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Lidem by se prý nejlépe žilo na Saturnově 
měsíci.

Vědci vyvinuli nový systém, na jehož základě snad lze vypočítat nejobyvatelnější 
vesmírné těleso. Podle něj by se člověku ve sluneční soustavě mimo Zemi nejlépe žilo 
na Saturnově měsíci Enceladu - bohužel ale jen v jeho podzemí. Mars, považovaný za 
nejpřirozenější náhradní planetu, vyšel z těchto měření až jako třetí.

Slunce 

- je jednou z mnoha miliard hvězd naší Galaxie. V 
porovnání s ostatními hvězdami je hvězdou mírně 
nadprůměrné velikosti (průměrná hmotnost hvězd v 
Galaxii je odhadována na polovinu hmotnosti Slunce) a 
ani jeho poloha v naší Galaxii není nijak výjimečná. 
Obíhá okolo středu Galaxie ve vzdálenosti 25 000 - 28 
000 světelných let od jejího středu.     Oběh trvá přibližně 
226 milionů let. Svou hmotností  značně převyšuje ostatní 

objekty Sluneční soustavy a jeho gravitace ovlivňuje celou sluneční soustavu. 

Markéta 6. A

Chcete udělat radost Vaší lásce, přítelkyni, kamarádovi nebo 
kamarádce ? A co Vaše manželka nebo manžel? Udělejte jim 
radost na sv. Valentýna - 14. února.

Kdo vlastně byl svatý Valentýn, odkud se tato tradice bere ? 
Říká se, že tento den začal být známý jako Den svatého 
Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce 
Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen 
zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn 
vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry.

Eliška Břundová

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.
http://www.vesmir.info/expanse-lidstva/lidem-by-se-pry-nejlepe-zilo-na-saturnove-mesici.htm
http://www.vesmir.info/expanse-lidstva/lidem-by-se-pry-nejlepe-zilo-na-saturnove-mesici.htm


Zápis do prvních tříd
Dne 5. února proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Na 

jeho průběh jsem se zeptala paní zástupkyně Letákové : 

Kolik budoucích prvňáčků přišlo k zápisu ? 
Přišlo 55 dětí, budou se otevírat dvě první třídy, ve kterých budou učit 
p. uč. Iveta  Urbanová a p. uč.  Blanka Dvořáková.

Jak se dětem líbilo v naší škole ? 
Líbilo se jim moc. Mohly pracovat na počítačích, s keramickou hlínou a 
mohly si pohladit králíčka Pepu.
S paní učitelkou poznávaly tvary a barvy, počítaly na prstech a kreslily 
postavu.

Článek připravila Karolína Poslušná 

Doplňovačka s tajenkou

1. dvanáct měsíců tvoří

2. samec ovce

3. mládě kozy

4. třetí den v týdnu

5. druhý měsíc v roce

6. roční období – po létě

7. pátý den v týdnu

     8. mládě slepice



Sopka neboli vulkán je místo na zemském povrchu, obvykle tvaru hory, kde roztavené 
magma vystupuje či vystupovalo z hlubin Země. 
Jedním z horkých bodů jsou například Havajské 
ostrovy, jiným Kanárské ostrovy – oba jsou případy 
sopek vznikajících na oceánském dně.
Během sopečné erupce dochází k odplynování 
magmatu, čímž se uvolňují sopečné plyny, které 
mohou změnit klimatické podmínky na velkém 
území. V závislosti na vlastnostech magmatu, které 
se dere na povrch, vznikají různé druhy sopek. Mezi 
nejrozšířenější patří ploché štítové sopky vznikající 
bazaltickými magmaty a příkré stratovulkány.

Zajímavosti:

Podle historických pramenů vybuchl asi 1500 let př. n. l. sopečný ostrov Santorini v dnešním 
Egejském moři. Dnes je Santorini oblíbený cíl mnoha turistů, nicméně po tomto výbuchu se 
vytvořila vlna tsunami, která mířila přímo na Krétu. Podle vzorků sedimentů se dnes 
vyvozuje, že vzniklá vlna byla vysoká přibližně 150 metrů a její zaplavení Kréty zničilo 
vyspělou minojskou civilizaci.                                     Petra Novotná 9. B

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Minojsk%C3%A1_civilizace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A9ta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egejsk%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Santorini
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stratovulk%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADtov%C3%A1_sopka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sope%C4%8Dn%C3%A9_plyny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1rsk%C3%A9_ostrovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Havajsk%C3%A9_ostrovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Havajsk%C3%A9_ostrovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hora


1) Jak se Vám líbí na naší škole ?
Líbí se mi tu moc, je tu pěkné prostředí, příjemní lidé a dětičky také poslouchají.

2) Co učíte za předměty ?
Učím vlastivědu v 5.C, prvouku, pracovní činnosti a dramatiku ve 2.A a B, výchovu ke zdraví v 6.A, B, C.

3) Jakou školu jste studoval ?
Vysokou školu pedagogickou v Hradci králové, obor učitelství 1.stupně se  zaměřením na tělesnou výchovu.

4) Rád sportujete ?
Ano, mám moc rád sport, hraji závodně fotbal za Dolní Libchavu.

5) Kde jste se naučil znakovou řeč?
Tu už používám odmalička, chodil jsem mezi sluchově postižené žáky.

6) Chtěl byste vést kroužek znakové řeči na škole?
Ano, nebyl by to špatný nápad a myslím, že i právě kvůli znakové řeči se může naše škola více zviditelnit, 
vždyť kde na základní  škole se učí znakový jazyk? Jen na vysoké škole.

  
Ukázky znakové řeči.

Znaková řeč ale není jenom řeč rukou, jak si mnozí myslí, ale "řeč celého těla". 
Ruce jsou samozřejmě nejdůležitější, ale pomáháme si výrazem obličeje, postavením těla, pohybem..

Připravila:Jana Říhová a Soňa Pavlíková z 8.C



  

Zeptali jsme se hlavního pořadatele -  pana učitele Policera na soutěž Mladý mediální moderátor 
2010, která proběhne na naší škole 4. března : 

Kolikátý je to letos  ročník?
Již třetí ročník, první  se konal v roce 2007.

Kteří  hosté navštívili soutěž v minulosti?
Jsou to vždy zástupci sponzorů a mediálních partnerů -  např. Marcela Augustová 
z České televize, Slávek Hrzal z Českého rozhlasu, pan místostarosta Vlček a další.

Kdo bude hostem letos ?
Znovu Marcela Augustová z České televize , moderátor a bavič Petr Novotný a 

Martin Kočárek z televize Nova, Slávek Hrzal z Českého rozhlasu, 
zástupci Českého rozhlasu Sever, Televize Genus, Soňa 
Hendrichová – Holingerová a další.

Jaká byla témata?
První ročník byl Mladý moderátor bez tématu, tzv volný. Druhý ročník byl zaměřený 
na Evropskou unii. A letošní ročník je o médiích.

Jaké jsou odměny pro vítěze ? 
Zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu a spousta 
věcných cen od sponzorů.

Jak se připravují na soutěž zástupci z naší školy ?
Velice pilně, 2x týdně do večera, pro všechny je to velice náročné, ale také doufám 
poučné a zábavné. 
O soutěži budeme vyprávět také 8. února ve Snídani s Novou, 24. února bude 
hodinový pořad o naší soutěži také v Českém rozhlase Sever, informovat bude i 
televize Genus a další naši mediální partneři.

Více informací o soutěži naleznete na našich webových stránkách : 
www.zsslovanka.cz.

                                                    Marek a Štěpán ze VI.A



Velikonoční kraslice 

- je natvrdo uvařené nebo vyfouknuté duté vejce 
ozdobené různými výtvarnými technikami. Sloužilo 
ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro 
koledníka za tzv. pomlazení, čili vyšlehání pomlázkou.

Historie
Už od pradávných dob bylo vejce symbolem zrození a života. V dávné historii se 
vejce vkládala do hrobů zemřelých. Zlatě obarvené vejce bylo objeveno v královské 
hrobce v Sumeru. Věřilo se v magickou moc vajec a k jejímu posílení se 
pomalovávala různými magickými ornamenty. Magie postupně vymizela, zůstaly jen 
ornamenty převážně abstraktní nebo rostlinné a zvířecí motivy symbolizující přírodu 
probouzející se k životu.

V symbolice se výrazně uplatňovala červená barva. Od ní je i nejčastěji odvozován 
původ slova kraslice (ze staroslovanského krasnyj, krasniti). Červenou kraslici si 
dívka nechávala pro hocha, na kterého si tajně myslela.

Technika zdobení 
Technik zdobení vajec existuje řada, od nejjednodušších, jakými je reliéfní kresba 

voskem nebo jednoduché batikování, 
přes složitější, jako je vícebarevná 
batika či leptání, až k nejobtížnějším, 
kterými jsou polepování slámou či 
sítinou a vyškrabování neboli 
gravírování.

Další, poměrně komplikovanou 
technikou, je drátování, patrně 
nejkomplikovanější je pak prořezávání. 
Tyto dvě techniky ovšem nepatří ke 
klasickým, ale jedná se o vcelku 
moderní způsoby.

Stále častěji se vyskytuje polepování 
vajíček obtisky či samolepkami s 
různými obrázky.

Stránku připravila Sarah Fifernová

http://cs.wikipedia.org/wiki/Samolepka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obtisk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grav%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Batikov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vosk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrozen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poml%C3%A1zka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce


Najdeš správnou cestu ?

Zimní olympijské hry 2010 – Vancouver - Kanada
Ve  Vancouveru v Kanadě se bude zimní olympiáda konat od 12. do 28. února 2010 . 

Zároveň s nimi budou již tradičně pořádány i Paralympijské 
hry, které se uskuteční od 12. do 21. března 2010.
Zimní olympijské hry ve Vancouveru budou v pořadí 
XXI., v Kanadě se již olympiáda konala a  to v Montrealu 
( zde se zimní olympijské hry konaly v roce 1976) a Calgary ( 
tady zimní olympijské hry proběhly v roce 1988 ).
Mimo Vancouver se další sportovní areály nachází v areálu 
Univerzity Britské Kolumbie, dále pak v blízkých městech 
West Vancouver a Richmond.
Bude se soutěžit celkem v patnácti olympijských sportech – 

lední hokej, alpské lyžování, biatlon, boby, běh na lyžích, curling, krasobruslení, 
akrobatické lyžování, saně, severská kombinace, short track, skeleton, snowboarding , 
rychlobruslení  a skoky na lyžích.  Soutěže budou probíhat v 86 disciplínách.
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