V roce 2020 nás všechny postihl koronavirus. :( Školy se zavřely a všichni jsme nárazově přešli na online
výuku. A proto nebyla ani možnost vydávat náš školní časopis HUGO. Ale teď už jsme zase zpět! A
připravujeme pro vás spoustu nových zajímavostí a zábavy. :D

Sofie Šindelková, 6. C

ZASE ŠKOLA
Skončily nám prázdniny,
tak do školy spěcháme.
To, co jsme se učili,
pracně v hlavách hledáme.

Že pleteme při psaní
slovesa či částice,
vidíme i ve spaní
písmena a číslice.

David Rychecký, 6. D

NAŠE ŠKOLNÍ MINIZOO
Morčata
Asi už jste někdy byli v učebně přírodopisu. V jedné její části je náš školní Zoo koutek. Najdeme v něm hada,
morčata i šneka. Já bych vám chtěla v našem časopise postupně představila jednotlivá zvířata.Co začít
třeba morčaty?
V naší malé školní zoo máme tři morčata domácí. Dvě, co žijí
spolu v kleci, se jmenují Lili a Mimi. V kleci vedle nich je morče
jménem Amálka. Lily a Mimi přinesla do našeho Zoo koutku
Karolína Salmajová z 9. C. Morče Amálka je zase od

Anety

Lavičkové z 5.B.
Během školního roku se o ně stará Karolína, její spolužačky a také Nikola Pecháčková. Dohlížejí na ně i paní
učitelky.
„Nemusíte se bát. Morčatům samozřejmědáváme najíst. Denně dostávají dávku sena, občas i pár kousků
jablek, ale stačí jim i slupky od jablek. Nepohrdnou ani zelím a salátem. Dále dostávají směs obilí a
vitamínů,“ říká paní učitelka přírodopisu Eva Slámová.
V Zoo koutku morčata nežijí ve špíně. Každý druhý den jim holky mění
podestýlku.
Jen o letních prázdninách a o Vánocích morčata opouštějí školu a jdou
domů ke svým majitelkám. Během kratších prázdnin jsou stále ve škole.
V kleci mají malý domeček, kam se mohou schovat.

Morčata domácí patří mezi hlodavce. Jde o domestikovanou formu morčete divokého.
Poprvé byla morčata objevena námořníky na ostrově Nová Guinea, ale už dávno předtím je chovali
domorodci v Jižní Americe pro maso i jako mazlíčky. Námořníci si z morčat udělali „živé konzervy“ a brali si
je sebou na dlouhé plavby po moři. Když jim docházela potrava, zkrátka je zabili a snědli. Maso morčat
údajně chutná jako vepřové. Proto se těmto zvířatům také říkalo „guinejská prasátka“. Ale my to zkoušet
rozhodně nebudeme. Co říkáte?
V Evropě se chovají jako domácí mazlíčci od 18. století. Existuje mnoho plemen morčat: krátkosrstá,
dlouhosrstá a pro alergiky dokonce i bezsrstá.
A o čem si ode mě přečtete příště? Víte, komu se u nás na škole říká Profesor Snape? O tom už v dalším
vydání našeho HUGA.

Barbora Zelníčková, 6. A
fotografie: Elen Štenglová, 6.A

VYBARVI SI MORČE A POMOZ MU NAJÍT CESTU
K PAMLSKŮM

Elen Štenglová, 6. A

AFRICKÝ ŠNEK
Oblovky žijí 7 - 10 let. Skoro všechny oblovky v chladných měsících zimují, což jim "prodlužuje" život. V
zimním spánku mohou být 1 až 8 měsíců. Velikost se liší u každého druhu. Archachatiny jsou menší než
achatiny a lissachatiny.

Oblovka velká (achatina) je největším suchozemským plžem na světě. Ulita dospělého jedince může měřit
až 30 centimetrů. V našem školním zookoutku je sedmiletá achatina. Váží až 900 gramů.

POTRAVA
Jejich potrava je veškerá zelenina a nějaké druhy ovoce, například: okurka, různé druhy salátu, cuketa, dok
once i syrové brambory, jablko, hruška, banán i mango nebo meloun.

ROZMNOŽOVÁNÍ
Oblovky jsou hermafroditi, tudíž se rozmnožují sami, mají buňky jak samčí, tak samičí. Vajíčka kladou
většinou na dno boxu nebo terária, počet vajíček se pohybuje mezi stovkami až tisíci.

Valentýna Divišová, 8. C

ŽLUTÉ OZNAČENÍ PSA
= pes z útulku či špatných podmínek, který nereaguje adekvátně k situaci
✤ nekontaktní pes, který netouží po pozornosti cizích psů či lidí
✤ hárající fena ✤ pes se zdravotními problémy
✤ pes, který se zotavuje po zákroku
✤ pes, který je hluchý, slepý či starý a potřebuje opatrný přístup
✤ bázlivý pes
✤ pes ve výcviku, který se potřebuje soustředit
✤ nesocializovaný
Takto označený pes zkrátka potřebuje prostor.Nepouštějte k němu svého psa, dítě, a ani sami se k
němu bezdůvodně nepřibližujte.
Svou ohleduplností a respektováním tohoto znamení přispějete ke klidným a
bezkonfliktnímprocházkám se psy a zamezíte stresu, který při nežádoucím kontaktu vzniká na obou
stranách.

Žlutá stužka na obojku nebo vodítku pejsků nepředstavuje módní doplněk, ale fakt, že pes má nějaký
problém a lidé by se mu měli obloukem vyhnout. Od roku 2012 se tento projekt postupně dostal na
všechny kontinenty a zatím si získal už i přes dva a půl tisíce příznivců v České republice. Rozhodli se ho
podpořit i někteří výrobci psích módních doplňků, kteří pak „žluté“ motýlky, mašličky nebo vodítka nabízejí
buď se slevou, nebo za symbolickou cenu.

Češi o žluté stužce moc nevědí
V České republice ale zatím moc v povědomí tento význam žluté stužky není. Většina lidí význam stužky
nechápe a to se snažíme změnit

Klára Pecháčková, 6. C

VESMÍR
Rádi bychom vás trochu seznámili s naším vesmírem. Začneme planetami naší sluneční soustavy a první
bude Merkur.

Merkur je první planeta naší sluneční soustavy, je nejblíže ke Slunci, takže je na něm velké teplo,
něco okolo 426 stupňů.
Planeta má pevný kamenitý povrch, 70% planety tvoří kovové materiály,povrch planety se prý velmi
podobá našemu Měsíci.

Merkur se kolem své osy otočí jednou za 59 našich dní a jeho doba oběhu okolo Slunce trvá 88 dní.
TO BUDE PROZATÍM VŠE A JAKO DALŠÍ PLANETA BUDE VENUŠE

Sofie Šindelková a Terezie Pollacková, 6. C

PODZIMNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
Váhy
Živel: vzduch
Planety: Venuše
Barva: růžová a světle modrá
Kameny: růženín, modrý topas, akvamarín, turmalín
Opačné znamení: Beran

Panna
Živel: Země
Planety: Merkur
Barva: zelená a žlutá
Kameny: jaspis, zlatý topas, azurit, žlutý achát
Opačné znamení: Ryby

Štír
Živel: Voda
Planety: Pluto
Barva: červená a černá
Kameny: opál, spinel, rubelit, červené korály,
turmalín, onyx
Opačné znamení: Býk

Klára Pecháčková a Ema Ligmajerová, 6. C

ANIME
Anime je japonský animovaný film či seriál. Anime pochází z Japonska, kde je také zdaleka nejrozšířenější a
vyznačuje se charakteristickým stylem kresby postav a pozadí.

Anime má různé žánry:
•

Adventure (Dobrodružný)- The Rising of the Shie lt Hero, Re:ZERO-Starting Life in Another World,
KONOSUBA, Sword Art Online

•

Comedy (Komedie)- Miss Kobayashu´s Dragon Maid, Bungo Stray Dogs

•

Drama (Dramatický)- Tokyo Revengers, Deamon Slayer

•

Fantasy (Fantastický)- Naruto,One Piece, My Hero Academia, Saga of Tanya the Evil

•

Music (Hudební)- VOICE OF FOX

•

Romance (Romantika)- ReLIFE, HoriMiya, DARLING in the FRANXX

•

Sci-fi (Vědeckofantastické)- Dragon Ball Super, Plastic Memories

•

Seinen (Psychologické)- Non Non Biyori, Future Diary

•

Shoujo (Mezilidské vztahy a Romantika)- Orange

•

Shonen (Akční)- My Hero Academia, Fairy Tail, Jojo, One-Punch Man, JUJUTSU KAISEN

•

Slice of Life (Ze života)- The Ancient Magus´ Bride

•

Sports (Sportovní)- Haikjú, Yuri on Ice, Free!-Iwatobi Swim Club

•

Thriller (Napínavý)- Death Note, Theatre of Darkness: Yamishibai, In/Spectre

Doporučení pro začátečníky:
Toilet-bound Hanako-kun

Promised Neverland

Komedie/Horor

Dobrodružný/Drama

1. série 13 epizod

1. série 12 epizod, 2. série 11 epizod

My Hero Academia

A Silent Voice

Shonen/FantasyDrama/Psychologický/Romantický

Film 130 min.

1. série 13 epizod, 2. série 26 epizod,
3. série 25 epizod, 4. série 25 epizod,
5. série 25 epizod

Karolína Horáčková a Valerie Kozma, 8. A

KNIŽNÍ TIPY
DRAK DO KAPSY
Mari Jonesové je sice teprve 11, ale zoufale se touží
stát vědkyní. Maminka by chtěla, aby byla zvěrolékařkou,
jenže jediná zvířátka, která Mari zajímají, jsou ta zkamenělá.
A právě při hledání fosilií najde Mari malého dráčka a ví,
že jde o největší objev jejího života. Malá vědkyně rychle
zjistí, že když jde o přátelství věda nemusí mít odpověď
na všechno.

EMA A KOUZELNÁ KNIHA
Ema si nepamatuje, že by někdy žila bez rodičů v
Sirotčinci. Moc mezi ně nezapadá. Dokáže totiž vidět a
slyšet věci, které jiné děti nevidí a neslyší – třeba malé víly.
Moc se těší až bude mít desáté narozeniny. Čeká ji totiž
výlet do úchvatného města, které je schované za vysokou
zdí. Nakonec se čekání ještě o rok prodlouží, ale stojí to
za to. Ema si z města odnáší spoustu zážitků a zkušeností.
Ale hlavně však kouzelnou knihu…

Patrik Fuchs, 8. A

HARRY POTTER KŘÍŽOVKA
Otázky:
1.Jak se jmenuje učitel Lektvarů,který se touží stát učitelem Obrany proti černé magii?
2.Do které kouzelnické vesnice se Harry ve 3.díle dostal pomocí Pobertova plánku a Neviditelného pláště?
3.Čím se v kouzelnickém světě platí?
4.Ze které školy pochází Fleur Delacoure, finalistka Turnaje tří kouzelníků?
5.Kdo dal Harrymu k Vánocům Neviditelný plášť?
6.Jak se jmenuje Hagridův trojhlavý pes?
7. Jak se jmenuje drak, kterého Hagrid dostal u Prasečí hlavy?
8. Jaký předmět vyučuje profesor Kratiknot?
9. Jaké je křestní jméno profesorky Umbridgeové?
10. Jak se jmenuje místo, kam chodí bradavičtí studenti nakupovat před začátkem školy?
11. Kolik let je většině kouzelníků, když dostanou svůj dopis do Bradavic?
12. Co se zjeví profesoru Lupinovi jako bubák?

TAJENKA:
Nela Krejčová a Vendula Pechová, 8. B

TEMNÝ HALLOWEEN
Byl děsivý večer 31. října a Kate seděla u svého stolu. Psala si se svými kamarády. Ptala se, kdy bude sraz u
toho obchodu, protože měl být v osm hodin, ale nakonec se to odložilo na devátou. Blížilo se k deváté
hodině večerní a Kate si oblékla svůj děsivý oblek králíka.
Tajně se vyplížila z domu a vyrazila. Proběhla tenkou uličkou mezi sousedy a přeběhla park. Musela jít tou
nejhorší ulicí v celém městě, říkalo se, že tam straší. Bohužel to byla nejkratší cesta k obchodu. Procházela ji
velmi opatrně a byla velmi ostražitá.
Spadla z ní velká úleva, když z uličky vyšla. Kamarádi už na ni čekali. Každý z nich byl převlečený za jiné
zvíře, které bylo znechucené velkými ostrými zuby a krví vytékající z tlamy.
Neváhali a vyrazili do ulic, rádi děsili malé koledníky. Kate to moc bavilo, ale furt měla pocit, že ji někdo
sleduje. Prošli kolem starého domu, do kterého se báli jít i ti nejodvážnější z vás. Z Kate spadl pocit, že ji
někdo sledoval.
Naproti běžela malá holčička ve vílím kostýmku. Jeden z kamarádu ji vyděsil natolik, že utekla do toho
starého domu. Kamarádi z toho neměli dobrý pocit, že tam vběhla, a tak běželi za ní. Vešli do domu a vtom
mocný hlas zařval: ,,CO TU CHCETE!“ Než z nich někdo něco stačil říct, pod Kate se otevřely padací dveře a
zmizela do tmy.
Ocitla se v temné snad nekonečné chodbě, když vyšla, kolem ní se začaly rozsvěcet louče. Došla na konec
chodby a uviděla tři různé chodby, a vtom z jedné vyběhla ta holčička s vílím kostýmkem, chtěla ať ji Kate
sleduje. Šli nahoru, dolů, doleva, doprava a Kate se zdálo, že chodí v kruzích.
Vyšly ze sklepa a ocitly se v kuchyni. Kate si vzpomněla že se rozpouští duchové solí, a tak popadla solničku.
Holčička dovedla Kate ke starému duchovi. Kate nevěřila svým očím, neváhala a hodila na něj trochu soli.
Dříve než to udělala, stoupla si před ducha. Sůl spadla na holčičku, která se začala rozpouštět. Kate
s vyděšením se dovídá, že holčička byla celou tu dobu duch.
Duch se rozčílil, že zabila svého příbuzného a spoutal Kate. Najednou visela vedle svých přátel. Otevřel pod
nimi bránu do pekel a spustil je do temnoty.
Kate se vzbudila ze zlého snu, byla ráda, že se toho srazu nezúčastnila.

Kristýna Pavlíková, 9. A

PORADENSKÝ BLOG/PROBLÉMY S PLETÍ
Ahoj,
zkusím ti poradit, jak zatočit s problémy s pletí, které nás „puberťáky/teenagery“ trápí a jen tak trápit
nepřestanou. Vím o tom své, a tak se s tebou podělím o nejnovější poznatky v boji s pupínky, černými
tečkami. Jdeme na to…
Je normální, že se v našem těle během dospívání mění hormonya to přináší různé změny. I když některé
tyto změny se nedají vyřešit, dá se jim předcházet a zmírnit je správnou péčí, která je důležitá nejen v
pubertě.
Pokud používáte make-up, měli byste svou pleť důkladně odličovat každý večer. Nikdy byste neměli spát
s make-upem!Ideálníje odličovat se ve sprše, jelikož máte párou rozšířené póry a důkladně se odlíčíte.
Přestože korektor a make-up zakryje leccos, nejdůležitější je péče. Ale nezapomeňte, že i bezproblémová
pleť si ji zaslouží.
Bohatě postačí 3 kroky. ODLÍČIT, VYČISTIT, HYDRATOVAT. I mastná pleť potřebuje hydrataci. Nezapomínej
ani na hydrataci zevnitř a pij dostatek vody.
Pokud chcete vyhlásit akné souboj, zaměř sena několik oblastí. Tou první je vhodná čisticí
kosmetika používaná alespoň jednou denně. Kosmetické přípravky na pupínky a černé tečky by měly
obsahovat složky: kyselina salicylová, niacinamid, AHA a BHA, naopak na jizvy po akné jsou dobré: vitamin
C a alphaarbutin. Na aknózní pleť jsou také vhodné jílové masky.
Velmi důležité je nemačkat a neškrábat jednotlivé pupínky. Snažse omezit
sahání na obličej, protože tím se do pórů dostávají nečistoty. Akné
může zhoršovat také pití alkoholu nebo kouření.
Akné není známka méněcennosti, nedokonalosti a nejsme divní, protože
naše pleť není dokonalá. Věř, že v tom nejsi sám/a a že všechno má řešení.
Kristýna Dolejší, 8. A

VTIPY
HÁDANKY
Co je červené a špatné pro vaše zuby?
Cihla.

PANDEMIE, ČERNÝ HUMOR
Navštivte Českou republiku. Je to krásná země plná pozitivních lidí.

POČÍTAČE, POLITIKA
Ovčáček zakládá s prezidentem e-mail.
„Přezdívku máme, jaký dáme heslo?“
Zeman: „Pivo.“
„To je slabé, nějaké silnější.“
Zeman: „Rum.“

DOKTOŘI
„A ovoce jezte se slupkou. Je to mnohem zdravější,“ říká lékař.
„Jaké ovoce máte nejraději?“ ptá se lékař pacienta.
„Prosím, pane doktore, kokosové ořechy.“

POLICAJTI
„Zapomněl jsem v tramvaji láhev vodky, nepřinesl ji někdo?“ ptá se občan na policii.
„Láhev ne, ale přinesli toho, co ji našel.“

ČERNÝ HUMOR,POČASÍ
Víš, jaký je rozdíl mezi Vánoci a tornádem?
Žádný, při obou máš strom v obýváku.

POVOLÁNÍ
Jaký je rozdíl mezi upírem a právníkem?
Upír vám pije krev jen v noci.
Nathalie Knejflová, 6. B

SPOJ ČÍSLA A PÍSMENKA VE SPRÁVNÉM POŘADÍ,
OBRÁZEK SI VYBARVI.

Elen Štenglová, 6. A

PODZIMNÍ FOTKY

Sofie Šindelková, 6. C
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