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Slovo úvodem
Zdravím všechny čtenáře,
 
Srdečně vás vítám
u listopadového vydání roku
2021. Jako vždy tu máme pár
novinek. Redakci se nám
povedlo rozšířit o několik
dalších členů, konkrétně
z původních 10 na současných
19 redaktorů. Časopis si drží
standardní formu s devíti
stranami. Dočtete se
o novinkách ze školy, o politice,
o sportu, o kultuře, o historii,
o IT a hrách a o přírodě
a zvířatech. Dále si můžete
přečíst rozhovor s paní učitelkou
Danou Harokovou. Pomůžeme
vám i s výběrem střední školy.
Za zmínku také stojí anketa E.

Kopecké, ze které se dozvíte
oblíbené filmy a seriály našich
učitelů.
Přeji vám příjemné počtení.
Tomáš Podařil, šéfredaktor

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VII.A

ŽÁKOVSKÝ 
PARLAMENT JE 
ZPĚT!

V minulém čísle jsme si
připomněli bývalý školní
parlament v pár slovech a slíbili
vám, že vás budeme informovat
při každém pohybu situace, tj.
znovuobnovení parlamentu.
A ten den již nastal. V minulém
týdnu byli zvoleni do vedení
žákovského parlamentu žáci
VII.A Tomáš Podařil a Emma
Gramelová , kteří budou nás
žáky zastupovat.
 
V čem spočívá kouzlo
žákovských parlamentů?  
Žákovský parlament je skupina
volených žáků jedné školy.
Od spolužáků ve třídách i učitelů
sbírají informace o tom, co by
mohli ve škole zlepšit.
Na pravidelných schůzkách
parlamentu řeší, jakým
způsobem těmto nápadům vyjít

vstříc. Dále vymýšlí, plánuje
a realizuje nejrůznější vylepšení
školního života, akce pro žáky
i veřejnost nebo organizuje
charitativní činnost žáků školy.
 
Takže žákovský parlament:  
• podporuje komunikaci napříč
celou školou: žáci, kteří jsou
členy parlamentu jsou
pravidelně vedeni k tomu, aby
vyjadřovali své názory
a navrhovali řešení případných
problémů či přicházeli s nápady
na zlepšení života ve škole.
 
• podporuje pozitivní klima
školy: žáci a učitelé se stávají
jedním týmem, společně usilují
o to, aby bylo ve škole všem
dobře; žáci realizují své
projekty, které zpestří den
ve škole zábavnou akcí, mnohdy
se zaměří na podporu dobrých
vztahů či vzdělávací akce.
 
• posiluje proaktivní postoje
žáků: žáci zažijí, že ve škole
mohou něco změnit k lepšímu.
 
První setkání s vedením školy  již
proběhlo a na pořadu byly
zajímavé věci k řešení. Dozvíte
se v příštím díle.

Vtipy a vtípky

Prázdniny
 
Paní učitelka: „Tak jste se
dověděli, že se těleso
při zahřívání roztahuje a při
ochlazování smršťuje. Uvedete
mi nějaký příklad?“
Marek se hlásí.

Paní učitelka: „Ano, Marku?“
Marek: „Prázdniny. Letní jsou
dva měsíce a zimní jenom
týden!“
 
Komenský
 
Ve škole: „Čím by asi byl Jan
Ámos Komenský, kdyby dnes
ještě žil?“
„Zaručeně nejstarším Čechem!“

autor článku:
MATĚJ ŠŤASTNÝ

třída VIII.A

Stručně a jasně! Trocha politiky od nás dvou. „Jak jen mohlo 
SPOLU vyhrát?!“ Názor a kritika.
Také jste naštvaní jako já?
Jak mohlo vyhrát SPOLU?
Tohle je podvod!
 
Volby do Poslanecké sněmovny
v říjnu 2021 přinesly několik
překvapivých výsledků. Vyhrálo
uskupení SPOLU, vládní hnutí
ANO skončilo jako druhé,
do parlamentu se poprvé
od listopadu 1989 nedostali
komunisté a sociální demokraté
a moravsko-japonský populista
Tomio Okamura zůstal tam, kde
byl – tedy přibližně na deseti
procentech volebního zisku
a tedy na 20 poslancích

ve 200členném parlamentu.
Pozornost voličů ve volbách
získali dva lidé – byli to
předseda hnutí STAN Vít
Rakušan, který získal vůbec
nejvíc preferenčních hlasů (58
991) a lídr koalice SPOLU Petr
Fiala. Právě jeho uskupení je
s 27,78 procenta jasným vítězem
voleb, všichni ostatní nějakým
způsobem prohráli. Ano vyhrálo
v šesti krajích a koalice SPOLU
v osmi. Ano bylo nejúspěšnější
v Ústeckém kraji, kde za Hnutí
kandidoval sám Andrej Babiš.
 
Zpět ale do praxe. Za mě, je to

celkem podvod, protože když se
spojí tři strany do jedné koalice,
konkurenční strana nemá moc
šance na výhru. Kdyby ODS,
TOP 09 a KDU-ČSL bojovali
ve volbách sami za sebe,
dopadlo by to určitě jinak. To je
ta hlavní věc, která mě na tom
štve. Podle mě, to určitě nebyl
čestný boj. No, co teď uděláme.
Lid si zvolil SPOLU, tak ať. Ať
se předvedou a ukážou jak jsou
dobří. Jejich voliči budou
postupem času litovat toho
ztraceného hlasu této koalici, až
spatří čeho jsou (ne)schopní.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A
autor článku:

TOMÁŠ PODAŘIL
třída VII.A
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ŘEDITELNA

TERIBEAR BĚH
 
Naši žáci se i v letošním roce
zúčastnili sportovně charitativní
akce Teribear. Běhalo se
virtuálně a dosažené výkony se
posílaly nadaci. Žáci 8. a 9.
sportovního ročníku uběhli
celkem 117 km a my jim moc
děkujeme. Učitelé TV
 
 
POCTIVĚ SE
PŘIPRAVUJEME
NA MALOU REFORMU RVP
 
Naše škola získala
od společnosti Eduteam grant
na novou robotickou stavebnici
LEGO Education 45678 Spike
Prime. Partnerem projetu je

společnost Čeps.
 
Díky možnosti si jí vyzkoušet
naživo, tak můžeme lépe vybrat
vhodné učební pomůcky
pro výuku informatického
myšlení. Nebudeme tak kupovat
„vybavení v boxu“, ale ověřenou
robotickou stavebnici.
 
KLUCI V AKCI 
 
V pondělí 18.10. se uskutečnil
Poprask – turnaj starších žáků
v kopané. Družstvo našich
chlapců obsadilo krásné 3.místo.
Děkujeme za vzornou
reprezentaci školy
a gratulujeme.
 
 
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
PROBĚHLY ONLINE
 
Ve středu 10.11. v odpoledních
hodinách proběhly třídní
schůzky online formou MS
TEAMS.

autor článku:
PAVEL NEDBAL

DRAVCI V LETU - EDU 
PROGRAM

Sokol, sup kam se podíváš..
 
Koncem října se nám přišli
představit odborníci na dravé
ptáky z organizace Penthea.
 
Poznali jsme poštolku, káně,
sokola, supa a dokonce i luňáka.
 
Seznámili jsme se s jejich
životem, potravou a jak umí
lovit. Viděli jsme zblízka
jednotlivé dravce i při přeletech.
 
A co je to vlastně ta Penthea?
 
Penthea je rodinný, v Praze
sídlící spolek, který se už
desítky let věnuje sokolnictví.

Nejen soukromě, ale i formou
letových ukázek pro širokou
veřejnost.
 
Jsou také nadšení chovatelé
dravců a sov, ornitologové
a ochránci všeho živého.
 
Respekt k přírodě se snaží
předávat dětem, nejčastěji
na školách a školkách.
 
Sídlí v Praze-Cholupicích, kde
provozují záchrannou a chovnou
stanici.
 
Ta je aktuálně domovem více
než stovky nejrůznějších
opeřenců, drobných savců a tří
psů.

Skutečné měřítko kontinentů

Přemýšleli jste někdy o skutečné
velikosti kontinentů? Jsou
opravdu správně zakresleny
na mapách?
 
 
NEJSOU! Skutečná mapa vás
překvapí. Nová mapa světa
zobrazuje, jak moc se svět mění.
 
 
Mapa, která je v atlasech je
ze 16. století.
 
 
A v roce 2021 se sešla skupina
astrofyziků a matematiků, kteří
stvořili novou mapu světa. Nová
mapa je odlišná od všech
ostatních, protože pohled na
ní potěší stoupence teorie ploché
Země.
 
Za 5 století jsme zplacatěli svět.

Převést „kouli“ na plochu není
nic jednoduchého a logicky tak
vznikají nepřesnosti. Značné
nepřesnosti.
 
Vypadá to jako kdyby jsme
po Zemi přejeli válcem.
Kontinenty jsou proměněny.
Grónsko je o více než polovinu
menší a Euroasie je menší než
Afrika.
 
Jak tzv. Mercatorovo zobrazení
zkresluje, velmi pěkně ukazuje
služba TheTrueSize.com.
Prostě si vyhledejte zemi a pak
její obrys přetáhněte do jiných
zeměpisných šířek...
 
Před čtyřmi lety se však podařilo
vytvořit věrnou plochou mapu
světa. Vítěz prestižní soutěže
Good Design v roce 2016 přišel
na to, jak převést náš sférický
svět do obdélníkového tvaru.
Hajime Narukawa, architekt
a umělec z Tokia, rozdělil
zeměkouli do 96 oblastí a složil
ji do čtyřstěnu, poté
do pyramidy, a nakonec ji
zploštil do dvourozměrného
listu.
 
Doufejme, že se tato mapa
objeví co nejdřív v Atlasech.

Blok I. stupně, příspěvky ze IV.A
Máme tu opět výpomoc od IV.A,
o čem napsali dnes?
 
Osmák Degu 
 
Osmák degu je malý chilský
hlodavec, lidově přezdívaný též
chilská veverka
 
Jak Osmák Degu vypadá?
Má dlouhý ocas. Jméno získal
podle osmičkového tvaru
dolních stoliček.
 
Barvu má nejčastěji
černohnědou.
 
Odkud pochází?
 
Z Chile, kde žijí ve velkých
rodinných skupinách
mezi západním pobřežím
a pohořím Andy.
 
Co jí? 
 
Jeho hlavní potravou je seno,
semínka a zelenina, rád
ohlodává větve např. ovocných
stromů. Kolik váží? Normálně
váží mezi 200 až 300 gramy. Jak
se koupe? Rád se vyválí v písku.
 
Jaké má nemoci? 

Je velmi náchylný na cukrovku
a šedý zákal.
 
Kolika se dožívá let? 
 
Dožívá se 6-8 let. Je
společenský, proto je dobré mít
alespoň dva, aby jim nebylo
smutno. My máme dva samečky
Kulíka a Dulíka. Jsou jim 3
roky.

za článek děkujeme Janu
Volejníkovi ze IV.A
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Rozhovor s paní 
učitelkou Danou 
Harokovou
Pro listopadové vydání jsme si
pro vás připravili další rozhovor
s jedním z učitelů. Tentokrát
s paní učitelkou Mgr. Danou
Harokovou, která u nás na škole
vyučuje matematiku. A na co
jsme se zeptali?
 
1.) Začneme jako vždy
otázkou, odkud pocházíte?
 
Pocházím z nejteplejšího místa
v České republice, z města
Hodonín na jihovýchodě
Moravy.
 
2.) Jak dlouho už učíte a jak
jste se k této profesi vůbe
dostala?
 
Učím od roku 1985, kdy jsem
dostudovala. Jak jsem se k učení
dostala? Mne nikdy nenapadlo
že bych mohla dělat něco jiného.
 
3.) Máte nějaký
nezapomenutelný zážitek
z vyučování?
 
Nezapomenutelných zážitků za ta
léta je moc. Radši bych mluvila
o nejhezčích zížitcích. To
když přijde jen tak žák a řekne:
„Děkuji paní učitelko, že jste
mne učila, měl jsem vás moc
rád.“
 
4.) Máte nějaké koníčky,
kterým se věnujete, nebo jste

se věnovala?
 
Ráda čtu, nejraději fantasy.
 
5.) Co jste vystudovala
za školu?
 
Asi máte na mysli vysokou školu.
Takže Masarykovu univerzitu
v Brně, Přírodovědeckou
fakultu.
 
6.) Proč učíte zrovna
matematiku? Baví vás?
 
My měli na střední škole super
profesora na matematiku,
donutil nás naučit se ji opravdu
pořádně a na učitelství
matematiky nás ze třídy tenkrát
šlo šest. Tenkrát mne bavila
moc.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VII.A

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A

Rozhovor - střední 
škola

Pro toto vydání jsem se
rozhodla udělat rozhovor
s mým strejdou a učitelem
na střední škole technické
v Praze 4 Zelený pruh kde tam
vyučuje obor
sardokartonářství, a já jsem se
zeptala na pár otázek, které by
vám mohli pomoc s výběrem
školy:
 
1. Co je vše ve škole za obory?
 
Na této škole jsou obory tříleté,
např: malíř, automechanik,
zedník, strojírenské práce
a podobně. Také jsou zde
maturitní obory a to jako
například mechanik seřizovač,
stavebnictví-příprava, realizace
staveb atd. Dále je zde stručné
studium, dálkové studium
a rekvalifikace. Naše škola
nabízí technické vzdělání
v oborech.
 
2. Mají se nějak budoucí žáci
na střední školu připravit?
 
Žádnou extra přípravu
nepotřebujete, akorát chuť se
učit novým věcem.

 
3. Je něco co bys řekl
budoucím žákům?
 
Mají se na co těšit. Na studenty
čekají pravidelné soutěže
v různých oborech.
Pro šikovnější žáky také čekají
stáže v zahraničí, např:
Německu, Chorvatsku i ve Velké
Británii. Dále v budově školy
nabízíme autoškolu, stavování
a ubytování. A výhodou je jistota
práce po vyučení od společnosti
Metrostav.a.s. Budeme se na vás
těšit v příštím roce.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A

Březka´s funny moments 
(Březčiny historky)

Dnešní historka:
 
Provaz při hodině fyziky 
 
Byla hodina fyziky a tak jsme si
s mým kamarádem ( Tomášem
Podařilem) trochu povídali.
A jeho napadl velice hloupý
nápad, že mě začne lochtat.

Já jsem velice, velice lechtivá
osoba a to on velice dobře ví, ale
i tak mě pořád lochtá. Já jsem se
tam začala smát a házet sebou až
jsem spadla ze židle, přitom mi
spadla bota, takže jsem uklouzla
po tašce a udělala krásný provaz.
Tělák v hodině fyziky, jsem
prostě dokonalá. Nejlepší na tom
bylo, že si toho naštěstí vůbec
pan učitel nevšiml a pořád dál
vykládal látku. My jsme z toho
měli totální záchvat smíchu a od
této doby, vždycky když jdu
na fyziku, tak si na to
vzpomenu.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A

Anketa: Oblíbené filmy a seriály 
učitelů

V anketě jsem se ptala učitelů : „
Jaký je Váš oblíbený český
film a seriál?“
 
Mgr. et Mgr. Martin Holý
film: Pelíšky
seriál: Bylo nás pět, nebo Most

 
Mgr. Daniel Königer
film: Menzelovy filmy
seriál: Četnické humresky
 
Mgr. Petr Polák
film: Něžný barbar
seriál: Chalupáři
 
Ing. Viliam Maťo
film: S tebou mě baví svět
seriál: Chalupáři
 
Lenka Spurná
film: Pelíšky
seriál: Ochránce

autor článku:
ELIŠKA KOPECKÁ

třída VI.A
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Krasobruslení sem vypíšu jen ty nejznámější:
kadet, salchow, toeloop,
rittberger, flip, lutz a axel, které
se skáčou s jednou, dvěma,
třemi, a dokonce i čtyřmi
obrátkami. 

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VII.C

Krasobruslení je druh
bruslařského zimního sportu,
ve kterém je kladen důraz
na umělecké ztvárnění piruet,
skoků a kroků. Dělí se do čtyř
základních disciplín, ve kterých
běžně soutěží muži i ženy.

Krasobruslaři se utkávají
v soutěžích na národní
a mezinárodní úrovni, jako jsou
např. mistrovství Evropy,
mistrovství světa, národní
mistrovství, mistrovství čtyř
kontinentů. Naším

krasobruslařem je Tomáš Verner
který v mistroství České
republiky má 10 zlatých medailí
a 2 stříbrné. V mistrovství
Evropy má 1 zlato 1 stříbro a 1
bronz. Krasobruslařských prvku
je opravdu hodně, ale já vám

Fotbalové derby
Derby je označení pro zápas,
ve kterém proti sobě hrají týmy,
mezi nimž vládne tradiční
rivalita. Většinou se jedná
o kluby ze stejného města
nebo regionu. Jako příklad můžu
uvést zápasy mezi týmy: SK
Modřany-TJ Sokol Cholupice
AC Sparta Praha-SK Slavia
Praha (Derby pražských ,,S´´)
Atlético Madrid-FC Real Madrid
FC Real Madrid-FC Barcelona
(El Clásico).
 
Poslední El Clásico proběhlo
v neděli 24.října 2021, kdy
na svém stadionu CAMP NOU
přivítala Barcelona odvěkého
rivala z Madridu a utrpěla
porážku 1-2. Gólově se

prosadili: (Real Madrid) David
Alaba 32´ (Real Madrid) Lucas
Vázquez 90+4´ (Barcelona)
Sergio Agüero 90+7´ První
vzájemné utkání se uskutečnilo
již 13.května 1902 a z celkové
bilance 279 vzájemných zápasů
103x zvítězil Real Madrid, 115x
odešli ze hřiště vítězně hráči
Barcelony. 61 utkání skončilo
remízou. Nejbližší ligové utkání
těchto odvěkých rivalů se
uskuteční dne 20.března 2022
na hřišti Realu Madrid.

autor článku:
JAN HAVLÍČEK

třída VI.A

Zajímavosti ze světa jídla část. 1

Populární americký koláč
APPLE PIE
 
Další jídlo, které je velice
proslavené v určité zemi, ale své
kořeny má někde úplně jinde.
Konkrétně jde o známý apple
pie, který v Americe naprosto
zbožňují.

Možná by si člověk myslel, že
byl poprvé upečen právě tam.
Ale kdepak, za velkou louži ho
přivezli Angličané. Variaci
tohoto koláče pečou ale i v
Holandsku nebo Švédsku. A i
u nás má samozřejmě své místo.
 
Sudá kukuřice
 
Máte rádi sladkou kukuřici? Až
budete příště držet v ruce klas,
schválně si zkuste přepočítat,
kolik řad se zrníčky vlastně má.
Jejich počet totiž bývá sudý a je
jich v rozmezí od osmi
do dvaceti.

Venom
Film Venom vyšel 4.října 2018.
Venom je symbiont a nejen to, je
to taky jeden z nejslavnějších
záporáků/antihrdinů společnosti
Marvel. Slabina všech
symbiontů je zvuk např.: zvon,
vrtulník, magnetická rezonance
atd. A za dobu svého působení
už vystřídal spoustu hostitelů.
Během necelých čtyřiceti let
působení si našel hordy
fanoušků a příznivců a pronikl
do všech popkulturních sfér.
Jestli jste viděli film, tak už víte,
že pod Venomovou maskou se
skrývá Eddie Brock. Eddie není
ledajaký občan, je to totiž
talentovaný novinář, kterého
posedl mimozemský symbiont
Venom. Ale to není všechno,

pokud víte, tak je i nový film
jménem: ,,Venom Carnage
přichází´´. V tomto filmu se již
nachází další symbiont Carnage.
Pod Carnagem se nachází Clatus
Kasady. Clatus Kasady je
záporák, který se snaží
s Carnagem vyvraždit celé
město, ale v tom mu brání
Venom. Nakonec Eddie a Venom
společně přemůžou Clatuse
a Carnage a potom Venom sní
tohoto symbionta a tím Carnage
zemře. Samozřejmě o Clatuse se
postarají také. Tak čus u další
Marvelovky.

Satoranský Jan

 
Medal Of Honor: Allied Assault
Hra Medal Of Honor: Allied
Assault je akční střílečka
odehrávající se ve druhé světové
válce, kde se ujmete role
hlavního hrdiny Mika Powella.
Konzultant této hry byl Steven
Spielberg neboli režisér filmu
Zachraňte vojína Ryana, proto
má tak úžasný příběh. Nejprve
jste vojín později poručík
a potom generál.
 
Zúčastníte se různých operací
(od útoků na Němce až
po infiltrace německých
bunkrů). Nechybí tam ani
nejznámější bitva v Normandii -
Den D. Ve hře můžete sbírat

medaile za splnění různých
speciálních úkolů,
nebo dokončení misí, takže
zabaví i na delší dobu.
 
Tato hra byla vydána v roce
2002 a oceněna nejlepší hrou
roku. Byla tak dobrá, že se jí
inspirovali i jiné válečné hry
jako například Call Of Duty.
Tuto hru hraje dodnes tisíce lidí
a za mě je to nejlepší hra, kterou
jsem kdy hrál.

Alan Kollman

Návštěvníci z jiných 
pohádkových příběhů, aneb 
odkazy v pohádkách

z pohádky Auta.
 
Dále je to třeba žlutý míč
s modrým proužkem a červenou
hvězdou z krátkého filmečku
Luxo, který se objeví v pohádce

Vzhůru do oblak i v Příběhu
hraček 3 nebo medvídek Mazel
z už zmíněnéno Příběhu hraček
3, který se objeví i v pohádce
Vzhůru do oblak.
 
V pohádce Hledá se Nemo je to
pak pan Úžasňák z pohádky
Úžasňákovi, kterého si můžete
všimnout na obálce komiksu,
který si čte chlapec v čekárně
u zubaře.

autor článku:
ELIŠKA KOPECKÁ

třída VI.A

Možná se vám někdy
při sledování pohádky
od DISNEY nebo PIXARU
zdálo, že se chvíli díváte
na úplně jinou pohádku
od těchto dvou filmových
 
společností. Ano, je to možné,
protože právě DISNEY
a PIXAR daly do každé ze svých

pohádek odkaz na nějakou jinou
pohádku.
 
Například v pohádce Frozen
navštívi Arendel princezna
Locika z pohádky Na vlásku,
v pohádce Příběh hraček 3 má
jeden chlapec ve školce na tričku
číslo 95 a blesk, což je číslo
závoďáka Bleska McQueena
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SPOLEK POSLEDNÍ KAPKY MODRÉ 
KRVE - fantasy příběh
Tento svět je stejný. I přes to, že
na něm je mnoho myšlenek. Ale
každá myšlenka vnímá svět
jinak. Svět, který byl, je a vždy
bude stejný, je svojí podstatou
tak jiný.
 
Když jsem se narodil, psal se rok
304. Po osmé Éře Hadí ženy
poslední kapky modré krve.
Bylo to nejhorší období po smrti
Uriela Železného.
Uriel Železný chtěl sjednotit
celý svět a udělat novou éru.
Éru, při které by zahynulo tři
čtvrtiny obyvatelstva tohoto
světa a zbyly by pouze Urieliáni.
 
Urieliáni jsou vznešená,
nadřazená a nejvíce nenáviděná
rasa v Sangvínii. Náš svět se
jmenuje Sangvínie. Pár tisíc let
byl klid, protože Uriel hledal
sílu, která by zapříčinila zmizení
všech krom Urieliánů. Do té
doby než se objevila Hadí žena
poslední kapky modré krve.
 
Hadí žena vytvořila spolek
Poslední Kapky Modré Krve,
ve kterém byly ti nejlepší vojáci
v Sangvínii. Spolu pronikly
do Svaté Říše, do hlavního
město Urieliánů. Dostaly se
do paláce jménem stříbrný štít
a Uriela Železného svrhli. Vzaly
mu korunu a rozdělili jí na tři
části. Následně se Hadí Žena
chopila moci a nastal další
chaos.
 
Nejprve to vypadalo dobře, že
by mohl být konečně mír. Ale

Hadí žena začala potají
ve velkém zbrojit a vytvářet
armádu, která by potáhla
na Komfus a Helémus. To jsou
dva obrovské ostrovy, na kterých
se nachází provázek času, ten
který chtěl najít Uriel, aby poslal
všechny krom Urieliánů
do jiného časoprostoru. Někde
na těch dvou ostrovech se
provázek času nachází. Ale
nikdo neví kde.
 
Když Hadí žena tyto dva ostrovy
obsadila, všude kam byste se
ohlídli, byla nějaká hlídka mužů.
Vznikl zákon Papirusu. Zákon
Papirusu je povinnost si zařídit
povolení k žití na Helémusu.
Na komfusu platí to samé.
 
Pro pořízení Papirusu je třeba
zaplatit dese tisíc Urielských
marek. Už jen za dva tisíce
marek si zde můžete koupit třeba
dům. Cena je to opravdu
obrovská a ti co si papirus
nepořídí, půjdou buďto
do vězení anebo budou kvůli své
minulosti popraveni stejně jako
můj otec.
 
Lidé žijí ve strachu. A při tom je
ještě Velká Válka mezi Spolkem
Poslední Kapky Krve
a Impériem. Velká Válka se tak
jmenuje, protože proti sobě válčí
dvě velké a rozhodující říše
v Sangvínii. Impérium je druhá
strana, která se nachází úplně
na druhém konci Sangvínie, je to
milion kilometrů od Helémusu.
 
Přesto, jakou má Hadí Žena

obrovskou flotilu a miliony
vojáků, nemůže se k Impériu
nijak dostat. Hlavně kvůli tomu,
že všem vodám a mořím vládne
Nahéra.
 
Nahéra je bohyně moří a je
na straně Impéria. Takže
všechny lodě Modré Krve se
potopí nebo se někde na moři
ztratí a celá posádka umře buďto
na hlad nebo na nemoci.
Spolek Modré krve má mnoho
nepřátel jsou to například
Komfóbové.
 
Komfóbové jsou mágové, žijící
na okraji Helémusu.
Když Komfóbové zjistili
o expanzi Hadí ženy, spojili své
síly a udělali kolem své osady
magický štít na který neplatí nic.
Nejde skrz něj projít ani ho
jakkoliv zničit. Komfóbóvé jsou
rasa napůl ještěrů a napůl lidí.
Zrodili se ze stromu magického
zrna. Proto jsou tak dobří
v magii, jsou hodně moudří
a zatím se nikomu nepodařilo
jim vniknout do osady.
 
Když jsem se narodil, má matka
zemřela a můj otec byl po dvou
týdnech mého života popraven
Spolkem Modré Krve kvůli jeho
minulosti, kdysi byl legionář
Impérie. Dobře mě schoval
pod chatrčí v lese, kde se
ukrýval. Ačkoliv jsem
kvůli hladu brečel tak si mě
všimli nějací muži, co šli kolem
chatrče. I přes to, co to bylo
za muže, nemohli tam jen tak to
malé, roztomilé děťátko nechat.

Nechali si mě. A takhle začal
můj život.
 
Ti muži se o mě dobře starali,
na starosti mne měl Hórik.
Choval se ke mně jako
k vlastnímu dítěti. Když mi bylo
pět let, začal mě Hórik učit
s mečem, nebo spíš s malinkou
kudličkou, kterou jsem našel
někde hozenou v lese. Řekl mi,
že si ji mám nechat. Nevěděl
jsem, k čemu slouží tak jsem jí
u sebe měl do té doby, než jsem
se s ní říznul. Když si toho všiml
Hórik tak se zasmál a zeptal se
mě: „Tak co chlapče? Už víš,
k čemu slouží?“.
 
Rozbrečel jsem se a Hórik se
ještě více smál. Po chvilce ke
mně přišel a řekl mi, že od téhle
chvíle mě bude s tímhle
nástrojem učit. Řekl mi ještě, že
ji mám dát jméno. Druhý den
jsme šli kolem moře, bylo tam
hodně pěkných kamínků tak
jsem se Hórika zeptal: „Proč je
nesbíráme, když jsou tak
pěkné?“. Hórik mi řekl, že to
jsou perly a že by nám byly
k ničemu. A rázem mě napadlo,
že bych svojí kudličku nazval
Perla. S Hórikem bylo ještě pět
jeho mužů kteří o mě taky
skvěle pečovali.
 
Pokračování příště...

Autor článku: VOLODYMYR
NAUMKIN, třída IX.A

Recenze: film James Bond Není čas zemřít
James Bond - Není čas zemřít
v překladu No time to die. Tento
film vyšel 30. září 2021. Jedná
se o dvacátou pátou bondovku.
Jamese Bonda si popáté
a naposled zahrál Daniel Craig.
Na filmu jsem byla a byla jsem
opravdu nadšená, nikdy jsem
Bonda moc nemusela.
Na začátku se děj odehrává
v Norsku v zimě. Ve filmu je
několik akčních scén, které si
samozřejmě nezahrál Daniel, ale
kaskadéři. A teď už pojďme
na samotnou recenzi. James si
užívá zasloužený odpočinek
na Jamajce. Klid ale netrvá
dlouho, objeví se totiž jeho starý
přítel Felix Leiter ze CIA
a požádá ho o pomoc. Dr.
Obruchev vynalezl látku
jménem Heracles která lidi

zabije, měli se touto látkou
zbavit Jamese Bonda. Jenže co
by to bylo za Bonda kdyby na to
nepřišel a nebránil se, na akci
kde se měla uskutečnit smrt
Bonda se nakonec uskutečnila
smrt lidí ze společnosti Spectre.
Na poslední chvíli Obruchev
vyměnil DNA.
Víc už sem dávat nebudu, nechci
vypisovat celý děj filmu,
abychom tu pak neměli nějaké
spoilery. Doporučuji jít na film
do kina, je to fakt nabitý
adrenalinem. Dávám tomu
11/10!
Jinak, věděli jste, že úvodní
píseň „No time to die“ nazpívala
Billie Eilish?

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VII.C
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Nejzajímavější názvy ulic a 
veřejných prostranství v Praze
Dnes se podíváme na ty
nejbizarnější, nejpodivnější,
nejlepší, nejvtipnější, prostě
na ty nejzajímavější názvy ulic
a veřejných prostranství v Praze.
 
1.) Ulice pojmenované
po houbách. 
Takové bychom našli
v Pitkovicích, kde ulice nesou
názvy jako: Penízková,
Žampionová, Kačenková,
Muchomůrková, Pýchavková,
Hříbková, Křemenáčová,
Klozková, Chorošová, apod.
 
2.) Neztraťte se na Spořilově! 
To rozhodně nebude jednoduchý
úkol, protože na Spořilově jsou
ulice a náměstí pojmenované
po světových stranách. Jenže
každá ulice je tam aspoň třikrát,
nějak takhle: Jižní I, Jižní II,
Jižní, III, Jižní IV, Jižní V, Jižní
VI, Jižní VII, Jižní VIII, Jižní
IX, Jižní X, Jižní XI, Jižní XII,
Jižní XIII, Jižní XIV, Jižní XV,
Jižní XVI, Jižní XVII, pdobně
očíslované jsou pak ulice
Jihozápadní, Severní,
Severozápadní, Jihovýchodní,
Severovýchodní,... No, takhle
bychom tu mohli být do večera.

 
3.) Vidlák. 
Ne, nejedná se o neformální
označení vesničana, ale o ulici
v Hostavicích. Ta se skutečně
jmenuje „Vidlák“. Je to podle
nedalekého rybníka „Vidlák“,
který se tak jmenuje, protože má
tvar vidlí.
 
4.) U nás 
Ne, nepřišli jste k nám domů, ale
jedna ulice v Braníku se tak
skutečně jmenuje. Nachází se
totiž v tzv. „Jirsákově čtvrti“
a tato ulice má odkazovat
na Jiráskův román „U nás“.
 
5.) Červená báň 
Název ulice v Libni, která měří
něco přes 50 metrů. Je
pojmenována podle dnes již
zaniklé usedlosti „Červená báň“,
která stála v místech kolem
dnešní ulice. Název ulice
připomíná pece na cihly, keré
v usedlosti byly.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VII.A

Mexická noc zemřelých

Bohužel jsem v Mexiku nebyla,
ale moje teta ano a tak jsem se jí
zeptala jak to tam probíhá.
Odpoledne chodí průvody
v maskách, až do večera
po městě Peubla, kde jsme právě
byli je pověstné největšími
průvody s maskami, dokonce
i přímo na ulici se líčilo, všude
byla výzdoba. Jedli jsme také
tradiční chleba který jako chleba
nevypadá.
 

Noc už je na hřbitovech, u hrobů
kde se sejdou rodiny, vezmou
nebožtíkovi vše, co měl rád
s sebou k hrobu, jídlo, pití, berou

si sezení, aby mohli sedět jako
u stolu, zpívají s kytarami.
A baví se a smějí, mají to totiž
jako oslavu. Kromě toho jsou
tam i dětské hroby, ale tam nic
nebylo.” Jako jedna ze specialit
je čokoládové kuře podle tety
bylo moc dobré. Tento svátek
připadá na 31. Října a trvá do 2.
listopadu.

autor článku:
BARBORA KURZOVÁ

třída VII.C

Anime a manga, co je co?

příklad mangy, zde je dabovaná v
češtině, normálně je však v japonštině

 
Anime je typ japonského
animovaného seriálu/filmu
ve 2D kresbě.
Začalo to asi ve 20. století.
K anime patří ještě manga =
japonský komiks. Je to komiks,
ale v anime stylu. Zkusila jsem
to nakreslit, ale nedopadlo to
moc dobře :D. Mangy jsou dříve
než anime, takže při výrobě, je
potřeba udělat nejdřív mangu
a potom až anime (z té samé

mangy), ale nikdy to nesmí být
úplně to stejné co bylo v manze,
ale trochu poupravené.
 
Tady je pár příkladů anime:
- Boku no hero academia
- Jujutsu Kaisen
- Free!
- Yuri on ice!!!
- Kobayashi-san Chi no
- Kimecu no jaiba
- Yakusoku no Nebarando
- Naruto
- One Punch Man
- Tokyo ghoul
- Death note
- Shingeki no Kyojin
- Sk8 infinity
 
To je vše, kdyby jsem psala
všechny anime, tak by to bylo
moc dlouhé.

autorka článku: AYA SHUKUR,
třída VI.A

Halloween

Halloween je americký svátek,
který se slaví den před svátkem
Všech svatých. Halloween je
keltský svátek s historií sahající
až před náš letopočet. Den 31.10
byl pro Kelty hranice
mezi světem živých a mrtvých.
 
Stavěly se oltáře, na kterých byli
ptačí pera a hlavy mrtvých
zvířat, aby navázali pouto
s mrtvými. Také se dělaly
na tento dne velké ohně a různé
rituály na počest mrtvých.
 
Bohužel se postupem času tyto
tradice zanikly a vznikl z toho
svátek, který všichni moc dobře
známe. Vydlabávají se dýně,
zapalují se svíčky a chodí se
na průvody v maskách.
 
A jak jsme se dostali k oblíkání
masek? Keltové se také oblíkali

do masek, aby zmátly zlé duchy.
Lidé v té době věřili, že
strašidelnými převleky duchy
zmatou a oni je nechají být.
 
Američané se začali převlékat
do kostýmů počátkem 20. století
jen pro zábavu. Také Keltové
věřili na čarodějnice, mysleli si,
že o Halloweenu mají nejsilnější
moc, a proto vydlabávali dýně,
protože když na dýni vyřežete co
nejstrašidelnější obrázek tak to
čarodějnice a všechny zlé moci
odežene pryč. Halloween není
tedy jen o zábavě ale hlavně
o velice zajímavém tématu.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A
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Modřanská kronika: Proměny

Dnes se podíváme na místa
v Modřanech, která se
během pár let výrazně změnila.
Jedním takovým místem je tzv.
Bytový soubor Tulipán. Nachází
se na Sofijském náměstí,
a známý je především
díky tomu, že v přízemí budovy
je supermarket Billa. Samotný
objekt obsahuje mezonetové
byty o větších dispozicích. BS
Tulipán je složený sice ze dvou
budov, ale pro nás je teď
důležitější ta která je blíž
„Sofijáku“. Při stavbě sídliště se
počítalo s výstavbou kulturního
domu s multikinem, barem

a restaurací. ten měl stát právě
na tomto místě. tím, že ale
stavba započala v roce 1989,
po revoluci už nebyly finance
na dostavbu kulturního domu.
Takže celých 10 let zůstal
na místě stát jen rozestavěný
skelet původního kulturního
domu s neupraveným
pozemkem. Až v roce 1999 se
skeletu ujmula firma IPS (dnes
Skanska), která zde postavila
právě dnešní „Tulipán“.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VII.A

Povolání a život lidí v novověku

ilustrační obrázek

Od roku 2015 (čili od svých 7
let) tvořím rodokmen své rodiny.
Dojít až někam do 16. století je
a vždy byl pro mě velký úspěch.
A také velké překvapení. Bádání
v matrikách a v dobových
dokumentech, mě hodně naučilo.
Nejen pár nových slov z latiny
a němčiny (v těchto jazycích
byla většina matrik psána), ale
i čtení textu v kurentu, který byl
pro mě ze začátku (a stále ještě
někdy je) peklem,
protože škrabopis tehdějších
matrikářů byl někdy fakt
úmorný. Sezení do 10 večer
u počítače na eBadatelně
Státního oblastního archivu,
několikrát do týdne za to ale
stálo. Když opominu jistou
závislost na pátrání v matrikách,
dozvěděl jsem se hodně o tom,
jak to kdysi, čili v tom 16.-19.
století vlastně bylo. České země
na tom byly podobně jako je
na tom dnes většina států
v Africe. Kojenecká úmrtnost
byla velmi vysoká. Každá rodina
měla např. 8 dětí a 5 z nich
zemřelo v raném věku, většinou
okolo 0-10 let. Bylo tomu tak,
protože lékařství ještě nebylo
na tak dobré úrovni a na většinu
nemocí neexistovaly léky
nebo vakcíny. Rodiče na děti ani
neměli tolik času. Museli

pracovat, aby potomky vůbec
mohli uživit. A jaká povolání
byla v té době nejčastější?
-výminkář = byl ten co si
vymínil na osobě, které předal
hospodářství, jisté zaopatření
(finanční, naturální dávky),
v podstatě jisté soc. zabezpečení.
-čeledín/děvečka/podruh =
pracovníci na zemědělském
hospodářství
-familiant = dědičný nájemce
dílu panské půdy (půda, která
ležela ladem, byla pronajímána
poddaným)
-domkář/baráčník = majitel
domu bez polí, nanejvýš se
zahradou
-chalupník = vlastník chalupy
s kusem pole
-sedlák = vlastník dědičného
hospodářství s více poli
-svobodník = jednalo se
o společenskou vrstvu, kdy
osoba byla svobodná, nemusela
pracovat pro šlechtu, nemusela ji
nic odvádět, teoreticky něco
mezi prostým lidem a nižší
šlechtou
-typicky pak běžná povolání
jako je kovář, tesař, truhlář apod.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VII.A

Modřanská kronika: Proměny, II. část
V druhé části modřanských
proměn, si poukážeme na místa
zaniklá, přejmenovaná nebo na
taková, o kterých ani nikdo
nevěděl. Tzn. ulice, budovy,
náměstí, památky nebo nějaká
konkrétní místa.
 
1.) Kolarovova ulice - jedná se
o původní název dnešní ulice
Generála Šišky, přejmenována
byla v roce 2003.
 
2.) Náměstí Ivana Olbrachta -
další původní název, dnes se
jmenuje Násirovo náměstí
a přejmenováno bylo
při připojení Modřan k Praze.
 
3.) Baumanské náměstí - toto
místo už byste našli leda tak
v historické mapě. Samotné už
ani neexistuje. Takto bylo
označováno prostranství před ZŠ

T.G. Masaryka do roku 1987.
Výstavbou nového pavilonu ZŠ
TGM ztratilo prostranství status
náměstí a právě v roce 1987 mu
byl odebrán. Před připojením
Modřan k Praze se Baumanské
náměstí jmenovalo Jiráskovo,
ale kvůli duplicitnímu názvu
bylo přejmenováno.
 
4.) Další přejmenované ulice
a náměstí:
-Tylovo náměstí - dnes
Obchodní náměstí
-Sovětské armády - dnes
Povodňová
-Třída Pětiletky - dnes
Československého exilu
-Relichova - dnes Karasova
-Riegrova - dnes Darwinova
-U kapličky - dnes U Pily
-J. Koziny - dnes Prokofjevova
a spousta dalších

zdroj: fb Staré Modřany - Praha 12

5.) Kateřinky - takové místo
neexistovalo jen na Praze 11, ale
dříve i u nás. Kateřinky ležely
zhruba v místech dnešní ulice
Na Srážku, byla to taková malá
osada chaloupek. Bohužel už
padly za své a dnes už po nich
nezbylo nic než vzpomínka.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VII.A

Kam na výlet?

Jako tip na výlet určitě
doporučuji tzv. Uměleckou
zahradu, která se nachází
v Praze pod Nuselským mostem
v Čiklově ulici. Jedná se o areál
bývalého ateliéru sochaře K.
Nováka, který je po kruté
minulosti zrevitalizován a je
nádherný! Pro návštěvu je
potřeba se objednat, další
informace na webu:
www.umeleckazahrada.cz

autor článku: TOMÁŠ PODAŘIL,
třída VII.A



STRANA 8 / 9

LISTOPADOVÉ VYDÁNÍ 2021, ŠKOLNÍ ČASOPIS RÁČEK

Zajímavosti o koních, II. díl
- Oči koně jsou mnohem větší
než u ostatních savců
a skutečnost, že je mají umístěné
na stranách hlavy znamená, že
se mohou rozhlédnout kolem
na téměř 360 stupňů.
 
- Zrak koní je velmi dobrý,
nejsou přímo barvoslepí, ale vidí
pouze nějaké odstíny barev.
(podle odborníků)
 
- Když kůň cválá, má v jednom
okamžiku všechna čtyři kopyta
ve vzduchu.

- Kůň má obrovské zuby, které
jsou po přezubení po zbytek
života obrušovány a to rychlostí
až 5 mm za rok.
 
- Koně mají mimiku, kterou umí
používat, proto u koně občas
poznáme „náladu na první
pohled“.

- Na světě existuje více než 300
plemen různých koňů.

autorka článku: TEREZA
VAVRYSOVÁ, třída VI.A

Zajímavosti o psech
-Na světě existuje více než 400
psích plemen.
 
-Nejstarším psem v historii byl
Bluey, australský honácký pes.
 
-Nejoblíbenějšími plemeny
na světě jsou labradoři a zlatí
retrívři.
 
-Psi žijící ve městě se dožívají
v průměru o tři roky déle než psi
z venkova.
 
-Nejhloupější pes je afghánský
chrt.

 
-Greyhound umí běžet rychlostí
až 72 km/h.
 
-Většina psů miluje čokoládu,
přestože je pro ně velmi
nebezpečná
 
- Kvůli druhé světové válce
přestal být německý ovčák
populární, proto se mu začalo
říkat alsaský ovčák

autorka článku: TEREZA
VAVRYSOVÁ, třída VI.A

Novinky z pražské zoo

Zoo Praha se může radovat
z pokroků dvou mláďat pandy
červené, které již prozkoumávají
venkovní výběh. Bohužel 10. 10.
2021 uhynul jejich otec samec
Pat. Mládě ježury, které se
narodilo před prázdninami, už
dělá též velké pokroky. Nutno

podotknout, že je to historicky
první mládě ježury v zoo Praha.
U Kotulů (druh opice) přibyli
dva noví jedinci, kteří určitě též
budou zoologické zahradě dělat
jen radost. A asi největší úspěch
říjnového měsíce je ocenění,
které zoo Praha získala. Jedná se
o cenu, kterou má pouze 6
zoologických zahrad na celém
světě.

autor článku:
ANETA KAULFUSOVÁ

třída VII.C

Mýval severní hlavně v hustých smíšených
lesích, ale v dnešní době je již
velmi rozšířený v městech.
 
V městech ho lidé považují
za velkého škůdce. V minulosti
byl mýval považován za velkého
samotáře, ale dnes je již známo,
že žije hlavně ve skupinách.
Mýval je noční tvor a všežravec.
40% jeho stravy tvoří bezobratlí,
33% zaujímají rostliny a zbylých
27% obratlovci.

autor článku:
ANETA KAULFUSOVÁ

třída VII.C

Mýval severní je lidově známí
jako medvídek mýval. Původně
žil pouze v Severní Americe, ale
časem byl lidmi rozvezen i do
jiných částí světa. Vyskytuje se

Moře a oceány - ropa

Minule jsme si něco pověděli
o plastu, který znečišťuje
oceány. Dnes se budeme zabývat
ropou, jejíž úniky působí velké
ekologické katastrofy.
Za posledních 10 let došlo k více
než 60 nehodám, které způsobily
únik přibližně 164 000 tun ropy
do moří a oceánů.
 
Ropa vznikla rozkladem
živočišných a rostlinných
zbytků. Protože má menší
hustotu než slaná voda, zůstává
na hladině, kde vytváří tenkou
vrstvu. Následně se lepí na srst
nebo peří mořských živočichů
a ti pak umírají na podchlazení
nebo se otráví konzumací

potravy zasažené ropou.
 
V minulosti existovaly oblasti,
kde ropa přirozeně vyvěrala
na povrch. Dnes je ropa
získávána pomocí ropných vrtů.
Vrtné plošiny jsou i na mořích,
kde v případě havárie může
uniknout velké množství ropy
a způsobit ekologickou
katastrofu. I havárie tankerů
převážejících ropu vytvářejí
téměř každý rok velké ropné
skvrny. K největšímu
úmyslnému úniku ropy došlo
v roce 1991 v Kuvajtu,
když vojenské jednotky
vypustily zásobníky ropy.
Do oceánu bylo tehdy vypuštěno
přibližně 330 000 000 galonů
ropy (1 galon = 3,7 l). Roku
2010 došlo následkem exploze
k potopení vrtné plošiny

Deepwater Horizon. Vrt
v Mexickém zálivu však zůstal
otevřen a do oceánu vyteklo
přibližně 180 000 000 l ropy.
Tato havárie způsobila největší
zamoření ropou v historii USA.
 
V případě ropné havárie se ropa
z povrchu vodní hladiny sbírá
pomocí hladinových sběračů
a norných stěn. Z pobřeží se
odstraňuje posypáním sorbenty
a odtěžením zasažené horniny.
Zasažené území se z ropné
havárie vzpamatovává několik
let dle rozsahu zasažení.

 
Ropa je pro lidstvo velmi
důležitá, proto nevidím řešení
v zákazu její těžby a přepravy
po moři, ale je třeba dbát
na větší bezpečnost. Využíváním
nejmodernějších technologií
a respektováním bezpečnostních
pravidel můžeme těmto
katastrofám alespoň částečně
předcházet.

autor článku:
KRISTÝNA ŠAMÁRKOVÁ

třída VI.C
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Horoskopy budete mít hodně společného
a na druhou stranu se budete
perfektně doplňovat. Zamilujete
se a ani o tom nebudete vědět,
ale hlavně si dávejte pozor,
abyste moc nepospíchali. 
Tento měsíc ale bude velice
náročný. Ve škole či v práci
budete mít zvednutou laťku
velice vysoko a nebudete stíhat.

Ale i tak se vám vše vydaří. Celý
měsíc budete velice zářit
pozitivní anergií a tento měsíc
bude pro vás velice šťastný. 

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A

Rak:
 
Na tento měsíc bych chtěla
podotknout že se vám v lásce
bude velice dařit. Potkáte
človíčka, který bude vaše krevní
skupina. Na jednu stranu toho

Zajímavosti ze světa jídla

Měna Aztéků
 
O čokoládě se traduje, že je
pokrmem bohů.
 
Vychází to z oficiálního názvu
pro kakaovník, který je
Theobroma Cacao.
 
A slovo theobroma je v řečtině

bráno právě jako označení jídla
pro božstvo. Věděli jste ale, že
Aztékové používali kakaové
boby také jako formu platidla

Tereza Říhová

Strom života

Strom života symbolizuje
centrum energie, propojení země
s nebem, stabilitu, moudrost,
elementy země, ohně, vody
a vzduchu a také propojení
všeho. Napříč historií nabýval

strom velkého významu
v mnoha kulturách
a náboženstvích a vyjma výše
vypsaných hodnot byl
vyjádřením specifických
myšlenek a přístupů k životu
a přírodě. Pevný a robustní
kmen, zdravé a hluboké kořeny
a rozvětvená koruna plná listů
v sobě nese cosi, co k lidem
od nepaměti promlouvá
bez ohledu na kulturu
nebo vyznání.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A

Březky moudra
Citáty:
 
Tak jako se střídá den s nocí,
střídá se úspěch s neúspěchem,
radost se smutkem a láska
s nenávistí.
Neznámý autor
 
Všechny naše sny se mohou stát
skutečností, pokud máme
odvahu je následovat.
Autor: Walt Disney
 
Na lásce je nejkrásnější to, že ji
nikdo nedokáže vysvětlit, ale
přece ji každý tak nádherně
chápe.
Autor: Francis Bacon

 
Báseň:
 
Sním o tobě každý den,
jsem nespokojená holka
s životem.
Jsem nemocná láskou,
každý den chodím s truchlivou
maskou.
Bez tvé lásky nemohu žít,
ani minutu na světě být.

autor článku:
NIKOLA BŘEZINOVÁ

třída VII.A

Zajímavosti o vlcích
Víte, že:  
 
-Vlčí samice může mít až šest
mladých.
 
-Odhaduje se, že vlci žijí až 13
let.
 
-Feny žijí na jaře v podzemních
doupatech, aby mohly rodit
a krmit slepá a hluchá štěňata.
 
- Vlčí vytí lze slyšet až 10 km.
 
-Vlčí sluch je dvacetkrát lepší
než lidský.
 
-Vlk může sníst až 9 kg
v jednom jídle.

-Vlk dokáže ujít až 200 km
za 24 hodin.
 
-V římské mytologii byli
Romulus a Remus vychováni
vlky.
 
-Hrozivá legenda o vlkodlacích
má kořeny ve starověkém
Řecku, kde Zeus po urážce
proměnil arkádského krále
Lycaona ve vlka.

autor článku:
MATĚJ ŠŤASTNÝ

třída VIII.A

Sladký recept měsíce: Vafle pro začátečníky
Ingredience:
 
50 g másla
250 ml mléka
1 vejce
30 g cukru
1 vanilkový cukr
špetka soli
150 g hladké mouky
1 lžička prášku do pečiva
olej na smažení
 
Dle chuti:

šlehačka, ovoce, javorový
sirup...
 
Postup:
 
Rozpuštěné máslo smíchejte
s mlékem a rozšlehaným
vejcem.
 
Přidejte všechny sypké suroviny
a vymíchejte řídké těsto.
Vaflovač rozehřejte, potřete
malým množstvím oleje
a smažte jednotlivě vafle.

 
Doba smažení je individuální
podle výkonu vaflovače.
 
Vafle podávejte dle chuti se
šlehačkou, ovocem, javorovým
sirupem nebo jen tak
s marmeládou či posypané
moučkovým cukrem.

autor článku:
KRISTÝNA ŠAMÁRKOVÁ

třída VI.C


