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Lucie Pospíšilová 4.B

Slovo úvodem
Naši drazí čtenáři,
po prázdninách se opět vracíme se školním časopisem HUGO. Jako obvykle
v televizi pro zvýšení sledovanosti nalepíme nálepku s nápisem + 25% zdarma.
Přidali jsme proto články jako jsou: vaření, tvoření, vědci a filozofové, zbraně a
další. Pochopitelně jsme nemohli odstranit váš oblíbený zábavný koutek (vtipy).
Dokonce si můžete napsat o článek, jehož téma si sami vymyslíte.
Doufáme, že budete s naším časopisem spokojeni a strávíte s námi příjemné
chvíle.

VAŠA REDAKCE ČASOPISU HUGO

Co se děje v naší jídelně?
Víte, kolik páce mají naše kuchařky s obědy? Ne? Tak si přečtěte následující
článek.
Naše kuchařky uvaří denně až 920 porcí. Žáci si mohou vybrat ze dvou variant.
Naše paní kuchařky nejraději vaří krupičnou kaši, kterou zbožňují jak malé, tak
velké děti, ale i dospělí. Dokáží se vyrovnat i s nenadálou situací a poradí si za
všech okolností. Zkrátka udělají vše, aby byl oběd vždy včas připravený.
Naše paní kuchařky jsou skvělé a milé, když jsem se jich zeptala, co nemají na
žácích rády, odpověděly: „Máme rády všechno.“ 😊
odpovídaly: Jitka Štrejbarová, Helena Bobáňová

Lucie Pospíšilová, Anna Vránová 4.B

Úplně první vynálezce opakovací pušky byl Walter Hunt, který tuto pušku
sestrojil v roce 1848.
Tato puška způsobila revoluci ve střílení, protože se dalo střílet tak rychl, jak jste
byli schopni vykonávat prsty pohyb nahoru a dolu. Tzv. Henryovka je často
nesprávně označována jako Winchestrovka, ale to je omyl. Winchestrovka byla
vyráběna masově, zatímco Henryovka pouze ručně a o několik desítek let dříve.

(Henryovka

Hoverboard je často ve filmech zobrazován jako létající snowboard. Pohybuje se
asi 10cm na zemí. Takový stroj už existuje, ale není ještě zcela hotov. Vynálezci
na něm pracují.
Jako hoverboard se také označuje „plastové prkno“ s koly na obou koncích.
Princip je jednoduchý: uprostřed je baterie, senzory, 2 motory a světla. Pokud se
na Hoverboardu nakloníte dopředu, stroj se s vámi rozjede. Jízda do strany se
ovládá náklonem těla. Tento přístroj je také občas označován jako Swagway.

Vít Kašpárek 7.B

KAŠTAN A LESNÍ ZVÍŘATA
Byl jednou jeden les. V tom lese rostl kaštan. Byl smutný, protože v něm nikdo
nebydlel. Rostl na konci lesa a nikdo z lesní zvěře o něm nevěděl. Přece ale o
něm věděly děti, a to kaštan potěšilo. V lese zatím bylo veselo, protože se
narodila malá veverka Zrzečka.
Když Zrzečka povyrostla, byla nejchytřejší lesní stvoření v lese. Chodila ráda
do školy a měla tam hodně kamarádů. Ale měla i nepřátele, kteří jí škodili. Byli
to třeba jezevec Škodolíbek, sova Bystřička a jelen Paroháč.
Jednoho dne se paní učitelka Lišková rozhodla, že půjde s dětmi prozkoumat
konec lesa. Paní učitelka to oznámila dětem a další den vyrazily. Když děti s paní
učitelkou dorazily ke kaštanu, tak se paní učitelka zeptala dětí, co je to za
strom, ale děti nevěděly. Paní učitelka řekla: „To je kaštan, děti. Tak, děti,
prozkoumejte místo okolo kaštanu.“ Děti se na to hned vrhly.
Zrzečka našla pár zajímavých brouků. Škodolíbek na ni vybafl, Zrzečka se
lekla, broučci se také lekli a rychle se běželi schovat. Zrzečka je zase našla a
pozorovala je dál.
Čas rychle utekl a paní učitelka zavelela: „Děti, jdeme zpátky do školy!“ Když
došly do školy, tak se paní učitelka zeptala dětí, co všechno našly kolem
kaštanu. Zrzečka se přihlásila. „Zrzečko, cos objevila kolem kaštanu?“ Zrzečka
začala povídat. „No, takže jsem objevila pár zajímavých brouků, ale jezevec
Škodolíbek mě vyplašil a brouci utekli. Naštěstí jsem je zase našla.“ „Zrzečko,
sedni si,“ řekla paní učitelka. „Škodolíbku, ty se postav! Proč jsi vyplašil
Zrzečku?“ „No, když Zrzečka byla tak roztomilá, tak jsem neodolal a vybafl.“ „Já
ti dám, neodolal, za to dostaneš trest!“ „Ach, jo.“ „Děti, můžete jít domů.“
„Maminko, dnes jsme byli na konci lesa.“ „Opravdu?“ zeptala se maminka.
„Ano a bylo to tam hezké a pozorovala jsem zajímavé brouky. Byli takoví hodně
barevní a hezcí.“ „Zítra mne tam zavedeš, ano?“ „ Ano,“ řekla Zrzečka a těšila se
na zítřek.
Příští den Zrzečka rychle vstala z postele, což bylo neobvyklé, převlékla se,
vyčistila si zuby, najedla se a hopkala do školy. Škola rychle utekla a
s maminkou šli na kraj lesa. „Tak mi ukaž ty brouky.“ A Zrzečka začala hledat na
místě, kde je viděla naposledy, ale nikde nebyli. Řekla to mamince a šli domů.

Maminka cestou řekla: „Alespoň jsme si udělali krásnou procházku,“ zívla.
„Raději půjdeme za tatínkem domů.“
Když dorazili domů, tak šli spát. Druhý den byla sobota a jeli za babičkou do
Chaloupek. To byla taková malá vesnice. Zrzečka se za babičkou hrozně těšila,
aby jí řekla o škole. Do Chaloupek se jede dvě hodiny, ale vždy je to tam
legrace. Ubíhalo mnoho let a z veverky Zrzečky se stala opravdová dáma. Ale
určitě neuhádnete, kde Zrzečka bydlela. No ano, na našem kaštanu. Od té doby
je kaštan nadšený, protože si u něj hrají Zrzeččiny děti a lidské děti na
veverčata.

Anna Vránová, Martina Drahošová 4.B

Zapékané těstoviny
suroviny: 2 vejce
250g těstovin
2 nožičky párků
olej
sůl a pepř
kečup (kdo chce)
hrnec, zapékací mísa

1) Do hrnce dáme vodu, osolíme a přidáme lžíci oleje a přivedeme k varu. Poté
nasypeme těstoviny a vaříme dle pokynu na obalu.
2) Po uvaření scedíme a dáme do zapékací mísy, kterou vymažeme sádlem(nebo
olejem), aby se těstoviny nepřilepovaly. Potom si nakrájíme párky.

3) Nakrájené párky přisypeme k těstovinám, osolíme a opepříme, promícháme a
rozehřejeme troubu na 180 až 200 stupňů.

4) Přilejeme rozšlehané vejce a nalejeme k těstovinám.
5) Pečeme cca 30 minut a poté přilejeme rozšlehaná vejce a pečeme dalšíh 10
minut.

6) Zapečené těstoviny nandáme na talíř a ozdobíme kečupem a bazalkou.

7) Máme hotovo

Marek Urbánek 8.A.

Dýňový svět
Na farmě v Leštině na Vysočině pěstují manželé Pipkovi kolem padesáti druhů
dýní, které si tu můžeme nakoupit na vaření i dekoraci. Navíc se zde každý
podzim pro veřejnost otevírá Dýňový svět, kde si prohlédnete dýně ve velkých
dekoracích na rozlehlé zahradě. Kromě dýní tu pořídíte také obilí a med.
Dýňový svět se na statku otevírá každoročně od září minimálně do konce
října. Stovky pestrobarevných dýní všech velikostí lemují celý dvůr, jsou
vyskládány do pyramid, ornamentů a bludišť. Kromě toho se zde děti mohou
vyřádit na slámohřišti nebo v kukuřičném nebo topinamburovém bludišti.
Prohlédnout si zde můžete také dvě kravičky, strakaté prasátko a malá ochočená
jehňátka, nechybí ani koťata.
Manželé Pipkovi hospodaří na statku po svých předcích, kteří zde pracovali po
několik generací. Dýně se zde pěstují na cca 5 hektarech. V dýňovém obchodě si
můžete nakoupit jak semena dýní, tak nejrůznější druhy dýní lišících se, jak
tvarem a barvou, tak i chutí nebo konzistencí dužiny, některé jsou pevné, jiné
měkčí. Seženete tady i dýně vhodné k vyřezávání a dlabání halloweenských
dekorací. Dýně se na statku prodávají po celou zimu do vyprodání zásob.

Skrýt popis

Marek Urbánek 8. B

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Kubík Vosmek (6 let)
1. Nejvíc se mi líbí:
HRAČKY
2. Nejvíc mi chutná:
KUŘE
3. Moje oblíbená barva je:
TYRKYSOVÁ

Péťa Paul (6 let)
1. Nejvíc se mi líbí:
LEGO
2. Nejvíc mi chutná:
RAJSKÁ POLÉVKA
3. Nejvíc se mi líbí:
MODRÁ

Kubík Zelený (6 let)
1. Nejvíc se mi líbí:
LEGO
2. Nejvíc mi chutná:
POLÉVKY
3. Nejvíc se mi líbí:
ČERNÁ

David Fous (5 let)
1. Nejvíc se mi líbí:
FOTBAL
2. Nejvíc mi chutná:
ŘÍZEK
3. Nejvíc se mi líbí:
ZELENÁ

Stanislav Barták 7.A

Pánská společnost hraje karty a někdo najednou vykřikne:
„Někdo tu nehraje fér!“ „Jak jsi na to přišel?“ „Ztratilo se mi
eso, které jsem měl rukávu.“

Na policii: „Tvrdíte, že vám vykradli byt. A proč jste to
nahlásila až teď?“ „Myslela jsem, že manžel hledal ponožky.“

Pračlověk si mumlá: „Mám špatnou náladu, chci zabít
mamuta.“ Žena mu odpoví: „Vždyť na něj sám nestačíš.“ „To
je pravda, tak ho jdu jenom profackovat.“

V obchodě: „Rád bych si u vás koupil jeden glóbus.“ „Ano, je
za vámi.“ „A v jiné barvě byste ho neměl?“

Mladý nadějný fotbalista jede vlakem a pan průvodčí se ptá:
„Budeš přestupovat?“ „Ticho, trenér o tom ještě neví.“
Stanislav Barták 7.A

