LYŽÁK 2019
Dne 6.1.2019 dopoledne odjely třídy 7.A a 7.B na lyžařský výcvik do Rokytnice nad Jizerou.
Druhý den pobytu jsme se rozřadili do tří družstev lyžařů a dvou “družstev“ snowboardistů.
Ke každému družstvu byl mimo učitele přiřazen i instruktor, se kterým jsme jezdili až do
konce lyžáku. Po dopoledním lyžování jsme se vždy vrátili do chalupy na oběd a poté jsme
měli chvíli volného času. Po odpoledním lyžování jsme až do večeře měli opět volný čas,
který jsme povětšinou strávili buď navštěvováním se, nebo hraním kulečníku, fotbálku a
dalších her ve společenské místnosti. To samé bylo i po večeři do té doby, než jsme se opět
všichni sešli a v jídelně hráli stolní hry, ve kterých byl poslední večer i turnaj. Ve středu
odpoledne jsme šli na procházku do města, kde jsme si mohli něco koupit a měli jsme soutěž
o nejhezčí sněhovou sochu. Poslední den se konaly závody ve slalomu a pak se před obědem
vyhlašovali výherci, rozdávali medaile a všichni dostali na památku tričko s diplomem. Potom
jsme jeli domů a tím skončil náš lyžařský výcvik 2019.

Aneta Reitermannová

ÚSPĚCHY ČESKÝCH SPORTOVCŮ NA ZIMNÍCH
OLYMPIJSKÝCH HRÁCH A V ZIMNÍCH SPORTECH
Mnoho českých sportovců vybojovalo na zimních olympijských hrách a v zimních sportech
velké úspěchy. Na jejich jména už nezapomeneme. Ať už mluvíme například o hokeji,
snowboardu nebo rychlobruslení, shodneme se na tom, že naši sportovci mají na to, aby
v těchto sportech zaznamenali úspěchy.
Několik sportovců pro příklad:

MARTINA SÁBLÍKOVÁ
Martina Sáblíková se narodila 27. května 1987 v Novém Městě na Moravě. Je česká
rychlobruslařka. Specializuje se na dlouhé tratě dosahující 3000m a 5000m. Je trojnásobnou
olympijskou vítězkou, mnohonásobnou mistryní světa a Evropy, držitelkou mnoha světových
rekordů. Vyhrála také mistrovství České republiky v rychlobruslení. K tomuto sportu jí přivedl
trenér Petr Novák v 11 letech. V letech 2007, 2009 a 2010 se stala sportovcem roku.

Martina Sáblíková/ Petr Novák
Martina Sáblíková/ Petr Novák/ Ester Ledecká

ESTER LEDECKÁ
Ester Ledecká se narodila 23. března v Praze. Je česká snowboardistka a alpská lyžařka. Na
zimních olympijských hrách 2018 v Pchjončchangu získala dvě zlaté medaile (Nejprve
v superobřím slalomu v alpském lyžování, o týden později v paralelním obřím slalomu na
snowboardu). Je držitelkou mnoha rekordů.

JAROMÍR JÁGR
Jaromír Jágr se narodil 15. února 1972 v Kladně. Je to český hokejista hrající za klub Rytíři
Kladno v Chance lize. Tento klub od roku 2011 vlastní. Dříve působil v mnoha amerických a
kanadských klubech a dokonce i v ruském Avangard Omsk v KHL. S českou reprezentací
vyhrál olympijský hokejový turnaj i mistrovství světa. Patří mezi nejlepší hokejové hráče
všech dob. Byl i při velkém hokejovém úspěchu v Naganu, kde dal 1 gól, 4 asistence a
při samostatných nájezdech v semifinále trefil tyč. V roce 2008 byl uveden do Síně slávy
českého hokeje.

Jaromír Jágr – „džegr“

Daniel Čeloud

ZIMNÍ ROZHOVORY S UČITELI
pí. uč. Konečná
1. Děláte nějaké zimní sporty?
Ano, lyžuji.
2. Lyžujete pravidelně?
Ano.
3. Jezdíte pravidelně na hory, pokud ano, kde se Vám líbilo nejvíce?
Ano, nejraději to mám v Itálii v Santa Caterina.
4. Kdy jste se naučila lyžovat?
Už ve školce.
5. Máte oblíbený film se zimní tématikou?
S tebou mě baví svět.

p. uč. Taras
1. Líbilo se vám v Rokytnici nad Jizerou, kde jsme byli na lyžáku?
Ano, líbilo.
2. Byl jste tam někdy?
Ne, nikdy jsem tam nebyl.
3. Co se Vám na lyžáku nelíbilo?
Líbilo se mi vše, ale mohlo to být delší.
4. Děláte i jiné zimní sporty než lyžování?
Zimní turistiku, běžkování a popřípadě i bruslení.

5. Lyžujete pravidelně?
Lyžuji nepravidelně, před lyžákem jsem nelyžoval asi rok a půl.
6. Byli Vám sympatičtí naši instruktoři, kdo nejvíc?
Nejvíce jsem se poznal s Markem, který mi byl sympatický.
7. Jezdíte na hory i jinak než se školou?
Ano, ale spíše za turistikou.
8. Jezdil jste jako malý na hory?
Až od osmé třídy, ve které jsem se naučil i lyžovat.
9. Jaký je Váš nejoblíbenější film se zimní tématikou?
Jak vytrhnout velrybě stoličku.

Děkujeme za rozhovory.
Veronika Koželuhová a Aneta Reitermannová

FC BARCELONA
FC Barcelona (celým názvem Futbol Club Barcelona) je profesionální španělský fotbalový klub
sídlící ve městě Barcelona. Založen byl 29. listopadu 1899. Od sezóny 1929 hraje v Primera
División, španělské nejvyšší fotbalové soutěži. Stadionem je Nou Estadi del Futbol Club
Barcelona známý pod jménem Camp Nou s kapacitou 99 354 diváků.

Dresy:

Domácí dres

Venkovní dres

Alternativní dres

Domácí brankářský dres

Venkovní brankařský dres

V Barceloně se vystřídalo mnoho dobrých hráčů: např. Neymar Jr., Andrés Iniesta(dlouho byl
kapitánem), Dani Alves, Ronaldinho, Alexis Sánchez, Ronaldo (Brazílie).
Klubové barvy jsou modrá a granátová.
Od založení v roce 1899 má klub heslo: „El Barça és més que un club“ (v překladu z
katalánštiny: Barça je víc než klub).
Soupiska:

Daniel Čeloud

KOUZELNÁ BERUŠKA a ČERNÝ KOCOUR
Kouzelná beruška a černý kocour je animovaný seriál, plný kouzel, romantiky a
přátelství. V příbězích vystupuje mnoho postav, kde většina z nich nosí takzvaná mirákula.

CO JSOU TO MIRÁKULA ?
Mirákula jsou šperky různých tvarů, většinou podle zvířat, například ve tvaru včely,
náušnice s pěti tečkami je beruška.
Díky mirákulům, máte různé nadpřirozené schopnosti. Třeba když něco namalujete,
tak to vznikne ve skutečnosti, nebo když někoho postříkáte voňavkou, tak vás bude
poslouchat na slovo.
Taky máte nějakou zbraň, se kterou se můžete chránit. Například tyč, která se dokáže
prodloužit na jakoukoliv vzdálenost. Jojo, se kterým se zachytíte třeba o komín a přitáhne
vás. Flétna, na kterou něco zahrajete a pokud si u toho něco myslíte, splní se to, ale není to
opravdové.
Když budete mít mirákula Kouzelné berušky a Černého kocoura, tak budete
neporazitelní. Pouze Kouzelná beruška má schopnost jménem Štěstíčko a Černý kocour
schopnost jménem Kočaklizma a žádné jiné mirákulum ji nemá.
Každé mirákulum má kouzelná slova, kterými se zaktivují. Třeba příkaz:„Tiky tečky!“.
Pokaždé když se zaktivují, změní se barva. Třeba stříbrný prsten zčerná a objeví se na něm
zelená tlapka.
DĚKUJI, ŽE JSTE SI TO PŘEČETLI

Kristýna Pavlíková

POVIDLOVÁ MŘÍŽKA
INGREDIENCE:





2 listová těsta
kelímek povidel
2 vejce
cukr moučka
1. Na připravený plech rozválíme jedno listové těsto, na které rozetřeme povidla.
2. Druhé listové těsto rozválíme a nakrájíme na tenké proužky, které pokládáme
přes sebe na listové těsto s povidly (všechny proužky nebudou stejně velké,
některé musíme zkrátit)
3. V hrníčku rozšleháme vidličkou vejce, které roztíráme po mřížkách a dáme péci na
20 minut.

4. Dobrou chuť😊

Na závěr můžeme posypat moučkovým cukrem.

Veronika Pávková

LEVANDULE LÉKAŘSKÁ

Levandule lékařská je aromatická a léčivá rostlina z čeledi hluchavkovitých. Lidově se
levandule nazývá také jako dulenka, devandule, špikanard nebo špikrnát. Levandule je silně
vonný, 60-120 cm vysoký, bohatě větvený, vytrvalý polokeř. Největší význam má jako
tradiční léčivá a aromatická rostlina. Drogou je květ, který obsahuje třísloviny a silice. V
České republice lze tento druh volně pěstovat, droga má však slabší účinky. Tato rostlina se
vyskytuje na vysluněných svazích, ojediněle vystupuje až k hranici lesa a často je pěstovaná v
kultivarech. Původně se vyskytovala pouze v západním Středozemí, ale kulturou se rozšířila
po celém Středozemí. Tradiční oblastí pěstování je jihovýchodní Francie v Provence, ale
pěstuje se i v mnoha dalších zemích jižní Evropy, v Alžírsku aj. Levanduli vyhovují
hlinitopísčité půdy. Nemá ráda přemokření. Dobře snáší sucho. Při pěstování můžeme
substrát nechat téměř vyschnout. Při pěstování v květináči, musí být květináč, pro správný
vývoj rostliny, alespoň dvojnásobné šířky.

Nikola Lavičková

ÚNOROVÉ FOTKY

Barbora Smolíková

REDAKČNÍ RADA
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