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Denisa Bláhová 9.A

KUŠ A DÝKA
V čase se posuneme trošku dále a představíme si zbraně z doby středověku.

KUŠ
Kuš je typická zbraň využívaná pro dálku. Je tvořena z mnoha částí:

Základní výhodou kuši oproti luku bylo, že s ní mohly střílet i málo nebo špatně vycvičení
vojáci. Umění střelby z luku vyžaduje dlouholetou praxi. Nevýhodou kuše je však doba
nátahu. Rychlost střelby je asi 1 výstřel za 30s. U luku je 1 výstřel za 7s.

DÝKA
Dýka byla nejčastěji používaná jako druhořadá zbraň. Používali ji všichni vojáci ve
středověku, když neměli meč. Je symetrická a oboustranně broušená. Určená byla hlavně
k bodání anebo krytí, když měl voják v druhé ruce meč. Často byla zdobená, aby bylo vidět, jak je
její majitel bohatý.

Ladislav Kašpárek 9.B

AUTOMOBIL
(AUTO)
Něco z historie:
První dopravní prostředky fungující na principu auta byly poháněny parou. Vznikaly na konci
18. století. Například v roce 1769 sestrojil Francouz Nikolas Joseph Cugnot ,,automobil“,
který dokázal uvézt 4 pasažéry a vyvinout rychlost celých 9 km/h. (Dnes se s autem může jet
až 407,5 kmh/h).
V letech 1862 až 1866 vyvinul Otto Nicolaus první čtyřdobý spalovací motor. V roce 1885 si
v Německu nechal pan Karel Benz patentovat svou motorovou tříkolku.
První delší jízdu automobilem podnikla v roce 1888 Bertha Benzová právě na manželově
tříkolce.

Současnost:
Když se dnes řekne auto, každý si něco představíme. Někdo si představí Lamborghini, jak si
to žene „300“ po dráze. Někdo si představí rally special jedoucí závod Dakar, někdo si
představí letící šmouhu ve vzduchu, co dělá salto, nebo si představíme malý klasický
americký sedan. Jaká je vaše oblíbená značka automobilů?

Vít Kašpárek 9.B

VĚDCI A FILOZOFOVÉ
Mezi známé osobnosti z Antického období patří také Pythagoras.

PYTHAGORAS




Datum narození:
570 rok př. n. l.
Místo narození:
Ostrov Somos, Malá Asie
Datum úmrtí:
500 rok př. n. l.

Pythagoras byl legendární řecký filosof, matematik, astronom a kněz. Z jeho myšlenek se
bohužel moc nedochovalo. Žáci ve škole, kterou založil, studovali dále jeho myšlenky a
téměř všechny je postupně přepracovali. Je mu připisována Pythagorova věta (𝑐 2 = 𝑎2 +
𝑏 2 ), ale zlí jazykové tvrdí, že ji vymyslel dříve někdo jiný a on ji pouze matematicky dokázal.
Ze života se ví pouze málo věcí. Zdroje uvádějí, že založil nábožensko-filozofickou skupinu
Pythagorejci. Sám však utíkal před pronásledováním za své myšlenky. Ve vyhnanství prošel
Egyptem a Itálii.

Ladislav Kašpárek 9.B

Největší rozdíl Google Chromu od ostatních prohlížečů je v tom, že si do něj můžete přidat nespočet
doplňků, které Vám mohou ulehčit práci. Dnes se na pár z nich podíváme.

Twitch Now – Pokud sledujete streamy na twitch.tv, tak Vás tento doplněk upozorní, když někdo,
koho followujete, začne streamovat.

AdBlock – Tento doplněk využívá přes 40 mil. uživatelů. Je to program, který Vám zablokuje reklamy,
včetně videoreklam například na YouTube. Díky tomuto doplňku už Vás nemusí zdržovat dlouhé
reklamy, které nejdou přeskočit.

goo.gl URL Shortener – Určitě jste se již někdy posílali svému kamarádovi nebo kamarádce nějaký
odkaz (link), který byl hodně dlouhý. Tento doplněk vám adresu zkrátí, a dokonce může vytvořit i QR
code.
UKÁZKA: zkrácený: https://goo.gl/MgCbF
původní: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=cs

Kontrola e-mailu Google - Tento doplněk Vás upozorní, když Vám na gmail přijde nový email.

Kontrola e-mailu Google – Skvělý doplněk, který Vám přeloží celou stránku, na které se
nacházíte, a také Vám přeloží rychle jakékoliv slovo do češtiny bez nastavování jazyka.

WOT: Web of Trust, Website Reputation Ratings – Ukáže Vám, kterým stránkám můžete
důvěřovat na základě uživatelských recenzí uživatelům po celém světě.
Všechny tyto doplňky si můžete zdarma stáhnout zde https://goo.gl/MgCbF , nebo když
napíšete do vyhledávače doplňky chrome.

Stanislav Neruda 9.B

DÍL DRUHÝ……………………….CHLEBOVÉ OZDOBY 

Budeme potřebovat:
Toustový chléb
Akrylové barvy
Lepidlo
Štětce
Vykrajovátka nebo skleničku
Brčko
Bavlnky

1) Do toustového cheba vykrájíme různé tvary a do vrchní části uděláme brčkem dírku.
Poté dáme do druhého dne usušit na radiátor.

2) Smícháme bílou barvu s lepidlem (v poměru 1:1) a natřeme usušené tvary ze všech
stran.

3) Po zaschnutí bílého podkladu začneme natírat různými barvami.

4) Nakonec navlečeme bavlnku a …

MÁME HOTOVO!!!

Denisa Bláhová 9.A

Vaření
JOGURTOVÉ MUFINY

Ingredience: 2 celá vejce
1 vanilkový cukr
1 bílý jogurt (150 g)
½ kelímku oleje
¾ kelímku cukru krupice
1 lžička citronové kůry
1 prášek do pečiva
2,5 kelímku hladké mouky
+košíčky a formu, kdo nemá formu pokládá košíčky na plech

1) Do mísy dáme 2 celá vejce, 1 vanilkový cukr, 3/4 kelímku cukru
krupice, 1lžička nastrouhané citronové kůry. Chvilku šleháme.

2) Když jsou vejce s cukrem našlehaná, přidáme ½ kelímku oleje a 1
kelímek bílého jogurtu a opět šleháme. Nakonec přidáme 2,5 kelímku hladké mouky a 1
prášek do pečiva.

3)Mezitím, než se těsto našlehalo, jsme vložili do formy
papírové košíčky.

4)Do košíčků dáme lžící těsto do ¾ ,aby při pečení nevyteklo.
Nahoru můžeme posypat puky.

4)Dáme do předehřáté trouby na 180 stupňů na cca 20 minut.

5) Poté zkontrolujeme párátkem, zda je těsto pečené. A máme
hotovo 
Marek Urbánek 7.B

Pokus
Namodralý narcis
Potřeby:
narcis (nebo světlé či bílé květiny)
váza (může být i odstřihnutá PET lahev)
voda
modrý inkoust

Postup:
Do vázy nalijeme vodu a přidáme inkoust. Poté vložíme narcisku do vody
s inkoustem. Druhý den můžeme pozorovat, jak se krásně barví do
modra a zviditelňují se žilky, kterými kytička přijímá vláhu.
Anna Kloučková 7.B

DO HLUBIN TANEČNÍHO SPORTU
SAMBA-LATINSKO AMERICKÝ TANEC
Slovo samba má původ v portugalském
slově semba , které v překladu
znamená božská tanečnice.
Vznikla před 150 lety, byla
tancem černošských otroků.
Existuje mnoho variací samby. Mezi
nejznámější patří karnevalová
samba, kterou můžete spatřit na
karnevalech v Brazílii.

Mezi základní figury
patří:
zášvihy, nůžky,
kolébky, voltové
pohyby…
Denisa Bláhová 9.A

DO SVĚTA ČESKÝCH HVĚZD 2
Jiřina Bohdalová
Narodila se 3. května 1931 v Praze.
Vystudovala dívčí gymnázium a
po maturitě v roce nastoupila
jako učitelka na základní škole v
Ostravě. Přihlásila se na DAMU, řádně ji
absolvovala a ukončila rolí v absolventském
představení Josefina. Divadelní kariéru
začala po boku Jana Wericha v Divadle ABC.
V roce 1993 dostala ocenění Český lev 9za
roli ve filmu Nesmrtelná teta o dva roky
později získala ,,Lva“ opět za roli ve filmu
Fany.

Jak se jmenuje tato animovaná postavička, které Jiřina Bohdalová
propůjčila svůj hlas???

Z MINULÉHO ČÍSLA: Jak se jmenuje česká filmová pohádka režiséra Václava
Vorlíčka z roku 1978, kde hrál Radoslav Brzobohatý roli čaroděje Mrakomora?
Princ a Večernice
VÝHERCE: Kubík Pavlík, 1.A
Denisa Bláhová 9.B

Janské Lázně
Janské Lázně jsou lázeňské město a současně druhým nejlépe hodnoceným lyžařským
střediskem v České republice.
Jsou jedinými lázněmi na české straně Krkonoš. Klidné městečko se rozkládá na úpatí Černé
hory (1299 m. n. m.), na jejíž vrcholek vede přímo z města kabinová lanová dráha. Díky nově
vybudovaným lanovkám, vlekům i běžeckým lyžařským tratím se město stalo špičkovým
sportovním a rekreačním střediskem a ideálním východiskem do nejvyšších českých hor
Krkonoš jak v zimě pro lyžaře, tak v létě pro cyklisty i pěší turisty.
Své jméno získaly Janské Lázně díky léčivému termálnímu pramenu, objevenému podle
kroniky panským zbrojnošem Janem z Chockova již roku 1006. První využívání pramene bylo
ryze praktické. Termální voda sloužila k pohonu vodního kola, které uvádělo v činnost hamr
na železnou rudu, který byl postaven v blízkosti pramene. První zprávy o používání termální
vody ke koupelím jsou až ze čtrnáctého století, kdy majitel panství z rodu Silbersteinů zde
nechal zřídit primitivní lázeňské zařízení pro potřeby svého rodu. Zakladatelem lázní, které
patří k nejstarším v Čechách, byl pak v 17. století Jan Adolf Schwarzenberg.. V roce 1675
začala výstavba prvních lázeňských budov, které nesly také své české jméno – Svatojánské
Teplice. Roku 1876 se Janské Lázně oddělily od Svobody nad Úpou a staly se samostatnou
obcí. Roku 1902 koupila lázně obec. Roku 1920 převzala lázně se vším zařízením, pozemky a
prameny akciová společnost a nastalo období největšího rozvoje Janských Lázní. Roku 1928
byla uvedena do provozu kabinová lanová dráha na vrchol Černé hory.
Světovou proslulost získaly lázně v 1. polovině 20. stol. úspěšnou léčbou následků obrn,
především dětské, po vzoru amerických lázní Warm Springs. Na tuto tradici, kvalitu a
zkušenosti lázně úspěšně navazují i v současnosti. Roku 1965 byly Janské Lázně povýšeny na
město. Po změně státního režimu v roce 1989 přešly některé hotely a penziony do
soukromých rukou, ale lázně jako takové zůstaly státním podnikem.
Do podvědomí sportovního světa vstoupily Janské Lázně v roce 1925, kdy zde byly
uspořádány Mezinárodní lyžařskou federací FIS jedny z prvních mezinárodních lyžařských
závodů, uznaných později FIS za součást Mistrovství světa v lyžování.

Marek Urbánek 7.B

Hodně dávno, to bylo ještě, když lidé lezli po stromech jako opice, byste asi svět nepoznali. Spousta
věcí se změnila a jen některé zůstaly pořád stejné, ale nejvíce se proměnily ryby.

V této době, ve které se odehrává tento příběh, ryby chodily po souši a mluvily, ba byly přímo
ukecané. Ale jako by nestačilo, že nedokázaly pusu zavřít, ony nedokázaly ani na nikom nechat nit
suchou, takové tedy byly ryby.

Nikdo je neměl rád, protože ho nepustily ke slovu, a když odešel, tak slyšel, jak si o něm špitají.
Chování ryb se všem přestávalo líbit.

Nejvýše postavení představitelé zvířecí říše pánové: Jelen, Orel, Lev a Had se sešli na lesní pasece.
Sjezd byl zahájen, hlavním tématem bylo chování ryb. Všichni přemýšleli, jak se jich efektivně zbavit.
„Já bych s nimi provedl krátký proces,“ navrhl Jelen.
„No jo, ale jak se jich chceš zbavit všech?“ oponoval mu Orel.
Na tuto otázku nedokázal Jelen odpovědět.
„Zbavit se jich nemůžeme, ale strčit je někam, kde ještě nikdo nežije, ano,“ pronesl Lev.
„A hlavně je zbavit řeči,“ sykl Had.
Po dlouhém rokování vymysleli plán.

Síla těchto vládců byla veliká, ale ne dost silná na úplné přemožení ryb, proto se je rozhodli dostat
lstí. Ve vodě v této době ještě nikdo nežil, proto se je rozhodli poslat do vyhnanství tam.
„Víte, že se ve vodě něco objevilo?“ ptal se Had.
„Ne,“ podivila se ryba.
Netrvalo dlouho a tato zpráva se mezi nimi rozkřikla. Všechny se tam musely jít honem podívat. Jak
se nakláněly, tak se nakláněly, ale nic neviděly. Až najednou spadla do vody první, druhá, třetí, no
prostě a jednoduše všechny. Toho využil Orel a zbavil je řeči, Lev zařídil, aby mohly ve vodě dýchat a
Jelen a Had začarovali ryby, aby se nedostaly ven. A tak byly ryby potupeny, zbaveny řeči a vykázány
pryč.
Mária Volmanová 9.B

Smrk ztepilý

Smrk ztepilý,
strom už značně zletilý,
rostl nám před domem.

Vrhal stín celá století,
ale vše rychle odletí,
jako mávnutím kouzelného proutku.

Byl tu vlastně jen na chvíli,
stínil vteřinku
a již se loučí.

Promění se v židle, stoly
nebo stoličky pod unavené nohy
a navždy vonět bude ve vzpomínkách.

Ten smrk ztepilý,
co tu byl jen na chvíli,
stejně jak my všichni.

Mária Volmanová 9.B

OČIMA OBJEKTIVU
!!! FOTOSOUTĚŽ!!!
Vyfoťte snímek na téma ,,MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK,“ pošlete nám ho na email
a ke snímku připište, kde a kdy byl snímek pořízen.
Nejlepší fotografové budou odměněni. 
Denisa Bláhová 9.A

Výherce z minulého čísla: Kateřina Joklová, 9.A

Určitě každý z nás zná nějakou pověru, podle které něco nosí štěstí, či naopak smůlu. Já bych se
chtěla věnovat tomu, proč je to tak.

1. Černá kočka: V dobách upalování čarodějnic se věřilo, že černá kočka je nedílnou společnicí
každé čarodějnice, a proto někdy tyto nebohá čtyřnohá stvoření přitloukali na vrata. Lidé se
také báli, že v černé kočce sídlí samotný ďábel. Když vám přešla přes cestu, znamenalo to, že
jste se setkali se samotným ďáblem a že vám to přinese dozajista neštěstí.

2. Čtyřlístek: Podle legendy přinesla čtyřlístek z rajské zahrady Eva, když byla vyhnána, jako
vzpomínku na ráj. Jeho čtyři lístky symbolizují roční období, přírodní živly, ale i víru, lásku a
štěstí.

3.

Pátek 13.: Za vznikem této pověry stojí uvěznění a následné upálení stovek členů
templářského řádu v pátek 13. října 1307.

4. Kominík: Když se dotknete kominíkova knoflíku, přinese to prý štěstí. Jedna legenda vypráví,
že pod králem Jiřím se splašil kůň a zachránil ho právě kominík, který koně zkrotil.

5. Rozbité zrcadlo: Rozbité zrcadlo znamená sedm let smůly, proč tomu tak je? V zrcadle se
údajně zrcadlí lidská duše, pokud ho rozbijete, poraníte si duši. A prý trvá sedm let, než se
uzdraví.

Mária Volmanová 9.B

Vtipy
„Chtěl bych se odnaučit kouřit…“
„Snadná pomoc, hrajte na foukací harmoniku.“
„Ale jak dlouho?“
„24 hodin denně.“

Co mají společného Facebook a lednička?
Chodíš tam každých 10 minut, i když víš, že tam nic není.

Plavou dva kapři a jeden se ptá: „Věříš na život po Vánocích?“

„Tak co, Honzíku, jak dopadlo vysvědčení?“ chce vědět maminka. „Ale to je přece vedlejší, hlavně že
jsem zdravý.

Chuck Noris jednou skákal padákem, který se mu neotevřel. Druhý den ho šel reklamovat.

Víte co je zákon schválnosti? Když má včela alergii na pyl.

„Učitelka volá domů.“
„Přijeďte si pro syna.“
„Co ten kluk zase proved?“
Nic, ale už je půlnoc.“
Stanislav Neruda 9.A

