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Školní časopis

Milí čtenáři,
Opět se po prázdninách vracíme s naším časopisem HUGO. Čeká Vás několik nových rubrik –
například Do světa českých hvězd, Tipy na výlety, Bazar a mnoho dalšího. Vracíme se opět
s oblíbenou rubrikou vtipů. Můžete s námi soutěžit a vyhrát jednu z cen.
Setkat se s námi můžete nejen v tištěné podobě, ale také na stránkách školy či na facebooku.

Přejeme krásný podzim a hezké počtení.

Vaše redakce školního časopisu Hugo.

Tak tohle je otázka, kterou si určitě už mnozí z vás položili. Rozhodla jsem se pro vás napsat pár
tipů.
1. Dobré jsou tzv. Myšlenkové mapy: Jak si ji vytvořit? Napíšete jedno nejdůležitější slovo a k
němu pak přiřazujete další větve se slovy.
A díky takovéto myšlenkové mapě zapojíte obě hemisféry, naučíte se jen ta nejdůležitější
slova a tím pádem se vám bude lépe učit.
Nejlépe se dá využít v: dějepis, přírodopis, dějepis, zeměpis….

2. Jak se naučit slovíčka? Tentokrát se nejlépe učí, pokud si ukazujete na věci ve vašem bytě a
zároveň si je říkáte jiným jazykem. Nebo si vytvořte cedulky s obrázky. Tak se vám slovíčka
vryjí do hlavy, a když náhodou zapomenete,
tak si vzpomenete, jak jste si ho nakreslili, a hned se vám lépe vybaví.

CAT
No a to je vše, snad vám to alespoň trochu pomůže k dosažení lepších známek.

Mária Volmanová 8.B

Kolo je plochá součást kruhového tvaru, která se může otáčet kolem své osy. Může
být volně otočné na pevné tyči, anebo pevně spojeno s otáčivou tyčí. Kolo je
podstatnou součástí vozidel a dopravních zařízení, protože otáčivý pohyb je méně
nákladný na energii, než když se věci šoupou po zemi. Teprve kolo umožňuje věci
lépe přesouvat než je nosit.
Kola se však užívají i v mnoha jiných případech, například jako mlýnská kola nebo
kolotoče, jako součásti strojů atd. Vynález kola, starý více než 7 tisíc let, je tak
jedním z nejvýznamnějších v celých dějinách techniky.
Počátky kola určil přesněji nález kola s průměrem 72cm, které bylo přiděláno na
tyč. Toto „soukolí“ bylo staré 5150 let. Nejstarší vyobrazení vozu se čtyřmi koly se
našlo na zvoncovitém poháru z Bronocic, z doby kolem 3400 př. n. l. Kolo je jedna
z mnoha věci, kterou Číňani obkoukali od Evropanů. Indiáni vozy vůbec neznali
asi proto, že neměli vhodná zvířata na jejich
tahání. Nalezla se však indiánská hračka s
malými kolečky z doby kolem 1500 př. n. l. Mezi
nejstarší využití kola patří hrnčířský kruh, kolem
4500 př. n. l.

Ladislav Kašpárek 8.B

HUDEBNÍ NÁSTROJE
….. VE STŘEDOVĚKU
Hudební nástroje se využívaly k hudbě nejen duchovní, ale i světské, a
to ke zpříjemnění života šlechty. Nástroje využívali k rytířským písním
trubadúři a minnesangři. Ke středověku patřili potulní muzikanti, kteří
uměli hrát i na deset hudebních nástrojů.
Tehdejší hudební nástroje: Loutna, citera, niněra, trumšajt, viola,
šalmaj, fidula, kostěné flétny, varhany, píšťaly, rohy …..

ŠALMAJ

TRUMŠAJT

NINĚRA

CITERA

Denisa Bláhová 8.A

….. HUDEBNÍCI Z NAŠÍ ŠKOLY
Ptali jsme se Api, Ládi a Marušky na otázky o jejich hudebních nástrojích.
a)Apolena Vybíralová, (Gymnázium, bývalá žákyně nynější 8.A), klavír
b)Ladislav Kašpárek , 8.B , klarinet, flétna
c)Marie Peštálová, 8.A, housle

1) Jaká je tvá oblíbená píseň, nebo hudební žánr, který hraješ?
a) Oblíbená píseň se jmenuje Amélie, jinak ráda hraji hudbu z období
baroka.
b) Lady karneval.
c) Písnička Greensleewes a žánr klasika.

2) Hraje z tvé rodiny někdo na hudební nástroj?
a) Mamka na klavír.
b) Máma na flétnu a táta s bráchou na kytaru.
c) Sestry Lucka a Marcela na kytaru a keyboard a mamka na housle.

3) Jakému zvířeti se podle tebe podobá tvůj hudební nástroj?
a) Asi ptáku.
b) Hadovi.
c) Od každého něco… Kdybych to měla nazvat, tak asi
,,šnekožirafožížalolvopavouk´´

Denisa Bláhová 8.A

Narodil se 16. Května v Jihlavě, od malička
navštěvoval dramatický kroužek a od 12-ti let hrál
v jihlavském Horáckém divadle. Vystudoval
konzervatoř v Praze. Ve filmu se poprvé objevil
v dětském filmu ,,Neříkej mi majore“. Byl čtyřikrát
nominován na Českého lva, kterého dostal za
okresní přebor roku 2012 a zvítězil v divácké
anketě TýTý v kategorii herec. Od svého mládí se
věnuje bojovým sportům ( v judu je nositelem 1.
danu).

!!! SOUTĚŽ !!!

Napiš odpověď soutěžní otázky na papírek spolu se svým jménem,

příjmením, třídou a vyhraj pěkné ceny!!! Odpověď vhoď do krabice školního časopisu Hugo,
která bude umístěna na parapetu v 3. patře.

Jak se jmenuje český pohádkový film Hynka Bočana natočený v roce
1984, ve kterém hrál Ondřej Vetchý roli Janka?

Denisa Bláhová 8.A

Tuto oblast nalezneme ve východní části Českomoravské vrchoviny mezi městy Žďár nad
Sázavou, Nové Město na Moravě a Pernštejnem">Bystřice nad Pernštejnem. V krajině se
harmonicky snoubí půvabná příroda spolu se sídlištními útvary. Kouzlo zdejší krajiny
uchvátilo i mnohé umělce. Pro oblast jsou typická pahorkatá pohoří s mělkými širokými
údolími, s mírnými svahy a se zaoblenými vrcholy. Jedním z typických krajinných prvků
oblasti jsou roztroušené skalní útvary na hřebenech Žďárských vrchů, většina z nich je
chráněna jako přírodní památka.
Nejznámější jsou vrchy Devět skal, Čtyři palice nebo Čertův kámen. Vyskytují se zde také
vzácné a chráněné druhy rostlin. Z jen fragmentárně zachovaných přírodních porostů
jedlobučin je neznámější národní přírodní rezervace Žákova hora, kde můžeme najít
pramen řeky Svratky.Součástí krajiny na Žďársku, dotvářející její podobu a půvab, jsou
dochované lidové stavby. V horských oblastech můžeme najít roubené lidové stavby a v
okolí Žďáru zděné. V oblasti se nacházejí také četné historické a kulturní památky.
Pozoruhodná jsou sakrární díla v duchu barokní gotiky provedená barokním architektem
Janem Santinim Aichlem, z nichž kostel na Zelené hoře je zapsán v seznamu památek
Unesco, i množství gotických hradů a zřícenin. Mezi nejznámější patří Pernštejn, Zubštejn,
Dalečín. Přeji vám hezké chvilky po výletech které, si z těchto tipů vyberete.

Marek Urbánek 7.B

Historicky zajímavá místa naší
vlasti
l. díl
Jihlavské katakomby
Co to vlastně Jihlavské katakomby jsou?
Katakomby obecně jsou rozsáhlé podzemní prostory.
Naše, tedy Jihlavské katakomby, jsou hned po Znojemských
katakombách druhé největší v ČR! Na rozlohu měří asi 50 000 m2 a
celková délka chodeb je asi 25 km.

Proč katakomby vznikly?
Naše podzemní prostory vznikly hlavně kvůli těžbě stříbra. Stalo se
tak v 16. století.
Trvalo celkem dlouho, než se katakomby vykopaly. Za jeden den se
pohnuli asi o 2 centimetry. A ještě k tomu se pracovalo v úplné tmě.
Jak už jsem psal, katakomby sloužily hlavně k těžbě stříbra. Ale měly
i více využití. Až dodnes slouží jako protiletadlový úkryt.

Prostředí katakomb
Stěny katakomb jsou mokré, protože v podzemí je velmi vysoká
vlhkost (90-100%). Jinak je tam zima a bez bundy tam ani v letních
měsících nechoďte. Teplota se pohybuje kolem 8-12°C.
Nejvíc si dávejte pozor na schody, protože jsou velmi atypické* a
hlavně velmi kluzké. V každé chodbě si určitě všimnete takového
malého, úzkého žlábku, který slouží k odvodu vody.

Svítící chodba
Jihlavské podzemí skrývá jednu zvláštnost, která není na první pohled
vidět. Když se pořádně podíváte, uvidíte, že jedna chodba na stropě a
na stěnách svítí. Lié jí dali jméno svítivka. Můžou za
* atypické schody = strmé schody, těžce schůdné schody
to horniny (baryt a wuritz), které jsou obsaženy na povrchu chodby.

Nejlépe je to vidět, když se zhasne. A můžu potvrdit, že když se v
katakombách zhasne, je to opravdu strašidelné.

Strašidelná záhada Jihlavského podzemí (SLABŠÍ
POVAHY RADŠI NEČÍST!)
TOTO NENÍ VYMYŠLENÝ PŘÍBĚH! TOTO JE PRAVDA!
Tato záhada je jednou z nejstrašidelnějších.
Někteří návštěvníci zpozorovali podivné stíny. Vypadalo to prý jako
vysoká postava z úzkým krkem, zvednutou paží a dlouhými vlasy.
Prozkoumat to šel reportér TV Nova Stanislav Motl. Přenocoval v
podzemí 4 dny. Viděl totéž. Podivné stíny, tajemné hlasy a...……
vzdálený zvuk KROKŮ!!!
Při dalším pokusu s sebou vzali termokameru, která je velice citlivá na
teplo okolí. Protože přítomnost duchů prozrazují okamžité změny
teplot. Výsledek byl šokující! Na jednom místě naměřili asi
minutovou změnu teplot, kdy z 10,4° ochladilo na 8,9°, a poté se zase
oteplilo na původní teplotu. Takže pozor!

Pokud se chcete dozvědět něco o nějakém místě v ČR, tak napište na
e-mail skolni-casopis-zskol.ji@email.cz. Do předmětu napište
Historie. Rád vám odepíšu. Zajímavá videa můžete najít na stránkách
časopisu.
Lukáš Tomala 7.A

TÁBORNICKÁ ENCYKLOPEDIE aneb VŠE, CO POTŘEBUJEŠ
VĚDĚT NA TÁBOŘENÍ

KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY (KPZ) – malá krabička velkého významu. Nejlepší je malá plechová
krabička. KáPéZetka by neměla chybět v naší kapse, kdykoli
vyrazíme na výpravu. Co by se do ní mělo vejít: žiletka
nebo malý nožík, tužka a papír, jehly s nitěmi,
knoflíky, spínací špendlík, náplast, škrtátko a zápalky,
kousek březové kůry, 20 Kč, dopisní známka, náplasti,
lístek na autobus, kousek křídy… můžeme přidat i
tkaničky, připínáčky, kousek prádelní gumy podle
toho, co se nám ještě může v nouzi hodit, co můžeme
potřebovat.

LÉKÁRNIČKA DO KAPSY – měli bychom v ní nalézt elastické obinadlo, náplast, jodovou tinkturu
(Jodisol) a Paralen.

KARIMATKA – je pěnová podložka, která se vám bude hodit při přenocování v přírodě. Je pevná a
přitom měkká a teple izoluje. Na zem si dáte igelit, na něj karimatku, na tu pak položte spací pytel a
lůžko je hotové. Nevýhodou karimatky je její neskladnost. Můžete si ji ale
sestřihnout na takovou šířku a délku, která pro vás bude dostatečná a přitom se
vejde do batohu nebo do krosny. Další možnost je si na ni pořídit obal a zavěsit ji
zvenku krosny.

BATOH- BALENÍ- před balením si věci rozložíme a ještě jednou proberem, co skutečně potřebujeme,
abychom nenosili nic zbytečného a naopak, aby nám něco důležitého nechybělo. Pak věci ukládáme
do obalů a igelitových sáčků po skupinách (jídlo, prádlo, hygiena…).
Správně zabalený batoh: 1-prádlo, 2-svetr a tepláky, 3-toaletní potřeby, 4potraviny, 5-potraviny, 6-konzervy,7-ešus, 8-potřeby na spaní, 9-jídlo na
cestu, 10-celta, 11-pláštěnka a lehká bunda, 12-sekera.

Denisa Bláhová 8.A

Listy v parku

Všude spousta červených listů,
V parku prochází spousta optimistů.
Kteří si říkají: ještě na stromech jsou,
Pak pesimisté těší se až opadnou,
a zas s depresivní náladou,
někam jinam asi jdou.
Osvobodit se z pocitu,
že něco chybí tu.
Se lehce nedá,
a člověku hlavou vrtá,
co později přijde.

Mária Volmanová 8.B

V jednom nedalekém království žil král. Ten začal churavět a nikdo mu nedokázal pomoci. Chodili za
ním různí slovutní lékaři, ale žádná léčba nezabírala.
Jednou šla kolem kořenářka, chtěla jít za králem. Když vešla do jeho komnaty, byla tam tma a
zaprášeno. Zeptala se ho: „Co tě trápí králi?“ Král odpověděl: „ Nic mě netěší, pořád mě bolí hlava a
také je mi pořád zle.“ „A ty se divíš? Jsi tu zavřen jako v kobce. Ven nechodíš, tmu tu máš. Kdybych ti
měla něco poradit, tak vyjdi ven do lesů a hájů, nadýchat se čerstvého vzduchu.“ Král na to
odpověděl: „Tak já to zkusím, ale nevím, vyzkoušel jsem už všechno a nic nezabralo.“ Kořenářka si
tiše řekla „ Tak uvidíme králi, uvidíme.“
Hned další den si král vyrazil ven. Nadechl se čerstvého vzduchu a hned se mu lépe dýchalo.
V jednom háji ucítil nádhernou vůni, šel za ní, ale viděl tam jen jeden strom. Zeptal se ho: „To ty tady
tak nádherně voníš?“ „Ano“ odpověděl medovým hlasem strom. „ A smím se tě zeptat na tvé
jméno?“ ptal se znovu král. „ Já? Já jsem lípa. Copak ty mě neznáš? Mě zná každý v tomto kraji.“ řekl
mu na to strom. „ No já tě neznám, ale ještě bych se tě rád zeptal, na to, čím jsi mi užitečný.“ odvětil
král. „ Pomáhám lidem s jejich neduhy a někdy si ke mně chodí pro radu.“ „Mně bys neporadila.“ řekl
rozmrzele král. „ A s čím bych ti měla pomoci?“ zeptala se lípa. „ Jsem stále nemocný a ani nejlepší
lékaři této země mi nedokázali pomoci.“
„ Ale na to je snadná pomoc.“ usmála se lípa. „Stačí chodit ven na čerstvý vzduch. A dám ti svoje
sušené květy, nějakou dobu je užívej a pak mi přijdeš říci.“ odpověděla lípa a rozloučili se.
Za několik týdnů přišel zdravý král za lípou, aby jí poděkoval. Byl již zdravý a pln síly. „Děkuji ti. Jsem
již zdráv jako řípa a to jen díky tobě a kořenářce.“ Lípa se jen usmála.
Mária Volmanová 8.B

Bazar
O co půjde v Bazaru?
Pokud máš doma nějakou věc, kterou už nepotřebuješ, nebo ji
chceš darovat (třeba starý mobil, nebo nějaké zvíře atd.),
můžeš se jí prostřednictvím našeho Bazaru ,,zbavit“.

Jak darovat nějakou věc přes náš bazar?
Jsou dvě možnosti, pokud chceš darovat nějakou věc.
První možnost: Můžeš poslat e-mail podle následující
předlohy:
E-mail (Příjemce): skolni-casopis-zskol.ji@email.cz
Předmět:
Bazar
Text e-mailu:
Koupím/prodám/nabízím/hledám …
Příloha:
Fotografie předmětu, který chceš
nabídnout.
Kontakt:
Tel. číslo/e-mail/třída …
Nakonec se podepíšeš.
Druhá možnost: Pokud nemáš e-mail, nevadí. Můžeš přijít o
jakékoli přestávce (kromě pondělí a čtvrtka) za mnou do 7.A
(VII.A) ve 2. patře vedle HUDEBNY.
Lukáš Tomala, 7.A

SOUTĚŽ

Pro první stupeň

Nová soutěž školního časopisu. Tato soutěž se bude probíhat
v každém čísle školního časopisu. Ze správných odpovědí
vylosujeme dva výherce, jednoho z prvního a jednoho z druhého
stupně.
Jak se zapojit do soutěže:
Vyplňte křížovku podle určenou pro váš stupeň ZŠ a pošlete tajenku
na email: skolni-casopis-zskol.ji@email.cz a do předmětu napište
slovo soutěž. Příklad, jak by to mělo vypadat:
Komu:

skolni-casopis-zskol.ji@email.cz

Předmět:

Soutěž

Text:

Jméno: Jan Novák
Třída: 9. B
Tajenka: KOLLÁRKA

Soutěží se o hodnotné ceny!

Pro druhý stupeň

S otázkami do přípravky
Menší děti mají někdy trochu jiný pohled na svět, než jaký
doopravdy je, a tak jsme se jich zeptali na pár otázek:
1) Kterých žížal je více samečků nebo samiček a proč?
(Žížala je hermafrodit)

Matěj: Samiček, aby bylo více maminek.
Honzík: Samečků, protože jsou větší.
Ondra: Maminka nosí jídlo, ale kolik jich je to vážně nevím.
2) Co je to ledoborec?
( Je to loď, která proráží ledy)

Honzík: Je to bílý medvěd.
Janička: Je to pán, který leze po horách.
Ondra: Je to šlehající koule.
3) Kde se na moři berou vlny?
( Mořské vlny vznikají působením větru, mořských proudů,zemětřesením
nebo sesuvem půdy )

Valinka: Když je bouřka.
Jůlinka: Když jedou parníky.
Kamil: Z vrtulníku padají tlustí pánové, viděl jsem to v televizi.

Denisa Bláhová 8.A

:D VTIPY :D
VAROVÁNÍ: moc smíchu na jednom místě!!! :D

Pokud chceš mít svůj vtip ve školním časopise, napiš
nám ho na email: skolni-casopis-zskol.ji@email.cz a
do předmětu napiš: vtip.
Stanislav Neruda 8.B

REDAKCE ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ŘÍJEN
Ondřej Veselý (8.B)
Ladislav Kašpárek (8.B)
Marek Urbánek (6.B)
Lukáš Tomala (7.A
Stanislav Neruda (8.B)
Denisa Bláhová (8.A)
Mária Volmanová (8.B)
Valentýna Vránová (6.B)
Vedoucí – p. uč. Veronika Haláková
E-MAIL: skolni-casopis-zskol.ji@email.cz

