říká shuttle,
a ty mají taky různé názvy. A ty
jsou small shuttle, to je malá
raketa, pak medium shuttle, to je
střední raketa. A nakonec je tam
large shuttle, což je velká raketa.
Jak už jsem zmínil, ve hře jde
upravovat terén terrain toolem.
Na terrain tool jdou dát i různé
speciální módy. Každý mód má
jinou vlastnost, například jeden
mění barvu materiálu.
 
Já už se s vámi loučím a přeji
vám pěkný den a tuto hru si
určitě zahrajte.

autor článku:
VÁCLAV KROČA

USS Philippine sea
Ahoj, zdraví vás Tom. Mám tu
pro vás první článek z technické
rubriky, teď o lodi U.S.S.
Philippine sea.
 
Tento raketový křižník z roku
1987 amerických námořních sil
má označení CG-58. Má šedou
barvu, pojmenování po bitvě
ve Filipínském moři a má toho
hodně za sebou.
Philippine sea byla první lodí,
která vypálila své rakety
proti iráckým jednotkám
ve válce v Perském zálivu. Toto
se událo v roce 1991. V roce
2001 se účastnila několika akcí
operace Trvalá svoboda. V roce
2003 začala sloužit u 12.
skupiny křižníků-torpédoborců
v Atlanském oceánu. V září
2007 se zúčastnila s U.S.S.
Nassau cvičení (Expeditionary
Strike Group Internation) a v
prosinci stejného roku i 17
denního cvičení CUTE
(Composite Unit Training
Execrise). V roce 2010 U.S.S.
Philippine sea neprošla inspekcí
INSRUV . 7. května 2011
vyplula z přístavu Mayport
proto, aby podstoupila
naplánované zámořské nasazení
v oblasti, kde působí 5. a 6.
americké loďstvo a 3. června

stejného roku navštívila přístav
Kiel v Německu, aby se podílela
na vícenárodnostním cvičení
Baltic Operations 2011. Mohli
jste tam potkat lodě americké,
ruské, dánské, polské
a francouzské. Cvičení skončilo
21. června. 1. července proplula
Suezským průplavem a o pět dní
později zachránila 26
filipínských námořníků
ze supertankeru Brillante
Virtuoso poté, co byl zapálen
piráty. Tomu říkám odvaha!
O rok později, 14. září 2012 z ní
byly rozprášeny ostatky Neila
Armstronga, amerického
kosmonauta, který jako první
vstoupil na Měsíc. Tak vidíte,
jak je tato loď slavná.

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Karate

Karate patří
mezi nejvšestrannější sport
vůbec. Rozvíjí nejenom tělo, ale
i mysl a je úzce spojeno
s východními filozofiemi
ze kterých přímo vzešlo. To se
také projevuje pozitivním
vlivem na psychický vývoj
karatistů. Při karate se
rovnoměrně zapojují všechny
svalové partie. Karate je také
výborný sport na udržení fyzické
kondice. Je to jednoznačně
skvělá sebeobrana.
Mezi karatisty je velmi dobrá
atmosféra a jsou uzavřena velmi
pevná přátelství.
Často jezdíme na soutěže, kde se
setkáváte s jinými oddíly.
Co je to karate a jeho vznik:
Karate je bojový japonský sport,
který nevyužívá přímý boj
z blízka, ale naopak údery
a kopy z dálky.Vznikl,

protože se japonští obyvatelé
museli bránit nájezdům armád,
ale protože neměli zbraně,
používali jen holé ruce. Tak
vzniklo slovo karate - "Kara"
znamená holá, a "Te" je ruka.
Karate se dělí na Kumite (volný
boj dvou karatistů), Kata
(sestavy tvořené z jednotlivých
prvků karate) a Kihon (jednotné
předvedení jednotlivých technik
karate). Pásky v karate mají
svoji symboliku: např. bílý
označuje prázdnou duši karatisty
a černý znamená noc, to značí,
že karatista prošel celou cestu
dnem a dostal se až na konec
cesty, která však nikdy nekončí.
Karate je super, doporučuji.

autor článku:
TOMÁŠ SLABÝ
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Mini Maker Faire Na akci byla i různá vozítka.
Mohli jste si vyrobit spoustu
věcí, například si upravit plyšáka
a potom si ho vzít domů.
A teď vám prozradím odpovědi
na nejčastější otázky.
Kdo je to Maker?
Maker je inovátor, vynálezce,
kutil, designér i nadšenec.
Co je Maker Faire?

Maker Faire je největší světová
přehlídka inovací, kreativity
a důmyslnosti pro celou rodinu.
To je ode mě všechno a já se
s vámi loučím.

autor článku:
VÁCLAV KROČA

Ahoj, hlásí se vám Vašek
a povím vám o akci, na které
jsem byl s tátou. Akce se konala
v Brně na výstavišti a jmenovala
se Mini Maker Faire. Akce byla
hlavně o vyrábění. Na akci byly
vystaveny 3D tiskárny a roboti.

Na akci byla i světelná show.
Nechybělo ani Lego a mohli
jsme zhlédnout i vědecké
experimenty. Z Lega se mohlo
postavit nějaké zvíře a pak byla
možnost si je vzít domů. Já sám
jsem si postavil papouška.

Borelióza

Ahoj, mé jméno je Dalibor
a tady si budeme povídat
o nemocech.
Borelióza jako nemoc je
prozatím nejhorší nemoc, kterou
jsem zažil. Já mám kloubní
formu boreliózy. Na této formě
je protivné, že klouby se obtížně
léčí. Musel jsem být měsíc
v nemocnici. Do ruky mi

kanilou dávali antibiotika. Bylo
to strašné utrpení tam prostě
jenom být a ležet a ležet. No
a pro ty, co si myslí, že být
v nemocnici je super věc jak se
ulít ze školy, tu mám smutnou
zprávu. Každý den za vámi
chodí učitelka. Vařili docela
dobře, ale pamlsků od rodičů si
moc neužijete. Kvůli možné
reakci na antibiotika vám rodiče
z domu můžou nosit jenom
jablka nebo červená Bébečka.
A víte co je nejvtipnější? Vůbec
nevím kde a kdy jsem měl klíště.
S tímto se zatím loučím.

autor článku:
DALIBOR MRÁZEK

Přežije HUAWEI bez Googlu?
Myslím, že jste postřehli, že
před pár měsíci americký
prezident Donald Trump dal
na černou listinu známou
čínskou firmu HUAWEI. To
znamená, že Huawei bude
ochuzen o Google a jeho služby
včetně Androidu. Americké
ministerstvo obchodu
prodloužilo dočasné všeobecné
povolení pro americké firmy
k obchodování s Huawei
na dalších 90 dní. Ale je už jisté,
že model Huawei made 40
pro bude bez Googlu,
Facebooku, Instagramu,
atd...Spojené státy americké
v poslední době hovořily
o podezření, že zařízení Huawei
pro telekomunikační sítě se

může zneužívat ke špionáži.
„Opravdu nechceme obchodovat
s Huawei," tvrdí. Když se
HUAWEI ocitl bez operačního
systému, tak se vedení rozhodlo,
že vytvoří vlastní operační
systém společně s firmou
HONOR. Bude se jmenovat
HARMONY OS.

autor článku:
PAVEL BUREŠ

třída VI

POZOR na nové vysílání DVB-t2
Už zanedlouho se může stát, že
vašemu televizoru zčerná
obrazovka a vy budete bez svého
oblíbeného seriálu. Víte proč?
Čeká nás přechod z DVB-T
na DVB-T2 a týká pouze volně
šířeného pozemního signálu,
takzvaně terestrického. Netýká
se proto televizního obsahu,
který lidé přijímají
prostřednictvím kabelových
operátorů nebo satelitního
vysílání. Čeká na nás lepší
obraz, více služeb. Výhodou
přechodu bude vyšší kvalita
obrazu. Ve vysoké kvalitě by
nakonec měla bez poplatku
vysílat většina z více než třiceti
kanálů. V nativním vysokém
rozlišení 1920×1080 budou

všechny programy České
televize. Platforma má také
umožnit služby, jako je
zpožděné přehrávání, přístup
do archivů nebo propojení
televize s internetem. Oproti
stávajícím DVB-T sítím by se
měla zlepšit kvalita signálu
i rozsah pokrytí. Na televizi,
která nepodporuje DVB-T2,
nebudou fungovat televizní
programy jako Prima, Nova
a další. Máte tedy dvě volby.
Buď si koupíte nový televizor,
nebo vás čeká zakoupení
přídavného zařízení.

autor článku:
PAVEL BUREŠ

třída VI

Pozor na chytré reproduktory. 
Špehují uživatele přes 
podvodnou aplikaci
Chytré reproduktory mohou být
dobrými sluhy, ale je třeba
počítat s tím, že jim nelze na sto
procent důvěřovat, co se týká
ochrany uživatelova soukromí.
Potvrdilo to i nové zjištění
bezpečnostních výzkumníků.
Mít doma digitálního asistenta
schovaného v chytrém
reproduktoru je pro stále víc
uživatelů věc, bez které mají
pocit, že se neobejdou. Je to
však jako s jinou elektronikou,
která je připojena k internetu.
Zařízení může poslouchat,
i když nemá.

Kvůli nově objevenému
problému se nyní majitelé
takových zařízení nemusí obávat
jen toho, že jejich soukromou
konverzaci mohou poslouchat
lidé nasmlouvaní výrobcem
takových zařízení. Chybu
v systému totiž může zneužít
útočník. Zkontrolujte si svá
zařízení.

autor článku:
PAVEL BUREŠ

třída VI

Komiks - Matěj Kulheim
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Bugatti Veyron
Vítám vás dalšího článku.Teď
jsem se rozhodl napsat o autu.
Bugatti Veyron
Bugatti Veyron bylo dřív 5 let
nejrychlejší auto. Ale teď je
nejrychlejší Mclaren F5. Ale
pojďme se vrátit k Bugatti.
Bugatti Veyron jezdi až 400 km
za hodinu, tak že jezdí rychleji
než vlak. a polovičně jako
letadlo.
Bugatti je velmi drahé auto stojí
150 milionů ale pouze v plné
verzi. Majitel nejdražšího auta

na světě byl Cristiano Ronaldo.

autor článku:
RICHARD MRÁZEK

Podzim na rybách

Začíná podzim, a to je správný
čas vyrazit na ryby. Jestli chcete
chytit kapra, je nutné mít hodně
trpělivosti a taky trochu štěstí. Je
však pravděpodobné, že ho
chytíte, protože kapr na zimu

nabírá váhu, aby přežil
pod ledem. Je třeba mít prut
aspoň na 30 kg, vlasec 22 mm
a něco měkkého na háček. Stačí
např. obyčejný knedlík
namočený v esenci s příchutí
meruňky. Nejdůležitější však je
hlavně najít správné místo a čas.

autor článku:
JAN MALÁŠEK

Křehké vafle

Ahoj,
jsem Filip a hlásím se v novém
školním roce. Moje reportáž
bude super zajímavá, napíšu
vám recept na křehké vafle. Dva
bílky ušlehejte s vanilkovým
cukrem a dva žloutky ušlehejte
s polévkovou lžící cukru krupice
(pomůže vám robot), přidejte

100 g rozpuštěného másla,1
a půl lžičky soli, 1, 5 hrnku
mléka a 2 hrnky polohrubé
mouky. Nezapomeňte na dvě
lžičky kypřícího prášku. Lehce
vmíchejte bílky a těsto nechejte
5 minut odpočinout. Připravte si
vaflovač a můžete se pustit
do přípravy. Skvělé vafle
ozdobte šlehačkou, čokoládou
a ovocem.

autor článku:
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třída V.

Léčivé sirupy
Podzimní dny s sebou nosí
i různé nepříjemnosti. Začne to
pálením v kru, slzením očí,
kýcháním a nachlazení je tady.
Rýma není nic příjemného, ale
je na místě vyzkoušet tyto
sirupy. Jde o zcela přírodní
medicínu a jednotlivé přísady
najdete i doma.
Na první budete potřebovat:
- med
- černý kmín
- anýz
- hřebíček.
Koření rozdrťte. Vše, co jste

získali, zamíchejte do medu.
Zavřete víčkem a vložte
do ledničky.
Na druhý recept potřebujete:
- med
- česnek
- černý kmín
Příprava je zcela stejná, vše
rozdrtit a smíchat. Sirupy
dávejte do čaje. Jsou velmi
dobré a jistě vám pomůžou.

autor článku:
VALERIE NĚMCOVÁ

třída V.

Nejzajímavější plazi
Zdravím všechny čtenáře! Jsem
novým redaktorem a v tomto
článku se dozvíte zajímavosti
o plazech. Plazi mě moc zajímají
a jednoho mám i doma.
Agama límcová 
Je to malý ještěr s dlouhým
ocasem. Má velký límec okolo
krku, který když se cítí
v ohrožení, roztahuje. Límec
roztahuje 
protože když se cítí v ohrožení,
tak ze sebe dělá většího. Aby se
tvor rozmyslel, jestli na ní má
útočit. Chcete vědět, kde žije?

Žije v Austrálii.
Chameleon jemenský 
Chameleon jemenský je
z Jemenu. Obývá horské
a pohorské oblasti.Vyskytuje se
na jihozápadu na arabském
poloostrově od saudskoarabské
provincie Asir po Aden.V
Jemenu v okolí jemenských
měst, například Taizz a Ibb.

autor článku:
RICHARD MRÁZEK

Logická úloha
Ahoj, já jsem Ondra a tento
školní rok vám do časopisu budu
opět vkládat logické úlohy.
Jedna z nich je právě tahle:
Jednoho dne šel tatínek do práce
ještě za tmy a potřeboval
ponožky. Ví, že má v šuplíku 32
červených ponožek a 32
modrých ponožek. Levá a pravá
ponožka jsou k nerozeznání. Je
bohužel taková tma, že barvu
nelze rozeznat a maminka ještě
spí, tak ji nechce budit světlem.
Začne brát tedy ponožky po tmě.
Kolik jich musí nejméně

vytáhnout, aby měl jistotu, že až
se na ně podívá, bude mít stejný
pár?
 
Kdo zná správnou odpověď,
může vyhrát VIP předbíhačku
na obědy! Odpovězte
a správnou odpověď vhoďťe
PODEPSANOU do anketního
boxu v hale školy.

autor článku:
ONDŘEJ JURKA

Co dělat, když je venku špatné 
počasí

Ahoj, tady Kája s Verčou,
máme pro vás super návrhy, co
dělat, když je venku špatné
počasí.
1. uklidit si pokoj a jestli máte
domácí úkoly, tak si je udělejte
2. pomoct mamince nebo jinému
členu rodiny
3. vybarvit si omalovánku
4. kouknout se na film a když už

jsme u té elektroniky, tak si
zahrát nějakou hru
5. napsat babičce zprávu, aby se
jí nestýskalo
6. pořádně se najíst
7. přečíst si knihu
8. jít odpočívat (spát)
Doufáme, že se vám super
návrhy líbily a jestli je využijete,
tak budeme moc rádi.
 
Veronika Halvová
Karolína Kučerová

Tipy na účesy

Ahoj, jsem tu zase s novými
účesy na léto. V létě je důležité,
aby vám vlasy nepadaly
do obličeje a nebylo vám teplo
za krkem, tím pádem se často
nosí - jak já říkám -  ulízlé
culíky, prostě svázané vlasy
do copu, do culíku, atd.

První tip je udělat nebo někoho
požádat, aby vám upletl
francouzské copy nebo obyčejný
cop.
Další tip je pro odvážné, je to
tak, že si vyholíte zezadu hlavy
kus vlasů, zde je obrázek, 
když tak to je moje hlava :)
 
Další tip je udělat si dva drdůlky,
ať už nahoře hlavy nebo dole.
 
Tento tip je obyčejný drdol.
 
Ema Opletalová
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Fotostory

Právě je tu strašně super nová
bombastická fotostory!
 
 
 
 
 
 
 
 

Úplně noví účinkující a vtipy!
V této nové fotostory účinkují:
Valerie Němcová, Patrik Běleja
a Nela Macourková.
 
 
 
 
 
 

Užijte si tuto novou a skvělou
fotostory pořádně naplno!:-):-)

autor článku:
PATRIK PAW

třída V.
autor článku:

VALERIE NĚMCOVÁ
třída V.

autor článku:
NELA MACOURKOVÁ
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Range rover což je zhruba 243 koňských sil.
Objem válců je 4273 cm2. Auto
jede na benzín, ne na naftu, jak
by si někdo mohl myslet. Auto
nedosahuje nejvyšších rychlostí,
je to totiž čtyřrychlostní
automat. Cena auta se pohybuje
kolem 300 000 Kč. Auto je
původem z Anglie, ale řízení má
na levé straně. Michal ho měl

na kanickém táboře, který stál
v lese v špatně přístupném
terénu a auto terén projelo
bez problému.
Je to super auto, o kterém sní
každý milovník pěkných vozů.

autor článku:
JAN KRS

Ahoj, hlásí se Honza, nový člen
redakce. Budu Vám pravidelně
přinášet články o autech.
Rád bych vám napsal
o zajímavém autu. Informace mi
poskytl majitel tohoto auta, pan
Michal Matoušek. Range Rover

z roku 1995 je auto, které strhne
vaši pozornost, když kolem Vás
projede, protože je ve zlaté
barvě a zní nádherně. Jeho zvuk
bych přirovnal k burácejícímu
hromu. Auto není žádný čajíček.
Jeho motor má výkon 149 W,

Nejzajímavější ryby
Chobotnice a sépie
Víte, že chobotnice se protáhne
dírkou velkou jako její oko?
Patří totiž mezi bezobratlé
živočichy. Když se bojí,
vypouští inkoust. Živí se plži.
Ale tak zvaná sépie se živí
malými rybami. Sépie ve tmě
dokáže svítit a normální
chobotnice, která vystupovala
ve filmu Hledá se Dory, umí
měnit barvu. Klaun  jako jediná
ryba se umí schovat do sasanky.
Takže když po ní plavou žraloci,
tak se můžou schovat, ovšem
jenom když je poblíž sasanka.
Kromě toho taky tyto ryby
vystupovaly ve filmu Hledá se
Dory pod názvem Marlin
a Nemo. Klaun je tak proto

jedna z nejoblíbenějších ryb. Ale
neříkám, že i vy máte tu rybu
rádi. Losos je ryba, kterou velmi
lidi jedí. Nejraději se jí
s citrónem, ale o tom tento
článek není. Nebudeme se přece
bavit, kdo co jí. Tak začínáme.
Touto rybou se hlavně živí
medvědi. Tato ryba je zvláštní
tím, že se vždy vrátí tam, kde se
narodila. A tam naklade vajíčka -
jikry. Toto období využívají
medvědi na lovení lososů. Losos
dokonce je občas nucen plout
proti proudu, aby se dostali tam,
kde se vylíhli.

autor článku:
RICHARD MRÁZEK

Cestování vesmírem
Tentokrát jsem se rozhodl napsat
příběh o cestování časem.
Bylo právě pondělí a Albert
hledal na půdě staré látky
a místo toho našel krabici
s nápisem: SUPER STROJ.
Rozhodl se, že ji prozkoumá se
svou kamarádkou Alžbětou.
Navzájem si řekli, že sraz je
u Alberta doma. Doma krabici
otevřeli a uviděli tlačítko
s nápisem: PUSTÁ PLANETA.
Albert ani nezaváhal a už
tlačítko zmáčkl. Najednou se
objevili uprostřed pouště. Všimli
si, že stojí na kolejích a v dálce
uviděli kouř a časem se objevil
i vlak. Albert s Alžbětou rychle
uskočili.Vlak zastavil a z vlaku
vystoupila velká paní

s holčičkou zhruba starou jako
Albert a Alžběta. Potom
holčička silně zakřičela:
"Pozor!" Paní začala střílet
ze svých pistolí. Vtom ji někdo
zastřelil zezadu a ona pomalu
začala padat k zemi. Holčička
silně zakřičela potom si Albert
všiml stroje. Rychle ho uchopil
a teleportovali se zase na planetu
Zemi. Holčička řekla: "Kde to
jsem?" a Albert odpověděl: "Na
Zemi. A jak se vlastně
jmenuješ?" A ona odpověděla:
"Ema." pokračování příště :)

autor článku:
RICHARD MRÁZEK

Špačkoš

Na naší hale se objevila zvláštní
krabice. Byli jsme zvědaví, co to
je. Záhy přišlo vysvětlení –
Špačkoš. Nevíte? Je to projekt
tradiční české firmy, která je
zároveň jedním z největších
světových producentů
špičkových uměleckých,
školních a kancelářských potřeb
a patří nově mezi dodavatele
Sazka Olympijského víceboje.
Projekt Špačkoš má dvě části.

Tou první je soutěž
pro jednotlivé třídy na škole
v kreslení, která bude probíhat
každý školní rok a bude
vyhodnocená vždy na konci
května. Druhou částí je sběr
špačků, tedy vypsaných
nebo například zlámaných
zbytků tužek a pastelek, který
bude probíhat vždy dva roky
mezi konáním olympijských her.
Z nasbíraných špačků vytvoří
klienti centra STROM Dub
u Prachatic, které poskytuje
sociální služby osobám se
zdravotním postižením, v rámci
relaxace pomocí pracovní
činnosti, umělecká díla. Pomozte
i vy. Vhoďte do Špačkoše
pastelky, které již nepotřebujete.

Básničky

Podzim už je tu,
nevěřím tomu opravdu.
Musíme jít do školy,
i kdyby jsme nechtěli.

 
Pak přichází zima,
koukáme s vykulenýma očima,
jak vypadá sněžná žena.
 
Je známo že pan Šatra
pro krejcar nezná bratra
a včera kvůli korunce
prý skočil hlavou do hrnce
ze čtrnáctého patra.
 
A pak mu na to soused řek:
,,Člověče, vy jste vadný,
to nemáte strach o mozek?"
On pravil:,,Nemám žádný."

autor článku:
VALERIE NĚMCOVÁ

třída V.
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Odhalení krádeže ve 
Zlatém šípu

Ten, kdo mi poslal slovo
Karbanice, tipl správně. Byla to
známá gangsterka s příjmením
ď'Or (zlatá). Jednou jí měl pan
Conrad poslat auto. Ford coupe.
Pan Conrad jí toto auto
doopravdy poslal, jenže na cestě
do Chicaga přepadli vlak bandité
a nahradili tento luxusní
automobil černé barvy
s koženými sedačkami starým
dostavníkem. Gangsterka se
zhrozila, když jeden ze členů
jejího gangu otevřel kontejner
a objevila se v něm hromada
prken z tohoto dostavníku z dob
Divokého západu. Myslela si, že
jí to poslal pan Conrad,
a proto se pomstila- ukradla ten
kufr s 200 miliony dolary.
Nakonec to pro ni neskončilo
dobře, skončila ve vězení
na doživotí. Vyslýchaný pán
od naproti byl vlastně gangster.
S ním to taky nedopadlo moc
dobře. Šel také do vězení, ale
na 12 let. Položit pod palandu
pikové eso byl jeho nápad. Ale
teď k panu Fléchovi. Tento
detektiv, který vyřešil několik
krádeží a tři únosy, dostal
ocenění od francouzského
prezidenta a od Franklina D.
Roosevelta, za to, že pomohl
objasnit krádež a najít kufr
jednoho z nejlepších prodejců
automobilů. Ptáte se, kde byl?

Představte si to - topič
na lokomotivě ho našel v tendru
pod hroudou uhlí. Někdy příště
se můžete těšit na další krádeže
a únosy, řešené detektivem
Fléchem. Zapomněl jsem zmínit,
že v příštích detektivkách bude
i jedna honička. A na to se
můžete těšit v dalších číslech!
 
No, a teď bych vás rád trochu
seznámil s tímhle detektivem.
Narodil se v roce 1900 v malé
francouzské vesničce Oradour
sur Glane. Nedaleko bylo
městečko s dočasným divadlem,
kterému se přezdívalo trochu
zvláštním názvem. V překladu
by se jmenovalo ,,Krabice".
Hráli tam staré detektivní
příběhy. No, a od nich se náš
detektiv inspiroval. Založil si
vlastní detektivní kancelář a na
dvoře mu táta postavil kůlničku,
která mu sloužila jako jeho
,,základna". Když ho někdo
potřeboval, vzal kolo se svojí
brašnou a jel. Takhle už vyřešil
ve své rodné vesničce asi
dvaadvacet případů. Když mu
bylo 15, sbalil si kufr, brašnu
a kolo a vydal se do Paříže. Jel
tam maličkou úzkokolejkou.
Koleje byly vyrobené
z francouzské oceli, ale malá
lokomotiva a tři vagonky byly
původem z Walesu. Jeho cesta

trvala bez malých přestávek
dohromady 48 hodin! Dokážete
si to představit?
 
Když ale dojel do Paříže, čekalo
ho malé, ale krásné překvapení.
Písemně si totiž objednal
podnájem v malém bytě. A ten
byl s kompletní výbavou! Postel,
kuchyňka, krb, stolek v kuchyni
a dokonce křeslo ušák
před krbem! A ke krbu byla jako
bonus malá zásoba polen.
A takhle si tam žil dalších 22 let.
Mezitím si našel jednoho přítele,
pana Orlana. Chodili spolu
do proslulých pařížských
restaurací. Za těch 22 let, co zde
žil, vyřešil pár krádeží v různých
zlatnictvích, obchodech
s hodinkami a jinými
cenůstkami, a řešil i tři únosy.
Ale až do chvíle, kdy se
odehrála krádež ve Zlatém šípu,
nebyl moc známý. Většinou
k takovým vlakovým krádežím
povolávali profesionální
detektivy. Ale při krádeži
ve Zlatém šípu tu žádný
profesionál nebyl. Jenom pan
Fléche. Takže jen on byl po ruce,
aby vyřešil tuto krádež.
Po tomhle dostal mimo jiné
i gratulaci od britského detektiva
Josepha Watsona.
 
Ptáte se: ,,A jak je to se Zlatým
šípem?" I na to vám můžu
odpovědět.
Možná tomu nebudete věřit, ale
Zlatý šíp je opravdový expresní
vlak! Začal jezdit už v roce 1926
a měl samé luxusní vozy typu

Pullmann. Jezdil na trase
Paříž-Londýn (Victoria station)
a mimo francouzských SNCF ho
provozovaly i britské národní
dráhy British railways.
Přes moře ho dopravoval trajekt.
Jenže po krizi v roce 1929
přestal trajekt přepravovat
cestující samozřejmé 1.třídy.
Takže je tedy dost
pravděpodobné, že pan Fléche
a zlodějka D'Or seděli v kupé 2.
třídy.
 
Vlak, ve kterém se udála tato
velká krádež, táhla lokomotiva
jménem Pacific Champelon
3.1100. Byl to jeden z vůbec
nejznámějších strojů, který kdy
táhl Zlaté šípy.

autor článku:
TOMÁŠ VRBA

Vtipy
Zdarec, jsem Patrik a připravil
jsem pro vás prvoroční várku
fakt dobrejch vtipů.
 
1. Sedí Indián u vodopádu
a kouká na svou ženu, jak pere
prádlo. V tom z vodopádu
spadne kámen jeho ženě
na hlavu a zabije ji. Indián : "To
už je třetí pračka, kterou mi
zničil vodní kámen."
2. Kalendář Chuck Norrise
po 31. březnu pokračuje přímo
na 2. duben, protože z Chucka si
nikdo apríl dělat nebude.

3. Co dělá sedmnáct blondýnek
před kinem? Čekají, až přijde
ještě jedna, protože film je
přístupný až od osmnácti.
4. Matka telefonuje učitelce:
"Prosím Vás, nedávejte dětem
úkoly z matematiky, ve kterých
stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel
nemohl celou noc usnout!"

autor článku:
PATRIK PAW

třída V.

Vtipy
1. "Dobrý den paní učitelko,
Pepíček nemůže přijít do školy,
je hrozně nemocný." "V
pořádku, a kdo volá?" "Můj
táta."
2. Pepíček jel s maminkou
na nákup. Po nákupu nastoupili
zpět do auta a Pepíček se ptá
maminky: „Tak co, mami? Taky
jsi tak vyčerpaná z těch
nákupů?“ Maminka se mu
zahledí do očí a pak odpoví: „Jo
ale ne tolik, jako moje
peněženka“.
3. Pepíček přijde domů a povídá:

"Tati, mám 4 jedničky a 1
pětku!" A tatínek povídá: "No
výborně synu, to ses zlepšil..." 
Tatínek otevře žákovskou a tam
je: jedenáctého jedenáctý, 5.
4. Hurvínek přijde domů celý
promáčený. Spejbl se vyděsí:
„Co jste to proboha prováděli?!“
„Hráli jsme s kamarády na psa,
já byl strom.“

autor článku:
MATĚJ KULHEIM
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Limeriky Jednou koupil rybičky
a dal je do vaničky.
Potom už nebyl sám, ten tlustý
pán.
 
 
Byl jeden kluk s dlouhýma
nohama
a ten byl na procházce s koňma.
Oni ho mají rádi, protože je
mladý
a oni jsou mládi.
V batohu měl svačinu
s bagetami.
 
 
Šla lesem jedna panda
jmenovala se Fanda.
Když Fanda lesem šel
myslel, že je to jen sen.
Takže stejně nebyla švanda.

autor článku:
ONDŘEJ KALVODA

Limerik je hravý poetický útvar
o pěti verších s rýmovou
strukturou a-a-b-b-a.
Nedávají smysl a nejznámější
spisovatel limeriků byl Edward
Lear. V hodině českého jazyka
ve slohu jsme se pokoušeli
Edwarda napodobit a tady jsou
naše nejlepší práce z hodiny:
P.S. vtip angličtiny. "Jak se
řekne anglicky"ocenění, cena"? -
v sešitě stálo: "Edward" namísto
"award" :)
 
Jedna mladá dáma
potkala mladého pána
byl moc milý, byl moc hezký
bohužel ale neuměl česky,
tak zůstala sama, ta mladá dáma.
 
 
 
Jeden tlustý pán
byl stále jenom sám.

Perličky z 
hodin
Vytvořte 3. stupeň od slova
dobrý. - Nadlepší.
Ve větě: "Strčím šroubovák
do zásuvky." bude s,
protože ukončení děje. 
Popis jste měli brát již v páté
třídě, takže jistě víte, co popis je.
- Takový to, jak cítíš diamanty,
ale vidíš hlínu.
Ten tvůj text je, jako by ho
rozhrabal pes.
Hmotná historická památka? -
Make -up.
Strany pravoúhlého trojúhelníku
se jmenují? - Odvěsna, přípona
a předpona. 
Archimédův zákon je,
když hodíte kámen do vody.
Jak se řekne anglicky taška? -
Cabella.
Přelož do němčiny větu: Tancuj.
- Let's danke.

Já a koně

Ahoj, už 7 let jezdím na koni.
Můj kůň se jmenuje Lenka, je jí
14 let a je tmavě hnědá.
Vlastním ji už 5 let a jsme
skvěle sehrané. V tomto roce
jsme zvítězily ve dvou
závodech. Byly to parkurové
závody, to znamená, že je
potřeba skákat přes překážky
do výšky. Lenka je ustájená
v Babicích nad Svitavou, kde
spolu trénujeme na jízdárně
a jezdíme na vyjížďky. Chodím
za ní každý den, čistím ji, dávám
jí seno a oves.
Petra Sotonová

Fretky

Podle mě jsou fretky krásná
zvířata. A co si myslíte o nich
vy? Tady máte pár věcí o nich.
Fretka je šelma z čeledi

lasicovitých. Fretka byla
domestikována z tchoře
tmavého, ačkoliv původně se
vědci domnívali, že z tchoře
stepního. Je to jediná
domestikovaná kunovitá šelma
a spolu se psem a kočkou jedna
ze tří domestikovaných šelem
obecně. Ve volné přírodě fretka
nežije, uhynula by hladem či
následkem úrazu. Je tedy
výhradně domestikovaným
druhem. Nejbližším příbuzným,
v přírodě volně žijícím, je tchoř
tmavý. Fretky mají špatně
vyvinutý zrak, který je
kompenzován dobrým sluchem
a čichem.
Valerie Němcová

Čokoládová 
pěna

našlehejte bílky do hrubé, tekuté
pěny. Po lžících k nim zašlehejte
cukr a pokračujte ve šlehání, až
sníh tvoří tuhé špičky.
Sníh lžící nebo stěrkou
zapracujte ve třech postupných
dávkách do rozpuštěné
čokoládové hmoty. Učiňte tak
postupným překládáním, tedy
tak, že směs ze dna mísy
obloukovým pohybem
překlopíte nahoru.
Nakonec ušlehejte smetanu
na hustou, avšak stále ještě
trochu tekutou šlehačku.
Stejným způsobem jako prve
sníh ji vpracujte do čokoládové
směsi.
Pěnu rozdělte do čtyř skleniček
nebo misek a nechte v lednici
zatuhnout aspoň 4 hodiny.
 
 
 
Valerie Němcová

 
Suroviny:
120 g hořké čokolády
4 lžíce másla
4 vejce, rozdělené na žloutky
a bílky
4 lžíce cukru krupice
120 ml smetany ke šlehání
 
Postup:
Vajíčka rozdělte na žloutky
a bílky.
Ve vodní páře nebo v kastrůlku
na velmi mírné plotýnce opatrně
a za častého míchání rozpusťte
čokoládu a máslo.
Odstavte, nechte vychladnout
na teplotu kolem 40 stupňů
a vmíchejte žloutky.
Metličkou, nebo raději mixérem,
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Projekty z Angličtiny
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Návod na auto z kartonové krabice
Na skvělé vtipné autíčko
potřebujete:
•Velkou kartónovou krabici
•Papírový talíř
•Nůžky
•Lepidlo
•Tempery
•Štětec
 
Dále postupujte podle
obrázkového návodu. Autíčko
jistě udělá spoustu zábavy
pro kluky, a ještě víc, pokud jej
doladíte klaksonem či
světlomety :)
Přejeme spoustu zábavy!
(vyfoťte se ve svém autíčku
a pošlete nám svoji fotku
na mail honeyta@seznam.cz!)


