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Z DENÍKU RYBÁŘE
Přečtěte si zkušenosti z letního
chytání pstruhů od jednoho z našich
redaktorů a rybářů zároveň!
ČTĚTE NA STRANĚ 2

GYMNÁZIUM - ANO ČI NE?
Zamyslete se nad plusy a minusy
přestupu na gymnázia očima
současných páťáků.
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Úvodní slovo
"A je to tady! Zase škola,
(m)učení a oprýskané školní
lavice... Pro nás deváťáky sice
poslední, ale o to zajímavější
školní rok..."
Tato slova běžela hlavou našim
editorkám z 9.A. Co přišlo
na mysl vám první školní den?
:-)
 
Máme za sebou první měsíc
nového školního roku. Naše
redakce nelenila a hrdě se pustila
do prvních článků tohoto roku.
Na rozjezd musím uznat, že
přináší velmi zajímavá
a neobvyklá témata. Chemický
pokus, podněty k zamyšlení,
rybolov a jezdectví. I co se dělo
v Úvalech. Nezapomněli jsme
ani novinky ze světa technologií.
A také se s námi zasmějete.
 
Milí čtenáři a milé čtenářky,
přeji Vám úspěšný a zábavný
školní rok 2017-2018!
(za redaktorský tým Míša
Pejchalová)

Vítejte ve škole :-)

foto: Michaela Pejchalová

První školní den na ZŠ Úvaly

foto: Michaela Pejchalová

Hledáme nové 
psaní-chtivé a 
spolehlivé 
redaktory a 
redaktorky !!!
Chceš se stát součástí redakce
školního časopisu?
Máš nápady?
Píšeš si básničky do šuplíku?
Rád fotíš?
Kreslíš komiksy?
Máš odvahu jít udělat rozhovor
s panem ředitelem?
 
Pokud si na něco z toho
odpověděl/a ANO, tak neváhej
a zaregistruj se!
 
Návod najdeš na stránkách
www.zsuvaly.cz/skolni-casopis
/ nebo přijď za Míšou
Pejchalovou.
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IFA 2017

foto: Zdroj: Wikimedia Commons Nokia
logo

na veletrhu představila svou
novou vlajkovou loď Nokia 8 -
telefon vyšší střední třídy
za cenu okolo 16 tisíc Kč a takto
nabídne třeba kovové tělo,
duální fotoaparát nebo 3 barevné
varianty. Motorola zde
představila dva nové telefony
vyšší střední třídy. První model
je Motorola Moto X4, který
za cenovku 11 999 Kč nabídne
třeba voděodolnost ip64
nebo skleněné tělo s kovovými
boky a nechybí ani dualní
fotoaparát. Další model je
Motorola Moto Z2 Play. Jedná

foto: Zdroj: Wikimedia Commons
Samsung Logo

se o novou vlajkovou loď této
splečnosti, která nabízí dualní
fotoaparát, 5,5 palcový displej
nebo třeba procesor Qualcoom
Snapdragon 835.

autor článku:
ADAM BERGL

třída 5.C

foto: Zdroj: Wikimedia Commons
Motorola Logo

31. září v Berlíně začala velmi
populární výstava IFA 2017.
Pro ty, kteří IFU neznají - jedná
se o jeden z největších veletrhů
s technikou, např. s mobily,
tablety, počítači atd. A teď už
k věci. Co se na IFĚ představilo
za novinky? LG předvedlo svou
novou vlajkovou loď LG V30.
Jedná se o mobilní telefon
s duálním fotoaparátem a velmi

foto: Zdroj: Wikimedia Commons
Alcatel logo

tenkými rámečky kolem
displeje. SAMSUNG na IFĚ
představil své nové chytré
hodinky Samsung Gear Sport
s 1,9 palcovým displejem
a senzorem srdečního tepu.
Zaujme také velké množství
řemínků. Dále prezentoval verzi
nového fit náramku Samsung
Gear 2, pro který nabízí 1,5
palcový displej a větší odolnost
oproti modelu Gear 2. Nokia

Iphone X
Letos Apple představil
kromě nového Iphonu 8 a 8 plus
také Iphone X. Je to poprvé, co
Apple představil tři mobilní
telefony najednou. Samotný
Iphone X je revoluční tím, že
nemá klasické domovské
tlačítko tzv. Home button a také
tím, že má bezdrátové nabíjení.
Představení Iphonu X bylo
uděláno elegantně a trailer
na Iphone X je velmi poutavý.
Iphone X nabízí 5.8 palcový
super retina displej bez rámečků.
O výkon se stará nový procesor
Apple A11 Bionic s 64 bitovou
architekturou. Nový mobilní
telefon také nabízí 12 MP
fotoaparát. Bohužel je nový

Iphone velký do všech stran,
a tak může jeho cena lehce
přesáhnout hranici 27 000 korun.

autor článku:
TOMÁŠ ROJ

třída 5.A

Úspěchy z Úval
Nový školní rok - nové úspěchy!
MDDM (městský dům dětí
a mádeže) se opět se svými
tanečníky a tanečnicemi vydá
na MISTROVSTVÍ SVĚTA!
Již v předchozích letech jsme
tam jeli a bylo to celkem
úspěšné - věděli jste, že Úvaly
jsou sídlem několika mistrů
světa? Tentokrát sázím
na rytmus II. Mistrovství
proběhne v Liberci a výsledky se
dozvíte v příštím vydání.

autor článku:
ANNA IROVÁ

třída 5.B

CHYTÁNÍ NA PSTRUHOVÉM 
RYBÁŘSKÉM REVÍRU

foto: www.guh.cz

na soutoku řek Malše a Černé,
ale pouze v době, kdy nepouštěli
vodní elektrárnu. Úplně nejlepší
to ale bylo v přehradě u Kaplice,
kde jsem chytil pět okounků
pstruhových. Celý výlet se mi
moc líbil, každý rybář by to měl
podstoupit.
 
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ 

autor článku:
MATĚJ IRA

třída 7.B

foto: Zachytame.cz

Letos v létě jsem si zkusil
chytání pstruhů. Moc jich tam
nebylo, ale vytáhl jsem
v pozdním odpoledni celkem
dva. Chytal jsem na menšího
Woblera a na gumovou rybku.

foto: www.woblery-ryfiz.cz

Základ je najít si místo a naučit
se házet přesně tam, kam chci.
Jinak dopadnete jako já. Všude,
kde jsem chytal, po mně zbyl
pověšený nějaký háček s rybkou
:-) . Moc ryb jsem nechytil, ale

foto: sas.srs-vodnany.cz

Wobler si u mě spravil pověst
těmi pstruhy a jelcem tlouštěm
50 cm, který byl chycen
na poslední chvíli těsně
před bouřkou a doslova po něm
vyskočil. Dále jsem si našel
místo, kde ryby byly, ale chytil
jsem akorát veverku/hrouzka
obecného. Nejvíc ryb bylo
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Jezdectví
Jezdectví se rozděluje do pěti
skupin: parkur, dostihy, drezůra,
western a cross-country.
 
Parkur: je skákání přes různě
vysoké překážky dosahující až 2
metry.
 
Dostih: je běhání na různé
vzdálenosti např. 2000 m.
 
Drezůra: v drezůře se jezdí různé
kroky od písmenka do písmenka.
 
Western: ve Westernu se jezdí
na jiném sedle než znáte
(anglické), jezdí se také jiné
disciplíny než obvykle.
 
Cross-Country: je ježdění
a skákání v přírodě.

foto: www.aschk.cz

autor článku:
BARBORA PÁCALOVÁ

třída 5.B
autor článku:

JULIE HOSTÁKOVÁ
třída 5.B

Motto
Šťastný ten, kdo se naučil
obdivovat, ale nezávidět,
následovat, ale nenapodobovat,
chválit, ale nelichotit, vést, ale
nemanipulovat.
 
W. A. Ward

autor článku:
MICHAELA

BAITLEROVÁ
třída 9.A

Vtipy
Víš, proč slimák nemůže utíkat?
Protože by mu vlály oči.
 
Víte, jak se chytá zebra?
Nejdříve ji honíte kolem
gumovníku, aby se jí
vygumovaly pruhy a pak se
chytá jako obyčejný kůň.
 
Která slova slyší žralok
nejraději, když pluje za lodí?
Muž přes palubu!
 
Proč ptáci odlétají na jih?
Protože pěšky je to daleko.

autor článku:
KRISTÝNA DREJČKOVÁ

třída 4.B

Jak si vytvořit hasící pěnu? autor článku:
BERTA BAŠTA

třída 5.D
autor článku:

LINDA BAŠTOVÁ
třída 5.D

autor článku:
TEREZA FLIEGELOVÁ

třída 5.D

Hasící pěnu vytvoříte snadně.
Navíc je účinná a zábavná. Ale
dejte při tom pozor, je lepší,
když vám bude pomáhat někdo
dospělý.
 
Na vyrobení této pěny
potřebujete:
1,5 sáčku prášku do pečiva
ocet
prázdnou sklenici od okurek
zapalovač nebo zápalky
1 čajovou svíčku
 
Jak na to:
Protože pro tento pokus
potřebujete hořící čajovou
svíčku, nechte si určitě pomoct
od dospělého. Nejprve vezmi

prázdnou sklenici od okurek
a nasyp prášek do pečiva na dno
sklenice. Teď na dno sklenice
postav čajovnu svíčku a nech si
ji od dospělého zapálit. Následně
nech pomalu a opatrně po stěně
sklenice stékat trochu octa.
 
Tip: Pokus se nejlépe vydaří,
když má sklenice baňatý tvar,
když je hrdlo sklenice užší než
její tělo.
 
Co se stane? A proč?
Když se ocet smíchá s práškem
do pečiva, začne pěnit. Krátce
poté zhasne plamen svíčky.
Když se smíchá prášek
do pečiva s octem, reagují spolu

a vzniká oxid uhličitý. ten se
ve sklenici rozpíná. Každý oheň
potřebuje k hoření kyslík.
Vznikající oxid uhličitý kyslík
ze sklenice vytlačuje,
a proto plamen svíčky zhasne.
 
Tento pokus je velmi zábavný
a zabere vám max. 10 minut.
Vyzkoušejte si ho i vy! (Ale jen
s pomocí dospělého).
 
(z knihy 50 báječných
experimentů)

Výhody a nevýhody gymnázia
Je začátek roku a hodně
dětí zvažuje přechod
na gymnázium. Proto
vám tady napíšeme
hlavní výhody
a nevýhody gymnázia.
 

1. Dojíždění:

Mnohá gymnázia jsou
vzdálená i stovky
kilometrů a proto je
dojíždění autem
nebo vlakem
nepohodlné.
 

2. Výuka:

Výuka na gymnáziu je
rozhodně kvalitnější, ale
i mnohem těžší, proto je
možné z jedničkářů
budou dvojkaři atd.
 

3. Stipendium:

Mnoho škol je placených
např. Open gate,
protože jsou některé
hodně drahé, existuje
stipendium. Ale získat
stipendium je mnohdy
těžší než se dostat

na samotnou školu. autor článku:
TOMÁŠ ROJ

třída 5.A
autor článku:

NIKOL SLAVÍKOVÁ
třída 5.A


