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ROZHOVOR S TRENÉREM
FLORBALU
Sledujte  další  zajímavé  odpovědi
učitele  tělocviku  a  zároveň  trenéra
florbalu na ZŠ Úvaly!
ČTĚTE NA STRANĚ 3

EXKURZE DO LIDOVÝCH
NOVIN
Naše  redaktorky  popisují  průběh  a
své  pocity  z  návštěvy  redakce
Lidových  novin.  Komu  za  návštěvu
vděčí?
ČTĚTE NA STRANĚ 5

Úvodník  
Milí čtenáři a milé čtenářky,
 
právě držíte v ruce nové
Podzimní vydání našeho
školního časopisu Život školy.
Čekají na Vás články od již
známých redaktorů, ale i
prvotiny nových členů našeho
týmu. Toto číslo je i na svých

skromných šesti stranách
naplněné textem odshora dolů.
Dozvíte se, co se během října
dělo na ZŠ Úvaly. Čekají Vás
technologické novinky i aktuality
ze sportu. Naši redaktoři se ale
nebojí ani závažnějších témat,
jako je záchrana deštných
pralesů a zvířata v nich žijících.

Na závěrečné straně si
oddechnete při čtení toho, co vše
znamená pro naše redaktory
podzim - popisem i básní.
 
Příjemné počtení a krásný
podzim Vám přeje šéfredaktorka
Míša Pejchalová

Motto
Naděje v budoucnost je síla
přítomnosti.
      R. Rienecker

autor článku:
MICHAELA BAITLEROVÁ

třída 8.A

HALLOWEEN NA ZŠ ÚVALY

foto: Michaela Pejchalová, Halloween ve třídě 6.A

Technologie
Nakupujete rádi, ale vadí Vám,
kolik Vám to zabere času? Čtěte
technologickou novinku, kterou
popisuje článek na straně 5.
O novém modelu škodovky se
zase dozvíte na straně 4.

Návštěva 
středověku...
Jeden z našich redaktorů
popustil uzdu své fantazii a
velmi poutavě Vám popsal, jak
by mohl vypadat takový návrat
do minulosti... Čtěte na straně
2!

Halloween
Halloweenské veselí bylo na
konci října a začátku listopadu
všude kolem nás. O tradicích
čtěte na straně 5 a o průběhu na
naší škole na straně 3.

Záchrana 
pralesů
Že ani naši redaktoři nejsou
lhostejní k ničení přírody kolem
nás, se dozvíte v článku na
straně 2. Čtěte reportáž o
deštných pralesech a třeba i Vás
namotivuje ke změně chování!
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Deštné pralesy volají S.O.S 
Při slovu prales se nám vybaví
mohutné stromy, spletité liány a
nádherné květy exotických
rostlin. V řece se prohánějí
piraně, papoušci vítají nový den,
opice přeskakují z větev na
větev a jaguár číhá na svou
kořist. To je tropický deštný
prales, jak ho známe z knížek.
Nemusí však tomu být napořád.
Hluboké pralesy totiž stojí čelem
proti svému největšímu nepříteli
- civilizaci.
Během posledních 30. let jsme
dokázali zničit přes 80% všech
deštných pralesů na světě.
Největší jsou v oblasti Jižní a
Střední Ameriky, Jihovýchodní
Asie a africké řeky Kong, které
se den ode dne zmenšují.
Příčinou tohoto odlesňování je
především kácení stromů, chov
dobytka, těžba nerostných
surovin a budování silnic a
elektráren uprostřed džungle.
Obchod se dřevem má na
svědomí okolo 25% pokácených
lesů, chov dobytku na
hamburgery zabírá každý rok
přes 7 700 čtverečních mil a
vyhání živočichy z jejich
domovů. Kromě toho však
vyhánějí z pralesu původní

foto: Jakub Jedlička, třída 9.C

Indiány a obsazují jejich místa
rozsáhlými budovami. To však
mluvíme pouze o Amazonském
deštném pralese. Oblast
Jihovýchodní Asie vlastní přes
176 obchodních společností,
které zde budují své plantáže, na
nichž pěstují kaučuk s
palmovým olejem. Zbytky lesů
pak použijí jako topivo.
Mezi řečené společnosti patří i
slavné automobilové nebo
elektrotechnické společnosti,
které určitě znáte. Ty hledají co
nejlevnější suroviny, a proto je
hledají pod rozložitými
korunami pralesa. Je to však
správné řešení ? Pomyslete na
následky, které by kompletní
odlesňování způsobilo. Určitě by
se objevila potíž s kyslíkem,

poněvadž pralesy jsou jeho
hlavní zásobárna. Kromě kyslíku
se tam vyskytuje ohromné
množství přírodních léčiv, bez
nichž by se dnešní lékaři
neobešli, a většina rostlin a
živočichů. Přitom některé ani
pořádně neznáme. Těžba dřeva
napomáhá klimatickým změnám
s nedozírnými následky. A
potomci starých Aztéků a Inků
se společně se zvířaty stahují
hlouběji do džungle, aby našli
klid. Co si však počnou, až
padne poslední strom? Zničíme
tak jeden velký svět uprostřed
toho našeho a nezískáme tím
vůbec nic. Naopak přijdeme o
možnost lépe pochopit život
kolem nás.
Jistě jste už slyšeli o společnosti
Greenpeace, která v rámci svého
programu podporuje zastavení
kácení pralesů. Situace v Jižní
Americe a Africe je poněkud
uklidněna, zato se snaží přilepšit
džunglím v Jihovýchodní Asii.
Tamější úbytek dřevin je hrozivý
a to hlavně kvůli palmovému
oleji. Proto vznikla organizace
Stop palmovému oleji !, která na
svých stránkách ukazuje
potraviny, ve kterých je olej

obsažen. A divili byste se, jak je
běžně používaný. Díky této
"běžnosti" však přicházíme o
jeden z nejnádhernějších paláců
! Nezapomínejte, že každý se
může zapojit do jeho ochrany a
pomoci tak přírodě. Už jenom
pro dobrý pocit to stojí za to.
 
http://skoroekolog.sweb.cz/sos
/tema/pralesy.htm
http://www.greenpeace.org
/czech/cz/Kampan/Ochrana-pralesu/
http://www.stoppalmovemuoleji.
cz/bspo.php
 
 
 
 
 

autor článku:
JAKUB JEDLIČKA

třída 9.C

Nečekaný výlet do středověku
Byl pěkný den, a tak jsem si
řekl, že bych si mohl udělat
výlet do Prahy. Když jsem
vystoupil z vlaku na
Masarykově nádraží, šel jsem
přes náměstí Republiky a zamířil
jsem k Prašné bráně. Když jsem
do ní vstoupil, zatočila se mi
hlava a najednou jsem se ocitl ve
středověku!
Jen kousek za branou zrovna
probíhal ovocný trh, a když jsem
se blížil k Univerzitě Karlově,
dvě paní u stánku si zrovna
šeptaly: „Támhle jde Arnošt z
Pardubic!“ Trhovkyně měly
pravdu, protože právě kolem nás
procházel. Byl jsem rád, že jsem
tuto váženou osobu potkal,
protože moje škola se nachází na
náměstí, které je po Arnoštovi
pojmenované. Na rohu domu,
který v té době ještě vlastnili
Rotlevové, mě minul koňský
povoz, a tak jsem naskočil
dozadu a svezl jsem se kousek
cesty k Juditině mostu.
Tady bylo spousta lidí a já si
uvědomil, že tu Karel IV. právě
zakládá nový most přes Vltavu.
Tak sem tedy spěchal arcibiskup
Arnošt! Kočí i s povozem
pokračoval v cestě a mě si v tom
davu spletli s dělníkem a nutili
mě opracovávat kameny na

most. Přiložil jsem tedy pár
kamenů a byl jsem na sebe
pyšný, protože jsem se podílel
na velké a významné stavbě.
Náhle se ale uvolnil jeden
nosník, který jsem stavěl celý
sám, a po chvíli padala už další
část mostu. Už jsem tak nadšený
nebyl. Všichni se začali
dohadovat, jestli jsem vinen, či
ne. Došlo mi, že musím utéct,
než zjistí, že jsem zavinil zřícení
části stavby. A tak jsem vzal
nohy na ramena a běžel jsem
Prahou, jak rychle to jen šlo. Za
chvíli jsem si uvědomil, že
nemůžu běžet do nekonečna, ale
že stráže a vojáky, co běží za
mnou, musím nějakým
způsobem setřást. Jak? Jeden
způsob mě zrovna napadl.
Pokusím se schovat za roh a
počkat, až stráže kolem mě
proběhnou a ztratí se za rohem.
Povedlo se! Potichu jsem
zajásal.
Za chvíli jsem byl zpátky u
univerzity. Potichu jsem se chtěl
vytratit, zašel jsem do podloubí
a vrazil jsem do samotného
Karla IV. Lekl jsem se, že mě
hledá sám král. Po chvíli jsem
zjistil, že mé obavy byly
zbytečné. Pouze se šel podívat,
jak se daří jeho univerzitě. Vedle

krále kráčel jeho pomocník,
který mu nosil proutky, které
Karel řezal, když ho bolely
klouby. Za ním se šourala babka
kořenářka s džbánem údajně
kouzelné vody. Jak jsem byl
ještě celý vyděšený, omylem
jsem podrazil pomocníkovi a
kořenářce nohy. Pomocník
upustil proutky přímo do vody,
kterou kořenářka vylila na zem.
Když došli na univerzitu, Karel
IV. začal plést košíky z proutků
namočených v léčivé vodě a po
chvíli začal pociťovat úlevu v
kloubech. Za chvíli se úplně
zbavil bolesti, která ho tak
dlouho trápila. Král usoudil, že
kdybych nepodrazil jeho
pomocníkovi a kořenářce nohy,
tak by se nevyléčil, a proto mě
nechal vyhledat a slíbil, že mi dá
velkou odměnu a hned to také
udělal. Dostal jsem spoustu
zlatek a grošů. Hned jsem si
říkal: „Co s nimi budu dělat? V
novověku přece nejsou groše
zákonnou měnou.“ Karel IV. se
na mě pouze pousmál a nechal
mě slavnostně vyprovodit zpět k
Prašné bráně, kudy jsem se vrátil
do naší doby.
Hned jsem se běžel do
starožitnictví zeptat, kolik mi
dají za moji odměnu od krále.

Starožitník chvíli mlčel, pak se
na mě překvapeně podíval a
oznámil mi, že vlastním
bohatství v hodnotě dvou
miliónů korun. To bylo tedy
něco! Větší radost jsem měl ale
z toho, že jsem pomohl
samotnému císaři od jeho
trápení.

autor článku:
TADEÁŠ KOCVERA

třída 5. D
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Pokračování florbalu
Toto je pokračování našeho
interview s panem učitelem
Horákem ohledně kroužku
florbalu v Úvalech.
V minulém vydání jsme bohužel
nemohli napsat všechny
odpovědi na naše otázky,
ale nyní tu jsme znovu se
zbylými odpověďmi!!
 
Kolik členů má váš kroužek,
případně jak by tam mohli
vstoupit noví nadšenci?
V současné době čítá kroužek
neuvěřitelných osmnáct žáků,
což je při skromných rozměrech
tělocvičny sokolovny příliš
vysoký počet. Proto zřejmě bude
nutné množství hráčů
zredukovat na nižší
číslo, a to zejména proto, že
ideální počet hráčů v poli v
sokolovně při zápase je tři na tři
plus dva
brankáři na každé straně. Tím
zároveň částečně odpovídám na
druhou část tvojí otázky. Rád
bych ke
sportu samozřejmě přitáhl co
nejvíce dětí, proto se nabízí

možnost zavedení kroužku
florbalu pro
žáky mladšího školního věku (1.
stupně), případně rozšíření
kroužku pro žáky druhého
stupně.
Řekněme pro talentované a pro
nadšence, kteří si chodí zahrát
pro radost. Nicméně k tomu, aby
byla
tato realizace naplněna, mi v
současnosti chybí potřebný čas a
energie.
 
Už jste se svým týmem získal
některá ocenění při zápasech
či turnajích?
Mimořádného úspěchu jsme s
kluky dosáhli na posledním
okresním florbalovém turnaji.
Obsadili
jsme vynikající třetí místo z
deseti zúčastněných. Je to
fantastický úspěch, protože v
naší škole
nepůsobí žádný aktivně hrající
florbalista. V tom byl zásadní
rozdíl oproti všem ostatním
školám,
které proti nám na turnaji

nastupovaly. I tato skutečnost
mě donutila kroužek založit,
protože
pracovat s talentovaným
kolektivem mě velice naplňuje.
 
Máte před sebou jistý cíl,
kterého byste chtěli
dosáhnout?
Určitě bychom na příštím
okresním turnaji chtěli opět
atakovat nejvyšší příčky. Pro
minimální
zopakování tohoto úspěchu nás
však bude čekat spousta tvrdé
práce, protože vzniká nové
mužstvo.
Příští školní rok opustí náš tým
šikovné jádro současných žáků
devátého ročníku a někdo je
bude
muset nahradit.
 
Můj vlastní názor (Martin
Jedlička)
Od září jsem si taky chtěl
vyzkoušet tento sport a musím
uznat, žě je to moc velká zábava.
Učíme se: nahrávat si, střílet
golfovým, švihem a

příklepovým způsobem,
zpracovávat si míček a nakonec
si vždycky zahrajeme proti sobě.
Už proběhlo první na Černém
Mostě proti škole Generála
Janouška. Pro Úvaly toto utkání
dopadlo velice
dobře. Od pana učitele Horáka
jsem se dozvěděl, že jsou
naplánovaná další utkání, takže
je se na co těšit. (: (:

autor článku:
MARTIN JEDLIČKA

třída 6.B

autor článku:
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Den otevřených dveří
Je to tu... další vydání školního
časopisu a nový školní rok a
nemohl chybět den otevřených
dveří. Každý rodič, prarodič,
čistě a jasno, jákýkoliv přibuzný
se mohl přijít podívat na děti,
které už jsou jakkoliv jejich
známými, mohli se podívat i do
vyučování. Byla zorganizována
prohlídka školy, na které

provázeli průvodci (byli jen
dva). Popravdě nepřišlo moc
lidí, narozdíl od minulého roku
(čekala jsem opak). Doufám, že
bude další prohlídka a že příjde
více lidí podívat se na to, jak je
naše škola krásná :D. Takže až
bude další prohlídka
nezapomeňte to všem říct a
hlavně přijít.

 
 

 
 

autor článku:
ANNA KALAŠOVÁ

třída 7.A

Halloween u nás ve škole

foto: Michaela Pejchalová, Halloween v
7.A

autor článku:
KATEŘINA LISTOPADOVÁ

třída 7.A

Hned v pondělí po podzimních
prázdninách byl Halloween...
Tento irský svátek začíná být v
posledních letech stále
oblíbenější i u nás.
 
A díky tomuto svátku se konala i
soutěž školního parlamentu.
Každá třída si měla vyzdobit
svojí učebnu.
Žáci všech ročníků se výzvy
ujali s úžasným nadšením. Krev
tekla po oknech, pavučiny
vyplnily každý kout a zaplétaly
se do vlasů. Všude vyřezané
dýně a čarodějnice navodily
opravdu zvláštní atmosféru.
Každá třída tuto výzvu pojala
podle svého. Spousta nápadů by
nás ani ve snu nenapadla :-)
 
I v naší třídě odvedli pavouci
skvělou práci :-). Třída byla
opravdu nechutná. Měli jsme i

foto: Michaela Pejchalová, Halloween v
7.A

spoustu vyrobených rekvizit,
které jsme mohli vytvářet o
výtvarce.
 
I hodně práce se určitě musí
přičíst kostýmům, které žáci
měli na sobě..... nejen že jsme
viděli upíry, ale třeba i
kloboučníka, mexické kostry a
spoustu jiných překvapivě
pracných převleků.
 

Budeme doufat, že i příští rok se
bude konat na Halloween taková
soutěž...... velice nás to bavilo.
 
 
Opravdu se musí ocenit jak moc
a s radostí žáci připravovali své
učebny. Snaha se vyplatila.
 
Ti, co se nestihli patřičně
připravit doma, byli odchyceni a
pomalováni. Některým jsme
dodělali různé jizvy, pavučiny a
pocákali je krví.
Našim kreativním pařátkům
neunikla ani naše třídní paní
učitelka Fiedlerová.
Za to bych jí opravdu chtěla moc
poděkovat, že nás nenechala ve
štychu a s nadšením nás tímto
podpořila ( a moc jí to slušelo :-)
jako nám ostatním).
 
Byl to opravdu vyjímečný den.
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Návštěva Zoo Praha

foto: Martin Jedlička, třída 6.B

dětskou zoo. Také je tam nové
centrum, kde si můžete vyrobit
papír ze sloního trusu. Hned
vedle si můžete vyrýžovat různé
minerály. Pomocí rýžovací
misky jsme v kádi plné vody
vyrýžovali několik českých
granátků, olivínů a pyritů.
Nakonec jsme si prohlédli celou
sbírku zkamenělých živočichů a
minerálů. Nejzajímavější tam
byly čelisti pravěkého žraloka -
Megalodona. Návštěva zoo se
nám líbila a doporučujeme ji
všem. Chodíme tam každý rok a
pokaždé tam je něco nového. Za
rok nebo dva budou mít však
zvířátka nového souseda -
čínskou pandu !

autor článku:
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Na konci srpna jsme spolu s
rodinou navštívili pražskou zoo.
Viděli jsme mnoho zajímavých
zvířat. Sloni troubili ve svém
údolí, hyena se povalovala před
svým doupětem a kůň Převalský
vesele řehtal. Kajmanka chytala
na svůj jazyk ryby a pták
člunozobec zaútočil na sklo.
Nejvíc se nám však líbily gorily,
protože byly starostlivými rodiči
a měly pěkné mládě. I
orangutani byli zábavní,
nezastavili se ani na vteřinu. Co

nás dost zaujalo, byla cedule o
denní spotřebě krmiva v zoo.
Například lední medvěd spořádá
10 kilogramů masa s kostí a 2
kilogramy makrel. Pro
hmyzožravé tvory se za den
nakoupí přes 8 litrů živého
hmyzu. A to není všechno. Proto
můžete i vy přispět na zvířata
pomocí adopce nebo
sponzorství.
Kromě toho jsme se sklouzli na
klouzačce v rezervaci Bororo a
prošli úsek s domácími zvířaty -

Konec 
prázdnin, 
ale 
zábava 
nekončí
Už byl konec prázdnin a to
znamená konec naší zábavy.
Teda alespoň si to všichni
mysleli. Ale na podzim jezdí
všude poutě nebo všelijaké
posvícení. Např.: Matějská nebo
Jakubská pouť.
Někdo třeba už jezdí někam
lyžovat, třeba Alpy nebo do
Rakouska.

autor článku:
DANIEL PANGERL

Nový časopis Svět techniky a Automobilový region

foto: zdroj: Commons. Wikimedia.org

Ahoj, já jsem Adam a chtěl bych
vám představit naše nové dva

časopisy. První časopis se
jmenuje Svět techniky. V tomto
časopise vám budeme dávat
informace ze světa techniky a
aplikací. V prvním vydání se
zaměříme na nový Iphone 7 a na
to, jak vybrat dobré smartwatch.
Druhý časopis se jmenuje
Automobilový region. V něm se
zaměříme na novinky ze světa
automobilů. V prvním vydání
bude hlavní téma nový Cadillac
CT6 a Cadillac XT5.

Šéfredaktoři nového časopisu
jsou Adam Bergl (šéfredaktor a
press) a Adam Neizer
(šéfredaktor 2 a press). Nové
časopisy by se měly začít
vydávat začátkem roku 2017.
Časopisy se budou vydávat
jednou měsíčně. Zatím stále
hledáme program. Jestli o
nějakém víte, pište na email:
adamneizer@email.cz.
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ŠKODA KODIAQ
Kodiaq je nová škodovka v
SUV. Začnou ho vyrábět od
podzimu v roce 2016 a bude
větší než VOLKSWAGEN
TIGUAN. Bude to .první
sedmimístná škodovka. Kodiaq
se má hlavně prodávat v
asijských státech v čele s Čínou.
Existuje v předokolce a taky čtyř
kolce. K zakoupení bude od
ÚNORA 2017. Cena se
pohybuje kolem 678 000 kč.
Zatím je dostupný ve třech
stupních výbavy. Uvnitř je už v
základu tříramený multifunkční
volant s koženým věncem.
Místa výroby: ČESKÁ
REPUBLIKA
Převodovka: MANUALNÍ 6

STUPŇOVÁ NEBO
AUTOMATICKÁ DSG
Objem zavazadlový prostor
(kufr):720/2065 LITRŮ
Ať se ŠKODOVCE DAŘÍ i u
dalších modelů. Hodně štěstí
škodovce.
 

foto: škoda kodiaq wikipedie

autor článku:
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SCAN A GO

foto: Adam Bergl, třída 4.C, velká karta
Globus Bonus

čárový kód, včetně zadání počtu
kusů. U čerstvého pečiva jsou
kódy uvedeny pod cenou
jednotlivých druhů pečiva.
Ovoce a zeleninu si zvážíte
stejně jako u nákupu bez čtečky.
Nesmíte zapomenout načíst
čárový kód ze sáčku. Když jste
udělali celý nákup, přejdete k
pokladnám. Pro nákup se Scan a
Go je nutné přejít pouze k
určeným pokladnám (tyto
pokladny jsou hned vedle
pokladen samoobslužných). U
těchto pokladen načtete čárový
kód, který je určen k ukončení
nákupu. Čtečka se vás zeptá, zda
potřebujete pomoc obsluhy
prodejny. Pokud ne, tak jí ale
čtečku odevzdáte a přistoupíte k
samotné pokladně. Tam načtete
znovu čárový kód svojí karty
Globus bonus. Po zhruba 10
vteřinách se nákup načte na
pokladnu a vy zvolíte na displeji
způsob platby (hotově anebo
kartou). A nakonec se vám

foto: Adam Bergl, třída 4.C, malá karta
Globus Bonus

vytiskne účtenka a nákup je
dokončen. Občas čtečka vyzve
personál prodejny ke
kontrolnímu nákupu. To
znamená, že je vám
zkontrolováno několik náhodně
vybraných položek..zda jste si je
skutečně do nákupu načetli.
Mimochodem čtečky vyrábí
značka Symbol a Motorola.
Globus má ale i svojí
konkurenci. Nedávno se v
prodejnách Tesco objevily
čtečky s názven Scan and Shop.
Nezapomeňte je tedy někdy
vyzkoušet, ušetří vám spoustu
času a nervů..především při
předvánočních nákupech!
 

autor článku:
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foto: Adam Bergl, třída 4.C, Scan a Go

Před nějakou dobou se v
prodejnách Globus objevily
jakési Scan a Go. Zajímá vás, co
to je? A jak se to používá? To se
dozvíte v tomto článku. Scan a
Go jsou čtečky a slouží k
pohodlným a zábavným
nákupům, kdy se o celý váš
nákup staráte sami a
nepotřebujete žádný personál
prodejny. K jejich používaní je
potřeba mít kartu Globus bonus.
Když vejdete do samotného
obchodu Globus, hned u vchodu
je menší skřín s přihrádkami, ve
kterých je umístěno zhruba 20

foto: Adam Bergl, třída 4.C, Scan a Go

čteček. V případě prodejny na
Černém Mostě je počet
dvojnásobný, protože prodejna
má 2 východy (dole a nahoře).
Čtečku získáte tak, že na scaneru
načtete čárový kód vaší Globus
bonus karty. Poté stojan pípne a
zabliká přihrádka s konkrétní
čtečkou. Ta se v přihrádce nabila
a aktualizovala. Na začátku
nákupu vás čtečka pozdraví
jménem, na které je karta
zaregistrována a zároveň se vás
zeptá, zda chcete zahájit nákup.
Tímto potvrzením můžete začít.
U každého zboží je nutné načíst

Exkurze - Redakce Lidových 
novin

foto: zdroj : Bing images

Tadeáš Kocvera. Všichni ho
určitě znáte díky jeho skvělým
článkům o Karlu IV. Tyto články
mu umožnily výhru nejlepšího
článku, díky které byl pozván do
redakce Lidových novin. Mohl
ovšem s sebou vzít ještě nějaké
redaktory našeho týmu. Těmito
pozvanými redaktory jsme byli
my dvě, Martin, Tomáš a Jakub
Jedličkovi a Kristýna Tůmová
(byla bohužel nemocná). Pro nás
to byla obrovská čest nahlédnout
do redakce ne jako čtenář, ale z
druhé strany.
Hned po příchodu nás přivítala
velmi milá slečna, která nás
provedla redakcí. Ukázali nám,
kde a jak se píšou hlavní zprávy
a kde přídavky. Všude byl klid a
všichni psali.
Dále jsme se setkali s paní

redaktorkou Kvačkovou. Sedli
jsme si do ,,zasedací místnosti "
a kladli jí otázky. Dostali jsme se
k tématu o matematice profesora
Hejného. Paní redaktorce jsme
vyprávěli své pocity z této
matematiky. Byla to pro ni tak
zajímavá debata, že si vše
zapisovala. Asi o nějaký měsíc
později napsala článek, kde k
našim pocitům bylo i vyjádření
pana profesora Hejného. Článek
byl moc krásně napsaný a tím
paní Kvačkové moc děkujeme.
Že nás takto vyslechla.

autor článku:
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HALLOWEEN

foto: Michaela Pejchalová,
Halloweenská výzdoba 9.C

Halloween je původní svátek
všech zemřelých, lidově se mu
říkalo dušičky. V různých
zemích se slaví různými
způsoby, např. v Americe chodí
děti ve strašidelných převlecích
od domu k domu, klepají na
dveře a žádají koledu. V Česku
se Halloween slaví většinou tak,
že se vyřezávají dýně a
vyprávějí se strašidelné historky.
Halloween se slaví i v některých
školách, většinou mají děti
povoleno přijít v maskách a i se
v nich učit.
Halloween je moc krásný svátek
a doufám, že jste si ho všichni
užili naplno.
 
 

 
 

foto: Michaela Pejchalová,
Halloweenské cukroví třídy S2
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Podzim
Podzim má hodně barev, padají
kaštany, žaludy a taky listy.
Barvy podzimu jsou červené,
hnědé, žluté a taky oranžové.
Zvířátka se připravují na zimu a
hledají jídlo. Proto sbíráme
kaštany, protože to potom dáme
zvířátkům. A tak jim pomáháme.
V lesích je všechno oranžové a
kam se podíváme samé listy.
Padají, protože se stromy
chystají na zimu. Podzim patří
mezi moje nejoblíbenější roční
období, protože je příroda tak
zbarvená a dají se vidět veverky

a srnky. O podzimu se dají
pouštět draky, sbírat kaštany a
taky krásné listy. V kalendáři
podzim začne 1. září a trvá tři
měsíce (Září, Říjen, Listopad).
Hodně básničkářů podzim
inspiroval, protože to je krásný
měsíc.

autor článku:
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Podzimní poezie
Jak vypadá podzim? No, to je u
každého jinak. U mě začínal
podzim, když jsem šel s mámou
sbírat kaštany a žaludy na
Úvalský kopec, k háji dubů. Tam
ty krásné barvy připomínaly
oheň, ať pršelo nebo ne.
Červená, žlutá a oranžová v
korunách stromů za slunečna
vypadají tak krásně, až se to
nedá popsat.
Za slunečna bylo teplo a my
běhali po lese a sbírali žaludy.
Když pršelo, vylézali skokani a
my je chytali. Také zábava,

foto: Zdroj: Tub.tubit.com

nemám pravdu :-)? Také tam
byla vyhlídka, odkud jsme viděli
náš dům a všichni si to užívali.
Nakonec jsme sběr vyhráli.

autor článku:
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Odpovědi na matematické 
hádanky
1. Do jídelny přišlo 24 dětí a
každé dítě mělo 8 brambor.
Kolik brambor měly
dohromady?
Dohromady měly 192 brambor.
 
2. V lékárně bylo 8 zubních past
a 3 pití. V 1 zubní pastě bylo půl
litru pasty a v pití bylo 2 litry
vody. Kolik litrů bylo
dohromady?      Dohromady
bylo litrů 10.
 
3. Rubikova kostka má 34
malých kostech. Když byly v
hračkárně 3 rubikové kostky, tak
kolik bylo dohromady malých
kostech? Malých kostek tam
bylo 102.
 
4. Na počítači je 93 klávesnic a
v elektrárně je 5 počítačů. Kolik
klávesnic je v elektrárně
dohromady?
V elektrárně je 465 klávesnic.
 
5. V zahradě bylo 8 králíků, 5
slepic a 12 koz. 2 slepice sežral
vlk a 2 králíci utekli. Kolik
zůstalo dohromady na zahradě
zvířat? Na zahradě zůstalo 21

zvířat.
 
6. Mamka koupila 5 sáčku
bonbónů a v každém sáčku jich
bylo 18 kousků. Kolik bylo
dohromady bonbonů? Bonbonů
bylo dohoromady 90.
 
7. Na dvoře byl jeden pes, dvě
kočky, čtyři slepice, osm kachen
a jeden kohout. Kolik noh a
kolik očí bylo na dvoře? Na
dvoře bylo 30 noh a 34 očí.
 
8. V oční optice bylo 48 brýlí, 4
lupy a jeden dalekohled. Kolik
čoček bylo v obchodě?     
V obchodě bylo 102 čoček.
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Tělesná výchova 2.B
Tělocvik je můj oblíbený
předmět. Cvičíme v tělocvičně,
v sokolovně, a když je venku
hezky, chodíme do lesa za
školou. V hodinách hrajeme
fotbal, vybiku nebo florbal,
běháme opičí dráhu nebo
hrajeme různé hry jako třeba
"hodiny", "autíčko, stop",
"rybičky, rybičky, rybáři jedou"
a další. Já mám nejraději skákání
na trampolíně, naučila jsem se
na ní salto dopředu.

autor článku:
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Jeřáb
Jeřáb shodil jeřabinu,
 
korále mám za vteřinu.
 
Jako správná parádnice
 
nosím celý rok
 
bez nich ani krok.
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Partneři
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