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 Skijoring je ježdění na lyžích za koněm. Z vlastní zkušenosti vím, že je to       

jednoduchý sport. Jsou dvě možnosti, jak Skijöring provozovat:  

 možnost č.1. je jet na lyžích za koněm 

 možnost č.2. je jet na koni 

 Koně mají na nohou protiskluzové “boty” kvůli bezpečnosti. Nejdůležitější věc, 

kterou musíte při skijöringu umět je schopnost „dobře“ padat. Při tomto sportu je   

vysoká pravděpodobnost, že spadnete. Hlavní rozdíl mezi skijöringem                     

a skijöringem, kterému se věnuji já je, že já jezdím prozatím v kruhu po rovině. 

 Profesionální skijöring je jízda z kopce. Profesionálové se řítí z kopce,              

v zatáčkách sbírají kroužky a jezdí přes skokánky v rychlosti až 40 km/h.  

 

Napsala: Kateřina Húsková  

Skijöring 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skij%C3%B6ring
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skij%C3%B6ring
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 Bobování a sáňkování 

 Jestli jste zastánci bobů, sáněk a ježdíků možnosti sjíždění kopců je volbou 

každé osoby tady jsou některé možnosti ve Stráži a okolí, například v okolí křížku 

jsou již vyježděné sjezdy. Dále je možnost sjíždění kopce u Elosu pokud dojdete        

k zastávce s názvem Oblouková, a poté vyjdete po ulici směrem od Zlatého kopce 

dojdete k menšímu trochu prudšímu kopci. 

 

 Běžky 

 Na běžky se dá jít ke křížku na louky, kde bývají předježděné stopy. Pokud 

chcete nějaký delší okruh lze vyrazit od křížku, jet podél studánecké silnice, odkud 

se dostanete ke křižovatce, přejdete a dále pokračujete po louce u Jindřichovské,        

z které na první křižovatce zahnete doleva. Pokračujete po louce až k mostu, pod 

kterým projedete. Pokračujete dolů a při přejezdu přes říčku přejdete na pravou 

louku. Vyjedete si kopec a podél ohrady sjedete na můstek, který přejedete             

a pokračujete nahoru k chatařské oblasti, kde začíná les. Z tohoto se můžete       

dostat až do Chrastavy. V lese je spousta dalších lyžařských stop, které můžete 

prozkoumat. 

Napsala: Kateřina Húsková  

Kam za zimními sporty  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skij%C3%B6ring
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 Jedná se o 15 cm stvoření, které je slepé. Liší se od ostatních krabů tím, že 

má bílé tělo porostlé chloupky. Chlupy na jeho klepetech jsou pokryty koloniemi 

chemoautotrofních bakterií, které získávají energii z anorganických látek.    

Bakteriemi se živí a proto si je pěstuje na svých chlupech. Žije v hloubce      

2 200 m. Tento druh byl objeven kolem dubna 2005. Ke svému jménu přišel až 

v lednu 2006. Jeho jméno je odvozené od bohyně Kiwa. Hirsuta znamená v latině 

chlupatý.  

Napsala: Kateřina Tichá 

Krab yetti (Kiwa hirsuta) 
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 Latinský název Agapornis je z řeckého pojmenování lásky (agape) a ptáka 

(pornis). V angličtině též známý jako lovebirds. Chová se 8 z 9 známých druhů.   

Jedná se o malého a nenáročného papouška. Pokud se rozhodujete, zda si nějaké 

podobné zvíře pořídit, podívejte se na pozitiva i negativa chovu.   

Pozitiva chovu: 

 můžete si vybrat z různých druhů papoušíků, papoušíci mají líbivé a pestré   
peří, 

 jsou to ptáci vhodní pro začátečníky a jako první papoušek do rodiny, 

 dokáží si zapamatovat mnoho příkazů, 

 jsou poměrně malí, a proto nepotřebují moc prostoru, 

 nebývá problém je ochočit a jsou vhodní i pro děti, 

 mohou žít v kolektivu i sami, 

 jestliže nemáte trpělivost na jejich vychování, můžete si koupit již dospělého 
papoušíka 

 jestliže chcete s papoušíkem soutěžit, nebojte se, tento druh má speciální     
výstavy. 

Negativa chovu: 

 nikdy se nenaučí mluvit,  

 při chovu více než jednoho si vystačí bez člověka, 

 některé druhy jsou hlučné, proto je lepší si do bytu pořídit nějaký tišší druh. 

Napsala: Kateřina Húsková 

Agapornisové (papoušíci) 
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Napsala, nafotila a procestovala: Aneta Kobosilová 

3 nápady na výlet 

Bedřichov stadion 

Na tomto místě se dá     

bobovat, běžkovat, ale také 

chodit na vycházky. 

Chata Pláně 

Úžasné místo na bobování. 

Samozřejmě místo určené      

k vycházkám. Také je tu 

občerstvení, které vždy 

potěší.  

Chata Severák  

Skvělé místo na procházky               

s kouzelnými výhledy do krajiny.  
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Připravila: Šárka Pechalová 

Cvičící a malovací výzva na 10 dní                                                                                                       

  Narýsujte si kruh o poloměru  7 až 10 cm. Do něj si nakreslete                       

10 nepravidelných tvarů, do každého z nich napište čísla 1 až 10 a k nim různé 

vzory (trojúhelníčky, čárky, srdíčka,...). Projděte si přehled cvičicích úkolů:  

1. den:  7 dřepů, 3 kliky, 5 leh sedů 

2. den: 10 dřepů, 6 kliků, 8 leh sedů 

3. den: 13 dřepů, 9 kliků, 11 leh sedů 

4. den: 16 dřepů, 12 kliků, 14 leh sedů 

5. den: 19 dřepů, 15 kliků, 17 leh sedů  

6. den: 22 dřepů, 18 kliků, 20 leh sedů 

7. den: 25 dřepů, 21 kliků, 23 leh sedů 

8. den: 28 dřepů, 24 kliků, 26 leh sedů 

9. den: 31 dřepů, 27 kliků, 29 leh sedů  

10. den: 34 dřepů, 30 kliků, 32 leh sedů 

U kliků a leh sedů jsou možné přestávky od šestého dne. Každý den po docvičení 

si vybarvěte tvar s číslem podle toho, kolikátý den cvičíte. 
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Napsala: Eliška Fantová 

Návod na lapač snů 

 Co budete potřebovat na lapač snů: barevné stužky, pírka, provázek, korálky         

a obruč   z drátku. 

Krok 1: Zvolíme si libovolně barevnou stužku a obmotáme ji kolem kovové obruči. 

Krok 2:  Namotáme první síť z provázku, navlékáme korálky. Pokračujeme druhou 

síť, ale tentokrát i s korálky. 
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 Krok 3: Postupujeme dál a namotáváme poslední síť, nejlépe s jinou barvou 

korálků. Po namotání všech sítěk by měl výsledek vypadat takto… Pokud nevíte, 

jak sítku     vytvořit, doporučuji se podívat na internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 4: V této fázi si připravíme korálky, spoustu barevných stužek a pírka. Podle 

své fantazie lodním uzlem začneme motat na spodní část lapače. Konečný          

výsledek může vypadat třeba takto. 
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 Napsala: Jana Stejskalová 

   Rozdíly mezi knihami a filmy s HP 

 Harry Potter je kouzelnická série knih a filmů. Harryho Pottera zná v dnešní 

době skoro každý, ale spousta procent vidělo jen filmy. To je škoda, protože ve     

filmech nalezneme mnohem méně věcí a  některé tam jsou dokonce jinak.                

Například: Harry s přáteli musí v prvním díle překonat o jeden úkol navíc, aby se 

dostali ke Kameni mudrců. Některé postavy se nevešly do filmů: Winky, duch      

Protiva nebo profesor Binns nebo Ludo Pytloun, přečtěte si o nich.  

Winky: Winky je domácí skřítek pana Skrka 

staršího. Poté co pan Skrk zemře a jeho syna 

odvedou do Azkabanu, je velice smutná.    

Skřítek Dobby ji vezme s sebou do školní     

kuchyně v Bradavicích. Tam se pořádně opije       

a stále vzpomíná na své původní pány. 

 

 

Protiva: Protiva je duch v Bradavicích. Dělá různé 

neplechy. Házení kříd po studentech, zpívání       

neslušných písniček na chodbě a podobně.  
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 Profesor Binns: Další duch, tentokrát učitel, 

který vyučuje dějiny čar a kouzel. Jeho hodiny jsou 

tak nudné, že při nich všichni, kromě Hermiony,   

usínají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludo Pytloun: Zaměstnanec ministerstva, který se objeví ve 4. díle Harryho     

Pottera a Ohnivého poháru na mistrovství světa ve famfrpále. Vsadí se s dvojčaty 

Fredem a Georgem Weasleyovými o to, kdo bude celkový vítěz, a prohraje. Ludo 

Pytloun jim výhru zaplatí, ale Leprikónským zlatem, které později zmizí. 

 

Tak co, přečteš si knihu? 
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  Jak by se jmenovaly díly knížek o Harrym Potterovi, kdyby byla hlavní         

postavou Hermiona Grangerová:  

1. díl: Hermiona Grangerová aneb “LEVIÓSA NÉ LEVIOSÁÁÁÁ” 

2. díl: Hermiona Grangerová a proměna v kočku 

3. díl: Hermiona Grangerová a cestování časem 

4. díl: Hermiona Grangerová a Vánoční ples 

5. díl: Hermiona Grangerová a seznámení s Drápem 

      6. díl: Hermiona Grangerová a nepovedený doušek živé 

      smrti 

      7. dvoudíl:  

      Hermiona Grangerová a Bezedná kabelka 

      a Hermiona Grangerová v těle smrtijedky 

Napsala: Aneta Kobosilová 

Příběhy podle Hermiony  
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  Jak by se jmenovaly díly knížek o Harrym Potterovi, kdyby byl hlavní      

postavou Ronald Weasly: 

1. díl: Ron Weasly je mistr v kouzelnických šachách 

2. díl: Ron Weasly a setkání s Aragogem 

3. díl: Ron Weasly a Prašivka či Červíček? 

4. díl: Ron Weasly a tanec s profesorkou McGonagallovou 

5. díl: Ron Weasly a boj s Dolores Umbridgeovou 

6. díl: Ron Weasly je brankář Nebelvírského famfrpálového týmu 

7. dvou díl:  

Ron Weasly na ministerstvu kouzel  

Ron Weasly a baziliškův zub v Tajemné komnatě 

Napsala: Aneta Kobosilová 

Příběhy podle Rona  
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 Napsala: Aneta Kobosilová 

Jak si vyrobit hůlku/tužku HP 

 Pokud jsi menší, popros o pomoc někoho staršího! Co budeme na výrobu 

potřebovat: tavnou pistoli, obyčejnou tužku, paletu, akrylové barvy (především 

hnědé odstíny, dale pak černou a žlutou), houbičku na nanášení barvy.  

Postup: Pomocí tavné pistole si vytvarujeme hůlku - lepidlo nanášejte tak dlouho, 

dokud nejste spokojeni s tvarem tužky/hůlky.Po vychladnutí nabarvěte akrylovou 

barvou. Nyní máte hotovo! 
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 Napsala: Eliška Fantová 

Netflix  

 Taky často bloudíte po Netflixu a hledáte nějaký dobrý seriál nebo film, který 

zkouknout? Ano…? Proto jsme si pro vás připravili pár tipů. Podle statistik         

teenagerů ze strážské školy by do topovek měly patřit tyto filmy a seriály. 

 

                  

    Top 10 seriálů                                                       

  Stranger things                                                          

  Formule 1: Drive to survive                                       

  La casa de papel                                                        

  Umbrella academy                                                    

  Emily in Paris                                                                     

  Riverdale                                                                   

  Queen´s gambit                                                                                 

  Outer banks                                                                                                        

  Dynasty                                                                     

  13 reasons why   

   

 Top 10 filmů 

 Kissing booth 

 To all boys i´ve loved before 

 6 undeground 

 Holidate 

 Skyscraper 

 Project Powe 

 Enola Holmes 

 Mean girls 

 Tall girl 

 The old guard 

           



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tyto knížky bych doporučila spíše čtenářům prvního stupně, ale ti z druhého si 

tu určitě také něco najdou. 

 Magdalena Wagnerová: Malý lesní průvodce  

Tato knížka obsahuje spoustu povídek o zvířátkách a rostlinách       

v lese. Nalezneme zde i hádanky a lesní počítání. 

 Henrik Tamm: Nindža Timmy a honba za ukradeným smíchem                              

 Vynálezce kocour Timmy se svými kamarády 

přenášejí právě dokončený loupač pomerančů na druhou stranu 

města. Přepadnou je a tak se rozhodnou postavit zlu a také zjistit, 

proč se všechny děti ve městě přestaly smát. S pomocí hračkáře 

Alfréda se z nich stane odvážný gang nindžů bojujících se          

zločinem a postupně řeší záhadu ukradeného smíchu. 

 

     Sommer Kopietzová: Agáta a doktor Lupa  

 Agáta a doktor Lupa je knižní série detektivních         

napínavých a dobrodružných příběhů. Vypráví o dvou       

dětech Agátě a Richardovi, kterému se přezdívá doktor 

lupa, protože vynalezl kouzelnou lupu, se kterou dokážete 

vidět i přes zdi. 

Napsala: Jana Stejskalová 

Typy pro čtenáře  



19 

 

    

 Thomas C. Brezina: Klub tygrů 

 Další série detektivních příběhů. Tentokrát 

jste jeho součástí, takže můžete řešit případ se 

třemi kamarády. Na konci každé kapitoly           

dostanete otázku a když na ní odpovíte správně, 

můžete si připsat body a na konci knížky zjistíte 

jak dobře jste případ vyřešili. 

 

 

    J. K. Rowlingová: Harry Potter  

    Sérii Harry Potter zná skoro každý. Ale většina lidí 

viděla pouze filmy. Knížky jsou pro většinu moc         

zdlouhavé a ani je nijak nelákají. V knihách ale naleznete 

mnohem více informací. Takže pokud vás filmy zaujaly, 

tak vás knížky určitě budou bavit. 
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 LGBT+ je zkratka pro různé druhy sexualit. Podívejte se do slovníčku pojmů. 

Lesba - žena, kterou přitahuje stejné pohlaví. 

Gay - muž, kterého přitahuje stejné pohlaví. 

Bisexuál - člověk, kterého přitahují muži i ženy. 

Transsexuál - člověk, který se nechal přeoperovat, nebo používá prášky, aby se 

stal jiným pohlavím. 

Pansexuál - člověk, kterého přitahují všechny pohlaví. 

Transgender - člověk, který byl muž/žena a stal se opačným pohlavím. 

Non-binary - spektrum genderových identit, které nejsou výlučně mužské nebo 

ženské. 

Straight - člověk, co je sexuálně přitahován k opačnému pohlaví . 

Asexuál - člověk, která nemá žádné sexuální pocity ani sdružení. 

Gender-fluid - člověk, co se nachází mezi mužem a ženou. 

Intersexuál - člověk, co se nachází mezi pohlavími. 

Napsala: Kateřina Húsková 

LGBT+ 
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Bear - muž, co je gay nebo bisexuál.  

Polysexuál - člověk, co má několik různých sexualit. 

Aromantik - člověk, který se nezajímá o romantický vztah. 

Autosexuál - člověk, který je sexuálně zaujatý sám sebou. 

Agender - člověk bez pohlaví. 

Lithsexuál - člověk, který nechce oplácet jejich pocity. 

Trigender - člověk, který má tři pohlaví (obvykle muž, žena a/nebo jakékoli non-

binary identitu). 

Bigender - člověk, který má dvě pohlaví (obvykle muž, žena občas non-binary 

pohlaví). 

Demisexuál - člověk, který má silné pocity k dalšímu člověku nehledě na                 

pohlaví a sexualitu. 

Androgynous - člověk, který je vzhledově z části muž a z části žena. 

 Pokud chcete zjistit více o dalších pohlaví doporučuji podívat se na                    

kanál: https://1url.cz/tzxAo, kterým jsem byla inspirována. 

https://1url.cz/tzxAo
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 Budeme potřebovat: tučný tvaroh, menší cibuli, sůl         

a sladkou papriku (koření). 

 Postup: Cibuli nakrájíme na kostičky, a nasypeme do 

vhodné nádoby. Dále přidáme tvaroh, koření a osolíme. 

Všechno pečlivě smícháme a máme hotovo. Pomazánka se 

hodí jako chutná a zdravá večeře. Dobrou chuť! 

Napsala: Jana Stejskalová 

Tvarohová pomazánka  

Napsala: Jana Stejskalová 

Zeleninová pomazánka  

 Budeme potřebovat: pomazánkové máslo, sůl, menší      

mrkev, menší petržel, celer a kapku citronové šťávy.  

 Postup: Pomazánkové máslo dejte do misky. Dále         

přidejte najemno nastrouhanou zeleninu. Přisypte trochu soli a 

pokapejte citronem. Vše důkladně promícháme a můžeme po-

dávat. Dobrou chuť! 
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 Budeme potřebovat : 1 sáček vanilkového cukru, 1 vejce , 225 g hladké 

mouky, 150 g změklého másla, 100 g nasekané čokolády, 100 g třtinového cukru, 

1/2 lžičky jedlé sody a špetka soli. 

 Postup:  

1. Předehřejeme si horkovzdušnou troubu na 170°. 

Máslo, oba druhy cukru a špetku soli vyšleháme na 

nadýchaný krém a potom přidáme vejce. Jako 

poslední přidáme mouku, sodu a kousky čokolády. 

 

 

2. Z vypracovaného těsta vytvoříme kuličky, které 

můžeme trochu “splácnout” a rozložíme na plech,       

potom dáme péct na 10-15 minut.  

 

 

3. Toto už je výsledek :) Dobrou chuť! 

Napsala: Aneta Kobosilová 

Cookies 
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Co to je shifting? Shifting je přesun do jiné dimenze. Pro ujasnění, právě se         

nacházíte v CR, tedy realita, v které se nacházíme, a po přesunete se do DR, tedy 

do  reality, do které se chcete dostat. Obvykle se přesouváte do Anime. 

 Po přesunu se můžete setkat s postavami, kterými chcete. Nejsou to však      

lucidní sny, protože ne všechny metody, jak se dostat do DR, se používají tak, 

abyste usli. Také potom, co z DR odejdete můžete být unavení podle toho, kolik      

energie vás stálo do samotného DR se dostat. Nemusíte se bát, že byste potkali 

nějakého démona, či zlého ducha. Jestliže se snažíte přesunout také                   

nezapomeňte na vracecí akci/slovo, kdybyste ani akci ani takové slovo neměli,    

nebojte se, nejste tam navždy, když se chcete vrátit můžete, je to jen doporučení.  

 Více se dozvíte na této stránce, kterou je tento článek inspirován:  

https://1url.cz/qzcyB.  

Napsala: Kateřina Húsková 

Shifting do DR 

https://1url.cz/qzcyB
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  Na vlastní kůži jsou si vyzkoušela přijímací talentové zkoušky ve škole              

v Kateřinkách v Liberci, na studijní obor design interiéru.  

 Když jsem tam přišla, byli jsme rozděleni na tři skupiny. Já jsem šla jako první 

na příjímací zkoušku z kompozice. U kompozice mě čekalo výtvarné zpracování     

tématu živly. Já jsem si vybrala vodu a šlo mi to docela dobře. Na práci v oblasti 

kompozice jsme měli hodinu a půl. Většina z budoucích studentů měla svou práci 

hotovou za hodinu. Když jsme dodělali kompozici, tak jsme se po deseti minutách 

přesunuli do vedlejší třídy, kde probíhaly další studijní testy. Testy z matematiky       

a také z českého jazyka. Dle mého názoru byly celkem lehké. Nakonec nás čekala 

kresba na téma zátiší. Na tuto práci jsme měli hodinu a půl a to bylo také celkem 

lehké. Během práce jsem mohla pořídit tyto fotky.   

 Držím palce i dalším, kteří budou přijímací zkoušky skládat v dubnu roku 2021. 

 Napsala: Lucie Petrová 

Talentové zkoušky na vlastní kůži... 
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 Virtuální Realita: Pod pojmem virtuální realita si můžeme představit svět plný 

možností. Ve virtuálním světě se nachází hromada světů, ve kterých si každý najde 

to svoje   místo. Všechno se to odehrává při nasazených 3D brýlích. Vše se       

odehrává ve simulovaném prostředí. Brýle vytváří prostředí, které je pouhá iluze 

stejně tak i fiktivní svět hry.  

 Beat Saber: Je rytmická videohra pro      

virtuální realitu. České studio Beat Games ji    

vydalo v květnu 2018 přes Steam a Oculus 

Store pro Microsoft Windows s podporou      

headsetů HTC Vive, Oculus Rift a Windows    

Mixed Reality. V listopadu téhož roku pak      

přibyla podpora Play Station VR na Play       

Station 4. Lucka už ho nějakou dobu hraje        

a vypracovala se až na úroveň experta, ale stá-

le ještě nemá splněné podmínky pro úroveň: 

experta+. Je to fajn hra, kterou bych doporučila 

všem, kteří jsou stejní blázní do her jako já    

nebo Kačka. Tady je vidět Kačka při hře. 

 Napsaly: Lucie Petrová a Kateřina Tichá   

Virtuální realita a Beat Saber 
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 WhatsApp je bezplatná aplikace, která slouží ke komunikaci mezi uživateli. 

Aplikace umožňuje posílat textové a hlasové zprávy, fotky, videa a mnoho dalšího 

jako emotikony a gify. Aplikace je zdarma a k používání je třeba internet. Mimo    

zasílání zpráv aplikace umožňuje klasické telefonní hovory a také videohovory. 

WhasApp původně vyvinuli Brian Acton a Jan Koumem. Nyní aplikaci vlastní 

Facebook.  

 Bohužel se aktuálně mění podmínky používání aplikace a Facebook bude 

moci data o uživatelích WhatsApp využívat a dále propojovat s uživatelskými účty 

na Facebooku. Pokud uživatel nebude s novými podmínkami souhlasit, nebude    

moci aplikaci používat.  

 Elon Musk, americký podnikatel a technologický vizionář, na svém Twittrovém 

účtu vyzval své sledovatel , aby přestali WhatsApp používat a zcela jej smazali. 

Jako alternativu nabídl program Signal.  Dalšími alternativními programy jsou:    

Viber, Messenger, Telegram,… stačí si jen vybrat. 

Napsala: Jana Stejskalová 

WhatsApp 
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   Potřeby : 3 bílé papíry, 3 papíry jedné barvy dle vlastní volby (modrá,      

červená,… ), kružítko, pravítko, nůžky, lepidlo.  

Návod na dvoubarevnou ozdobnou kuličku:  

1. Do kružítka si naměřte    

5 cm (poloměr 5 cm). Kruh 

narýsujte na papír                   

a vystřihněte si je. Podle 

tohoto obkreslete další     

kolečka. Budete jich         

potřebovat celkem 12 kusů.  

Předpokládejme, že na       

1 papír se vejdou celkem      

4 kolečka.   

 

2. Vezměte si jedno kolečko, které        

přehnete na půl a potom na čtvrtiny           

a znovu rozložte na poloviny. Z jednoho     

rohu tlačte doprostřed štítek tak, aby    

vznikl zobáček. To udělejte na všech      

kruzích. 

 Napsala a nafotila: Šárka Pechalová  

DIY: dvoubarevná ozdobná kulička 
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3. Na zobáček dejte lepidlo a slepte. Po slepení bude vše vypadat takto. 

4. To všechno, tedy bod 1, 2 a 3, udělejte i s ostatními kolečky, tedy s bílými               

i s barevnými a naneste lepidlo. 

5. A přilepte k tomu další a takhle stále dokola dokud z toho nebude hromádka. 

Slepte i s poslední, aby z toho vznikla taková polokoule.  

 

 

6. To samé proveďte i s barevnými 

papíry. Nakonec to propojte             

navzájem. Máte hotovo!  
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 Připravili: žáci 8. a 9. třídy 

Stýská se našim žákům? 
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 Během distanční výuky nakreslili: žáci 7. třídy  

MS Windows: Malování 
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 Učit Výtvarnou výchovu "na dálku" je      

velice těžké, protože se ukazuje, jak                  

nezastupitelnou roli má v tomto předmětu      

učitel. Obvykle žáky motivuji, vysvětluji zadané 

téma, radím s technickým řešením a mohu        

v průběhu tvorby korigovat jejich práce. Nyní 

sice dostanou stručné pokyny a také obrázky, 

které je mají navést ke kýženému cíli, ale ne 

vždy si s tím všichni poradí. Navíc žáci pracují 

s výtvarnými prostředky, které mají běžně      

doma, tudíž je to nejčastěji tužka, fixy nebo 

pastelky. 8. a 9. třída dostala za úkol kresbu 

mořské vlny/vln s cílem procvičit si plynulé        

linie. Jako inspiraci dostali žáci snímky        

mořských vln. Na ty nejpodařenější práce se 

můžete podívat a posuďte sami, zda se jim        

kresby povedly!  

 Napsala: Renáta Kolářová  

Nakreslili: žáci 9. třídy  

Výtvarná výchova během DV 

Jana Hýblová 

Natálie Benešová  
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  Lucie Petrová      Zuzana Zelenková 

 Nakreslili: žáci 8. třídy  

Hrajeme si s písmenky  

 Písmo nemusí být jen nudná a všední záležitost, lze využít i velice kreativně. 

Osmáci dostali za úkol vytvořit z různých typů písma tvar hrnečku na kávu. Aby    

byla iluze dokonalá, měli si zvolit barvy odpovídající tomuto tématu - tedy různé    

odstíny hnědé nebo béžové. 

Aby měli o něco jednodušší 

práci, dostali řadu slov       

týkajících se kávy (druhy,    

odrůdy) v prezentaci.        

Někteří se s tímto nezvyklým 

námětem vypořádali velice 

pěkně - cítíte, jak káva       

voní? :-)  

 
Kateřina Miškovská  
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Kateřina Húsková 

Eliška Fantová 

Darina 

Kupková  

Filip Beran  

Vilém  

Janoušek  
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 Sedmáci dostali za úkol být při hodině českého jazyka kreativní a vymyslet si 

vlastní zkratky. Ty nejpovedenější vám přinášíme! 

 

 SPZ – Společenství polských zedníků, Strana přátel zimy, Slunce pomalu     

zapadá, Stará pevná zátka, Standard pro zemědělce, Standa půlí zelí, Společnost 

pro zebry, Seznam policejních zpráv, Sražená purpurová zmije 

 EKG – Eva kreslí geparda, Epické křupavé granko, Emil krade gumy,        

Elastické kožené gumáky, Epické kousky Gustava, Ekologická koňská galerie 

 ČR – Čisté ruce, Čokoládová roláda, Čerstvý rakytník, Čínské reproduktory, 

Černá rouška 

 ČEZ – Čistá eko zelenina, Čelist Emila zmizela, Čendovy ekologické záhonky 

 ČVUT – Česká vojenská utajená tlupa, Český vůz upravený teplometem,      

Čiperná vysoká učitelka tělocviku, Čenda vrčí u televize, Čínské velice udatné     

turistky, Častý výskyt utopených týpků 

 Napsala: Renáta Kolářová  

Zkratky vymysleli: žáci 7. třídy  

Čeština v 7. třídě!  
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 Napsala: Michaela Linková 

Cosa sai della plastica bagnata? 

 Mikroplasty! Strhující, neotřelé, aktuální téma. I žáci devátého ročníku, jakožto 

mladí a nadějní členové společnosti, se samozřejmě o tuto problematiku intenzivně 

zajímají. Neodmítli tedy nabídku italské univerzity v Teramu a zúčastnili se          

mezinárodního webináře, který se zabýval problematikou mikroplastů a dopady     

jejich užívání na životní prostředí. 

 Webinář se uskutečnil 11. února a kromě českých zástupců na něm                

participovali mladí účastníci z Itálie, Španělska, Německa, Rumunska a Švédska. 

Přednášející za pomoci poutavé prezentace nastínila problematiku mikroplastů. 

Následně jsme se přenesli do laboratoře, v níž dvě studentky provedly pokus.      

Rozevřely žaludek mrtvého mořského živočicha a jeho obsah mikroskopovaly. 

Z pozorování vyplynulo, že živočich během svého života pojídal velké množství     

mikroplastů. A co si o webináři myslí samotní účastníci? 

Lukáš Choma: Webinář o mikroplastech byl velmi zajímavý, dozvěděli jsme se       

velmi mnoho zajímavých věcí, naučili jsme se i trochu italsky.  

Dita Hauznerová: Tento webinář byl velmi zajímavý. O tom, že jsou v mořích       

odpadky, všichni víme, ale vidět je takhle v tělech mořských živočichů bylo trochu 

děsivé. 
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Štěpán Závacký: Přednáška o mikroplastech byla velmi zajímavá a poučná.      

Součástí přednášky byly i záběry z laboratoře, kde pitvali uhynulé mořské            

živočichy, aby zjistili, proč zemřeli. Naprostá většina zemřela kvůli mikroplastům, či 

kvůli rybářským sítím. 

Karolína Široká: Webinář o mikproplatech mě velmi zaujal. Bylo ponaučné vidět 

na vlastní oči, že jsou mikroplasty v mořích opravdový problém a mělo by se s tím     

něco dělat.  

Eliška Janusová: Webinář o mikroplastech mě velice zaujal. Začátkem byla       

poutavá prezentace a poté nám dvě laborantky ukazovaly práci v laboratoři.      

Rozhodně jsem se dozvěděla další zajímavé informace a bylo skvělé slyšet hovořit 

specialisty o problému s klimatem a mikroplasty. 
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