Úvodník
Ahoj spolužáci, dobrý den, učitelé. :-)
Tento měsíc proběhlo mnoho školních a i mimoškolních akcí, aktivit a
výročí. V tomto čísle se můžete dozvědět něco o výročí pražského
metra, výsledcích květnového sběru, neobvyklém zemětřesení na
Chebsku,výsledcích Hlasu Českoslovenka X factoru, mistroství světa v
hokeji a také, co dělaly děti o květnových prázdninách a jestli byly na
pálení čarodějnic. Doufám, že si poslední měsíc před letními
prázdninami užijete a v červnu ahoj.VojVed
(Tento měsíc jsme měli problém s nedostatkem redaktorů, proto omluvte
toto méně obsáhlé číslo)
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Příběhy našich sousedů
Naše škola se zapojila do projektu „Příběhy našich sousedů“. Se
svými žáky na něm pracují paní učitelky: Kožuszníková, Černá a paní
učitelka Drážná. Já jsem ve skupině paní učitelky Kožuszníkové.
Úkolem tohoto projektu je získat „reportáž" s pamětníkem nebo
pamětnicí holocaustu, nacistického nebo komunistického režimu atd.
Vše se děje pod záštitou společnosti Post Bellum a Městské části Praha
10. Moje skupina nahrávala s bývalou paní učitelkou Janou Žákovou,
jakožto pamětnicí konce války (jako dítě) i komunismu.
Práce na tomto projektu probíhá tak, že si každá skupina vybere
„svého“ pamětníka, poté vyfasuje diktafon, na který se nahrává společná
debata, a domluví si s pamětníkem místo, kde bude debata nahrávána
(nejčastěji u něj doma).
Na doporučení paní učitelky a lidí, kteří řídí činnost skupin (Post
Bellum) jsme nechali pamětníka mluvit, pokud možno mu neskákali do
řeči a snažili se navozovat co nejpřátelštější atmosféru.
Po pořízení nahrávky se musí vybrat tři nejzajímavější vzpomínky a
ty se pak sestříhají ve studiu Českého rozhlasu. Když je nahrávka
hotová, zašle se do Post Bella. Zbývá „jen“ vytvořit komiks nebo
prezentaci a projekt je hotový.
Navzdory tomu jak jednoduše to líčím, je s tím spousta práce a
podle mě bychom bez pomoci paní učitelky neměli šanci všechno
zvládnout.
Doufám, že nám budete držet palce a že projekt zdárně
dokončíme. Tento projekt je totiž moc důležitý, jelikož většina pamětníků
už je bohužel po smrti a je tedy třeba zaznamenávat vzpomínky těch
několika posledních pro příští generace.
Filip Vrbský

Den zdravé výživy
V květnu se konal v naší škole Den zdravé výživy. Děti si mohly vybrat
mezi žralokem nebo treskou. Šla jsem se proto naší paní hospodářky, co
si o tomto dni myslí a jak probíhal.

Rozhovory:
Tornádo: „Dobrý den, mohu s vámi
udělat rozhovor?“
P. hospodářka: „Jistě. ☺“
Tornádo: „ Čí byl nápad uspořádat
Den zdravé výživy?“
P. hospodářka: „ To byl nápad
našeho pana ředitele. Ne pana ředitele Voneše, ale my to tu máme
pronajaté, my máme svého ředitele, pana Vrtiška.“
Tornádo: „Kdo jídlo vařil?“
P. hospodářka: „Ten recept nám ukázal šéfkuchař z nějakého hotelu, ale
jinak to vařily naše paní kuchařky.“
Tornádo: „Proč zrovna žralok a treska?“
P. hospodářka: „To byl nápad právě kuchařů z hotelu.“
Tornádo: „Jak dětem chutnalo?“
P. hospodářka: „No, on má každý jiné chutě. Dětem to moc nechutnalo,
ale když už, tak chutnala víc treska než žralok.“
Tornádo: „A jaké máte zkušenosti? Jedí tady vůbec děti ryby?“
P. hospodářka: „Ano. Pracuji tady už 6 let a opravdu se to o hodně
zlepšilo.“
Tornádo: „Kdo byli ti lidé, kteří se fotili v jídelně?“
P. hospodářka: „ To byl náš pan ředitel, ředitel firmy, která nám na to
dovážela zboží, a firma, která nám to pomáhala vybalovat.“
Tornádo: „Bude se tento den opakovat?“
P. hospodářka: „To ještě nevím. Od té doby jsme ještě neměli schůzi.“

Tornádo: „A myslíte si, že byl tento den úspěšný?“
P. hospodářka: „Jestli mám být upřímná, tak myslím, že nebyl.“
Tornádo: „Děkuji za rozhovor.“
P. hospodářka: „Není zač. Na shledanou.“

Lucka

Sběr
Na otázky odpovídala paní učitelka Petráňková.

Třidy
Celkem
1.A
611,4
1.B
804,9
1.C
1000,7
2.A
183,5
2.B
440
2.C
817
3.A
706
3.B
621,5
3.C
1293
4.A
444,5
4.B
263
4.C
547
5.A
702
5.B
1127,5
6.A
236
6.B
174,36
6.C
88
7.A
322,5
7.B
153
7.C
41
8.A
82
8.B
35
9.A
39
9.B
13
Kg celkem 10745,9

Nejlepší třídy na 1. stupni?
1.C, 3.C a 5.B
Nejlepší třídy na 2. stupni?
6.A, 6.B a 7.A
Kolik se celkem nasbíralo papíru?
Celkem se nasbíralo 10 745,9 Kg.
Na co půjdou peníze?
Peníze půjdou na odměny a na adopce
zvířat.
Kolik dní se sbíralo?
Sbíralo se pět dnů.
Od kolika a do kolika se sbíralo?
Od 7:00 do 8:15 hodin.
Kdy bude další sběr papíru?

VojVed, RamTer

Příští školní rok v říjnu.

Květnové prázdniny
Pálení čárodějnic
Slavil/a jsi pálení čarodějnic?
Sára Šmejkalová-Ano, slavila jsem je.
Adéla Répalová-Ne, já jsem tento svátek neslavila.
Natálie Bursíková-Ano, slavila.
Filip Malčánek-Ne, neslavil.
Jana Kotalová-Bohužel jsem tento svátek vynechala.
Jana Klimešová- Ne, neslavila.
Jakub Marek-Ne, byl jsem pryč.
Vyrobil/a sis nějakou, kterou jsi pak zapálil/a?
Sára-Ne nevyrobila.
Adel-Když jsem je neslavila, tak asi ne.
Naty-Ne,žádnou čarodějnici jsem nevyrobila.
Filip-Žádnou jsem nevyrobil.
Jana-Jasně ...že ne
Jana-Ne, nevyrobila.
Kuba-Ne, jak jsem říkal,byl jsem pryč.
Máš tento svátek rád/a?
Sára-Tak není špatný 50 na 50.
Adel-Ani moc ne.
Naty-Ano, mám tento svátek ráda.
Filip-Ani ne.
Jana-Ale asi jo.
Jana-Ano, mám.
Kuba-Ani ne.
Dělala jsi něco jiného?

Sára-Ani ne,nedělala
Adel-Ne,dělala jsem to samé.
Naty-Ne, nedělala.
Filip-Ne, nudil jsem se.
Jana-Jasně,ano dělala.
Jana-Ne, nedělala.
Kuba-Ne, nestíhal jsem.
Co jsi dělala nebo kde jsi byla?
Sára-Byla jsem doma a nudila jsem se.
Adel-Taky jsem byla doma.
Naty:Byla jsem doma.
Filip-Furt a furt doma.
Jana-Byla jsem na Ladronce.
Jana-No. Byla jsem přece doma.
Kuba-Na Slovensku s orchestrem.
Myslíš si, že je tento svátek nějak užitečný?
Sára-Pro menší děti asi ano.
Adel-Nevím, pro děti ano.
Naty-No, to hele nevím.
Filip-Ne, protože tu pořád jsem.
Jana-Myslím, že celkem ano.
Jana-Z oblasti historie ano.
Kuba-Ledatak k žhářství.
Pája a Anne

Metro slaví 40 let
Dopravní podnik hlavního města Prahy letos slaví významné jubileum. V
květnu to bude 40 let, co se poprvé rozjelo metro s cestujícími. Tomu
ovšem musela předcházet řada zkušebních jízd. Přesně před čtyřmi
desítkami let se začaly testovat sovětské vlaky s označením EČS.
Přestože původně měly zahájit provoz v pražském metru vozy české
výroby, nakonec dopravní podnik objednal vlaky s označením EČS ze
Sovětského svazu. Kvůli tomu musela být zesílena konstrukce
Nuselského mostu, byl totiž navržen pro provoz s českými vozy, které
byly lehčí. Sovětské stroje dorazily v říjnu roku 1973 z Ruska po vlastní
ose, tedy po železničních kolejích. „Protože na území bývalého
Sovětského svazu je takzvaný široký rozchod a u nás normální rozchod,
na tehdejší státní hranici v Čopu se vozy takzvaně přezouvaly. Na vozy
se daly podvozky určené pro český trh a po těch už zvláštní vlaky
dojížděly až do Prahy,“ popisuje vedoucí archivu dopravního podniku
Pavel Fojtík. V té době ale nebyla ještě zcela dokončená výstavba metra
C, na které měl být provoz zahájen. V prosinci začaly testovací jízdy na
zkušební trati depa Kačerov, 22. prosince vyjel úplně poprvé vlak metra
se dvěma vozy na první ověřovací jízdu mezi Kačerovem a stanicí

Pražského povstání. Druhého ledna 1974 pak mohl být slavnostně
zahájen zkušební provoz metra, ovšem bez cestujících. Ti si museli
počkat do května. „Zkušební provoz samozřejmě neznamenal, že by
hned od toho 2. ledna v podzemí kmitaly vlaky podle nějakého grafikonu,
to ještě nebylo možné, ale v případě potřeby se konaly různé ověřovací
jízdy a technicko-bezpečnostní zkoušky.“ A pak až v dubnu začal
intenzivní pravidelný zkušební provoz bez cestujících,“ vysvětluje Pavel
Fojtík. Vozy typu EČS ještě nebyly rozdělené na takzvané vložené a
čelní, každý vagon měl tedy stanoviště pro strojvedoucího. Tento typ
jezdil ovšem výhradně na lince C, na které byl provoz zahájen. Na
ostatních linkách, které se postupně dobudovaly, pendlovaly vozy typu
81-71, které k nám poprvé dorazily v roce 1978. Kdo vozy EČS nezažil
nebo by si je chtěl připomenout, může využít speciálních jízd historickou
soupravou metra, které pořádá dopravní podnik každou třetí sobotu v
měsíci. „Cestující mohou zavzpomínat nebo vůbec poprvé vyzkoušet, jak
se v pražském metru jezdilo v minulosti.“ říká mluvčí dopravního podniku
Jiří Štábl.

Eva

Samsung se chystá ukrýt mobil v
hodinkách
Jihokorejský elektronický gigant Samsung
Electronics dokončuje vývoj samostatně
fungujících chytrých hodinek, s nimiž bude
možné telefonovat bez připojení k
mobilnímu telefonu. Napsal to list The Wall
Street Journal. Dosavadní chytré hodinky
musely mít napojení na mobilní telefon, aby
mohly přijímat a vysílat hovory a vzkazy.
Největší světový výrobce mobilních telefonů
podle listu jedná o prodeji takzvaných
„hodinkofonů” s nejmenovanými mobilními
operátory v USA, Evropě a Koreji.
Samsung by měl nový přístroj představit do července, uvedl list s
odkazem na lidi obeznámené s firemními plány. Samsung se k informaci
agentuře Reuters odmítl vyjádřit.
Vyvíjený přístroj poběží na operačním systému Tizen od Samsungu. Dá
se ale předpokládat, že novinka bude umět telefonovat, posílat SMS
zprávy, brouzdat po internetu a dostane některé funkce z vrcholných
telefonů od Samsungu. Například technologii S Translator, která
umožňuje v reálném čase překládat mluvený i psaný text, ale také
bezdotykové ovládání.
S nápadem chytrých hodinek přišel jihokorejský elektronický gigant už v
roce 2009. Model S9110 se ovládá pomocí 1,76palcového dotykového
displeje, který nahradil tradiční hodinkový ciferník. Pro příjem a položení
hovoru jsou na boku zařízení umístěna tři ovládací tlačítka. Telefonovat
je s hodinkami možné díky zabudovanému reproduktoru s mikrofonem.
Voláte podobně jako s hlasitým odposlechem na běžném mobilním
telefonu. Případně také pomocí bezdrátového handsfree, které se
jednoduše připojí pomocí technologie bluetooth. Nositelná elektronika je
fenoménem dnešní doby. Nejrůznější fitness náramky, sporttestery či
brýle ukrývající televizor jsou na trhu již několik let. Větší popularity se
ale dočkávají tyto přístroje až v posledních letech, což je zásluha i
samotných výrobců – na trh přinášejí stále další novinky.
Zebras7

Chebsko zasáhlo zemětřesení
Chebsko v sobotu 24. května odpoledne zasáhlo zemětřesení. Otřesy o
síle kolem čtyř stupňů Richterovy škály byly podle prvotních informací

cítit až několik desítek kilometrů od epicentra.
První údaje z Evropsko-středomořského seismologického centra uvádějí
magnitudu 3,9 stupně, automatická lokalizace České národní seismické
sítě uvádí dokonce 4,1 stupně.
Ačkoli jsou otřesy na Chebsku časté, sobotní odpolední otřes byl za
poslední dobu nejsilnější, uvádějí svědci.
”V 16:35 jsem v domě ucítil silný otřes, který ještě pár vteřin dozníval. V
našem městě jsme na zemětřesení relativně zvyklí. Otřesy přicházejí
pravidelně v několikaletých intervalech, chodí většinou v jakýchsi "rojích"
a zpravidla trvají několik dnů či týdnů. Tento jednorázový otřes však
přišel bez jakéhokoli varování a je zatím jediný,” popsal Mikuláš Zoubek
z Kraslic.
"Pocítili to lidé nejen doma, ale i ti, kteří byli venku. Otřesu předcházelo u
nás obvyklé dunění, jako by jel pod nohama vlak a pak přišel otřes. Bylo
to vidět i na ptácích, kteří v hejnech vzlétli ze stromů," popsal
zemětřesení pozorovatel Českého hydrometeorologického ústavu Rudolf
Kovařík z Šindelové na Sokolovsku, kde je také jedna z měřících stanic.

Aktuální seismogramy na webových stránkách Geofyzikálního ústavu
České akademie věd zachytily otřes už dopoledne. Ten odpolední byl ale
ještě silnější. Automatické systémy uvádějí epicentrum těsně za
hranicemi s Německem.
Poslední silnější zemětřesný roj zasáhl Chebsko loni v dubnu. Tehdy
magnituda otřesů dosahovala 2,5 stupně. Zemětřesení na Chebsku jsou
častá a zem se zde chvěje, byť neznatelně, téměř pořád. Díky
pozvolnému uvolňování energie ale jen málokdy otřesy dosáhnou čtyř
stupňů.
VojVed

Mistrovství světa
sv
v hokeji
Mistrovství světa
ta v ledním hokeji 2014 je 78. mistrovstvím, které se
konalo
od 9. do 25. května v běloruském
bě
Minsku.
Pořadatel
adatel
byl
zvolen
na
kongresu IIHF v Bernu 8. května 2009.
Skončili
ili jsme na 4. místě.
místě

Sestava:
3
brankáři-Jakub
Jakub
Francouz,Alexander Salák

Kovář,Pavel
Ková

8
obránců-Martin
Martin
Ševc,Ond
Ševc,Ondřej
Němec,Petr
mec,Petr
Zámorský,Michal
Jordán,Jakub Kindl,Roman Polák,Jan Kolář,Ondřej
Kolá
Vitásek
16 útočníků-Jaromír
Jaromír Jágr,Martin Růžička,Jakub
R
ka,Jakub Klepiš,Jiří Novotný,Ji
Novotný,Jiří
Sekáč,Jan Kovář,Milan
ř,Milan Gulaš,Jiří
Gulaš,Ji í Hudler,Tomáš Hertl,Vladimír
Sobotka,Roman Červenka,Lukáš Kašpar,Jakub
Kašpar,Jakub Petružálek,Tomáš
Rolinek,Michal Vondrka a Martin Za
Zaťovič

Score:
Čtvrtfinále-USA
3:4 CZE
CAN
2:3FIN RUS 3:0
FRA
SWE 3:2
BLR
Semifinále-CZE
0:3 FIN RUS 3:1
SWE
Finále o 3. místoRUS
2:2
FIN
SWE 3:0 CZE
Jágr končí s reprezentací.
reprezentací
Anna,Gali

Česko zasáhly bouřky, voda
zaplavila vestibul metra i suterén
Národní knihovny
Vydatné přívalové deště v úterý odpoledne způsobily vážné komplikace
na řadě míst ČR. V Praze voda zaplavila část vestibulu stanice metra
Můstek pod Václavským náměstím, hasiči také odčerpávali vodu ze
suterénu Národní knihovny na Starém Městě. Nad Novojičínskem se
zase přehnala bouře, která během několika desítek minut dostala řeku
Jičínku na třetí povodňový stupeň.
V hlavním městě způsobil problémy přívalový déšť, na některých místech
ho doprovázely i kroupy. Hasiči vyjížděli k více než dvěma desítkám
případů. Většinou musí čerpat vodu. Zatopen byl například suterén
Národní knihovny na Starém Městě, odkud už hasiči vodu odčerpali.

VojVed

Hlas Československa a X-Factor
Kdo se na to dívá? Co je na tom baví?
Mají nějakého oblíbence?
Tornádo udělalo rozhovor s dětmi ze
skoro každé třídy v naší škole.
Jména: 1. třídy - Klára Vlčková, Simona
Hiršová (1. A), Jakub Knižourek, Pavel
Karich (1. B), Sebastien Lepier (1. C)
2. třídy - Míša Kollerová (2. A), Kája
Boučková (2. B), Valeria Gvozdeva, Filip
Tomášek,
Viky
Ghandi,
Vendula
Kadlecová (2. C)
3. třídy - Ema Freitasová Lopesová (3. A), Honza Sluka, Šimon Vaněk,
Matuš Vaněk (3. B), Adéla Vobořilová (3. C)
4. třídy - Anonym (4. A), Anonym (4. B), Kristýna Gottwaldová (4. C)
5. třídy - Andrea Friedlová (5. A), Adéla Répalová, Sára Šmejkalová,
Julie Tučková (5. B)
6. třídy – Denisa Waldmanová (6. A), Lukáš Lunikovský (6. B), Patrik
Kalinský (6. C)
7. třídy – Kačka Smoláková (7. A), Jakub Zmatlík (7. B), Marek Míra (7.
C)
8. třídy - Jana Kotalová, Pája Krejčí (8. A), Veronika Hejcmanová (8. B)
9. třídy – Stanislav Šmejkal
Otázky:

Koukáš

se

na

Československa nebo na X-Factor?
1.A – Jak kdy.
1.B – Ne, nekoukáme
1.C – Na Hlas Československa.
2.A - Ano, koukáme na obojí.
2.B – Ne, nekoukáme.

Hlas

2.C – Ne, nekoukáme se ani na jedno.
3.A – Ne, nekoukáme se .
3.B – Koukáme se na Hlas Československa.
3.C - Jasně koukáme.
4.A – Ne, nekoukáme se.
4.B – Ano, někdy se koukáme.
4.C – Někdy.
5.A – Ano, koukáme.
5.B – Ano, koukáme na obojí.
6.A – Jo.
6.B – Ne.
6.C – Na Hlas.
7.A – Ne.
7.B – Ne.
7.C – Je to kravina.
8.A – Ano.
8.B – Ani nevím co to je.
9.A – Málo.
Co tě na Hlasu Československa nebo na X-Factoru baví či nebaví?
1.A – Trochu ne.
1.B – Je to hodně pozdě.
1.C – Dělají tam super věci.
2.A – Vyhazují tam soutěžící.
2.B – Já nevím, nelíbí se mi zpívání ve slovenštině.
2.C – Nevím.
3.A – Nebaví mě.
3.B – Baví nás na tom triky a nebaví nás to jejich zpívání.
3.C – Nebaví mě tam country.
4.A – Mě na tom nebaví všechno.

4.B – Baví mě, jak tam zpívají.
4.C – Nebaví.
5.A – Baví mě jejich zpěv.
5.B – V X-Factoru mě baví ta fajn porota, jak říkají vtipy.
6.A – Baví mě na tom to zpívání.
6.B – Nebaví mě to, protože je to moc pozdě.
6.C – Nebaví, protože tam neumí zpívat.
7.A – Jsou tam blbí lidi.
7.B – Takové soutěže mě nebaví.
7.C – Je to trapný.
8.A – Baví nás vtipy Leoše a Týny.
8.B – Nic mě tam nebaví.
9.A – Baví mě duely.
Je někdo z porotců či soutěžích, kterého náš nebo nemáš rád/a?
1.A – Nemám ráda Tomáše.
1.B – Nikdo takoví není.
1.C – Nevím.
2.A – Ano, ale nevím, jak se jmenuje. Nemám ráda toho rappera.
2.B – Ano, ale neznám jméno.
2.C – V Hlasu mám ráda Martu a Daru.
3.A – Nemám nikoho oblíbeného.
3.B – Nemám oblíbence
3.C – Nemám ráda ani jednoho.
4.A – Já nemám žádného oblíbence.
4.B – Já mám ráda Celeste Buckingham a Ondřeje Brzobohatého
4.C – Ne
5.A – Celeste Buckingham
5.B – Máme rády Celeste Buckingham, Daru Rolins a Ondřeje
Brzobohatého
6.A – Nemám ráda Vojtka.

6.B –Nikdo.
6.C – Nemám ráda nikoho.
7.A – Jednu nejmenovanou.
7.B – Mám ráda Spirita.
7.C – Nesnáším všechny.
8.A – Pepa Vojtek .
8.B – Celeste Buckingham a Ondřeje Brzobohatého.
9.A – Porotce Pepíka.
Průzkum tedy dokázal, že: z 23 tříd se 10 tříd pravidelně dívá na
vysílání, 10 tříd se z větší části nekouká a 3 třídy se koukají jen občas.
Vítězem prvního československého X Factoru se stal Peter Bažík, který
v závěru finálového večera porazil duo Ricco a Claudia.

Nika, Evča

