Úvodník
Ahoj, spolužáci, učitelé a návštěvníci školních stránek ☺
Tento měsíc byl zase plný všech možných akcí a to hlavně olympiád z
českého jazyka a zeměpisu. Na další se můžeme těšit následující
měsíc.Také proběhnou zápisy do první tříd 3. a 4.2. 2015. Doufám, že vám
tento díl přinese další užitečné informace. A všem těm, kteří jedou na
lyžařský výcvik a ŠVP, bych chtěl popřát, ať se ve zdraví vrátí zpět a užijí si
čerstvého sněhu.To je ode mne vše a příští měsíc na shledanou.
VojVed
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Dotazník (tak konečně něco o mně :)

Jak dlouho
škole?

jsem

ve

Od srpna roku 2002, takže počítám, že to bude 13 let. Vauuu!
Učím na 1.stupni, takže kromě cizího jazyka, všechno. A určitě
skvěle :)))
Kromě pedagogické fakulty jsem vystudovala střední zdravotnickou
školu, proto dělám ve škole také zdravotníka.
Toto jsou mé skvělé děti – Matěj a Magdalénka. Většina mého
volného času se točí kolem nich a s nimi. Ale dělají mi velkou
radost :) Prostě jsou po mamince!

Co mě baví?
Ráda sportuju, hrajeme s kolegy a s kamarády pravidelně volejbal,
v létě provozujeme všechny možné a dostupné sporty s partou
kamarádů.
Nejčastěji sjíždíme na kánoích české řeky.
Jsme velká parta, tak je při tom i velká legrace :)
V zimě jezdíme často na hory a moc rádi
lyžujeme, sáňkujeme a radujeme se ze sněhu.
Také ráda čtu, hlavně detektivní romány.
Často doma i všude jinde zpíváme. Hraju na klavír, kytaru a trošičku i na flétnu.
Často a moc rádi cestujeme po Čechách, a když finance dovolí, i po
světě. Zážitky vám totiž nikdo nevezme.
Nejlépe se cítím s rodinou a s kamarády, prostě se všemi, co mám ráda.

Co mě potěší?
Hudba, tanec, dobré jídlo, dobrý film a spousta legrace.

Co nemám ráda?
Květák a lidskou hloupost :))))

Gutovská rada
!Další schůzka Gutovské rady se koná 28.1.2015!
20.1. se na GR probíralo:
Zápis do prvních tříd:
Jako každý rok tak i tento rok bude Gutovská rada pomáhat při zápisu dětí
do prvních tříd. Zápis se bude konat 3. a 4.2 . Pomáhat zde budou žáci tak,
že budou vítat rodiče a uvádět je do tříd . Pokud chcete a myslíte, že byste
při zápisu pomohli, tak nahlaste jméno,třídu a den (den+doba odkdy dokdy)
a lísteček odevzdejte do 9.A –Tereze Martinovské
Zábavné odpoledne konané GR:
Další odpoledne, které připravuje GR. Opět se řešila témata, co by se mělo
tento den dít (18.2.).Již padly tyto návrhy:
Mikádo
Cand
Kreslení obrázků dle daných témat
Pokud máte nějaký nápad, řekněte to vašemu zástupci GR (ve vaší třídě) a
ten pak ostatním návrh přednese.
Olympiáda v českém jazyce - 41. ročník
OČJ se konala 9.12. 2014 a zúčastnilo se jí 41 žáků- 22 z 8. tříd a 19 z 9.
tříd.
Vyzpovídali jsme ty nejlepší a přečtěte si i ty nejzajímavější práce.
Zebras7

Rozhovory s výherci z olympiády v
Čj
Na prvním místě se umístila Míša Seidlová, na druhém
místě Zuzka Nováková a na třetím místě se umístila
Naďa Hrubá.
Tornádo: Ahoj. Mohu s vámi udělat rozhovor ohledně olympiády z českého
jazyka?
Míša Seidlová: Ahoj, ano.
Zuzka Nováková: Ahoj, samozřejmě.
Naďa Hrubá: Ano, jistě.
Tornádo: Umístily jste se na prvních místech. Máte radost?
Míša Seidlová: Ano, mám.
Zuzka Nováková: Ano, jsem velice šťastná.
Naďa Hrubá: Ano, kdo by neměl.
Tornádo: S čím jsi měla největší problém z mluvnické části?
Míša Seidlová: Největší problém byl v úkolu, kde jsem měla poznat, která
z dvou podobných vět je mnohoznačná nebo jednoznačná, a vysvětlit proč.
Poznat druh věty nebyl problém, ale špatně jsem to odůvodnila.
Zuzka Nováková: Bylo tam za úkol vymyslet 5 podstatných jmen, která mají
předponu a končí na tisk. A vysvětlit, co to slovo znamená. Jenže já to
špatně vysvětlila.
Naďa Hrubá: Největší problém byl v úkolu, kde jsem měla poznat, která
z dvou podobných vět je mnohoznačná nebo jednoznačná, a vysvětlit proč.
Obojí jsem měla špatně.
Tornádo: A co ti šlo v mluvnické části nejvíce?
Míša Seidlová: Nejvíce mi šlo přepsat špatně formulovanou větu do
srozumitelného tvaru.
Zuzka Nováková: Nejvíce mi šlo poznat, která z dvou podobných vět je
mnohoznačná nebo jednoznačná a vysvětlit proč.

Naďa Hrubá: Byl tam úkol vymyslet 5 podstatných jmen, která mají
předponu a končí na tisk. A vysvětlit, co to slovo znamená. To bylo velice
lehké.
Tornádo: Byla tato olympiáda celkově těžká?
Míša Seidlová: Ne.
Zuzka Nováková: Ne, neměla jsem s ničím žádný velký problém.
Naďa Hrubá: Ne.
Tornádo: Jaké bylo téma slohu?
Míša, Zuzka, Naďa: Pohled z okna.
Tornádo: Psalo se ti na to dobře?
Míša Seidlová: Ano, měla jsem zrovna psací náladu. :)
Zuzka Nováková: Já se slohy nemám problém. Prostě si sednu a píšu.
Naďa Hrubá: Nebylo to nejhorší téma. :)
Tornádo: Těšíš se do městského kola?
Míša Seidlová: Těším, akorát mě znervózňuje, že budu reprezentovat naši
školu.
Zuzka Nováková: Celkem se těším.
Tornádo: Děkuji ti za rozhovor. Ahoj.
Míša Seidlová: Nemáš zač. Ahoj.
Zuzka Nováková: Nemáš zač. Ahoj. :)
Naďa Hrubá: Nemáš zač. Ahoj.

Zpracování: Terka H.
Úprava: VojVed

Nejlepší slohy z olympiády v Čj
Autor: Míša Seidlová
Téma: Stejné okno, jiný svět
Když máme stále jedny a ty samé oči, pohled na svět se nám neustále
mění. Na sobě to můžete zpozorovat například, když se podíváte ze
stejného okna na úplně stejné místo, ale v jiný čas. Jsem si jistá, že i přes
to stejné okno budete cítit něco odlišného, nejprve se skrz něj podíváte a
ucítíte štěstí a radost, že celý svět s vámi tančí kankán, napodruhé už to ale
tak veselé být nemusí. Díváte se ze stejného rámu okna, váš pohled se
upírá k tomu stejnému místu, ale ten pocit radosti a volnosti jako bych
neznala.
Myslím, že čas od času toto
zažívá každý. Spolu se stářím
přichází i nový pohled na svět,
ale je jen na nás, jestli se skrz
okno podíváme na krásné
zážitky ze života, abychom si
připomněli ten naplňující pocit
štěstí, jenž nám dává důvod
žít, anebo se podíváme a
spatříme
jen
utrpení
a
bezmoc,
která
každému
dennodenně kříží cestu k vysněnému životu.
Samozřejmě, že čas od času každého někdy přepadne pláč a vztek,
rozhodně ale by ho ale nemělo být víc, než je zdrávo. A vůbec, proč
bychom se měli zaobírat tím, co jsme kdy udělali špatně, či dávat někomu
za vinu, že ve chvílích nejhorších nám nebyl oporou, když se můžeme
soustředit na pravý opak, na to, co se nám kdy povedlo, vzpomínat na silná
přátelství, jež drží dodnes. Prostě si s ničím nedělat těžkou hlavu, pouze
nechat plout své myšlenky mezi obláčky krásných a nezapomenutelných
vzpomínek.
„Co tu pořád sedíš, běž ven a žij, ať máš na co vzpomínat!“

Autor: Denisa Nováková
Téma: Pohled z okna
Je mnoho věcí v mém životě, na které
budu navždy s láskou vzpomínat. Ať už
na ty nevyslovitelné maličkosti, jako je
způsob smíchu mého bratra, nebo
třeba na ty důležité činy, které změnily
celý můj život už tolikrát, že to už ani
nedokáži spočítat. Velká většina se
však stala v tom šťastném období, ve
chvíli, kdy bylo všechno tak, jak má být.
Jednu ale v sobě uchovávám hlavně
proto, že mi v časech zlých poskytla tu
hvězdičku naděje.
Byla to maminka, moje velká životní
hrdinka, která se se mnou protloukává
životem již nějaký ten pátek. Pamatuji
se to, jako by to bylo včera. Přišla jsem
do kuchyně s tím, že se nabídnu na nějakou domácí práci, aby maminka
nedělala všechno sama. Myslela jsem si, že maminka peče cukroví, bylo
totiž pár dnů před Štědrým dnem, ona byla však tváří obrácená k oknu.
Jestli ten pohled upírala na zajíce, který se snažil protloukat vánicí šedivou
odpolední oblohy nebo na malé poletující vločky, to už se asi nikdy
nedozvím. „Mamí?“ tázala jsem se.
Maminka pohled pomalu stočila ke mně. Její tvář prozrazovala všechno,
nemusela nic víc dodávat. Přesto, jak bylo naším dobrým zvykem se na mě
usmála, trochu bolestně, ale přece. „Ano, zlato?“ ptala se zase ona. V tu
chvíli, kdy moje menší já zaregistrovalo ten nával smutku, který měla
maminka v sobě, rozběhlo se a vletělo jí do náruče. To mamku rozesmálo.
Zvonivý smích se rozléhal celým domem. V okamžiku jako by se rozsvítil
celý svět příjemným hřejivým světlem.
Byl to ten nejkrásnější dárek k Vánocům.

Autor: Filip Vrbský
Téma: Pohled z okna
Hradní pán sedí ve své pracovně
v nejvyšší věži své pevnosti.
Z velkého proskleného okna
s mohutnými rámy má výborný
výhled. Je konec podzimu.
Poddaní připravují pole na zimu,
zaopatřují dobytek a staví
krmítka pro drobné ptactvo.
Černý les se krásně rýsuje proti
modré
obloze
a
bílému
sněžnému koberečku na zemi.
V dálce je vidět postava hajného, který spolu se svými pomocníky plní
krmelce senem. „Hele!“ zvolá strážný na bráně. „Přijíždí kupec!“
Ano, kupci poslední dobou navštěvují hrad často. Hledají tu nocleh a snaží
se prodat poslední zbytky svého zboží, většinou kožešiny. Ale už za pár
týdnů se tu žádný obchodník neukáže, krajina se pokryje sněhem a potok
Bystrý i Velké jezero zamrznou. Okolí hradu bude dokonale nepropustné.
Má to ale i své kladné stránky. Žádný vojevůdce by neriskoval střet v zimě,
takže se nemusíme bát obléhání.
Stráže otevírají těžkou dubovou bránu a kupec vjíždí dovnitř. Je to menší,
mírně obtloustlý člověk, zabalený do ovčí kožešiny. Jede na vozíku krytém
plachtou, taženém malým huňatým
koníkem.
Začíná
sněžit.
Děti
z nedaleké vesnice se koulují na
louce, ale brzy je matky zaženou
domů. Padá mlha, rolníci i děti jdou
domů. Blíží se noc a tma přebírá vládu
nad krajem. Je slyšet jen křik lidí
z krčmy ve vesnici a vzdálené vytí
vlků.

Vánoce (anketa)
Ankety se nezúčastnily všechny třídy

1. ročník
1.A
1. Dostal jsi, co sis přál?
Všichni ANO
2. Z čeho si měl největší radost?
Odpovědi: z auta, tanku, vrtulníku na dálkové ovládání, lega, mobilu,
tabletu, počítače, plyšáka, autodráhy, knížky, lyží, koloběžky, stolního
fotbalu, sourozence.
3. Byl jsi z nějakého dárku zklamaný?
Ano, z toho, který jsem nedostal/la. např: polární stanice, želva, vysílačky
1.B
1. Dostal jsi, co sis přál?
Všichni ANO
2. Z čeho jsi měl největší radost?
z tabletu, z foťáku, z knížky, z peněženky, z pejska, z plyšáka, z povlečení
3. Byl jsi z nějakého dárku zklamaný?
Ano, z toho, který jsem nedostal/la. např: oblečení, mikroskop, pyžamo
1.C
1. Dostal jsi, co sis přál?
Všichni ANO

2. Z čeho si měl největší radost?
Z lega, koloběžky, auta na dálkové ovládání, hodinek, tabletu, panenky,
bačkor (3x) ☺, PetShopu
3. Byl si z nějakého dárku zklamaný?Ano, z toho, který jsem
nedostal/la.,např: penál, lego, kabelka.

2. ročník
Byly tu další Vánoce a s nimi přišla i spousta dárků. Ptali jsme se žáků 2.
tříd, co dostali k Vánocům. Tady jsou nejčastější odpovědi:
1) Dostal jsi, co sis přál?
Ano, dostal jsem i spoustu jiných věcí.
2) Z čeho jsi měl největší radost?
Ze všeho, ale největší z mobilu.
3) Byl jsi z nějakého dárku zklamaný?
Ani ne, jen z nějakého oblečení.

Dárky
elektronika

panenky

50%

90%
autíčka
40%
nerf

20%
60%

oblečení

3. ročník
3.A
Všichni dostali, co si přáli k Vánocům.
Největší radost měli z: mobilů, knížek a tabletů.
Ale ne všichni byli se svými dárky spokojeni.
3.B
Všichni dostali, co si přáli k Vánocům.
Největší radost měli z: lega, knížek a oblečení.
Všichni byli se svými dárky spokojeni.
3.C
Všichni dostali, co si přáli k Vánocům.
Největší radost měli z: tabletů, počítačů a hraček.
Ale ne všichni byli se svými dárky spokojeni.

8. ročník – odpovídalo 10 žáků
Tornádo – Dostal/a jsi, co sis přál/a?
90% žáků dostalo to, co si přálo, a 10% ne

Tornádo - Z čeho jsi měl/a největší radost?
30% mobilního telefonu a tabletu
30% mělo radost ze všeho
40% žáků mělo radost z hodinek, monitorů k PC,elekktrického kartáčku a
kabelky

Tornádo – Byl/a jsi z nějakého dárku zklamaný/á?
100% žáků bylo spokojeno
A zde jsou rozhovory s několika žáky z 8.B: Odpovídalo 5 žáků

Tornádo – Dostal jsi, co sis přál?
80% žáků dostalo to, co si přáli, a 20% ne.
Tornádo – Z čeho jsi měl největší radost?
40% žáků mělo radost z televize a mobilu
20% žáků ze šťastných obličejů blízkých.
40% z dárků a her na PC
Tornádo - Byl jsi z nějakého dárku zklamaný?
80% žáků nebylo zklamaných z dárků
20% ano (z ponožek)

9. ročník
9.a-odpovídalo 16 žáků
Dostal jsi, co sis přál/a?
ANO – 81,25% (13 žáků)
NE – 18,75% (3 žáci)

(K Vánocům jsem si přála být s lidmi, které mám ráda, takže ano)
Z čeho jsi měl/a největší radost?
18,75% žákyň mělo radost ze všech dárků
18,75% žáků mělo radost z PC her
12,5% žáků mělo radost z oblečení
18,75% žáků mělo radost z elektroniky
12,5% žáků už nevědělo
18,75% žáků mělo největší radost z knih a že byli na Vánoce s blízkými

Byl jsi z nějakého dárku zklamaný?
ANO – 18,75% (3 žáci)
NE – 81,25% (13 žáků)
9.b- odpovídalo 24 žáků
Dostal jsi, co sis přál/a?
ANO – 96% (23 žáků)
NE – 4% (1 žák)
Z čeho jsi měl/a největší radost?
20,8% žáků mělo radost z mobilních telefonů a případných doplňků.
16,6% žáků mělo radost z různého typu oblečení.
12,5% žáků dostala příslušenství k počítačům, nebo rovnou počítač.
65,1% žáků mělo radost vždy z něčeho jiného např. sportovního vybavení,
teplákové soupravy, ale také se objevila dovolená na Bali.
Byl/a jsi z nějakého dárku zklamaný?
ANO – 0%
NE – 100% (24 žáků)

Nejlepší přání:
Jedna holčička z 3. C řekla:Pro mne bylo nejlepším dárkem to, že s námi
byl na Vánoce můj dědeček ☺
Zpracování: VojVed, Dan, Honza, Lucka, Terka, Terka H., Ruby, Nikola,
Filip, Kuba, RamTer.
Úprava: VojVed

VEČERNÍ
ERNÍČEK
EK SLAVÍ 50 LET!
Večerníček
ek slaví 2. ledna
l
přesně 50
let od svého prvního vysílání. Jeho
předchůdcem
dcem
byly
nedělní
ned
podvečerní
erní pohádky vysílané pod
názvem Stříbrné
íbrné zrcátko.
Dramaturgem Večerní
černíčku byl Milan
Nápravník. První promítanou pohádkou dne 2. ledna 1965 byla pohádka
Kluk a kometa. Znělka,
ělka, u nás nejstarší vvůbec,
bec, vynikla později
pozd a má asi 45
vteřin.
in. Jejím režisérem je Václav Bed
Bedřich,
ich, který nato
natočil přes 350
animovaných filmů (např
(např.. Maxipes Fík, O makové panence, Říkání o víle
Amálce).
Výroba jednoho seriálu trvá pr
průměrně 2 roky a nejdelší seriál má 52 díl
dílů –
je
e to Bob a Bobek na cestách.
200 000 dětí
tí sleduje Ve
Večerníček denně,, ovšem ztratil asi 30% divák
diváků po
přesunutí na ČT2.
T2. V posledních letech také vyrostla Večerníčkům
Ve
konkurence, když byly založeny specializované kanály na dětský
dě
d
program.
Mezi nejoblíbenější pohádky patří:
pat
• Krkonošské pohádky
• O krtkovi
• Bob a Bobek – králíci z klobouku
• Pat a Mat
• Maxipes Fík
• Jája a Pája
elích medvídk
medvídků
• Příběhy včelích
• Příběhy z mechu a kapradí
• Mach a Šebestová
• Rákosníček
ek a jeho rybník
*Před
ed 15 lety objevil Petr Pravec planetku 33377. Dal
Dal jí jméno Ve
Večerníček.
Ruby

Večerníček (anketa)
Ankety se nezúčastnily všechny třídy

1. ročník
1. a
1. Díváš se na Večerníček?
Skoro všichni.
2. Líbí se ti?
Ano, pár dětem ne.
3. Na který Večerníček se díváte?
Krteček, Rákosníček
1. b
1. Díváš se na Večerníček?
Skoro všichni.
2. Líbí se ti?
Ano, pár dětem ne.
3. Na který Večerníček se díváte?
Krysáci, Krkonošské pohádky, Rumcajs
1. c
1. Díváš se na Večerníček?
Skoro všichni.
2. Líbí se ti?
Ano, pár dětem ne.

3. Na který Večerníček se díváte?
Krkonošské pohádky

2. ročník
Tento rok slavil Večerníček svoje 50. narozeniny. A tak jsme se rozhodli, že
se půjdeme zeptat dětí, jak se jim Večerníček líbí. Zde jsou nejčastější
odpovědi z druhých tříd:
1) Koukáš se na Večerníček? - Ano. – Už ne, ale koukal jsem se.
2) Líbí se ti? – Ano, líbil.
3) Jaká je tvá nejoblíbenější pohádka? – Krteček, Křemílek a
Vochomůrka, Bob a Bobek, Krkonošské pohádky.
Jak vidíte, ve 3. otázce se děti neshodly. Pohádek je opravdu hodně a
každému se líbí něco jiného. Nejoblíbenější je však Krteček. ☺

3. ročník
Redaktorka: Ahoj, píšu pro školní časopis, můžu se tě zeptat na pár otázek
o Večerníčku?
Žák: Ano.
Redaktorka: Díváš se, nebo díval/a ses na Večerníček?
Žák: Ano, dívám.
Redaktorka: Líbí/il se ti?
Žák: Ano, moc.
Redaktorka: Jakou pohádku tam máš nejradši?
Žák: Křemílek a Vochomůrka.
Redaktorka: Děkuji, ahoj. ☺
Z 18 dětí sleduje Večerníček 9 dětí, 3 se na něj nikdy nedívaly, 5 ho
sledovalo dříve a jeden kluk ho nezná.
Nejoblíbenějšími pohádkami jsou Bob a Bobek a Pat a Mat. Také tam ale
zazněly pohádky: Maxipes Fík, Mach a Šebestová, Krysáci a Berta a Ufo.

8. ročník
Tornádo – Díváš se na Večerníček?
Dotazovaných žáků: 10
10% žáků se dívá na Večerníček
40% žáků se někdy podívá.
50% žáků se na Večerníček už nedívá
Tornádo - Líbí se ti?
50% dotazovaným žákům se líbil
30% se líbily dřívější Večerníčky
20% žákům se nelíbí
Tornádo – Který díl máš nejradši?
20% žáků má nejradši Pata a Mata
20% žáků má nejradši Rákosníčka
10% žáků má rádo Krtečka
50% žáků nemá žádný oblíbený díl
Zde jsou odpovědi žáků 8.b:
Tornádo – Díváš se na Večerníček?
100% dotazovaných žáků se nedívá
Tornádo - Líbí se ti?
100% žákům se nelíbí.
Tornádo – Který díl máš nejradši?
100% dotazovaných žáků nemá nejoblíbenější díl.

9.a
Díval/a ses na Večerníček?
ANO - 93,75% (15 žáků)
NE - 6,25% (1 žák)
Líbil se ti?
ANO - 93,75% (15 žáků)
NE - 6,25% (1 žák)
Který díl se ti nejvíce líbil?
Bob a Bobek – 26,6% (4 žáci)
Krteček – 33,3% (5 žáků)
Rákosníček – 13,3% (2 žáci)
Pat a Mat – 6,6% (1 žák)
Maxipes Fík – 6,6% (1 žák)
Krkonošské pohádky – 13,3% (2 žáci)

9.b
Díval/a ses na Večerníček?
ANO – 87,5% (21 žáků)
NE – 12,5% (3 žáků)
(ale nedávno jsem se na něj dívala )
Líbil se ti?
ANO – 87,5% (21 žáků)
NE – 12,5% (3 žáci)
Ty nové díly nejsou moc pěkné
Který díl se ti nejvíce líbil?
Bob a Bobek – 9,5% (2 žáci)
Rákosníček – 9,5% (2 žáci)
Jak přišel krteček ke kalhotkám – 43% (9 žáků)
Krkonošské pohádky – 28,5% (6 žáků)
Pat a Mat – 9,5%(2 žáci)

Redaktoři, úprava: VojVed

Největší vynálezy roku 2014
Svět a jeho technologie se vyvíjejí
mnohem rychlejším tempem, než jsme
mnohdy schopni vůbec registrovat.
Letmý pohled na poslední vymoženosti
často působí jako pohled do vzdálené
budoucnosti. A přesto, díky stále
rychlejšímu životnímu tempu je zdánlivá
budoucnost již aktuální přítomností.
Podívejte se s námi, jaké nejzajímavější
vynálezy a technické pokroky přinesl
předchozí rok 2014.

Překladač pro neslyšící
Pro miliony neslyšících je každodenní komunikace se slyšícím světem
velice obtížná. Nyní ovšem přichází jednoduchý překladač ve formě tabletu.
Pomocí kamer snímajících pohyb dokáží rozpoznat jednotlivé znaky a
rozpoznání hlasu dokáže naopak převést řeč do písemné podoby.
Komunikace neslyšícího a slyšícího je tedy oběma směry jednoduchá a
rychlá. Prozatím bude v angličtině, ale rozšíření do dalších jazyků na sebe
zajisté nenechá dlouho čekat.

Bezdrátorá elektřina
Máme bezdrátový internet, telefony a
další. Nyní přichází i bezdrátová
elektřina, nebo-li WiTricity. Nová
technologie vytváří magnetické pole,
které dobíjí objekty až do vzdálenosti
2,4 metrů. Technologie se vyvíjí pro
elektrická vozidla Toyota a rozšíření
do dalších oblastí bude již brzy
následovat. Během několika let se
očekává bezdrátové dobíjení většiny
běžných zařízení.

Super banány proti slepotě
V subsaharské Africe hrozí téměř 30 %
dětem do 5ti let riziko oslepnutí z prostého
důvodu – nemají dostatek vitamínu A, který
vyživuje zrak. Ale co kdyby se trochu upravily
banány, které jsou důležitou součástí jejich
jídelníčku? Přesně to si řekl australský
biogenetik James Dale a pomohl tak vytvořit s
podporou Nadace Billa a Melindy Gates
banán obohacený o vitamín A. Vůdci vesnic
dostanou bezplatně 10 rostlin superbanánu za podmínky, že dají nejméně
20 nových výhonků rostlin dalším vesničanům, kteří opět takto budou
banány šířit dále. To pomůže vyřešit hlavní zdravotní problém v Africe.

Superchytrá vesmírná loď
Nikomu se doposud nepodařilo dosáhnout
Marsu na první pokus – ani USA, ani
Rusku, ani Evropě. Nicméně 24. září se to
podařilo Indii, když jejich vesmírná loď
Mangalyaan dosáhla orbitu kolem Rudé
planety. Vytvoření této vesmírné lodi vyšlo
Indii na 74 milionů dolarů, což je méně než
rozpočet velkofilmu Gravitace. Mangalyaan
je vybavený pouze pěti vnějšími nástroji,
které umožňují plnění jednoduchých úkolů,
jako je měření metanu a složení povrchu.

První smartphone, kterému záleží
na soukromí
Mnoho uživatelů chytrých telefonů má obavy o svoje
soukromí. S těmito telefony totiž sdílíme nejenom svoje
telefonáty a veškerou komunikaci. Jak tedy užívat telefon a
nebát se o svoje data? Odpovědí je Blackphone, první
telefon zaměřený na ochranu vašich dat, který využívá
upravený systém Android. Telefon zakóduje veškeré
telefonáty, smsky či třeba historii internetového prohlížeče na velice
pokročilé úrovni.

Jedlé obaly
Jedlý obal zní tak trochu jako oxymorón.
Nicméně již existují obaly, které sníme spolu
s produktem. Mezi první takto „oblečené“
potraviny se řadí jogurt, sýr, či zmrzlina. Tyto
obaly drží svůj tvar v zimě i teple, suchu či
vlkhku až do otevření. Tajemství spočívá ve
vědě: každé obalové pouzdro je tvořeno z
částí sušeného ovoce či dalších přírodních
látek, které jsou navázejm přitáhnuty
elektrickou silou. Navíc pro zpevnění obsahují
vápník a cukr.

Reaktor, který by mohl dosáhnout jaderné fúze

Jaderná fúze získává energii
rozbitím jádra vodíku a je
považována za svatý grál energie.
Je
to
totiž
zdroj
energie
donekonečna využitelný a čistý.
Přesto se jaderné fúze nedařilo doposud prakticky dosáhnout. Říjen 2014
ovšem přinesl technologický průlom, kdy byl vytvořen kompaktní reaktor v
malé magnetické lahvi. Jeho cílem je rozšíření do domácností po celém
světě a tento plán by mohl změnit svět k nepoznání.
VojVed

Hobit – Bitva pěti armád
V prosinci loňského roku měl premiéru závěrečný díl trilogie filmu Hobit Bitva pěti armád. Tento film byl natočen podle knižní předlohy J. R. R.
Tolkiena – Hobit aneb cesta tam a zase zpátky. I tento díl natočil
novozélandský režisér Peter Jackson (Režisér King Konga z roku 2005,
Pána prstenů a obou předchozích dílů Hobita).

Děj
Film začíná běsněním draka Šmaka, který
po svém probuzení společností Thorina
Pavézy srovná se zemí Jezerní město a
sám je zabit místním lučištníkem Bardem.
Tím se ovšem rozběhly události daleko
většího rozsahu. Thorin se nakazí tzv. dračí
nemocí (chorobná touha po zlatě), odmítne
pomoc přeživším z Jezerního města a
zároveň odmítne vydat králi elfů Tranduilovi
jeho drahokamy, které se ve Šmakově
pokladu také nacházely. Vše vypadá na
bitvu elfů a lidí proti trpaslíkům (Thorinovi
přišel na pomoc jeho bratranec Dain
s armádou), ale na scéně se objevují dvě
skřetí armády, které vyslal k Hoře Sauron
kvůli její strategické poloze. Z původních nepřátel se tedy stávají spojenci a
společně udeří na šiky skřetů. Mezitím je Sauron vyhnán ze své pevnosti
v Dol Gulduru Sarumanem, Elrondem a paní Galadriel. Bitva o Osamělou
horu skončí pro skřety drtivou porážkou a Středozem je zachráněna.
V bitvě zemřou velitelé obou skřetích armád – Azog a Bolg - a bohužel také
Thorin Pavéza, Fili a Kili. Dain se stane králem trpaslíků a Bilbo se vrací
zpět domů...

Obsazení filmu
Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Luke Evans, Evangeline
Lilly, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Christopher Lee,
Benedict Cumberbatch, Lee Pace, Manu Bennett, Billy Connolly, Aidan
Turner, Ian Holm, Mikael Persbrandt, James Nesbitt, Bret McKenzie,
Graham McTavish, Stephen Fry, Sylvester McCoy, Dean O’go, Ken Stott,

William Kircher, Jed Brophy, Mark Hadlow, Adam Brown, John Callen,
Peter Hambleton, Stephen Hunter, John Bell, Ryan Gage, Lawrence
Makoare

Já osobně si myslím, že tenhle díl byl ze všech nejlepší. Spoustu
Thorinových fanoušků asi zklamalo, že jejich oblíbenec v tomto díle zemřel,
ale mohu je ubezpečit, že Peter Jackson za to nemůže. Thorin zemřel i v
knize. Na filmu se mi moc líbil i fakt, že se jeho režisér a scénárista velmi
drželi literární předlohy (až na to, že Azog byl v knize asi devadesát let po
smrti), která je, málo platné, dokonalá. :-) Film měl i parádní efekty. Všem,
kdo třetího Hobita neviděli, ho vřele doporučuji a stejně tak i knihu.
Filip

Rozdělení republiky
1. ledna jsme měli pro naši republiku velmi významné výročí - vznik České
republiky. Vznikla rozpadem tehdejší České a Slovenské federativní
republiky.

Politický vývoj
Československo vzniklo roku 1918 po první světové válce. Do začátku
druhé světové války fungovalo jako tzv. První republika. Roku 1939 se
odtrhlo Slovensko a vznikl Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava.
Po konci války bylo Československo opět obnoveno – oficiální název státu
byl Československá republika. Od roku 1960, po přijetí nové ústavy, došlo
k přejmenování státu na Československou socialistickou republiku. V lednu
roku 1969 došlo k federalizaci a Československá socialistická republika
fungovala jako federace dvou nezávislých států – České socialistické
republiky a Slovenské socialistické republiky. Po sametové revoluci r. 1989
se objevily snahy o rozpad federace a vedly k těmto událostem:
7.
července 1992 přijala
a
vyhlásila Slovenská
národní
rada dokument Deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti
Slovenské republiky, který vyslovuje požadavek samostatnosti Slovenska.
Rozdělení republiky je spojeno s jednáními, která vedl předseda české
vlády Václav Klaus a předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar. Ti se
setkali již 8. července 1992 v brněnské vile Tugendhat, kde se dohodli na
rozdělení federace, a v písemné podobě tuto dohodu podepsali při další
schůzce tamtéž dne 26. srpna 1992. K urychlení rozdělení republiky
přispěla neslučitelnost vítězných politických stran v obou státech –
ODS a HZDS.
20. července 1992 odstoupil ze své funkce prezident ČSFR Václav Havel.
Po zbylou dobu své existence byla federace bez prezidenta.
Československo definitivně zaniklo 31. prosince 1992 a na jeho území
vznikly dva státy – Česká republika a Slovenská republika.

Rozdělení státního majetku
Nemovitý státní majetek byl rozdělen podle místa, kde se nacházel, nebo
podle sídla právnické osoby, která vlastnická práva vykonávala.

Dne 29. prosince 1992 federální ministr zahraničí Moravčík podepsal s
oběma národními ministry zahraničních věcí - Kňažkem (SR) a Zielencem
(ČR) - dohodu o rozdělení majetku federálního ministerstva zahraničí. Více
než 700 z necelých 800 zaměstnanců federálního ministerstva přešlo do
českého nástupnického ministerstva. Při dělení zahraničních zastupitelství
bylo využito skutečnosti, že v mnoha zemích mělo československé
zastoupení více budov. Jen v některých případech si nástupnické státy
musely hledat nové budovy – Česká republika v Ottawě, Římě a Soulu.

Československé státní dráhy byly rozděleny na České dráhy a Železnici
Slovenské republiky. Rozdělena byla i armáda, policie a další státní složky.
Se vstupem obou zemí do Evropské unie se v současnosti paradoxně
znovu objevují snahy o maximální kooperaci a integraci v rámci sjednocené
Evropy a na nižší platformě pak např. v rámci tzv. visegrádské čtyřky
(aliance 4 států střední Evropy: Maďarska, Česka, Slovenska a Polska).
Filip

Ogier obhájil triumf v Rallye Monte
Carlo
Francouz
Sébastien
Ogier
vyhrál
Rallye
Monte Carlo a obhájil tak
loňské vítězství, zároveň
zahájil cestu za třetím
titulem mistra světa v
řadě. Martin Prokop
skončil devátý. Český
jezdec tak vyrovnal svůj
druhý nejlepší výsledek
ve slavné soutěži.
Do závěrečného dne vstupoval Prokop na osmé příčce, ale neodolal stíhací
jízdě devítinásobného světového šampiona Sébastiena Loeba, který ho
předstihl po vítězství v předposlední rychlostní zkoušce.
Loeb, jenž se vrátil do rallyeového šampionátu jen na skok, přišel o naději
na lepší výsledek poté, co v pátek poškodil vůz. Do té doby sváděl souboj o
prvenství se svým nástupcem na trůnu Ogierem. Tomu pak k 25. vítězství v
kariéře stačilo už jen kontrolovat náskok na prvním místě, který nakonec
činil 58 sekund.
Rallye
skončila
trojnásobným
triumfem
Volkswagenu, neboť
za Ogierem skončili
jeho týmový kolega
Fin Jari-Matti Latvala
a
Nor
Andreas
Mikkelsen z druhého
továrního týmu VW.
Mistrovství světa bude pokračovat v polovině února ve Švédsku.
RamTer

Přálo mi štěstí, ale to přeje
připraveným
Několik desítek lidí s transparenty dne 21. ledna vítalo na pražském letišti
Václava Havla motocyklového závodníka Ondřeje Klymčiwa, který se 20.
místem zasloužil o české maximum na Rallye Dakar ve své kategorii. Mezi
nováčky
na
slavné
soutěži
byl
dokonce
druhý.
"Musím přiznat, že nám
přálo štěstí. Ale jak říká
trenér,
štěstí
přeje
připravenému. Já jsem
nadšený a zároveň teď i
překvapený a dojatý z
přivítání," řekl Klymčiw
ČTK a České televizi.
Bezprostředně
po
návratu z Jižní Ameriky jej přijeli přivítat kamarádi, příbuzní a fanoušci z
východočeských Řečan nad Labem, kde bydlí.
Účastí na dakarské rallye si splnil jeden ze svých snů, v minulosti se přitom
podobným závodům nevěnoval. "Je to obrovská výzva. Každý chlap a
možná i každá ženská by si chtěli zazávodit na Dakaru. Je to těžký a
dlouhý závod a je to i výzva pro tělo, co je vlastně schopné zvládnout. Jsem
rád, že se mi to podařilo, a myslím si, že mě to posune i v životě," uvedl.
Klymčiw do rallye vyrazil s vysokým startovním číslem 160 a na začátku se
musel "prokousávat" před soupeře. "První tři dny jsem se plácal v prachu.
Navíc jsem se musel přizpůsobit místnímu terénu, ve kterém jsem nikdy
nejel. Ještě jsem měl problémy se zády. Čtyři dny jsem se trápil, ale poté
jsem našel porozumění s motorkou i terénem. Začal jsem se cítit lépe," řekl
Klymčiw, který se na start na Dakaru intenzivně chystal více než rok a
absolvoval řadu přípravných závodů i testování.
RamTer

Vtipy
U baru sedí Čech, Japonec, Rus a Američan. Nejdřív se pohádají Japonec
a Rus. Vyjdou ven a za pár minut se Rus vrátí zmlácený. Japonec se ukloní
a řekne: „Aikido naše.“ Po hodině se rozhádají Američan a Japonec. Vyjdou
ven a za chvíli se Američan vrátí zmlácený. Japonec se ukloní a řekne:
„Judo naše.“ Po další hodině se rozhádají Čech a Japonec. Vyjdou ven a
po malé chviličce se přimotá Japonec s rozbitou hlavou. Přijde Čech a
povídá: „Hever od mazdy taky jejich.“
Před bránou do nebe stojí kazatel a řidič autobusu. Kazatel má přednost,
vejde a Bůh se ho ptá: „Co jsi dělal?“ Kazatel odpoví: „Kázal jsem lidem
tvoje slovo boží.“ „Dobře, tak udělej sto otčenášů a můžeš jít do nebe.“ Poté
vejde řidič a Bůh se ho ptá: „A co jsi dělal ty?“ „Řídil jsem autobus.“ „Dobře,
tak udělej jeden otčenáš a můžeš jít do nebe.“ Kazateli to přijde
nespravedlivé, a tak se zeptá: „Pane Bože, a proč já mám dělat sto
otčenášů a on jenom jeden?“ Bůh se zamyslí a odpoví: „Protože když ty jsi
kázal, tak všichni spali, ale když on řídil, tak se modlil celý autobus!“
Manželé mají čtyřicáté výročí svatby a manželka to chce pořádně oslavit, a
tak pošle manžela na nákup. Má koupit víno a šneky. Manžel tedy nakoupil
a cestou zpátky se zastaví v hospodě. Ve dvě hodiny ráno se vrací domů a
uvědomí si, že ho manželka seřve. Rozestaví tedy šneky dva metry od
sebe přede dveřmi bytu a zazvoní. Otevře naštvaná manželka v noční košili
a manžel povídá: „Tak honem lenoši! Ještě dvě stě centimetrů a jsme
doma!“
Zvířátka se v lese domlouvají, že pojedou na výlet.
Lev velitel říká: „Nezapomeňte si vzít pití, svačinu a pláštěnku."
Žába opakuje: „Nezapomeňte si vzít pití, svačinu a pláštěnku."
Lev dodá: „A provázek."
Žába opakuje: „A provázek."
Lev se naštve a řekne: „A ta zelená obluda zůstane doma!!!"
A žába: „Chudák krokodýl, tolik se těšil."
Terka H.

Osmisměrka
Vyškrtej slova a najdi tajenku
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Ano, Vosk, Sova, Kolej, Voda, Opice, Lepenka, Kur, Kalendář, Opice, Kolomaz, Olej, Mop, Jelen,
Osa, Karel, Opava, Roman, Suk, Jojo, Emil, Nor, Bukvice, Líc.
Tajenka:

_ _ _ _ _
Najdi tajenky, začínají na L a K.
L

K
D

Používá se na smažení
Produkt včel
Čtvrtý měsíc v roce
Třetí den v týdnu
Anglicky ráj

Část nohy
Dva volné dny v týdnu
Palivo do motorových vozidel
Půjčuje knihy
Žluté zahlé ovoce

Milulé číslo:
Osmisměrka: VESELÉ VÁNOCE VÁM VŠEM.
Tajenky: ABECEDA, KOCOUR.

DaŠa

