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Milí čtenáři,
právě máte před sebou naše nové číslo, které je zároveň naším číslem
vánočním. Čeká Vás tu mnoho nápadů, kterými si můžete zpříjemnit vánoční
svátky.
Chtěli bychom Vám všem popřát krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a lásky
v novém roce. A hlavně pěkné počtení.
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1. VYFOŤTE ZIMNÍ OBRÁZEK, NAPŘ. JAK U VÁS SNĚŽÍ
2. OBRÁZKY NÁM POSÍLEJTE NA EMAIL: hugo-skolnicasopis@email.cz
!!DVA NEJHEZČÍ OBRÁZKY BUDOU ODMĚNĚNY!!
Tereza Valová VI.A

Skateboard je deska se čtyřmi malými kolečky, která slouží pro sport zvaný
skateboarding. Skateboardy se mohou lišit velikostí, tvarem i materiálem. Za
prapůvodní předchůdce skateboardu považujeme prkna kalifornských surfařů,
kteří již ve 40. letech 20. století zatoužili po surfování bez čekání na tu nejlepší
vlnu. A tak přimontovali na desku surfu kolečka a už fičeli s větrem o závod. Bez
moře.
Skateboard se většinou vyrábí z překližky slepené ze sedmi vrstev kanadského
javoru. Na horní straně se nalézá vrstva označovaná jako grip, což je drsný
povrch, který se podobá smirkovému papíru, aby jezdci neklouzaly boty. Spodní
plocha je opatřena tzv. trucky, které poskytují podporu kolečkům.
Ze skateboardu se později stal jak dopravní prostředek, tak zdroj zábavy,
protože na nich lidé začali dělat nepředstavitelné triky a skoky. Pro tyto hrátky
jsou určeny různé skateparky.

Skatepark Jihlava: (jeden z nejlepších v ČR)

Skateboard
Vít Kašpárek 7.B

Vzhledem k narůstajícímu počtu míst, které stojí za na navštívení, jsem připravil
výběr těch nejlepších.

1) Vanoční trhy- jsou

místem, které se nachází téměř v každém městě
i vesnici. Zde pořídíte věci, které se týkají Vánoc, například jmelí, dárky, hračky,
vánoční stromečky a tradiční občerstvení. Nejtradičnější na nich je, že jsou
vyrobené ručně, popřípadě vypěstované podomácku. Už nyní jsou v plném
proudu.

2) Živé betlémy-je sbor několika herců a hereček, někdy i okolo 100, a
dokonce i zvířátek. Představující narození Ježíška. Minulý rok se konal 17.
prosince na Masarykově náměstí v Jihlavě.

3) Advent v ZOO Jihlava-

od 27. 11. začala adventní série akcí
v naší zoo. Její pracovníci připravili pestrý program pro návštěvníky až do
Štědrého dne. Přichystány jsou prohlídky s průvodem po zoo, vybrané
pavilony, například dílny, koncerty nebo přednášky.

Marek Urbánek 8.B

ANDULKA A DOBRUDRUŽSTVÍ
Za devatero horami a devatero řekami byla vesnička. Jmenovala se Vrtochlata
na Nebesích, zní to divně, ale prostě se tak jmenovala. V té vesnici žila malá
holčička jménem Andulka Myšková, byla nejhodnější v celé vesnici, pomáhala
nejen starým lidem, ala i těm, kteří na ni byli škaredí.
Jednou na to nakonec doplatila. Viděla starou babičku a šla jí pomoct a
neuhádnete, co se stalo. Baba vytáhla čarovný šátek a hodila ho na Andulku.
Najednou se objevili v její chatrči v Pohádkové zemi čarodějnic a ježibab. Byla
tam třeba ježibaba z Perníkové chaloupky a další….
Když tedy přistáli v chatrči, tak se Andulka rozbrečela, že chce domů, že ji
maminka potřebuje, protože je nemocná a protože tam má i malého brášku.
Čarodějnice jí to zatrhla a řekla: „Ne, budeš mi sloužit, například leštit boty, když
půjdu na návštěvu, a uklízet a …“
Dny pomalu plynuly, uplynulo 10 let. To už Andulka vyrostla a začala jí ježibaba
říkat Andulo. Jednoho dne si Andulka vzpomněla, že má svoji rodinu, maminku,
brášku a tatínka. Řekla tedy čarodějnici: „Už chci domů, už u tebe sloužím deset
let.“ „Tak teda jdi, už jsi u mě dost dlouho.“ Anička si poskočila. „HURÁ!“
„Kam teď, kudy kam, co mám dělat, ježibaba mě už neodvede domů. Kudy na
lidsky svět?“ plakala Anička. „No nic, budu si muset poradit sama.“ Tak šla za
svým nosem. Najednou uviděla studánku a rozběhla s k ní. Měla takovou žízeň,
naklonila se a spadla do ní. „No, to mi ještě zbývalo“. Vylezla ze studánky a šla
dál promočená. Po chvíli jí šaty uschly.
Najednou potkala psa. „Jak se jmenuješ?“ zeptala se Anna. Pes hbitě odpověděl:
„Oříšek.“ Anička se zeptala: „Budeme kamarádi?“ Oříšek odpověděl: „Ano.“ Tak
šli spolu dál a dál. Najednou uslyšel Oříšek něco v houští. „Co to mohlo být? No
nic třeba se mi to jenom zdálo,“ šel dál za Andulkou. „Jak se vlastně jmenuješ?“
zeptal se Oříšek. „Jmenuji se Anna,“ odpověděla Anička. „Hezké jméno.“
Oříšek si poskakoval po cestě a Anička mu skoro nestačila. „Počkej chvíli na mě,“
musela zakřičet Anička, protože Oříšek už byl daleko. Oříšek se zastavil a čekal na
Andulka. Když ho doběhla, tak oba dva uviděli východ z Pohádkové země
čarodějnic a ježibab. Už se rozběhli k východu, ale náhle ježibaba zavolala
Andulku zpátky. Ale Andulka s Oříškem utíkali k bráně z pohádkové země. Jenže
brána je nechtěla pustit, ale když viděla, jaké mají trápení, tak je nakonec pustila

a hned za nimi zavřela vrata a ježibaba narazila přímo do stromu, protože se
brána objevila těsně vedle ní.
Andulka s Oříškem byli konečně v lidském světě a objevili se přímo u Andulčiny
chaloupky. Andulka zaklepala na dveře a z chaloupky vykoukla Andulčina
maminka. „Kdo jsi?“ zeptala se maminka. „Andulka.“ Maminka řekla: „A co tu
pohledáváš?“ „Já jsem tvoje dcera,“ vyjekla Andulka, „ty mě nepoznáváš?“ „Už si
vzpomínám, moje hodná dcerka, která pomáhala zlým i hodným lidem.
Dceruško, holka zlatá, co já jsem se načekala.“ Maminka Andulku objala a žili
šťastně až do smrti
Martina Drahošová IV.B

Konec
.

Perníčky
Suroviny: 500 g hladké mouky
100g cukru
2 vejce
1 prášek do pečiva
100g másla
2 lžíce medu
1) Smícháme mouku a cukr a vytvoříme důlek. Přilijeme 2 vejce kromě másla a
medu.

2) Med a máslo si dáme do kastrůlku, pozor, pouze rozpustíme a přilijeme
k ostatním surovinám do důlku.

3) Vše dobře propracujeme a dáme na 1hodinu odpočnout.

4) Rozehřejeme si troubu na 170 stupňů.
5) Těsto vyválíme na 3mm tenkou placku a vykrájíme formičkami libovolných
tvarů.

6) Vykrájené perníčky klademe na plech s pečícím papírem a dáme do trouby na
cca 20 minut.

8) Po 20 minutách pečení vytáhneme a potřeme rozšlehaným vajíčkem
s trochou mléka (to dodá lesklý tvar).

9) Druhý den ozdobíme bílky s cukrem nebo speciální glazurou.

*Stejnými způsoby se můžou vyrábět i adventní věnce, svícny a adventní
kalendáře.
Marek Urbánek 8.B

Pistole Volcan byla sestrojena na odlišném způsobu nabíjení než revolvery. Byla
předchůdcem známější pušky Winchester, která má stejný princip. Obsahoval
+/- 12 nábojů. Měl dostřel standartních revolverů. Volcanic byl dražší než
revolver a měl jednu nevýhodu: používaly se do něj speciální náboje, které
nešly do revolverů.
Kvůli nábojům Volcanic nebyl univerzální, a proto se moc nepoužíval.
Nebezpečným ho ovšem činil velký zásobník (pod hlavní), vysoká rychlost
střelby a rychlost přebíjení (nebylo nutné odhazovat nábojnice, protože prach
byl uložen pouze v náboji).

Vít Kašpárek 7.B

PŘIPRAVNÁ TŘÍDA
OTÁZKY:
1. Proč si pavouci pletou pavučiny?
2. Proč padá listí na podzim?
3. K čemu slouží mozek?
Kubík Vosmek (6 let)

1. Mají tam domeček.
2. Protože je podzim.
3. Aby jsme byli chytrý.

Péťa Paul

1.
Aby chytili
mouchy.
2.
vítr.
3.

Protože je velký

Aby jsme byli

chytrý.

Kubík Zelený (6 let)

1. Aby chytili jídlo.
2. Protože je zima.
3. Aby jsme mohli
přemýšlet.

David Fous
1. Aby chytli
mouchy.
2. Protože fouká
silný vítr.
3.
chytrý.

Aby jsme byli

Stanislav Barták 7.A

1. Dívka se rozčiluje u pokladny na nádraží a říká: ,,Jestli mi
nevěříte, že mi ještě není 15, ukážu vám občanku.“
2. Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu a den na to
upálili Mistra Jana Husa.
3. Policajt zatlouká hřebík naopak a kolega se ho ptá: ,,Proč
ten hřebík zatloukáš naopak?“ Ten druhý mu odpoví:
,,Protože jsem si zabouchl klíče odvedle.“
4. ,,Když si myslíš, že se tak dobře umíš prát, tak si vlez do
pračky.“
5. Po vyhraném soudu advokát poslal klientovi telegram:
,,Pravda zvítězila!“ Hned přišla odpověď: ,,Ihned podejte
odvolání!“
6. Opilý pán se snaží odemknout lampu a přijde k němu
policajt a ptá se: ,,Co děláte?“ Pán mu odpoví: ,,Snažím
se odemknout byt.“ Policajt na to: ,,Tak zkuste zazvonit,
nahoře se ještě svítí.“

Stanislav Barták 7.A

