Milí čtenáři,
od dnes platí naše nová e-mailová adresa.

hugo-skolni-casopis@email.cz
Proto zasílejte své odpovědi, návrhy a dotazy na naši novou
e-mailovku.

Přejeme vám krásné počteníčko…. 

Zimní prohlídka zámku Hluboká
Přišel podzim, a přesto zámek Hluboká stále vítá návštěvníky. Bývalo
tradicí, že se brány zámku pro turisty uzavřely 31. října a čekalo se až do 1. dubna
následujícího roku, kdy opět ožil turistický ruch. Nově zpřístupněné temperované
prostory umožňují pracovníkům zámku i v chladném období přivítat zájemce
o prohlídku.
Je co nabídnout. Postupně se instalovaly pokoje, které patří spíše ke komornějším.
Ve větší části přízemí, které nabízí ke zhlédnutí zimní zámecký okruh, byla
situována soukromá apartmá posledních čtyř generací majitelů hlubockého panství.

Vstupné:
Dle ceníku pro okruh Zimní prohlídková trasa
Rezervace:
Rezervovat je nutno skupiny nad 5 osob
Otevřeno
od 1.11. 2014 do 31.3. 2015

Marek Urbánek

Sjezdovka na Šacberku

(vrchu Rudném) se nachází na okraji městské části

Zborná, ležící severně od Jihlavy. Nejvyšší bod sjezdovky je v nadmořské výšce 613 m, délka
sjezdovky je 380 metrů. Na sjezdovce najdou skvělé lyžařské podmínky jak lyžaři začátečníci,
tak i zkušenější lyžaři. Svah má nejprve náročnější charakter (zkušenější) a poté je pozvolnější
(začátečníci). Ani jedna část však není překážkou pro obě skupiny lyžařů.
Celý areál byl zrekonstruován v roce 2004 a úpravy a další vylepšení probíhají stále.
Nově je zde bufet, kde si můžete dát teplý grog nebo něco málo k zakousnutí, ale i lyžařská
škola.
Doba výuky trvá 50 minut. Jízda na dětském vleku je zdarma. Jízda na velkém vleku, dle
ceníku areálu.
K výuce potřebujete své vybavení, je důležité, aby bylo uzpůsobeno přímo pro Vás (nastavení
lyží)!!!

Pro výuku je možnost zapůjčení lyžařského vybavení. Půjčují pouze v dětských velikostech.

Nové Město na Moravě

Do Nového Města na Moravě, nejvýznamnějšího lyžařského centra Vysočiny, se sjíždí
každoročně běžecká špička na závod Světového poháru Zlatá lyže a nachází se zde také
biatlonová střelnice Vysočina Aréna, v únoru roku 2013 se zde konalo Mistrovství světa v
biatlonu 2013, konají se zde i závody horských kol. Okolí města je vhodné nejen pro příznivce
zimních sportů, ale v letním období pak nabízí i nespočet možností pro pěší turisty, cyklisty i
rybáře. Nové Město na Moravě je přezdíváno srdcem Vysočiny. Město založeno v polovině
13. stol. při kolonizaci kraje jako osada Bočkanov, r. 1293 se stává majetkem žďárského
kláštera a je nazýváno Nova Civitas (Nová obec), v 15. stol. je jmenováno městem. Největší
rozmach zažívá pod nadvládou Pernštejnů. Zachovalé historické jádro tvoří městskou
památkovou zónu, můžeme zde najít rodný dům sochaře Jana Štrusy, renesanční zámek z 16.
stol., kde se nachází horácká galerie, renesanční starou radnici, Horácké muzeum.

Marek Urbánek

PARNÍ STROJ
vynálezce: Thomas Newcomen
zdokonalil: James Watt
princip: Zatopí se pod kotlem, voda v kotli se přemění na páru. Pára pak pohání
píst, na který je připevněno táhlo a to pak pohání nějaké kolo. Parní stroj
byl Wattem zdokonalen o píst, který se otevře, když je ve stroji velký tlak.
A potom ještě o rouru, kde se pára mění na vodu, která se vrací zpět do
kotle.
Víte, kdy se vyrobil první použitelný parní stroj? Odpověď najdete na konci
článku.
POPIS PARNÍHO TROJE

1 kotel s uhlím a nádoba s
vodou
2 šoupátková komora
3 píst
4 poháněné kolo
5 ventil
6 komín
7 odstředivý regulátor

Ladislav Kašpárek

Stavební dětská novinka!!!
Vedle Jihlavské hasičárny a naproti Kauflandu se začíná objevovat stavba.
Tato velká budova bude vlastně velkým hřištěm pro děti. Budova bude nejspíše
obsahovat bazénky s plastovými balónky, klouzačky a prolézačky. To všechno
bude ukryto pod střechou. Můžeme to přirovnat k dětskému středisku ,,Bongo''
v Praze a Brně. Nyní je budeme mít i v Jihlavě.

Valentýna Vránová

TÁBORNICKÁ ENCYKLOPEDIE aneb ČERVENÁ SE LINE ZÁŘE…
…..oheň je pro táborníka opravdové požehnání, ohřeje se u něho, uvaří na něm,
usuší šaty i boty…..
Oheň na opékání buřtů: Strážní oheň- pyramida
O sebe opřeme suché větve do tvaru kuželu nebo pyramidy. Mezi
větve na zem dáme snadno hořící materiál. Přikládáme po obvodu
po jednotlivých větvích.

Oheň pro táborníky: Hranice

V

Jsou to silné větve položené do čtverce.
Vnitřek hranice vyplníme větvemi a chřastím.

Zapalování ohně: Zapalovat můžeme buď přírodně, třením dvou dřev o sebe,
ale to je dost pracné a mnohdy i zdlouhavé, a proto je mnohem snazší použít
zápalky. Zápalky je lepší dát do plechové krabičky, aby nám při nepřízni počasí
nenavlhly, to bychom se poté neměli jak zahřát.

Udržování ohně: snadnější než oheň zapálit je oheň udržovat. Velikost a hoření
by mělo odpovídat účelu ohně. Oheň na vaření udržujeme tak, abychom se při
vaření nepopálili. Přikládáme i silnější polena a snažíme se udržet stálý žár.
Lépe než celá budou hořet polena naštípaná.
Denisa Bláhová

DO SVĚTA ČESKÝCH HVĚZD 3
IVAN TROJAN (HEREC)

Narodil se 30. června 1964. V mládí se
věnoval basketbalu, proto také studoval
sportovní gymnázium. Nakonec místo
sportovní kariéry zvolil kariéru hereckou a
vystudoval herectví na pražské DAMU. Byl
oceněn cenou Thálie, Alfréda Radoka a
Zlatou nymfou. Českým lvem byl oceněn
již pětkrát a to za role ve filmech: ,,Musím
tě svést, Smradi, Jedna ruka netleská,
Václav a Ve stínu“.

Jak se jmenuje filmová pohádková komedie natočená v roce 2005 režisérem
Jiřím Strachem, kde Ivan Trojan hrál roli anděla Petronela???

Z MINULÉHO ČÍSLA: Jak se jmenuje český film režiséra Jana Svěráka natočený v roce 2007, kde hraje
Tatiana Vilhelmova roli Helenky? VRATNÉ LAHVE

Výherci: Michal Růžička 8.A a Aneta Kourková 8.A

Denisa Bláhová

SLAVNÉ SVĚTOVÉ UDÁLOSTI
2. díl
VÝBUCH SOPKY SVATÁ HELENA
Svatá Helena
Svatá Helena (anglicky Mt. Saint Helens) je – vlastně byla (hned se dozvíte proč)
– sopka v USA, konkrétně ve státě Washington v Kaskádovém pohoří, která v
roce 1980 vybuchla.

Erupce
Že se ve vulkánu sopky něco děje, zaznamenali seismologové už dříve. Chvíli
před erupcí začaly seismografy doslova šílet. Ukazovaly obrovské rozdíly, a
proto se vědělo, že sopka co nejdříve vybuchne. Došlo k zemětřesení a k
největšímu sesuvu půdy v dějinách lidstva. (cca 2,8 miliardy m 3 horniny).
Následoval obrovský, trojitý výbuch, který vychrlil 520 milionů tun popela. Při
explozi létaly kameny téměř nadzvukovou rychlostí a celý vrchol sopky byl
roztříštěn po okolí. Bahnotok (neboli lahar) se řítil dolů do údolí rychlostí 75
m/s (270 km/h).

Po výbuchu
Tato erupce byla mimořádně ničivá. Zničeno bylo asi 10 miliónů stromů a
uhynulo víc jak 7 000 divokých zvířat.

Svatá Helena dnes
Svatá Helena je dnes prakticky hora, rozmetaná po okolí. Přesto stačila ještě
jednou vybuchnout, a to v roce 2005. Tato erupce však nebyla zdaleka tak silná
jako ta v roce 1980.
Zde se můžete podívat na snímky před rokem 1980 a dnes.

PŘED VÝBUCHEM

PO VÝBUCHU

Já osobně jsem rád, že v ČR žádné činné sopky nemáme. A co vy?

Lukáš Tomala, 7.A

Jaká událost tě nejvíce zajímá? Chtěl by ses o ní dozvědět něco víc? Pokud ano,
napiš nám na náš nový e-mail hugo-skolni-casopis@email.cz a do předmětu
napiš slovo Událost. Budu vděčný za jakýkoli tip.

Historicky zajímavá místa naší vlasti
3. díl
Wogastisburg
Co to Wogastisburg je?
Wogastisburg bylo (nejspíše české) město, kde franský kupec Sámo porazil
franského krále Dagoberta.

Kde Wogastisburg ležel?
Ve Wogastisburgu se odehrála už dobře známá bitva, při které bylo celé město
zdemolováno. To znamená, že nikdo dodnes neobjevil přesné místo, kde
Wogastisburg ležel.
Jedna teorie je taková, že se nacházel v ČR, kousek od Plzně, a proto vám o něm
píšu.

Název
Wogastisburg zrovna nezní jako české slovo, ale víme o něm díky Fredegarovi,
FRANSKÉMU kronikáři.
Vzhledem k tomu, že v česku se v té době žádná kronika nenapsala, neznáme
český název (teda pokud nějaký existoval).

Výsledek bitvy u Wogastisburgu
Píše se rok 631/632 n.l. a Sámova armáda se vydává směrem k Wogastisburgu.
A právě tam se Sámo střetl s vojskem krále Dagoberta I.
Vojska neúnavně bojují a boj stále pokračuje.
Později je rozhodnuto. Sámo poráží krále Dagoberta a ukončuje tak nejslavnější
bitvu Slovanů.

Lokalizace Wogastisburgu
Je velká spousta míst, kde mohl Wogastisburg být, takže zatím je jeho přesná
lokalizace téměř nemožná.
Tady je pár míst, kde Wogastisburg mohl ležet:

- u Plzně (asi nejznámější teorie)
- u Vídně
- u Bratislavy
- u Znojma
- Ptačí vrch poblíž Vranova

Já osobně věřím, že se Wogastisburg najde. Kdoví, třeba to budeš právě ty.

Lukáš Tomala, 7.A

DÍL DRUHÝ…………………… ORIGINÁLNÍ PENÁL 

Budeme potřebovat:
čistou PET lahev
zip
ostrý nůž
nůžky
tavicí pistoli (nebo vteřinové lepidlo)
náplně do pistole

Na jaké téma byste chtěli další tvoření??? Napište na náš mail a my se
pokusíme dané téma splnit.

1) Uřízneme horní část PET lahve a poté nůžkami začistíme přesahující
části.

2)Na jednu polovinu PET lahve přilepíme jednu stranu zipu.

3)Zip rozepneme a přilepíme k druhé polovině PET lahve.

4)Konce zipu začistíme nůžkami a přilepíme.

5) Máme hotovo!!!

Denisa Bláhová

Květina bílá, jemná, nádherná,
přesto velmi tajemná a záhadná.
Připomíná slunce v mlžném oparu,
na louce jich člověk vidí záplavu.
Jak spousta zářivých sluncí a hvězd,
co zatoulalo se k nám z dalekých cest.
Jen letmý pohled na ně stačí,
a již boty malé mě netlačí.
Co je to za květinu?
Hle na naši kopretinu.

Mária Volmanová

V jedné nedaleké zemi, možná to bylo zrovna za kopcem, co já vím? Žila
princezna, byla krásná, ale nikdy se nesmála a jen pořád hleděla na bílé mraky, jak
plují po obloze. Stará královna z toho byla celá nešťastná. Jednou smutná královna
pronesla větu, které ještě mnohokrát litovala: „Kdo rozveselí mou dceru, tomu ji dám
za ženu.“
Jako v každé pohádce se o to pokoušelo spousta mládenců, chudých i bohatých, ale
žádnému se nepodařilo vyloudit úsměv na tváři princezny.
Až jednou do této země zavítal čaroděj Makbiza. O kráse princezny už slyšel a
rád by si ji vzal. Jak jen ho vpustili do komnaty k princezně, ptal se jí: „Co byste si
přála, vzácná princezno?“ Princezna odpověděla: „ Já bych si přála plout po nebi
s mraky.“ Čaroděj jednou mávl rukou a princezna se vznesla do oblak. Večer se
vrátila a celá jen zářila, smála se a radovala se ze života. Čaroděj chtěl, aby splnila
slib. Princezna odmítla. Makbiza se rozčílil. „Od této chvíle budete stále plout
s mraky, dokud si mě nevezmete za muže a jen večer na pár hodin přilétnete do
mého sídla, abych se vás zeptala, zda jste nezměnila názor.“ pronesl čaroděj
s hrozivým smíchem a princezna vylétla oknem jako stín.
Královna plakala, ale nebylo to nic platné. Spousta statečných mládenců se
vydalo princeznu hledat, ale žádný neobstál.
Jeden chudý chlapec jednou došel až k sídlu čaroděje. Netroufal si jít dovnitř, ale
večer si povšiml, že k oknu přilétlo něco, co vypadalo jako duch a na balkóně se to
změnilo v překrásnou dívku. Makbiza princeznu nikdy nepřesvědčil, a přesto se o to
pořád snažil. Další den Zudo, jak se chlapec jmenoval, vylezl na balkon a čekal, jestli
se tam princezna zase objeví. Skutečně po setmění stála na balkóně, chtěla jít
dovnitř, ale Zudo ji zadržel. Chvíli si povídali, ale poté princezna musela jít za
čarodějem. Tak se to opakovalo celý týden. Oba přemýšleli, jak zlomit tu strašnou
kletbu. Než princezna zase odešla, Zudo ji políbil. A co se nestalo, princezna ráno už
nikam nezmizela. Láska přemohla i zlé čáry čaroděje Makbizi.
Královna byla šťastná a všichni žili krásný život. Co se stalo s čarodějem? Když
zjistil, že je přemožen, puklo mu jeho černé srdce a rozplynul se v bílý mrak na
obloze.
Mária Volmanová 8.B

SOUTĚŽ
Tato soutěž se bude konat v každém čísle školního časopisu. Ze správných
odpovědí vylosujeme dva výherce, jednoho z prvního a jednoho z druhého
stupně.
VÝHERCI Z MINULÉHO KOLA: Denisa Bláhová, 8. A
David Mikší, 9. A
Jak se zapojit do soutěže:
Vyplňte křížovku a pošlete tajenku na email: hugo-skolni-casopis@email.cz a
do předmětu napište slovo soutěž. Příklad, jak by to mělo vypadat:
Komu:

hugo-skolni-casopis@email.cz

Předmět:

Soutěž

Text:

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

Soutěží se o hodnotné ceny!

Stanislav Neruda

Od redaktorky Denisy
Dinosaur povídá: Jo..
Dinosauřice: Né....
........Jo
........Né
.........Jo
.........Ne!!!
.......A TAK VYHYNULI DINOSAUŘI. :)
Pepíček říká: „Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky.“
„Opravdu?“
Ne, jenom si to představ.“

„Pepíčku, proč dáváš té slepici jíst čokoládu?“ ptá se maminka. Pepíček odpoví:
„Aby snášela kinder vajíčko!“

Přijde Pepíček ze školy a říká: „Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy
přihlásil!“ „No to je pěkné,“ říká maminka,“ a na co se paní učitelka
ptala?“ „Kdo rozbil okno na chodbě.“

Pokud chceš mít svůj vtip ve školním časopise, napiš nám ho na email: hugoskolni-casopis@email.cz a do předmětu napiš: vtip
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