Úvodník
Ahoj spolužáci ☺
Za tento měsíc se událo hodně věcí a my jsme se snažili vybrat ty
nejdůležitější. Znovu jsme vyslali redaktory do terénu,aby zjistili např. jaký
byl Týden vědy a techniky,a nebo jak dopadla exkurze do VÚ Běchovice
s paní učitelkou Horovou. Také se dozvíte, co o sobě prozradil pan
zástupce a na výtažek ze ŠvP z 9.a. A od tohoto měsíce se můžete těšit na
různé hlavolamy, šifry, křížovky, osmisměrky, vtipy a knižní rubriky. O
výjezdní akci GR a další informace v příštím čísle. S pozdravem VojVed
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Martin Chocenský
Dotazník (aneb co o sobě chci říct)

Jak dlouho jsem ve škole? Více než 20 let, přesně od ledna roku 1994.
Co učím? V současnosti hlavně přírodopis na 2. stupni, ale dříve jsem
učil i chemii, matematiku, pracovní činnosti, tělesnou výchovu,
informatiku, zeměpis, fyziku (snad jsem na nic nezapomněl, těch 20 let
dost dlouhá doba).

je

Který sport mě baví? Nejsem zrovna sportovec, ale rád zkouším všechno
možné. Ve škole s několika dalšími učiteli hrajeme volejbal, rád jezdím
na kole, občas i na lodi.
Co mě baví?
Výlety do přírody – pěšky, na kole nebo jiným způsobem podle
času, počasím a nálady.
Fotografování – začal jsem fotografovat asi před 10 lety s malým
kompaktním fotoaparátem značky Nikon. Potom jsem si pořídil
ulrazoom od Olympusu a před asi čtyřmi roky jsem se vrátil
k Nikonu a jeho zrcadlovce D5000. K té si postupně pořizuji
objektivy (zatím mám čtyři).
Co rád jím a piju? Skoro všechno a je to na mě bohužel vidět ☺
Kam rád a často jezdím?
Do Krkonoš, odkud pochází moje žena. Rád se
podívám i jinam do přírody (vždyť jsem psal,
že mám rád
výlety do
přírody).
Na Housku (to
není jídlo, ale tajemný hrad mezi Kokořínem a Bezdězem) i na
další hrady, kde se setkávám s kamarády z různých historických
skupin.

Mám nějaký neobvyklý koníček? Myslím, že docela zajímavé je, že
více dva roky se učím tancovat tance z 16. a 17. století. Zatím mi to moc nejde, ale jednou za rok
máme ples na Novoměstské radnici, kde je vše (oblečení, jídlo, pití, hudba,…) jako v 17. století.

Exkurze - Chodící lidé
Dne 9. 10. se žáci 7. tříd zúčastnili výstavy jménem Chodící lidé. Výstava
byla o tom, jak se cítí ochrnutí nebo slepí lidé. Bylo tam mnoho zajímavých
aktivit. Např. vám nasadili roušku na oči a vy jste se pomocí navigátora měli
pokusit vylézt na horolezeckou stěnu. Mohli jste si zkusit poslepu hrát např.
Člověče nezlob se. Zkusili jste si na vozíčku projet umělé nádraží, přejet
silnici nebo třeba vyjet do schodů, dále si zkusit zahrát basket na vozíčku.
Taky vám ukázali pár slov ve znakové řeči a pak jste se mohli pokusit
“popovídat“ s hluchými lidmi. Jak říkám, aktivit tu bylo opravdu bezpočet.
Zajímavé také bylo, že tu byli opravdu slepí lidé nebo třeba lidé na vozíčku
a ukázali vám, jak to všechno dělají v reálném životě, jak se cítí. Všichni to
berou s jistým “humorem“, nikomu nevadí se o jeho problém podělit,
naopak jsou rádi, že to ostatní zajímá. Ptali jsme se dětí, jak se jim to líbilo,
a tady jsou nejčastější odpovědi.
Rozhovory:
Tornádo: „Ahoj, jak se ti líbila výstava?“
Žák: „ Ano, výstava byla velmi zajímavá a poučná.“
Tornádo: „Co se ti přišlo nejzajímavější?“
Žák: „Podle mě bylo nejzajímavější to, jaká všechna vylepšení mají tito lidé,
aby měli snazší život.“
Tornádo: „Myslíš si, že bys zvládl takový život?“
Žák: „Nevím, jenom přejet s vozíkem přes kameny, nebo poslepu nastoupit
do autobusu je velice těžké.“
Tornádo: „Chtěl bys příště jít taky na nějakou takovou výstavu?“
Žák: „Ano, určitě.“
Tornádo: „Doporučil bys návštěvu ostatním?“
Žák: „Samozřejmě bych ji doporučil. Byla opravdu velmi pěkná.“
Výstava byla volně přístupná až do 30. 10. a zadarmo. ☺
Lucka, Terka

Výlet do svíčkárny
Dne 31. 10. se žáci 3. A a 3. C zúčastnili výletu do svíčkárny. Byla to velká
budova a před ní byla zvířátka. Jakmile se dostali dovnitř, nasvačili se a pak
se rozdělili do tří skupin. První šla vyrábět svíčky, druhá mýdla a ta třetí si
šla namíchat sůl do koupele. Poté, co se všichni prostřídali, mohli si jít něco
koupit do malého obchůdku. Byla tam spousta hezkých věcí. Potom se děti
šly podívat na zvířátka a jely domů. Ptali jsme se jich, co se jim nejvíce
líbilo, a tady jsou jejich odpovědi.

Rozhovory:
Tornádo: „Co se ti nejvíce líbilo?“
Třeťák: „Nejvíce se mi líbilo barvení svíček.“
Tornádo: „Koupil sis něco? A pokud ano, co?“
Třeťák: „Koupil jsem si svíčky. Jsou krásné.“
Tornádo: „ Komu jsi dal výrobky, které sis
odtamtud odnesl? Nechal sis je?“
Třeťák: „Mamince mýdlo, zbytek jsem si nechal.“
Tornádo: „Chtěl by ses tam někdy podívat
znovu?“
Třeťák: „Ano, určitě ano.“
Tornádo: „Chtěl bys na další výlet?
Kam bys chtěl jít?“
Třeťák: „Ano, chtěl. Chtěl bych třeba
do dinoparku.“
Tornádo: „Děkuji, ahoj.“
Třeťák: „Není zač. Ahoj.“
Lucka, Terka

ČOKOLÁDOVÉ MUZEUM
Žáci tříd 6.A a 6.B byli navštívit
čokoládové muzeum v Praze.
Když jsme přišli, dostali
čokoládovou
tabletku
čokoládové nemoci.

jsme
proti

Pak jsme se rozdělili, jedna skupina
šla dělat čokoládové lízátko a druhá
se šla dozvědět něco o historii této
oblíbené sladkosti.
Při výrobě lízátek jsme postupovali takto:
Připravili jsme si formičku, na její dno jsme nakreslili štětcem bílou
čokoládou ornament. Poté jsme do formičky nalili teplou čokoládu. Nakonec
jsme do ní vložili dřevěnou tyčku.
Konečně měl každý svoje čokolízátko a byl také o trochu chytřejší.
Jako tečku na závěr jsme si zazpívali čokoládovou hymnu.
Z návštěvy muzea jsme byli nadšeni a těšíme se na další výpravu.

Martin Krátký

Příprava na jarmark – Linecké cukroví
Dne 25. 11. všichni žáci naší školy
vyráběli výrobky na jarmark. Naše
malá skupinka se zúčastnila pečení
lineckých koláčků s paní učitelkou A.
Paškovou. Nejdříve jsme se rozdělili
do tří skupinek. První dvě si vzaly
těsto,
které
paní
učitelka
vlastnoručně připravovala o den
dříve. Třetí skupinka připravovala
pytlíčky, do kterých se měly dát
hotové výrobky.
První dvě skupinky si rozválely těsto.
Poté jsme vykrájeli kolečka a
naskládali je na pekáč. Ten se dal do rozpálené trouby. Když jsme pekáč
vyndali, kolečka byla krásně upečená a úžasně voněla. Pytlíčky byly
mezitím také hotové. Kolečka už se jen namazala marmeládou, dala do
pytlíčků a zavázala stužkou. Pak už jsme se jen dívali a představovali si,
jaké by to asi bylo je sníst…
Lucka

Výrobky na Jarmark
Polepování květináčů ubrouskovou technikou s
paní učitelkou Evou Horovou.
V úterý dne 25.11.2014 každý, kdo
byl ve škole, něco vyráběl a já vám
dnes něco povím o ubrouskové
technice.
Možná,
že
si
to
rozmyslíte, kam půjdete příští rok,
až si přečtete tyto články.
U paní učitelky Horové to tento rok
bylo velmi pěkné, zažili jsme
odpočinkové vyrábění s volným

polepováním květináčů. Každý lepil, jak chtěl, a když si nevěděl rady, tak
mu paní učitelka pomohla a poradila. Po dopolepení květináčů jsme přešli
na plechovky, které ještě schly od barvy, takže ve volném čase je někdo
fénoval fénem paní učitelky Krejčí. Kolem 4. vyučovací hodiny se na
výrobky přišel podívat a vyfotografovat je pan zástupce Chocenský.

Ubrousková technika?
Ubrousková technika se v poslední době hodně rozšířila a zdobí se s ní
snad všechny možné předměty. Jedná se o jednoduchou techniku, kterou
se dají vykouzlit nádherné věci. Stačí si jen vybrat papírový ubrousek s
motivem, který se vám líbí (nyní seženete snad v každém papírnictví
ubrousky, které jsou určené právě na tuto techniku). Ubrousek můžete lepit
snad na jakýkoli předmět (dřevo, keramika, sklo, svíčky, papírovou
krabičku, proutí, CD, plech,...). Lepí se tekutým lepidlem, které uznáte za
vhodné.

VojVed

17. listopad
Pro naši republiku je 17. listopad zvláště důležitý den. Staly se totiž dvě
velmi významné události, jedna v roce 1939 a druhá roku 1989. 17.
listopadu 1939 byla nacisty krvavě potlačena demonstrace pražských
studentů proti německé okupaci a v roce 1989 proběhla „Sametová
revoluce“, jež vedla k pádu komunistického totalitního režimu. 17. listopadu
se na památku první ze zmíněných událostí slaví jako Mezinárodní den
studentstva.

Mezinárodní den studentstva, někdy též Světový den studentstva, je
připomínkou tragických událostí, k nimž došlo v období od 28. října do 17.
listopadu roku 1939 v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Byl vyhlášen
v roce 1941 v Londýně při příležitosti druhého výročí těchto událostí.
Mezinárodní den studentstva je jediným dnem mezinárodního významu,
který má český původ.
Vše začalo násilným potlačením poklidné demonstrace ku příležitosti 21.
výročí vzniku Československa 28. října 1939 v Praze, během níž byl zraněn
student lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Jan Opletal, a zabit pekařský
dělník, Václav Sedláček.
Na potlačování demonstrace, jež se konala na Václavském náměstí, se
kromě sil pořádkové policie podílely i jednotky SS. Následovaly střety na
dalších místech v Praze, při nichž Němci stříleli nejen pro výstrahu, ale i do
demonstrantů. Při jedné z těchto potyček byl postřelen právě Jan Opletal,
který 11. listopadu svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se konal 15.
listopadu na Albertově, odkud byla rakev s ostatky převezena na nádraží a
odeslána na Moravu. Následné demonstrace, jež se změnila v protest proti

okupaci, se zúčastnily tisíce lidí.
Opět došlo ke střetům mezi
demonstranty a pořádkovými
silami. Hned následujícího dne
se v Berlíně konala porada za
účasti Adolfa
Hitlera,
jejímž
výsledkem bylo rozhodnutí o
uzavření českých vysokých škol
na dobu tří let, zatčení a
popravení
9
vedoucích
představitelů
studentské
organizace
(
např.
Josef
Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma a Jan Weinert) a
internace stovek studentů v koncentračních táborech.
Ještě v noci ze 16. na 17. listopad došlo k rozsáhlému zatýkání českých
studentů v Praze, v Brně a v Příbrami. Studenti zatčení gestapem a
jednotkami SS v Praze byli dopraveni do ruzyňských kasáren, kde došlo i k
popravě 9 představitelů studentských organizací. Celkem 1200 zatčených
studentů bylo poté převezeno do koncentračního tábora SachsenhausenOranienburg, odkud jich byla většina propuštěna koncem roku 1942, zbytek
pak v lednu 1943. Z těchto 1200 studentů nepřežilo útrapy koncentračních
táborů 35.
Po druhé světové válce se Československo dostalo do východní sféry vlivu
spadající pod nadvládu Sovětského svazu. V roce 1946 se v
Československu konaly volby, které vyhrála Komunistická strana
Československa (KSČ) se ziskem 36 % hlasů. O dva roky později
představy
demokratického vývoje
vzaly
za
své,
když
v
roce 1948 komunisté uchvátili moc za pomoci státního převratu. Následující
roky došlo k upevnění moci a k vykonstruovaným politickým procesům proti
politickým oponentům a k zastrašování společnosti.
Změna nastala v 60. letech 20. století, kdy došlo k částečnému uvolnění
poměrů, které vyústily v tzv. Pražské jaro (Období, kdy nakrátko došlo k
odklonu od tvrdé linie komunismu a objevila se snaha vnést do společnosti
prvky demokratického vývoje, oproštění se od minulosti, odsouzení
politických procesů a otevření se západu - tzv. socialismus s lidskou tváří).
Tyto snahy byly ukončeny vojenskou intervencí vojsk Varšavské smlouvy,
která se odehrála v srpnu roku 1968. V následujících letech byl opět
navrácen tvrdý komunistický směr, který se označuje jako období
normalizace . V komunistické straně proběhly rozsáhlé čistky. Každý třetí
člen strany byl vyloučen, což odpovídalo přibližně 500 000 lidem. Současně

docházelo k vyloučení nepohodlných lidí z veřejného života, škol, či
kulturních organizací.
Ekonomická situace v Československu byla (oproti Polsku či Maďarsku)
poměrně dobrá, což zajišťovalo jistou míru blahobytu a tedy stabilitu
režimu. Ačkoliv životní úroveň zaostávala za zeměmi západní Evropy,
ekonomické potíže nedoléhaly na obyvatelstvo tak silně a nenutily
československé dělnictvo k masovým výstupům proti režimu a spojení se
s inteligencí. Opozice se tak stále udržovala kolem malé skupiny lidí
spojené s Chartou 77 v čele s Václavem Havlem.
V 80. letech docházelo v Československu k postupnému uvolňování
poměrů, které umožnily aktivnější vystupování opozice a kritiků režimu. I
přesto byla situace v Československu zdánlivě stabilizovaná a pevně v
rukou vůdců - Gustava Husáka a Miloše Jakeše. Většina tehdejších znalců
východní Evropy nepředpokládala, že by mohl československý režim v
listopadu 1989 padnout. Ve skutečnosti ale mezi vládnoucími silami (které
již postrádaly podporu z Moskvy) probíhal boj o moc, zatímco mezi občany
rostla nespokojenost, která roku 1989 vyvrcholila v tzv. Sametovou revoluci.
17. listopadu 1989 byla formálně povolená demonstrace ke Dni
studentstva. Vycházela z Albertova, jako symbolického místa pohřbu Jana
Opletala, a pokračovala k Vyšehradu a Václavskému náměstí. Na Národní
třídě očekával demonstranty ozbrojený policejní kordon, studenti byli
napadeni Veřejnou bezpečností, brutálně zbiti a rozehnáni. Následná
reakce obyvatelstva tehdejšího Československa, nespokojeného i s
ekonomickou a politickou situací v zemi, pak vstoupila do našich dějin jako
tzv. Sametová revoluce.
Je to označení období revolučních změn v Československu mezi 17.
listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického
režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy. K urychlení
změn přispěl i rozpad bývalého Východního bloku.
Revoluce se označuje názvem
„Sametová revoluce" pro svůj
nenásilný charakter, kdy pro
převzetí moci nebylo potřeba
použít násilí či ozbrojeného boje,
vyjma událostí ze 17. listopadu,
a kdy nebyl zmařen ani jediný
lidský život.
Filip

Udělení nejvyššího českého Řádu
bílého lva
Sir Nicholas Winton převzal na
Pražském hradě z rukou prezidenta
Miloše Zemana nejvyšší české státní
vyznamenání Řád bílého lva. Brit,
kterému je 105 let, v roce 1939
zachránil 669 židovských dětí z
Československa před nacisty. O svých
zásluhách se Winton poprvé zmínil už
v 50. letech na volebním letáku, při
neúspěšné kandidatuře za labouristy do zastupitelstva města Maidenhead.
Široká veřejnost se o záchráněných československých dětech dozvěděla
až v roce 1988 z dokumentu britské televize BBC. V roce 1998 prezident
Václav Havel udělil siru Wintonovi Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
Co řekl Sir Nicholas Winton?
"Rád bych poděkoval všem za tento neuvěřitelný výraz vděku za něco, co
jsem udělal snad před sto lety. A věřte mi, že sto let je opravdu dlouhý čas,"
poznamenal s humorem 105letý Nicholas Winton ,,Mám pochopitelně
velikou radost, že tolik z dětí, které jsem zachránil, je stále ještě mezi námi."
K vlastním činům při záchraně dětí před nacisty se naopak vyjadřoval velice
skromně. ,,Svým způsobem jsem asi ani neměl žít tak dlouho, abych dal
všem lidem možnost, aby zveličili to, co jsem udělal. Měl jsem štěstí, že
jsem se ocitl ve správný okamžik na správném místě a mohl pomoci
napravit ty strašné věci, které se tenkrát děly," prohlásil Winton. Doplnil, že
při snaze o záchranu dětí narazil na Čechy, kteří se snažili židovských dětí
zbavit, ale i na Čechy, kteří byli ochotni pomoci dobré věci. Poděkoval tedy
za příležitost poznat tyto "dobré Čechy" a také Britům, kteří byli ochotni
české děti přijmout.
VojVed

Dušičky
Svátek zesnulých, památka zesnulých či lidově Dušičky, připadají na 2.
listopad, tento den je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se
církev modlí za zemřelé. Liturgické obřady slouží v tento čas i církev
československá husitská, která vzešla z prostředí katolického modernismu
po první světové válce.Anglikánská církev slavení Dušiček zrušila, avšak
někde byla památka obnovena v rámci anglokatolického hnutí.

Halloween
Halloween
je
anglosaský
(Británie,
Irsko, Amerika atd.)
lidový svátek, který se
slaví 31. října, den před
křesťanským svátkem
Všech svatých, z jehož
oslav se v Irsku vyvinul.
U nás je však populární
spíš právě svátek Všech
svatých a Dušičky.
V
době
irského
národního obrození se
kolem roku 1830 rozšířil
názor, že Halloween
vznikl z předkřesťanských keltských tradic. Jasná halloweenská tradice je
vydlabávání dýní, která má kořeny v Irsku. Irové však původně vyřezávali
lampičky z červené řepy. Dýňové lampiony vznikly až poté, co řada Irů
emigrovala v 19. století do Ameriky. Řepě se tam nedařilo, dýním ano, a tak
je jednoduše prohodili.
V České republice se nejedná o tradiční svátek.

Původ svátku

Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku
Všech svatých, který byl přenesen do Irska z Říma. Opírají se o původně
židovskou tradici slavení svátků již od předchozího večera, neboť Židé
počítali začátek dne již předchozím západem slunce. Vystěhovalci zvyk
přenesli v 19. století do USA, kde se všeobecně rozšířil, a odtud ho s
expanzí americké kultury přejímaly další země.
V době irského národního obrození se kolem roku 1830 rozšířil názor, že
Halloween vznikl z předkřesťanských keltských tradic, např. svátku
Samhain. Toto pojetí přijal i etnolog James Frazer, který Halloween v knize
Zlatá ratolest popisuje jako pohanský svátek s tenkou křesťanskou slupkou.
Podobné romantické teorie se dodnes často citují, jsou však považovány za
překonané.
V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům
symbolicky dávají jack-o'-lantern (vydlabanou dýni), ale ani tyto domácnosti
nejsou obvykle připravené na koledu, a do Halloweenu se tím pádem
nezapojují.
VojVed a Nikča

Pejskaři
Speciální stojany, každý den nové sáčky.
Ale ani to nestačí na boj s neukázněnými
majiteli psů, kteří po svých mazlíčcích na
ulici neuklízejí exkrementy. Ročně po nich
zůstanou stovky tun. Městská policie
přitom rozdá jen minimálně pokut.
Procházka po pražských ulicích často
připomíná zoufalý tanec mezi psími
exkrementy. Jak by také ne, když na
území hlavního města bylo na konci
loňského roku registrováno už více než
devadesát čtyři tisíc psů, což je zhruba o
deset tisíc více než před čtyřmi lety.
Těch neevidovaných však mohou být další
tisíce. Například podle odhadů osmé
městské části zhruba čtvrtina majitelů po
svých mazlíčcích neuklízí. Ale jen
minimum z nich je za to skutečně
potrestáno.
Městská policie řešila minulý rok 451 přestupků s
peskaři a ne vždy to skončilo pokutou.
Když už strážník skutečně pejskaře přistihne "při
činu", musí navíc provinilec s tím, že přestupek
spáchal, souhlasit s výší pokuty. Policie pak po
něm může chtít pokutu až tisíc korun.
VojVed

Výzkumný ústav Běchovice
Dne 11. 11. 2014 se naše třída 9. b
zúčastnila s paní učitelkou Horovou
a Dvořákovou exkurze do
Výzkumného ústavu v Běchovicích.
Nejvýznamnějším pokusem byl test
zásahu blesku do auta s řidičem.
Pan kaskadér nastoupil,
nastartoval, rozsvítil světla a čekal
na signál. Když ho uviděl, tak se
rozjel pod ,,tyč“, která byla nabita elektrickým proudem. Ozvala se velká
rána
doprovázená zábleskem. I
po zásahu ,,bleskem“
zůstalo auto nastartováno.
Pan řidič vystoupil bez újmy
na zdraví a vše dopadlo
úspěšně. Další zajímavý
pokus byl s pánem
oblečeným do měděného
bezpečnostního obleku,
přes který procházel
elektrický proud do zavěšené klece, v které byl náš spolužák Jan Fremund,.
Třetí a poslední pokus byl probíjející proud mezi plastovou deskou a
alobalem. Postupně, jak se
navyšoval proud, tak byly
viděny větší fialové blesky,
které vypadaly jako
pavučina. Bylo to velmi
poučné, zajímavé a
upoutaly nás krásné
elektrické efekty.
RamTer a VojVed

Týden vědy a techniky AV ČR 2014
14. ročník
Dne 7.11.2014 jsme se já a Jirka vydali podívat do Národní akademie věd u
zastávky Národní divadlo, jak tam probíhá Týden vědy a techniky.
Pokud někdo z vás čtenářů byl někdy v IQ parku, tak si může myslet, že
viděl vše, ale pokud chcete vidět něco, co jste ještě neviděli z vyspělých
technologií a chemických pokusů, tak byste se měli příští rok vydat do
Národní akademie věd.

Mohli jste tam spatřit, jak se přetváří lidská energie na elektrickou, České
vědce a jejich vynálezy,knihy v době panování Rudolfa II., pohledy do
vesmíru,užitečnou vědu,prevenci mozkové mrtvice, nadživotní model
srdce,aerodynamiku pro světlo a teplo domovů,lidské a zvířecí smysly,nové
fenomény drogové scény a zákulisí kriminalistické balistiky,ochutnávku
iQLANDIE a iQPARKU,různorodý svět pod mikroskopem, jak vypadají lidi
po pěti dnech, co požívali omamnou látku, jak pomocí důkazů vystopovat
zločince, jak umí počítače ze zbytku kostí vymodelovat člověka, různé
chemické a biologické pochoutky,chemické pokusy,nebo jak se zjišťuje
DNA.
A pokud vám zbyl čas, tak jste se mohli zúčastnit fotografické soutěže, za

kterou jste mohli získat
zvláštní a hodnotné ceny.
Doufám, že jsem vás tímto
zaujal a že se příští
íští rok
pojedete
podívat,
a
nezapomeňte s sebou vzít
rodiče, ať se také dále
vzdělávají.
www.tydenvedy.cz A další
Týden vědy a techniky se
koná od 1. do 15.listopadu
2015.

VojVed a RamTer

Nové knihy
Milí spolužáci!
Vítejte na nové stránce knih. Proč sedět u
počítače a hrát nesmyslné hry? Knihy vypráví
příběhy, které jsou zábavné i poučné. Nechte
se unášet jejich ději a prožívejte nekonečné
dobrodružství. Každý měsíc vám představím
jednu knihu i s jejími dalšími díly.
Bobří věže
Napsal: Nigel Hinton
První díl Filipových dobrodružství se odehrává
na kouzelném ostrově kdesi daleko v moři.
Tyčí se zde hrad jménem Bobří věže, domov
spokojeně žijících bobrů a jejich přátel ze
zvířecí říše. Do jejich šťastného světa vtrhla
shodou nešťastných náhod zlá čarodějnice
Oyin, která se snaží ovládnout celý ostrov, a
tak všechny obyvatele vyžene na samotný
kraj ostrova, kde jsou bobři spolu se svými
přáteli vystaveni útokům příšer z říše stínů.
Souhrou náhod je do jejich zápasu na
záchranu ostrova zatažen Filip, který má
kouzelný ostrov zachránit. A jestli ho
zachrání, to se dozvíte, pokud si knihu
přečtete.
Další díly:
2. díl: Pomsta čarodějnice
Na ostrově, kde žije pan Edgar, paní
Jezevcová, malý Bobřík a další zvířátka, se
začínají dít podivné věci. Cosi se pohybuje v podzemí ostrova. Příčina je
jasná – čarodějnice Oyin se vrátila a hodlá se pomstít. Snaží se najít Filipa,
který zmařil její plány na ovládnutí hradu Bobří věže. Přemůže Filip
čarodějnici i tentokrát?

3. díl: Nebezpečná cesta
Filip je zase zpátky doma a myslí si, že když
čarodějnice Oyin zahynula, všechna
dobrodružství navždy skončila a on sám je v
bezpečí. Jenže člověk by si neměl být nikdy a
ničím jistý, pokud má co do činění s kouzly.
Jednoho dne se u Filipa objeví Bobřík a ježek
Macek se zprávou, že se má Filip vrátit na hrad
Bobří věže a znovu se postavit silám zla.
Vydávají se tedy společně na nebezpečnou cestu
a Vládce temnot je jim v patách…
4. díl: Zlý sen
Zvířátka z Bobřích
věží musí čelit
dalšímu nebezpečí – strašlivému ptáku
Murtsnomovi, kterého poslal Vládce temnot
a který chce ovládnout jejich mysl. Filip s
panem Edgarem jsou ovšem tentokrát
daleko, a tak se musí o záchranu ostrova
pokusit malý Bobřík a ježek Macek. Budou
mít dost síly na to, aby zlo přemohli, než se
Filip vrátí?
Tato kniha je dobrodružná a napínavá pro
kluky i holky. Prozatím jsou jenom čtyři. Ale
možná se dopíše i pátý díl! Tak neváhejte a
čtěte!
Terka H.

První přistání na kometě
Poprvé v historii
přistál
výrobek
lidských
rukou
na
kometě.
Sonda Philae se
měla po přistání
připoutat pomocí
kotev, což se
však
nestalo.
Přesto se zdá,
že sedí pevně na
místě a s vědci
komunikuje.
První
panoramatický snímek z povrchu je složen ze šesti fotografií.
Od středečního večera (12.11.2014) se vědci z Evropské vesmírné
agentury (ESA) pokoušejí zjistit, co konkrétně vesmírná laboratoř Philae při
přistání prováděla. Podle nejnovějších zpráv ze čtvrtečního rána se jí totiž
podařilo usadit na povrchu až napotřetí.
Podle převažujícího názoru však i bez případného pevného uchycení sondy
k povrchu komety bude možné provést většinu vědeckých měření z
plánovaného programu, jehož jednotlivé fáze se nyní upravují. Problém
ovšem může nastat při použití vrtačky, od níž se přitom očekává odběr
vzorku z hloubky 23 až 25 centimetrů a jeho následná analýza. Nasazení
vrtačky by totiž nestabilní Philae nejspíš dostalo do velkých problémů.
Fyzikální zákony platí i na povrchu komety, zejména ten o akci a reakci.
VojVed

Bude v prosinci šest dní tmy?
Už pár dní se na sociálních sítích šíří panika ohledně článku, podle kterého
NASA vydala zprávu, že planetu Zemi čeká letos v prosinci šest dní totální
temnoty. Jak to tedy je?
Web Huzlers.com před pěti dny zveřejnil článek s názvem: "NASA
potvrzuje, že Země zažije v prosinci 2014 šest dní naprosté tmy." V článku
se uvádí, že se tak stane na základě sluneční bouře.
Náhlá erupce na Slunci způsobí, že se do vesmíru dostane velké množství
prachu a vesmírného odpadu, který bude z 90 % blokovat sluneční záření,
které dopadá na planetu Zemi.
Článek vzbudil velký ohlas na Facebooku a Twitteru a mezi lidmi se začala
šířit panika, proto NASA vydala prohlášení, kde zprávu o šesti dnech
temnoty vyvrátila.

VojVed

Ogier zakončil MS obhajobou triumfu v
Britské rallye
Staronový mistr
světa Sébastien
Ogier z Francie
završil sezónu
triumfem v Britské
rallye, na šotolině ve
Walesu obhájil s
volkswagenem
loňské prvenství.
Druhý byl s více než
půlminutovým
odstupem Fin Mikko
Hirvonen, který startoval v šampionátu naposledy. Třetí skončil Nor Mats
Östberg, Martin Prokop se v závěrečné etapě posunul na deváté místo.
V první etapě Ogier vyrovnaně bojoval s týmovým kolegou Jarim-Mattim
Latvalou, ten však v sobotu dopoledne na mokré trati vyjel mimo silnici,
poničil spoiler a nabral více než tříminutové manko. Finský vicemistr světa
nakonec dojel osmý.
Ogier si už v závěru mohl dovolit jet opatrně, ve čtyřech z šesti nedělních
zkoušek se ani nevešel mezi nejrychlejší osmičku. V Británii si připsal osmé
vítězství v sezóně ze 13 závodů.
RamTer

Na motorce se snesl ze skokanského
můstku
Kam až je tenhle chlapík
schopen zajít? Jezdec
FMX Robbie „Maddo"
Maddisn proslul svými
šílenými kaskadérskými
projekty a není proto
divu, že i poslední
kousek bere dech.
Australský motorkář
zavítal se svým strojem
do Olympijského parku v
Park City v Utahu, kde
na velkém můstku vytvořil světový rekord v dropu: při letu dlouhém 114
metrů se propadl o víc než 56 metrů, což odpovídá výšce
osmnáctipatrového domu!
Sportoviště v dějišti olympijských her v roce 2002 opět ožila. Tentokrát je
ale místo vrstvy sněhu a ledu zakryla vůně spáleného benzínu. Už
Maddisonův předkrm stál za to. Australský dobrodruh se svým motocyklem
prosvištěl 1300 metrů dlouhým korytem pro boby a saně a poté ve zběsilém
tempu vyjel terénem až na věž velkého můstku.
Odtud se spustil do dechberoucí hlubiny, aby po několikasekundovém letu
bezpečně přistál na značce 114 metrů. Na hraně můstku jel Maddison
rychlostí cca 114 km/h, což je o dvacet kilometrů víc, než dosahovali
skokani při olympijském závodu v roce 2002. Délka Maddova skoku by
během závodu byla druhým nejhorším výkonem, jen Slovinec Fras skočil
113 metrů. Vítězný Švýcar Simon Amman letěl na značku 132,5 a 133
metrů.
Maddisonův počin měl ale především význam v hloubce seskoku. A
zmiňovaných bezmála 60 metrů je novým světovým rekordem.
Třiatřicetiletý Australan tak přidal další z úžasných kousků do své sbírky, v
níž se vyjímají např. přeskok přes Korintský průplav či londýnský Tower
Bridge.
RamTer

Vtipy

Letadlo havaruje a hrozí, že se zřítí. Na palubě jsou tři cestující, ale jen
dva padáky. Dva z nich se domlouvají, že třetího omráčí, vezmou si
padáky a vyskočí z letadla. Vtom se ale zjeví sám Bůh a řekne: „Tak to
ne! Uděláme to jinak. Každému z vás dám jednu otázku. Ten, kdo ji
uhodne, tak si vezme padák. Takže, ty mi řekni, jaká byla nejhorší vodní
katastrofa.“ „Potopení Titaniku.“ odpoví první cestující. „Správně. Vezmi
si padák. Ty mi pověz, kolik lidí se asi utopilo.“ „Asi tisíc lidí.“ odpoví
druhý cestující. „Taky správně. Vezmi si padák. A ty mi ty lidi zatím
vyjmenuj...“

„Maminko, dneska jsem se jako jediný přihlásil,“ říká Honzíček
mamince. „To jsi šikovný a proč?“ ptá se maminka. „Pan učitel se ptal,
kdo rozbil okno na chodbě.“

Blondýnka jde za brunetkou a řekne: „Složila jsem puzzle za šest
měsíců“ Brunetka: „No a co?“ Blondýnka: „Ale na té krabici bylo
napsané 3-6 let!“

Chlapeček v obchodě si kupuje ovoce, zeleninu a rohlíky. Poté
prodavačce u pokladny řekne: „Chci sáček!“ „A kouzelné slovíčko?“
zeptá se prodavačka. Chlapeček se na chvíli zamyslí a pak řekne:
„Čáry máry sáček!“

Terka H.

Vyškrtej slova v tabulce, zbylá písmena vypiš jako tajenku.
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Barbora, Beton, Benzín, Amarilis, Egypt, Bazalka, Mig, Les, Hodiny, Epopej, Med, Rak, Had, Mamka,
Zoro, Olej, Pes, Emil.
Tajenka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____

Vyplň a najdi tajenky, začínají na T a P
T

Věc na spaní.
Přenosný telefon.
Pomůžou vidět.
Opak dne.
Co roste na louce?
Jeden den v týdnu.
Jméno naší školy.

P

Nejlepší přítel člověka.
Anglicky citron.
Pomalý člověk.
Ženské jméno.
Člen sboru.
Jiným slovem vůně.

DaŠa

Aktuality z Prahy 10
1. V Praze 10 byla otevřena v pořadí již třetí naučná
stezka
Ve čtvrtek 30. 10. 2014 proběhlo v Praze 10 slavnostní otevření Strašnické
naučné stezky za účasti zástupců MČ Praha 10 a tvůrců stezky
z občanského sdružení „Natura, quo vadis?“.
Stezka, která je financována z prostředků MČ Praha 10, tvoří se svými
jedenácti zastaveními vycházkový okruh, který zájemce provede po
zajímavých místech strašnické čtvrti. Můžete se vydat ze zastávky
Strašnická, kolem kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, přes
Solidaritu, bývalou strašnickou vinicí až k vinohradskému hřbitovu, odkud
už je jen kus cesty k Trmalově vile, která uzavírá okruh stezky.
Součástí naučné stezky jsou informační stojky přibližující návštěvníkům
zajímavé informace o lokalitě, kde se právě nacházejí, o jejím historickém
vývoji a současném stavu. Poutavé informace doprovázejí fotografie, které i
MČ Praha 10 získala od pamětníků, kronikářů a také z archivů soukromých
osob.
Radnice Prahy 10 si klade za cíl prostřednictvím Strašnické naučné stezky
zvýšit povědomí o této lokalitě, přiblížit ji svým obyvatelům a zábavnou
formou provést občany po zajímavých zastaveních. Tvůrci naučné stezky
mysleli také na nejmenší obyvatele městské části a připravili pro děti
interaktivní kvízové otázky, které je provedou celou trasou stezky.

2. Hamerský rybník má novou cyklostezku
Novou stezku pro chodce, bruslaře i cyklisty otevřela Praha 10 u
Hamerského rybníka v Záběhlicích. Promenáda spojuje Vršovice a zelené
Trojmezí. Pod Jižní spojkou u ulice Na Botiči vyrostl přes Botič nový
můstek. Tříkilometrová trasa nabízí bezpečnou cestu od Edenu ve
Vršovicích přes Slatiny a okolo sportovního areálu Hamr k Záběhlickému
zámku. Na projekt stezky naváže v příštím roce rekonstrukce prostoru před
kostelem Narození Panny Marie, který stojí na břehu rybníka. Praha 10 se
rozhodla, že vedle budování nových cyklostezek podpoří také stávající
cyklisty v jejich cestě za prací, do školy či za sportem. Nyní se v ulicích v
nejvíc frekventovaných místech objeví stojany pro kola a také
uzamykatelné boxy.
Jakub Hlaváč

