


Milí přátelé, drazí spolužáci, vážení rodiče

Možná držíte, tento časopis poprvé, a nebo jste již jeho ostřílení čtenáři,

každopádně Vám v tomto čísle chceme dodat spoustu nové inspirace,

naděje a hromadu příjemně strávených chvil u komiksu, příběhů, nových

rubrik a všemožných tipů na knihy, hry nebo výlety a horkých novinek ze

školního prostředí.

Za to vše bychom chtěli moc a moc poděkovat našim zapáleným novým

tvářím, kteří pro vás celé číslo nadšeně tvořili a vymýšleli. Díky moc

kamarádi! A taky velké díky Vám všem naši milí čtenáři, protože s Vámi

má naše práce smysl.

Přejeme Vám příjemně prožité okamžiky nejen při čtení tohoto časopisu :).

Vaše 

 
REDAKCE

 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO
 

 

 



KNIŽNÍ RECENZE
 

 

 

 
Nevíte, co číst? Rádi Vám poradíme!

 

 

Šestnáctiletá Bree hledá po smrtelné autonehodě své matky únik
před bolestí. Rezidenční program na Severokarolinské univerzitě
vypadá jako skvělé útočiště – ale jen do chvíle, než se Bree stane
svědkem útoku démona a dozví se o tajném studentském spolku
mýtonošů. Neúspěšný pokus vymazat jí vzpomínky probudí její

vlastní magické schopnosti... a tak se před ní otevírá nový svět, ve
kterém není nic jisté. Dokonce ani to, jestli smrt její matky byla jen

nehoda.

Mýtonoši

1984

(Vojta M., 7.třída)

(Vojta M., 7.třída)

Winston Smith provede v dubnu 1984 něco nepřípustného. Ve válečných
podmínkách Oceánie drcené krutovládou jedné Strany si začne psát deník,

kterému svěřuje pochyby, jež ho už léta mučí. Úředník londýnského Ministerstva
pravdy, kde se retušují, falšují či přímo likvidují dějiny, však ve svých zápiscích

obtížně hledá srovnání s dřívějšími normálními časy, jejichž útržky doluje ze
zasutých vzpomínek, dennodenně atakovaných přívalem propagandistických
žvástů. Je snad jediný, kdo si v téhle zemi zachoval zdravý rozum a paměť?

Opravdu kdysi zahlédl něco, co představuje zásadní trhlinu ve fazoně Velkého
bratra, z jehož všeobjímající náruče není úniku? Ve zrůdném, avšak svým

způsobem dokonalém totalitním režimu je Winstonova touha po špetce nezávislosti
možná předem odsouzena ke zmaru… Kniha, již autor dokončil v roce 1948,
ukazuje s prorockou jasnozřivostí smrtelné nebezpečí ideologie zaštiťující se

všeobecným dobrem, když žádá, aby se s ní lidé zcela ztotožnili.



 

 

Letopisy Narnie
Hledáš zajímavou knížku plnou dobrodružství a kouzel? V tomto případě Ti

doporučuji rovnou 7 knih: Letopisy Narnie. Dobře si počteš v klasice a zároveň
máš plný čtenářský deník. Nemáš co ztratit. Kdyby Ti připadalo, že 7 knih je na

tebe moc, klidně si vyber jen jednu. Každá kniha má svůj vlastní příběh. Zde
přikládám děj z první knihy: Hlavními hrdiny jsou sourozenci Petr, Zuzana,
Edmund a Lucie. Děj se odehrává za druhé světové války. V domu profesora

Diviše sourozenci objeví starou skříň, která je portálem do nové dimenze zvané
Narnie. Ve světě Narnie vládne zlá a krutá čarodějnice. S pomocí lva Aslana,

ztělesňujícího svrchované dobro, se jím podaří čarodějnici porazit a sourozenci se v
Narnii stávají králi a královnami. Letopisy Narnie napsal C. S. Lewis, který byl

jeden z nejúspěšnějších autorů moderní britské historie. Je známý díky svému dílu
z oblastí středověké literatury, křesťanské apologetiky, literární kritiky a beletrie.

(Vojta M., 7.třída)

(Sam H., 6.třída)

Sobí hora
Pozoruhodná sbírka třinácti povídek, tak

zvláštních, že je velmi obtížné vypudit je z mysli.
Zasahují do světa fantasy, magického realismu,
science fiction i severských lidových pověstí s

imaginárními bytostmi. Některé z těchto příběhů
jsou značně znepokojivé, ale zároveň humorné a
neuvěřitelně zvláštní. Výrazný autorský rukopis
Karin Tidbeckové má schopnost vyvolat v nás

intenzivní pocit odcizení vůči světu, o němž jsme
se domnívali, že ho známe, a nasměrovat k

trhlině v něm, z níž se muže vynořovat leccos
nepředstavitelného.



 

 

 
 

 

TIPY NA HRY A FILMY
Co dělat, když venku prší? 

 

 

 

 

 

 

 Zdá se ti že všechny počítačové hry jsou ohrané a nebaví tě? Mám pro tebe
jednu pecku - Hydroneer! Jde o hru, ve které se těží zlato a ostatní suroviny,
abys mohl postavit těžící stroje a pak domy také tam jsou auta na těžení a na

převážení věcí jinak jeto plně manuální hra je tam za potřebí voda, aby
fungovaly stroje a auta. Začíná se s lopatou a s dvěma kyblíky, mapou,

lucernou a základním autem. V průběhu hry můžeš těžit železo, zlato, rubíny
nebo třeba smaragdy. Z vytěžených surovin se dají kovat meče, kudly, ale i

prsteny, které můžeš prodat a za vydělané peníze nakoupit nejrůznější
pozemky vhodné na těžbu.

Hru doporučuji, sám ji hraji a baví mě to.

Jedná se o deskovou hru pro 3 – 6  hráčů. Je inspirovaná seriálem Hra o
Trůny. Tato hra má velký deskový plán rozdělený na několik polí. Ve hře
je několik rodů - rod Greyjoyů, Lannisterů, Tyrellů, Martellů, Starků a

Baratheonů. Každý hráč má svůj rod a obsazuje co nejvíce hradů, mezitím  
můžou ostatní hráči na sebe útočit. Hra má deset kol. Vyhrává hráč který

má nejvíce hradů do konce kol  nebo hráč co získá 7 hradů. 
Hra trvá zhruba dvě až tři hodiny.

 

Hra o trůny

Hydroneer

(Valča, T. 5.B)

(Niki, T. 5.B)



Na nože
Film plný zvratů a napětí z produkce Netflixu není nejnovější, ale
zaslouží si vaší plnou pozornost. Satirická krimi komedie Na nože
zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování
záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů, když
jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel

Craig pojme řešení případu po svém a vyšetřování každého člena
této rodiny se ukáže býti složitější, než se zpočátku zdálo. 

K zemi hleď

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), studentka astronomie, a její
profesor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) udělají
fascinující objev komety letící v našem solárním systému.

Problém je, že kometa letí přímo na planetu zemi. Ten další
problém? Nikoho to vážně nezajímá. Ukázalo se že upozornění
lidstva na kometu velikosti Mount is je nepohodlná skutečnost,

kterou lidé nechtějí slyšet. Celý film je satira na vládu,
dezinformace, média a hloupost lidí v krizových situacích.

Jih proti severu
Jih proti Severu je americké historické filmové drama natočené v roce
1939, a někteří z vás určitě budou překvapeni, že tento film vidíte ve
školním časopise. Jih proti Severu je velmi úžasný film, který hraničí s

titulem jedním z největších klasických filmů 20. století, ale jeho námět a
délka hovoří proti jeho statusu mistrovského díla. Samozřejmě nebude
bavit všechny, ale ti co mají chuť odstoupit od filmů plných speciálních

efektů a přestřelek a dokáží ocenit výborné herce a předběhnutí doby, si
tento film určitě užijí. 

(Vojta M., 7.třída)



Celým jménem MUCHOLAPKA PODIVNÁ
 

CHARAKTERISTIKA
Mucholapka je vytrvalá vlhkomilná rostlina a v přírodě i v kultuře se dožívá

běžně věku přes 10 let. Vytváří přízemní růžici o průměru do 20 cm, vyrůstající z
cibulovitého asi 1 cm velkého podzemního útvaru, tvořeného ztluštělými

spodními částmi listů. Z tohoto útvaru vyrůstá několik drátovitých, 8 až 10 cm
dlouhých kořenů. Listové čepele jsou přeměněny v pohyblivý lapací orgán. 
V letním období, kdy je dostatek světla i kořisti, vyrůstají vzpřímené listy s

úzkými řapíky a dobře vyvinutými pastmi.
 V zimě pak dominují široké asimilační plochy řapíků se zakrnělými lapacími
čepelemi. Do dnešní doby bylo vyšlechtěno velké množství různých forem a

variet této rostliny. 
 

                                                        VÝSKYT                                                             
Mucholapka dnes roste pouze na několika místech přirozených stanovištích se

odhadují pouze v Severní a Jižní Karolíně (JV USA). Je registrována mezi 
 ohroženými druhy, přesto jí neustále ubývá. Počty na přirozených stanovištích se

odhadují pouze na několik desítek lokálních populací.
 

Soutěž o květinu z Fata Morgana u 7. třídy (č. učebny 33).

1. Z čeho se skládá lapací list mucholapky podivné?

2. Čím se převážně živý mucholapka podivná?

3. Kdo jako první popsal mucholapku podivnou a v jaký rok?

 

S odpovědí můžete zajít za zástupci Fatamorgany (Bára Holá, Bára Herchlová - 7. třída)

nebo za paní učitelkou Petrou Masopustovou.

!POZOR! - vyhrát může jen jeden!

 PŘÍRODOVĚDNÝ KOUTEK
o rostlinách a zvířatech

 

 
Dionaea neboli Mucholapka

(Bára Hol., 7.třída)



 

 

 Axolotl mexický, česky také zvaný vodní dráček, chodící mlok nebo tygří mlok, je

středně velký obojživelník vyskytující se v mexických jezerech Lago de Xochimilco

a Lago de Chalco. 

 

ZAJÍMAVOST

Pokud přijde během života o nohu nebo kus žáber, v krátké době mu doroste. Z

toho důvodu je často chován pro laboratorní účely.    

 

  POPIS 

Tento podivuhodný tvor dorůstá velikosti zhruba dvacet pět centimetrů a může

vážit až 300 gramů. Nejčastěji má černé nebo šedé zbarvení, v zajetí se dají chovat

různé barevné varianty, velmi oblíbení jsou albíni. Axolotl má nápadné žábry, díky

nim si vysloužil přezdívku vodní dráček. 

                     

CO ŽERE?

Axolotl patří obojživelníky a je masožravý. V zajetí se živí nitěnkami, patentkami,

plži, rybami. Proto není vhodné chovat axolotly společně s rybami. Můžete mu

nabídnout i nitěnky v sušené formě. Vhodné je krmit pinzetou, aby měl chovatel

přehled, kolik toho který axolotl sežere.

                                                                 

 

Axolotl mexický

 

(Anička R., 5.B)



TIPY NA VÝLETY
 

 

 



SPORTOVNÍ OKÉNKO
 

 

 
Krasobruslení je druh bruslařského zimního sportu, ve kterém je kladen důraz na
umělecké ztvárnění piruet, skoků a kroků. Dělí se do čtyř základních disciplín, ve

kterých běžně soutěží muži i ženy. Krasobruslaři se utkávají v soutěžích na národní
a mezinárodní úrovni, jako jsou např. mistrovství Evropy, mistrovství světa,

národní mistrovství, Grand-Prix v krasobruslení aj. Krasobruslení je také jednou z
oficiálních disciplín zimních olympijských her. Mnoho krasobruslařů působí po

skončení své závodní kariéry jako trenéři, nebo vystupují v různých ledních revue. 

Krasobruslení

První žena která skočila čtverný skok ve třinácti letech.

Alexandra Trusova

Pravidla a soutěže
První mezinárodní krasobruslařské soutěže se konaly roku 1882 ve Vídni, podle

soutěžního řádu zvaného Regulativ. Tento Regulativ později převzala také
Mezinárodní bruslařská unie, a tak vznikla pravidla, která v pozměněné podobě

fungují dodnes.

(Sofča, H., 5.B)



ODPOSLECHNUTO VE ŠKOLE
Soví speciál z doby covidové

 

 

Žákyně 6. třídy
 „Na online výuce se mi nelíbilo, když
někdo schválně neodpovídal. Na online
výuce nevidím žádné velké plusy a

zpátky bych ji nechtěla. Do školy chodím
ráda." 

 
 

Žák 5. B
 „Online výuka se mi rozhodně líbila.
Mohl jsem dýl spát a byla kratší.
Rozhodně bych to chtěli znova.

Nevýhoda bylo, že jsme se nemohli
vídat." 

 
 

 
Pro žáky i učitele jsme si připravili nelehkou anketu související s online výukou a

hygienickými opatřeními ve škole. Doufáme, že Vás odpovědi pobaví a přiblíží
Vám, jak situaci vnímají obě strany barikády. 

 

Žáci 1. třídy
 „Vadí nám, že se nemůžeme vidět." 

 „Z roušek mě svědí hlava."
 „Ve škole mě to baví. Paní učitelka je

na nás hodně hodná."
 „.... a máme ji rádi!"

 



 

 

 „Ze začátku byla hodně náročná na
organizaci. I učitelé, i žáci se museli s
Teamsy seznámit a občas to nebylo

jednoduché.
Nevýhodou byla v některých případech

spolupráce ze strany žáků. Občas jsem si
připadala, že si povídám sama se sebou. 
Znovu už bych online výuku nechtěla, lépe

se mi učí prezenčně - ve škole."

 
 „Nejnáročnější bylo udržet pozornost

žáků a přijít na to, jaký způsob
výuky je pro ně nejvhodnější. Žádné

zásadní plusy online výuky mě
nenapadají. Určitě bych nechtěl, aby

se online výuka opakovala."
 

I pro zástupce učitelského sboru jsme si připravili záludné otázky. Ptali jsme se,
jestli pro ně byla online výuka náročná a jaké v ní spatřují výhody či nevýhody. 

(Bára Herch., 7.třída)



 PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
 

 

 

Dešťové kapky stékaly po okenních tabulkách všech domů ve
městě. Jen jedna dívka si však déšť užívala. Byla to Dita. Už
její zvláštní jméno vyzrazovalo, že ani ona sama není úplně

obyčejná dívka. Ostatní měšťany déšť zaháněl do jejich
vyhřátých domovů, naše hrdinka by však nejraději vyběhla
ven na zahradu a nechala by si kapky vody sklouznout do
vlasů. Tato mladá slečna byla stále zasněná, ale také velmi
krásná. Měla kaštanové vlasy, spletené pečlivě do dlouhého

copu, tvář posetou rozvernými pihami. Nyní pozorovala
venkovní svět za oknem. Lidé spěchající s deštníky po ulici,
stromy kývající se ve větru, to vše působilo v rytmu deště
fádně a monotónně. Dita cítila, že ji to vše začíná pomalu

uspávat. Podvolila se příjemnému pocitu a za chvíli usnula.
    ...

„Hola hej lidské mládě, vítám Vás v Říši dešťových kapek a
nočních motýlů!" ozvalo se zpoza mlhy. 

Prosím? pomyslela si Dita. Co to má být?  Postoupila dál do
mlhy a spatřila zvláštního motýla, jeho křídla hrála od hnědé,
přes tyrkysové odstíny po tmavě či bledě modrou. Na hlavě

měl malou černou buřinku a konce jeho spodních křídel
tvořily tvar šosu. „Urbanus proteus jméno mé, ještě jednou tě
zde vítám. Jaké jest jméno tvé?" otázal se elegantní motýl v

buřince. 
„Dita Smutná, pane."

„Krásné jméno, neobvyklé, ale čím Vám mohu posloužit drahá
slečno, co Vás sem přivádí?" Ditu znervózňovala motýlovo

vykání, ale snažila se být zdvořilá. 
„Promiňte, pane, já jen, prostě jsem jen usnula a pak jsem se

ocitla tady..." 
 Urbanus proteus se na chvíli odmlčel. „Zvláštní..." pronesl

pak tiše.

Říše nočních motýlů



„Nerozumím vám, co je zvláštní? Je to přeci jen sen, prostě jen

spím, pak se probudím a nic si nebudu pamatovat." Dita byla

naprosto zmatená. Vážně si teď povídám s nádherným

tropickým motýlem, o tom, jak moc je zvláštní že jsem člověk

a spím? Neměla bych se spíš já ptát, co dělá obrovský motýl s

buřinkou v mém snu ?!  

„Skutečně zvláštní..."ozval se opět její okřídlený společník.

„Víte slečno, toto není obyčejný sen, zdává se lidem s

posláním."

„Teď už opravdu nevím co si mám myslet, pane. Vy tedy

říkáte, že mám nějaké poslání?" stále tápala Dita. „Celý život

žiji s matkou v činžovním domě, chodím ze školy pomáhat do

čistírny a zase domů. Jedinou útěchou je mi naše Ťapka a

hodiny biologie. Vážně nevím, čím bych mohla být nějak

zvláštní?!" 

Pana Urbana zřejmě proud vychrlených slov nijak nezaskočil a

pokračoval dál. „Žádný omyl se nekoná, ať už si to myslíte

nebo ne, jste prostě výjimečná a myslím, že byste měla začít

hledat v čem," vyhrkl na ni pro změnu on.

„Pojďte za mnou," řekl pak úsečně.

A co bude dál? Na pokračování si můžete počkat do příštího

vydání, ale pro kreativní duše, je tu také 2. možnost...Dotvořte

příběh podle sebe a může být otisknut spolu s tím původním!

Své nápady zašlete do konce jara na email

herchlovab@gmail.com  

(Barča Herch., 7.třída)



(Vojta M., 7.třída)


