LYŽÁK 2022
Letos se na naší škole oproti předchozím rokům konali lyžáky dokonce dva a to první pro naše sedmáky,
který se konal od 9.1. do 14.1. a druhý pro naše osmáky, který začal 16.1. a skončil 21.1. No a my vám
přinášíme krátkou reportáž z lyžáku našich osmáků.

16.1.
Příjezd do Rokytnice nad Jizerou proběhl hladce a my jsme se mohli vydat k našemu bydlení na
následujících pět dní.První den jsme se zabydlovali, někteří z nás si půjčovali lyže ve zdejší půjčovně a před
večeří jsme se vydali na krátkou procházku k horské chatě Světlance. První večer se nesl ve znamení hraní
deskových her.
17.1.
V pondělí jsme šli konečně na svah. Zde jsme se rozdělili do několika družstev od začátečníků až po nejlepší
lyžaře a měli jsme dokonce i pětičlenné družstvo snowboardistů. Po obědě jsme měli chvíli klid a šlo se zase
na svah. Začátečníci trénovali brzdění a zatáčky, zatímco nejlepší lyžaři už si užívali jízdu v areálu. Poté tu byla
jako každý večer možnost jít s panem učitelem před večeří běžkovat. Večer šla 8.A s panem učitelem
Zatloukalem na procházku k chatě Světlance a zbylé dvě třídy hráli Hádej kdo a jiné deskovky.
18.1.
V úterý jsme byli dopoledne i odpoledne opět na svahu. Večer byla na procházce k chatě Světlance 8.B, kde
jsme stejně jako zbylé dvě třídy hráli deskové hry, akorát trochu na jiném místě.
19.1.
Středa byl odpočinkový den. Dopoledne šli na svah tři z šesti skupin a zbylé tři skupiny se vydali na procházku
dolů do města, kde jsme měli krátký rozchod, při kterém jsme si mohli něco koupit nebo se jen po městě
projít. Odpoledne se to otočilo, takže ti co dopoledne lyžovali, šli odpoledne do města a naopak ti, co byli
dopoledne ve městě, šli na svah.Večer se konala opět vycházka na chatu Světlanku, tentokrát ale jen pro
dobrovolníky a ti co se na chatu nevydali, hráli dole hry, které vymysleli někteří z našich osmáků, např.
městečko Palermo a pantomimu.
20.1.
Poslední den kdy jsme si mohli lyžování pořádně užít. Ve čtvrtek už se dostali někteří začátečníci a
snowboardisti do areálu, takže na vleku za chatou už byli jen začátečníci. Odpoledne se do areálu dostala
další začátečnice. Večer šla na chatu Světlanku 8.C, zbytek hrál hry a ke konci večera se konala diskotéka na
rozloučenou.

21.1.
Ráno po snídani jsme se začali balit a vyklízeli jsme pokoje. Poté jsme šli všichni v 9 hodin ráno na svah za
chatou, kde nám uspořádali závody ve slalomu. Před obědem vyhlásili výsledky závodů a my si zde vzali
památkové nákrčníky a vítězové dostali medaile. Po obědě už jsme vyrazili k autobusům. Cestou zpátky do
Jihlavy jsme měli ještě krátkou zastávku na benzínce a asi hodinu potom už jsme byli doma. Do Jihlavy jsme
se vrátili všichni zdraví bez jediné zlomeniny a taky se spoustou krásných zážitků.

A JAK JSME SI LYŽÁK UŽILI?
Lucka, 8.C:
„Lyžák jsem si moc užila. Lyžovat jsem na začátku neuměla. Teď je týden po něm a umím. Za mě to byl asi
nejlepší zážitek s naší třídou a určitě bych si něco podobného zopakovala. Spojil nás hodně dohromady a díky
němu se bavíme více i třídy navzájem.“
Ester, 8.B:
„Mně se na horách líbilo hodně, byla jsem ráda, že jsem tam jela naučila jsem se tam lyžovat měli jsme super
instruktora, ale nejlepší jsou stejně ty zážitky s lidma, které znáš.“
Tomáš, 8.A:
„Tak na lyžáku to bylo hrozně super, sblížil jsem se s hodně klukama i holkama. A nejlepší bylo to, že tam
bylo hrozně srandy.“

Nela Krejčová a Vendula Pechová, 8.B

VESMÍR
Pro začátek pro vás máme jednu zajímavost, věděli jste, že každý den se objeví 275 milionů nových hvězd ?
My také ne. :D

Venuše
Další planetou naší sluneční soustavy je Venuše. Venuše je druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě. Je
pojmenována po římské bohyně lásky a krásy Venuši. Okolo Slunce oběhne jednou za 224,7 pozemského
dne. Teplota na Venuši dosahuje až 464°C. Jeden den na Venuši trvá déle, než celý rok na Zemi.

Země
Hned po Venuši následuje dalsí planeta. Planeta Země. Země je jediná z celé sluneční soustavy na které je
život! :O Jsou tu nejlepší podmínky pro život, je tu voda a teplota 14°C. Země vznikla před 4,6 miliardami let.
Okolo své osy se otočí za 365 dní. Na obežné dráze kolem Země se nachází více než 8000 kusů vesmírného
odpadu.

Sofie Šindelková, 6.C

ZIMNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
Kozoroh
Živel: Země
Planety: Saturn
Barva: šedá, tmavě hnědá, černá
Kameny: malachit, onyx, zelený turmalín, černé korály, černé perly
Povaha: ženská
Opačné znamení: Rak

Vodnář
Živel: Vzduch
Planety: Uran
Barva: fialová a růžová
Kameny: akvamarín, tyrkys, ametyst, fluorit, magnesit
Povaha mužská
Opačné znamení: Lev

Ryby
Živel: Voda
Planety: Neptun
Barva: fialová a modrá
Kameny: ametyst, modrý safír, opál, perly, fluorit
Povaha: ženská
Opačné znamení: Panna
Ema Ligmajerová a Klára Pecháčková, 6.C

ZOO KOUTEK
KORÁLOVKA KRÁLOVSKÁ
V našem školním zoo koutku nejsou jenom malá, roztomilá zvířátka, ale je tam i jeden had. Jmenuje se
Profesor Snape. Je to korálovka královská.„Snape je ve škole 11 let. Přišel už jako mláďátko. Přinesla nám ho
jedna paní učitelka přírodopisu. Teď se o Snapea stará paní učitelka Slámová,“ říká paní učitelka Dagmar
Kostková.

Snape se krmí vždy jednou za měsíc. „Dostává laboratorní myši,“ dodává paní učitelka. Na letní prázdniny si
Snapea vždy musí vzít nějaká paní učitelka domů a v září zase zamíří do školy, stejně jako my.
V přírodě existuje jeden druh podobný korálovce. Se jménem korálovec. Korálovec je velice jedovatý had s
podobným zbarvením.
Korálovka se ale chytře maskuje jako korálovec, aby ji někdo nemohl sežrat. Korálovka na rozdíl od korálovce
není jedovatá.
Hadi rozhodně nejsou slizcí, ale naopak jsou na dotek velice hebcí. Hadi nic neslyší, ale cítí vibrace, takže
přesně ví, kde se nacházíte. Korálovka měří od 40 do 150 cm . Patří k hadům, kteří jsou vhodní pro úplné
chovatelské začátečníky. I ona, stejně jako mnohé korálovky, má klidnou povahu, snadno si zvykne na
manipulaci a útočí pouze na to, co se jí vleze do pusy. Ve volné přírodě korálovka královská obývá horské
oblasti od jihozápadu USA až po severní Mexiko. Své útočiště nevyhledává jen ve skalách, v hromadách
kamení a v křovinách, ale také poblíž vody. Krmí se drobnými hlodavci, ještěrkami, vejci, ale i ptáky. Tak co
půjdete se podívat na Profesora Snapea?

Barbora Zelníčková, 6.A
Fotky Elen Štenglová, 6.A

JAK UDRŽET PŘÍRODU ČISTOU
•
•
•
•

Nevyhazovat v přírodě odpadky, PET lahve, plastové sáčky (co si do přírody přinesu to si také odnesu)
Nevyhazovat zbytečně oblečení (můžeme darovat charitativní společnosti)
Vyhýbejte se palmovému oleji (je vytvořen z palem a kácí se velké množství pralesů, umírají kvůli
tomu živočichové)
Spotřebujte méně papíru (pokuste se omezit spotřebu papíru, případně používejte recyklovaný
papír)
Ve vzduchu je 21 % kyslíku, 78 % dusíku a 1 % jiných plynných látek.

Toto nám dala příroda.

Toto jsme dali my jí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Životní prostředí je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo
mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence
organismů,
včetně člověka a
je
předpokladem
jejich
dalšího
vývoje.
Složkami
je
především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Uvedená definice je pak bez své
první věty i definicí legální.

ruská jaderná elektrárna

David Rychecký, Matěj Vlček, Ondřej Jakvid, 6.D

AGILITY

Agility může dělat úplně každý s jakýmkoliv psem. Samozřejmě některá plemena se na agility hodí víc jako
např. border kolie, sheltie, australský ovčák či chrt.

Pravidla
Překážky na trati se dělí do tří skupin – skokové, zónové a probíhací. Mezi skokové překážky řadíme skok
vysoký, skok daleký, zeď, viadukt a proskokový kruh, mezi zónové řadíme kladinu, áčko, houpačku a stůl,
do probíhacích patří tunely pevné, látkové a slalom. V optimálním případě překonává závodní tým (psovod
a pes) parkur bez penalizace a v čase kratším, než je předepsaný. Důvody k penalizaci mohou být v zásadě
tři – chyba, odmítnutí a překročení časového limitu.

Chyby
Za chybu se počítá shození laťky u skoku vysokého, shození části zdi, odraz od překážky u skoku dalekého,
minutí branky ve slalomu (s výjimkou první), nedošlápnutí psa do kontaktní zóny u zónových překážek,
seskočení z houpačky dřív, než se dotkne země, nedodržení časového limitu výdrže na stole a obvykle u
kategorie začátečníků neúmyslný kontakt se psem.
Zvláštním druhem chyby je překročení tzv. standardního času. Pokud tým překonal parkúr v čase horším než
standardním, ale lepším než maximálním, je to považováno za chybu a každá setina sekundy, o kterou je
překročen standardní čas, je penalizována jednou setinou trestného bodu (čas běhu se měří na setiny
sekundy – čím dál obvyklejší je elektronická časomíra). Za odmítnutí se považuje minutí nástupní strany
překážky (např. pes překážku oběhne a musí se vrátit, stačí ale, aby pes minul překážku a současně proťal
rovinu, ve které je nástupní hrana překážky – prostě překážku mine) a minutí první branky ve slalomu. Každá
chyba a každé odmítnutí je ohodnoceno 5 trestnými body. Počet chyb není omezen, maximální povolený
počet odmítnutí je 2 na jeden běh.
Ema Ligmajerová a Klára Pecháčková, 6.C

DEGILITY
Degility se liší od mnoha jiných psích sportů, kde hraje roli rychlost a čas. V případě degility je na prvním
místě zábava. Degility je zaměřeno na rekreační sportovce, kteří hledají rozmanitost a zaměstnání, aniž by
museli soutěžit s ostatními. Tento sport je v podstatě kombinací agility a mobility. Mohou jej provozovat i
starší nebo handicapovaní psi. Na trati jsou umístěny různé překážky jako jsou roury, houpačky, tunely nebo
pneumatiky. Pro její překonání mají psi tolik času, kolik potřebují.

Základní princip
Pes prochází různými stanicemi, které jsou nabízeny v odlišných stupních obtížnosti. Hlavní důraz je kladen
na přizpůsobení všech cviků potřebám příslušného psa. V degility není předem dané pořadí. Stanice mohou
být navrženy flexibilně a zvládnuty v libovolném pořadí. Na hřišti se znovu a znovu objevují známé prvky,
které lze ovlivnit pouze volbou úrovně obtížnosti. Do tréninku však stále přibývají nové úkoly, aby to bylo
pestré. Každá stanice může, ale nemusí být provedena. Cvičení se však může zúčastnit každý pes, protože
jsou speciálně přizpůsobena potřebám psa. Degility lze využít pro smysluplné zaměstnání a využití, pro
cílenou cvičební terapii.

Flyball
Týmový sport flyball slibuje spoustu legrace a akce. Soupeří proti sobě šest týmů složených ze psa a majitele.
V jakémsi štafetovém závodě začíná první pes z týmu. Na povel psovoda běží přes několik překážek k
metacímu automatu, který aktivuje tlapkou. Poté pes chytí hozený míček a přes čtyři překážky doběhne zpět
ke startovní čáře. Jakmile čáru s míčem v tlamě překročí, vyběhne další pes z týmu. Tým, který chytí a přinese
všechny míčky jako první, vyhrává.

Dogdancing
Tanec se psem (anglicky také nazývaný „Heelwork to music“) mohou laici považovat za absurdní a pro psy
nevhodný. Základem dogdancingu jsou však přirozené pohyby a schopnosti psa. Při tomto sportu se
používají základní cviky poslušnosti, pohyby a triky, jako je chůze u nohy, sezení, skákání nebo slalom. Majitel
z nich vypracuje specifickou choreografii na zvolenou hudbu.
Jednotlivé prvky choreografie lze přizpůsobit individuálním možnostem psa. Dogdancing je tak vhodný pro
každého zdravého psa, bez ohledu na to, jak je velký, těžký nebo rychlý.

Ema Ligmajerová a Klára Pecháčková, 6.C

B.A.R.F.
Zkratka B.A.R.F. pochází z anglického „Bone and Raw Food“neboli„syrová strava a kosti.“Pes je přece jenom
šelma. Kvůli granulové stravě přestane fungovat původní trávení kostí a syrového masa.Čím je pes mladší,
tím lépe zvládá přechod na BARF. U staršího psa nebo u psa s problematickým trávením musíme zvolit
postupnější přechod.
OVOCE a ZELENINA: Podávají se syrové a případně bez pecek. NESMÍME podávat citrusy nebo nadýmavé
druhy, ty se špatně tráví. Lépe než nastrouhané je vhodnější to dát do misky na kostky nebo plátky.
MASO: Pokud pes hůře tráví, může se maso lehce povařit, ale jinak se dává syrové. Jako nejlehčí a
nejpoužívanější maso při přechodu je kuřecí a jehněčí. Dále se často používá telecí,drůbeží, ryby, jelení apod.
Podáváme kusové, namleté, ale také s kostí např. kuřecí skelet nebo kachní krky.
KOSTI: Kosti se NIKDY NESMÍ DÁVAT VAŘENÉ! Protože jsou křehčí, můžou se snadno zlomit na velice ostré
kousky a způsobit závažné potíže. Musí být obalené dostatkem masa např. kuřecí skelety, kachní krky, hlavy
a hřbety, hovězí oháňka, krůtí stehno apod.
VNITŘNOSTI: Např. dršťky, kuřecí žaludky, játra, ledviny, slinivka, vemeno apod.
DOPLŇKY:Rozdrcená skořápka zakápnutá kapičkou citrónu, aby se z ní vypustily potřebné látky (vitamíny),
lněné semínko, občas pár brambor, těstovin či rýže. Potom také minerální přípravky na hezkou srst, klouby,
zdravé zuby, zrak, nemoc atd. Můžeme zvolit lososový olej, kelpu (mořská řasa),collagen, ostropestřec (olej,
prášek), pivovarské kvasnice.
Kdyby se někdo chtěl dozvědět víc, tak je o tom i kniha, která se dá najít v městské knihovně. Je od
spisovatelky Kateřiny Novosadové a je v ní vše potřebné pro správné psí stravování.

Kristýna Dolejší, 8.A

ŽIVOT SPISOVATELKY BOŽENY NĚMCOVÉ
(*4.2.1820 - †21.1.1862)

Božena Němcová, rodným jménem Barbora Novotná a později Barbora Panklová se narodila ve Vídni české
služce a panskému kočímu. Příjmení Panklová má po svém otci a dostala ho po svatbě její matky a jejího otce
v srpnu 1820. Její původ je ale zpochybňován. Někteří totiž tvrdí, že mohla být nemanželskou dcerou sestry
vévodkyně Zaháňské a Panklovi ji adoptovali.
Po Barbořině narození se rodina usadila v Ratibořicích u České Skalice na statcích kněžny Zaháňské, u které
její otec pracoval. V dětství neměla na Barboru velký vliv jen její babička Magdaléna Novotná, ale také pobyt
v rodině německého panského správce, kde poprvé přišla do styku s literaturou.
Už jako sedmnáctiletá byla Barbora pod nátlakem jejích rodičů provdána za úředníka finanční stráže, který
byl však dvakrát starší než ona. K oltáři vedl Barboru otec a její matka se svatby vůbec nezúčastnila. Jejich
manželství rozhodně nebylo nijak zvlášť šťastné. O řadu let starší Josef byl výbušný, drsný muž, který byl toho
názoru, že se žena má jen starat o domácnost, rodit děti a pro sny a přání své krásné ženy neměl pochopení.
Josef byl také kvůli jeho politickým názorům často překládán z místa na místo, tudíž rodina, která se brzy
rozrostla o čtyři děti, trpěla nouzí. Přes všechny potíže se Barbora stále vzdělávala a své naděje upínala čím
dál více především k vlastním literárním pokusům.
Když rodina konečně zakotvila v Praze, začala se Barbora setkávat se všemi představiteli tehdejší české
kultury. Začala psát a uveřejňovat své básně v časopisech. Zde také poprvé použila místo jména Barbora
jméno Božena. V roce 1845 se rodina opět stěhovala, tentokrát na Chodsko.
Vlastenectví manželům Němcovým přinášelo nemalé problémy, tajná policie je stále sledovala. Za nástupu
Bachova absolutismu se situace ještě zhoršila to hlavně kvůli tomu,že se Božena nebála říkat své názory
nahlas a veřejně.V tuto chvíli pochopila rozdíl mezi opravdovým a opatrným vlastenectvím měšťáků.

V roce 1850 byl její manžel přeložen do Uher, tam s ním však Božena nejela a i s dětmi se vrátila zpět do
Prahy. Manžela v Uhrách navštívila asi jen třikrát a tyto návštěvy využila hlavně kvůli shromažďování
materiálů k psaní pohádek. Z malých honorářů za literární činnost se však jí i dětem žilo bídně. Její manžel jí
navíc odmítal posílat peníze. Další problém byla také spisovatelčina nemoc a úplným dovršením neštěstí byla
smrt jejího milovaného syna Hynka. Z jeho smrti se spisovatelka nikdy nevzpamatovala. Němcová, tehdy pod
stálým dohledem tajně policie, byla mnohdy nucena doprošovat se pomoci přátel, mnozí se od ní ale
odvrátili. V této těžké době vznikalo její nejznámější dílo Babička. Ani její vydání však neznamenalo obrat ve
spisovatelčiných osudech a Božena umírá v roce 1862.
Dílo Boženy Němcové:
Mezi její nejznámější díla a nejoblíbenější díla patří samozřejmě Babička, zachycující její dětství, Divá Bára,
V zámku a v podzámčí nebo Pohorská vesnice. Je autorkou sedmi svazků Národních pohádek a pověstí a
deseti svazků Slovenských pohádek a pověstí. Pohádky Božena nezachycovala v podobě, v které se k ní
dostaly, ale sama je s úpravami převyprávěla. Hrdiny povídek jsou většinou prostí lidé, které vykresluje až
idealisticky a staví je do kontrastu s boháči a vrchností. K tvůrčí práci ji přiměl hlavně pobyt v Praze a její styky
s představiteli tehdejší české kultury. Božena bývá jako spisovatelka někdy řazena k pozdnímu romantismu
nebo ranému realismu, většinou je však umisťována na rozhraní těchto dvou směrů, popřípadě je
označována za autorku, která se těmto řazením vymyká.
Zajímavost:
Přesné datum narození Boženy Němcové není známo. Někteří historici a badatelé vycházejí z údajů v matrice
města Vídně, podle kterých se 4. února 1820 na předměstí Alservorstadt narodila Barbara Nowotny. Druhou
teorií, podporovanou například historikem Jaroslavem Šůlou, je však, že se Božena Němcová narodila
2. května 1818 ve Slezsku. Hlavním podkladem této teorie jsou záznamy ze školní matriky v České Skalici.
Barbora navštěvovala tuto školu v letech 1824–1830, což činí rok narození 1820 nepravděpodobným. Je tedy
možné, že byla Božena starší, než si všichni myslíme.

Nela Krejčová, 8.B

ROBLOX

Roblox je multiplayerová free-to-play online platforma umožňující hráčům designovat vlastní hry (pouze na
počítači) a sdílet je s ostatními. Byla vyvinuta studiem RobloxCorporation, které bylo založeno Davidem
Baszuckim a Erikem Casselem v Americe v roce 2004. Původní název hry byl DynaBlocks. Roblox byl oficiálně
vydán v září 2006. K červnu 2020 měla hra 150 milionů aktivních hráčů.

staré logo Roblox

Při instalaci hry Roblox na PC je stažen také program Roblox Studio, v němž lze vytvářet vlastní hry, za které
lze získávat herní měnu, tzv. Robuxy (Robloxové dolary). Dříve existovaly Tickety (lístky – měna za kterou se
kupovaly obleky), které byly později sjednocené do Robuxů. Na měsíční kup 450 robuxů (v nabídkách i více)
lze koupit tzv. Roblox Premium, původně Builders Club. V Robloxu je možné chatovat online.

David Rychecký, Matěj Vlček, Ondřej Jakvid, 6.D

ANIME
Minule jsme vám vysvětlili, co je to Anime. A dnes vám vysvětlíme, proč je Anime dobré a proč byste se na
to mohli kouknout. Většina lidí si myslí, že Anime propaguje 18+ kontent. Ale to tak není!

Anime je zajímavé svým stylem, obsahem a animací.
Anime má hodně žanrů a každý si tam najde něco svého.

Další doporučení:
Blend S

Noragami

Priorita Wonder Egg

Komedie/Romantika/

Komedie/Dobrodružství/

Drama/Fantazie/

Každodenní život

Akce/Nadpřirozený

Denní rutiny

1. série 12. epizod

1. série 12. epizod, 2. série 13. epizod

1. série 12. epizod

Karolína Horáčková a Valeria Kozma, 8.A

KŘÍŽOVKA MARVEL
1.Jak se jmenuje jedna z postav ze Strážců galaxie?
2.Kdo stvořil Eternals?
3.Kdo je Morgan Stark pro Tonyho?
4.Jako co používají v TVA kameny nekonečna?
5.Jak se jmenuje Thoruv otec?
6.Z jakého materiálu vyrobila Shuri Buckymu novou ruku?
7.Kolik je dohromady všech spiderman filmů?
8.Kdo je člen Strážců galaxie co mluví jinak než ostatní?
9.Kam se vydali Natasha a Clint hledat jeden z kamenů nekonečna?
10.Jak se jmenuje nový animovaný seriál od Marvelu?
11.Kdo je hlavní záporák ve filmu Avengers:Age of Ultron?
12.Jaké je příjmení herce,který hrál Petera Parkera v dualogii Amazing Spiderman?
13.Jaká je barva kamene mysli?

TAJENKA:

Nela Krejčová a Vendula Pechová

ZIMNÍ LUŠTĚNÍ

Vyhledej následující slova:

zima, Vánoce, cukroví, lyže, sněhulák, bruslení, stromeček, iglú, rampouch, sáně, čepice,
mráz, kabát, ozdoby

Elen Štenglová, 6.A

Adéla Pecháčková, 6.C

ZIMNÍ FOTKY

Sofie Šindelková a Terezie Pollacková, 6.C
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