MOŘE PLASTŮ
Mořská želva zamotaná v rybářských sítích,
vyvržená velryba s žaludkem plným igelitových
tašek, mořský koník držící se vatové tyčinky. Jen
pár příběhů s plasty v hlavní roli. A bude hůř. Momentálně se ve vodách oceánů a moří
nachází více než 268 000 tun plastů. Takové množství by mohlo 425krát omotat zeměkouli
kolem rovníku. V roce 2050 bude plastu více než ryb. Nebo ne?
Jak bojovat s plasty?
Prvním krokem je omezení jejich používání, především těch na jedno použití. Evropská
komise přistoupila k rozhodnutí, které zakáže používání jednorázových plastových brček,
nádobí a dalších výrobků. Nejpřísnější tresty za používání igelitových tašek jsou v Keni. Tam
za jednu igelitovou tašku můžete schytat velkou pokutu nebo skončit i ve vězení.
Jak se plasty do moře dostanou?
Největšími dodavateli plastů do moří
jsou Čína, Indonésie, Filipíny, Thajsko a
Vietnam. Plasty se však do moře mohou
dostat

i

jinou

cestou.

Například

zemětřesení roku 2011 v Japonsku zapříčinilo 20% plastů z dnešního počtu.
Obrázek z videa So much plastic, které můžete zhlédnout na YouTube
Další zajímavosti o plastech


Plasty byly vynalezeny v polovině minulého století.



Od jejich vynalezení se jich vyrobilo 8,3 miliard tun, pouze 9% bylo recyklováno.



Největším problémem jsou PET láhve.



Nejvíce plastů se používá na obaly.



Roku 2016 se prodalo 480 miliard PET lahví, z toho pouze polovina byla recyklována a
pouze z 7% se staly nové PET láhve.

Doba rozložení některých plastových produktů:

Daniel Čeloud

JAK TO VIDÍ 6. B

PŘÍBĚHY LEGIONÁŘŮ
Jan Votrubec popisuje průběh jeho života během 1. světové války
Vše to začalo atentátem na následovníka našeho trůnu a mně už bylo předem jasné, že
propukne válka. Většina lidí se na válku v podstatě těšila, ale mně se do války nechtělo. Ještě
více se mi přestalo chtít, když jsem se dozvěděl, že musíme jít bojovat například proti Srbům,
se kterými jsme vycházeli dobře. A to je důvod, proč jsem vstoupil do legií. Mohl jsem si
vybrat, kam jít a nakonec jsem se rozhodl pro francouzské legie, i kvůli mému dobrému
kamarádovi Jiřímu, který tam šel také. Všichni, co chtěli do francouzských legií, se sešli v
Praze a vlakem odjeli do Paříže. Tam jsme se dobrovolně zapisovali do francouzské armády s
cílem založit legie. Poté nás poslali do cvičného tábora Bayone. Náš legionářský ústav se
jmenoval Rota Nazdar. Ve cvičném táboře jsme trénovali a také přísahali věrnost. Asi sedm
měsíců na to jsme byli posláni do boje u Arrasu. Tam zemřelo čtyřicet jedna našich vojáků a
náš nadporučík pan Dostál. Náš útvar přestal existovat a já i zbylí vojáci jsme byli přesunuti
do jiných jednotek. Mezitím se konal boj u řeky Sommy, kterého jsme se též zúčastnili. V
tomto boji byly obrovské ztráty na životech všech zúčastněných států a já jsem si říkal, že
mám veliké štěstí, že jsem ještě naživu. 20. května 1918 vzniká 22. československý pluk, ve
kterém jsem byl i já. První náš boj byl boj u Terronu. V tomto boji jsme neměli až takové
ztráty na životech našich mužů, ale hodně se nás zranilo, včetně mě. Byl jsem popálen
ohněm a musely mi být amputovány tři prsty na pravé noze. Jeden měsíc potom jsme se
dozvěděli, že válka končí a byli jsme šťastní. Já jsem ještě rok bydlel ve Francii, v malém
městečku nedaleko Paříže. Poté jsem dostal demobilizační záznam a odjel zpět do Čech, do
své rodné vesnice, do Jenišovic. Když jsem se vrátil, tak jsem byl šťastný, protože na okolí
vesnice se válka téměř nepodepsala. Válku hodnotím tak, že jsem při ní o hodně přišel,
například o svého kamaráda Jiřího, kterého od nás oddělili při rozpadu Roty Nazdar. Nebo o
své tři prsty na noze, ale důležité je to, že jsme já i moje celá rodina živí a zdraví a za to jsem
rád.
Marek Kyselica

Tereza Valová

TIPY NA KNÍŽKY
iPOHÁDKA
Karel KOVY Kovář
Co se stane,když se pohádkové království připojí k internetu?
Odpověď čeká nejen za devatero horami a devatero plastem,
znečištěnými řekami,ale i v této knize!Buďte připraveni na vše, jen ne
na tradiční pohádku.

3 principy
Carrie Kirsten
V této knize se vám Carrie ukáže z jiné stránky, kterou jste dosud
neměli možnost poznat. Prozradí vám, s čím posledních pár let mimo
obrazovku bojovala. Na základě svých zkušeností vytvořila 3 principy
neboli 3 nejdůležitější body, kterých je potřeba se držet, abychom byli
silní a odolní vůči negativním vlivům.

Letopisy Narnie
C.S Lewis
Letopisy Narnie je sedmidílný cyklus fantasy knih pro děti. Pojednávají o
dobrodružství čtyř sourozenců, kteří se dostávají do fantastické země
Narnie, kde žijí mluvící zvířata, kde existuje magie a dobro se musí postavit
zlu,v němž děti sehrají klíčovou roli.

Hunger Games
Susane Collins
Hlavní hrdinkou je šestnáctiletá Katniss Everdeenová, žijící
v postapokalyptickém světě, kterému vládne mocný Kapitol.
Hunger Games jsou každoročně pořádanou reality show, v
níž v přímém televizním přenosu na život a na smrt bojují
náhodně vybraní chlapci a děvčata.

Nela Slováčková a Vendula Pechová

PALAČINKY
INGREDIENCE:

¼ litru mléka
¼ litru vody
300g hladké mouky
3 vejce
3 lžíce oleje
3 lžíce rumu
1 vanilkový cukr
špetka soli

POSTUP:
1. Všechny ingredience pořádně promícháme v misce.

2. Na pánev si dáme trochu oleje a nalijeme těsto ( já jsem použila palačinkovač).

3. Než bude palačinka hotová, nakrájíme si oříšky nebo ovoce.

4. Po upečení dáme palačinku na talíř, natřeme třeba nutellou a můžeme přidat
nakrájené oříšky nebo ovoce. Cokoliv, co vám chutná.

5. Už jen stačí palačinku přehnout.
6. Můžete ozdobit třeba šlehačkou a kakaem.

PŘEJI DOBROU CHUŤ…

Nikola Lavičková

ARSENAL FC
Když se řekne Arsenal, každému fanouškovi fotbalu
se vybaví anglický fotbalový klub, který většinou
obsazuje první pozice tabulky Premier League (nejvyšší anglické fotbalové
soutěže). Za posledních 10 let Arsenalu průměrně patřilo 4. místo (2010/11-4, 2011/12-3, 2012/13-4,
2013/14-4, 2014/15-3, 2015/16-2, 2016/17-5, 2017/18-6, 2018/19-5, 2019/20- ?). Každý fanoušek
Arsenalu musí přiznat, že tuto sezonu se Arsenalu moc nedaří. Aktuální pozice – 10 místo. Ale buďme
pozitivní Arsenal je druhým nejlepším týmem Premier League. Od založení stojí v jeho statistikách
nyní (1. 2. 2020) 1985 bodů (571 výher, 272 remíz, 219 prohraných utkání). První je Manchester
United (2202 bodů). Ale pojďme o tomto výborném klubu zjistit trochu více.
Arsenal FC je klub, sídlící v Londýně, který byl založen roku 1886.
Přezdívka- The Gunners (kanonýři)
Stadionem je Emirates Stadium (60 361 diváků)

Dresy:

Domácí dres

Venkovní dres Alternativní dres

Brankářský dres

Soupiska:

Trenér: Arteta Mikel

Známí hráči Arsenalu:

Dennis Bergkamp (1995-2006) Thierry Henry (1999-2007)Petr Čech (2015-2019)

Daniel Čeloud

NIGHTMARE GAME

NIGHTMARE GAME - JEDNA Z ANIMACÍ WOLFOXE. KAŽDÝ DÍL MÁ 2-4 MIN. ANIMOVANÝ
SERIÁL MÁ 23 DÍLŮ A ČEKÁ SE NA DALŠÍ. NEBOJTE SE PODÍVAT.
Kristýna Pavlíková

ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
ŠÁRKOU FIALOVOU
Chtěla si být předsedkyní školního parlamentu?
Ano, nečekala jsem to.
Přijde ti parlament užitečný?
Ano, uspořádali jsme spoustu akcí.
Co bys chtěla uspořádat za akci?
Další den v podobném duchu jako byl černobílý den.
Jsi spokojená s výsledkem útulku?
Ano, vybralo se více peněz, než jsem čekala.
Co se aktuálně řeší v parlamentu?
Aktuálně se řeší voda v jídelně a zápisy suplování do Bakalářů.

Veronika Koželuhová a Aneta Reitermannová

ZIMNÍ FOTKY

Barbora Smolíková

KDYŽ MÁŠ UDĚLAT KOMIKS O PÍSMENKU

Romana Vopravilová

Justýna Sácká
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