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BYLI JSME NA LYŽÁKU A BYLO
TO SUPER!
Co se dělo na lyžařském výcviku?
Kdo všechno se účastnil a co bylo na
programu?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

JAK VZNIKÁ SNĚHOVÁ
VLOČKA?
Zima je stále kolem nás. Tak ať víte
víc o tom, jak funguje!
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Úvodník
Milí čtenáři a milé čtenářky,
 
toto vydání vznikalo za velmi
mrazivých dnů a nocí. Nejen
zvířátka, ale i naše redakce
mírně ulehla do zimního spánku.
Do toho naši redaktoři věnovali
svůj volný čas ukončování
pololetní klasifikace

a vylepšování známek. Proto
držíte v ruce pouze 4 stránky
textu. Rozhodli jsme se ale, že
toto číslo neodpískáme
a přineseme Vám to
nejdůležitější, co k lednu
a únoru patří.
Reportáž z lyžařského výcviku,
články o zimě a sněhu, novinky

z techniky a auto-moto, něco
málo pro přírodovědce a pár
vtípků k tomu :-)
 
Hezky si počtěte a těšte se
na naše jarní probuzení!
 
S pozdravem šéfredaktorka Míša
Pejchalová

HLAVNÍ FOTO - Lyžák 2017

foto: Zuzana Fiedlerová

Vtipy
Venku stále mrzne, až praští.
Smích a dobrá nálada nás mohou
zahřát u srdce. Připravili jsme
pro vás vtipy na straně 2 a i pár
v angličtině na straně 4.

Rejsek
Víte, jaké zvíře se může v zimě
objevit i u Vás doma? Přečtěte si
na straně 4 o rejskovi obecném,
ať jste připraveni na jeho
možnou návštěvu :-)

EmDrive
EmDrive? Nevíte, o čem je řeč?
No, tak to se určitě podívejte na 
stranu 3 a pozorně čtěte!

Zima
Toto vydání se jmenuje
Zasněžené, takže bez článků
o zimě a sněhu by to nešlo. Čtěte
na straně 3.
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Lyžák 2017

foto: Kučerová Eliška

A je to tu znovu ! Zase po roce
se konal Lyžařský výcvikový
kurz.......
Už na začátek prostě velké dík
patři instruktorům – Zuzce,
Magdě, Michalovi, Petrovi,
Martinovi a zdravotníkovi
Matymu. Ale další dík ovšem
patří synům instruktora Martina
Lukášovi a Tomášovi, se
kterými byla také opravdu
sranda. Letos jelo 60 dětí.
Lyžařský výcvik proběhl
v pořádku a bez važnějších
zranění. Ovšem zranění byla, ale
,,pacienti" si to také náramně
užili.
 
Jeli jsme opět na Černou horu.
Personál se k nám choval moc
hezky. A taky nám moc dobře
vařili.
I na pár problémů jsme si lyžák
opravdu užili. Celý týden jsme
měli krásné počasí až na některé
dny, kdy sjezdovky obklopila
mlha. Vjíždění do mlhy bylo
okouzlující, sice jsme moc
daleko nedohlédli, ale to nás
nezastavilo.
 
Každé ráno jsme na sjezdovce
byli první. Nedotčená
a nádherně upravená sjezdovka,
na kterou svítilo ranní slunce,
nikdy neomrzela.
Letos nás jelo opravdu hodně,
a proto jsme měli 5 lyžařských
skupin. Každý den se nám
instruktoři střídali. Super bylo,
že si pro nás připravili zábavnou
,,lyžovačku". Vždy nás to velmi
bavilo. Po náročném lyžování

foto: Kateřina Listopadová

nás instruktoři ohodnotili.
 
Vždy po večeři byl nějaký
zajímavý program. Letošní téma
bylo ,,Světadíly". Každý den byl
zadaný jiný světadíl. Jednou
byla Asie, a to se skoro všichni
proměnili v gejši, sumo
zápasníky nebo teroristy :-)
Dále jsme měli například Afriku.
Spousta z nás měla neobvyklé
a originální nápady. Neskutečně
jsme se nasmáli.
A opět jako minulý rok jsme
hráli na Anděly. Byla to velká
zábava. Princip hry je velmi
prostý. Každý si vylosoval
jednoho člověka z lyžařského
výcviku. Ať už instruktora
nebo žáka. Poté si tomu
dotyčnému pomáhal celý den.
 
Některé noci k nám přišli
nečekané návštěvy. Byli to
instruktoři, kteří si z nás přišli
vystřelit. Je to zvláštní pocit,
když spíte a najednou se
proberete a máte na obličeji
pěnu na holení. Nebo také ranní
budíček. Postříkání vodou bylo
nepříjemné, na druhou stranu
jsme se rychle probudili :-) Ale
nasmáli jsme se.
V úterý jsme měli tzv.
odpočinkový den. Dopoledne
jsme lenošili na pokojích
a odpoledne vyrazili
na procházku. Cestou jsme se
házeli do sněhu a dělali různé
blbosti. Byla to opravdu zábava.
 
Ve středu už jsme zase v sedm
vstávali, v půl osmé snídaně,

foto: Kateřina Listopadová

o půl deváté nastoupeni
na sjezdovce (jako každý den).
Dopoledne jsme lyžovali
převážně na Protěži, odpoledne
zase na Hoffmankách. Po obědě
sjezdovky byly více zničené, ale
i tak jsme se na nich vždy
pořádně vyřádili.
 
Čtvrtek byl skvělý, jako každý
den, taky jsme si ho pořádně
užili. Večer jsme tentokrát měli
soutěže s lyžařskými družstvy.
Například jsme museli přinést co
nejvíce věcí na vylosované
písmenko. Byl v tom ale háček,
určitou věc jsme museli mít
na sobě. Naše skupina měla
písmeno C a měli jsme kartáček
Curaprox, který si kamarádka
dala do pusy, stejně jako zubní
pastu Colgate :-) Dále jsme
museli z daných slov sepsat
příběh s lyžařskou tématikou.
Slova jak jinak připravovali
instruktoři. Jako třeba: rogalo,
meluzína, lejno, dentista atd...
 
Pátek byl zase takový pohodový.
Lyžovali jsme jen dopoledne,
odpoledne jsme měli závody
a volné jízdy na modré
sjezdovce. Po večeři bylo
vyhlášení těch nejlepších
závodníků. Bylo to rozděleno
celkem do třech skupin.
Dostávali jsme i diplomy
za účast na letošním lyžáku.
Po vyhlášení následovala

diskotéka. Někteří lidé to tam
pořádně rozbalili :). Hráli nám
bezvadné písničky. Opravdu
jsme si to moooooc užili.
Nechyběl ani ploužák (jak by ne
:-).
 
Největší dík ovšem patří skvělé
paní učitelce Fiedlerové, která
bezvadně lyžák vedla
a zorganizovala. Právě
s Fidorkou jsme si to opravdu
užili a tímto bychom jí chtěli
poděkovat za všechno, co
pro nás udělala a stále dělá.
Děkujeme i paní učitelce
Genčevové, která letos byla
zástupkyní, ale příště bude
vedoucí. Budeme se jí snažit
pomáhat a pořádně si to užijeme
:-)
 Děkujeme za všechno !!! 

autor článku:
KATEŘINA

LISTOPADOVÁ
třída 7.A

autor článku:
ELIŠKA KUČEROVÁ

třída 7.A

autor článku:
LUCIE ROMAŇÁKOVÁ

třída 7.A

Vtip č. 1
Ze života:
 
Kámoš ztratil míček a já
s druhým kámošem jsem ho
našel. Kámoš se ptá:“ Debyl?“
A já odpovím:“ Žádný debil, ale
kde byl?“

autor: Matyáš Kloc, 3.C

Vtip č. 2
Vtip ze života – rozhovor žáka
a paní učitelky:
 
Žák se ptá: „ Paní učitelko, Vy
máte osmáky?“
Paní učitelka odpovídá: „ Né, já
mám prvňáčky.“
Žák se směje: „Ha, ha, ha, to je
legrace, ale já myslel Osmáky
Degu.“

foto: Wikimedia Commons

autor: Matyáš Kloc, 3.C
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Vznik sněhové vločky
Všichni máme rádi v zimě sníh.
Víte, co je zapotřebí ke vzniku
sněhové pokrývky? 1) Mráz 2)
Srážky 3) ,,Suchý" povrch. Vše
ale začíná v mracích, kdy kapky
vody zmrznou v ledový krystal.
Typický tvar dává vločce
během mrznutí také mráz.
Podobné tvary mají známé
,,kresby" po mrazu na oknech.
(Miniaturní tzn. větvičky
vycházející ze základní čáry).
Jsou to samé jako tvar kytičky
na vločce. Tak hodně sněhu
a HAPPY NEW YEAR!!!!!

foto: Zdroj: www.sisinaaa.estranky.cz

autor článku:
MATĚJ IRA

třída 6.B

Zima

foto: wikimedia common

Zima je 4. roční období. Je to
období s nejnižšími teplotami
a nejkratšími dny. Některá
zvířata, například medvěd se
v zimě ukládá do zimního
spánku. Na podzim stromy
shazují listy a takhle se
připravují na zimu. Ale třeba
borovice, jedle, nebo smrk

foto: Wikipedia SK

v zimě jehličí neshazuje.

autor článku:
ADAM NEIZER

třída 4.C

EmDrive Shawyer, britský inženýr
prohlásil, že EmDrive je první
krok k warpovému
pohonu-nadsvětelné rychlosti. Na Mars
by doletěl za neuvěřitelných 70
dní. Tento pohon nepotřebuje
velké nádrže na palivo, takže
bude mnohem lehčí. Potřebuje
pouze solární panely na výrobu
elektřiny a to není žádný
problém. A teď do historie.
Japonská vesmírná společnost
JAXA poslala do kosmu
,,vesmírnou plachetnici" létající
bez paliva jako EmDrive.
Myslím, že se máme
do budoucna, na co těšit.

autor článku:
MATĚJ IRA

třída 6.B

foto: Zdroj: www.ibtimes.co.uk

Ví někdo z vás, co je to
EmDrive? Dnes je to ještě sci-fi,
ale vědci z NASA již mohou
prokázat, že bude fungovat. Je to
motor pro cestování vesmírem,
který proměňuje elektřinu
na mikrovlny a odráží se s nimi
od okolních těles. Ale zpět
z vesmíru k vynálezci tohoto
technického divu. Roger

Sníh

foto: Wikipedia SK

autor článku:
ADAM NEIZER

třída 4.C
Sníh je obyčejný déšť, který
za letu z oblak na zem zmrzne.
Kapky vody se promění
ve sněhové vločky. Proto sněží
pouze, když je venku teplota
pod 0°C. Když se podíváte
na sněhové vločky
pod mikroskopem, tak uvidíte
tisíce různých tvarů. Sníh může
být ale taky nebezpečný.
V horách může způsobovat
laviny a na silnicích sněhové
jazyky. V zimě se na sněhu
hodně sportuje. U nás je

oblíbený třeba biatlon, běh
na lyžích, alpské lyžování
na lyžích, a nebo skoky
na lyžích.
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Winter jokes
Why do not penguins fly?
 
(Because they are too short to be
pilots.)
 
 
What do snowmen eat for lunch?
 
(Ice-burgers.) 
 
 
Where do snowmen go to
dance?
 
(Snowballs.)
 
 
How do snowmen travel around
the world?
 
(By icicle.)
 
 
"získáno od Petra Daňka"

ilustrace: Pixabay.com

NOVÁ ŠKODA OCTAVIA 3 FACELIFT

foto: www.auto.cz

 
 

foto: www.skodahome.cz

Nová Škoda Octavia vepředu
dvojitá světla.
Má 4 výbavy = ACTIVE,
AMBITION, STILE, LAURIN

foto: www.skodahome.cz

A KLAMENT. Největší
konkurence je Golf
od Volksvagnu. Ceny se
pohybují v základu v sedanu 401

900kč a LAURIN A KLEMENT
679 900KČ v kombíku 437
900kč a LAURIN A KLEMENT
714 900kč.  HLAVNÍ MÍSTO
VÝROBY : Česká Republika  
 ZAČNE SE PRODÁVAT
V BŘEZNU 

autor článku:
MICHAELA TESAŘOVÁ

třída 6. A

Rejsek obecný
Včera večer jsem ležel na gauči
a najednou mi po noze přeběhly
malé rychlé drápky. Ale nebyla
to myš! A nebylo to poprvé, kdy
k nám domů mráz zahnal rejska
obecného. Tohoto masožravce si
leckdo plete s myší, ale pravda
je jiná. Není to škůdce, ale
užitečný živočich.
 
Rejsek bez ocásku průměrně
měří 55 - 82 mm, má tmavě
hnědou srst světlejší na bříšku,
malé oči a hlavu. Poznáte ho

hlavně podle protáhlého
čumáčku.
 
Rejsci jsou aktivní po celý rok,
do zimního spánku neupadají -
nehibernují, jelikož mají
dostatek tukové rezervy na to,
aby přežili i ty nejstudenější
měsíce v zimě. Spatřit je
můžeme jak ve dne, tak i v noci,
na podzim se stěhují i do
lidských obydlí. Rejsek obývá
celé Česko. Denně musí sníst 80
- 90% váhy svého těla, jí

foto: crsmsodry.cz

převážně hmyz, ale troufne si
i na slimáka nebo pavouka.
Bylo mi ho líto, ale musel
zpátky ven do zimy.

autor článku: Ondřej Lesák, bývalý
žák ZŠ Úvaly


