
  

Již čtvrtým rokem se konala na naší škole soutěž Mladý moderátor, na kterou  přijeli  dívky i 
chlapci z celé České republiky. Letošní moderátor se nesl v duchu vesmíru a proto v naší porotě 
nesměl chybět náš jediný český kosmonaut, který vzlétl do vesmíru, a tím je Vladimír Remek, 
další členové poroty - zpěvačka Veronika Zelníčková, moderátor rádia Magic Jakub Štěpán, 
starostka České Lípy Hana Moudrá, Petr Voldán -  zpravodaj Českého rozhlasu a tiskový mluvčí 
pana Remka, Vladimíra Pavelková, zástupce IBM nebo Soňa Holingerová Hendrichová – tisková 
mluvčí ČEZ, mluvčí dětské tiskové agentury Slávek Hrzal, zpěvák David Gránský.
Jména porotců již známe, ale co soutěžící. Účastníků bylo mnoho, měli  jsme pět kategorií.
Co museli naši moderátoři podstoupit? V prvním kole mluvili minutu o vesmíru a jeho 
součástech.. Do druhého kola postoupila méně než polovina zúčastněných, a ti měli udělat 
minutový rozhovor s jedním z porotců, kterého si vylosovali. Ve třetím kole se počet soutěžících 
neměnil. Zde měli za úkol okomentovat příslušné video od satelitních družic po Krtečka. Výherci 
získali  pozemek na Měsíci a ti nejstarší pojedou s naší mediální tvorbou do Strasbourku.
Připravila Bára ze 6.A



Počítej

K 31. 3. 2011 naše škola odevzdala celkem 9760 kg papíru a 160 kg 
PET lahví. 
Je to málo, nebo hodně ?
Pokud to vydělíte počtem žáků naší školy, dostanete číslo........... ??
Odpověď můžete donést do 4.C, nejpozději však 15. 4.
Která třída počítala správně, se dozvíte v příštím čísle časopisu  Sovík.
                                                                                                         Ekotýmáci

Vesmír či kosmos  je označení pro veškerý (časo-)prostor a hmotu a energii v něm. V užším 
smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru 
mimo Zemi. Dosud není jasné, zda má vesmír konečnou nebo nekonečnou velikost a objem.
Různými názory na svět a jeho vznik se již od pradávna zabývala filosofie, teologie a různá 
náboženství. V dnešní vědě se zkoumáním vesmíru jako celku zabývá hlavně kosmologie a 
astrofyzika.

Teologie = je nauka o Bohu, bohosloví.
Kosmologie = zabývá se celým vesmírem.
Filozofie =  je způsob, jak myslet o světě, vesmíru a o lidech.
Astrofyzika  = studuje  vývoj vesmíru a hvězd.                                

                                                                       Linda Assiová, 8.B

Vesmír
Vesmír, co si představíme pod slovem vesmír. Já si představuji nekonečnou tmu s některými, jak 
my jim říkáme, planetami. Ve vesmíru nás nic netrápí, jen se tak volně vznášíme ve speciálním 
obleku - skafandru.Volně lítáme po vesmíru a koukáme, jak se střetávají meteory. Kosmonauti se 
do vesmíru dostanou díky létající raketě.
Ve vesmíru můžeme  najít planety, hvězdy,meteory. Planet máme ve vesmíru osm a donedávna 
jsme jich měli dokonce devět i s Plutem.
Jsou to Merkur,Venuše,Země,Mars,Jupiter,Saturn,Uran,Neptun.
                                                               Bára Ekrtová 6. A

Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a tmavé 
hmoty. Slovo galaxie bylo odvozeno z řeckého názvu 
naší vlastní galaxie Mléčné dráhy Κύκλος γαλακτικός 
(Κyklos galaktikos).

Naše vlastní galaxie – Galaxie Mléčná dráha – je 
rozsáhlá spirální galaxie s průměrem 100 000 světelných 
let a šířkou 3000 světelných let. Obsahuje okolo 300 
miliard hvězd a její celková hmotnost (včetně hala a 
koróny) je zhruba tři až šest bilionů Sluncí (1 bilión = 
1 000 000 000 000).            Lola 6. B

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie_Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_hmota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_hmota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezihv%C4%9Bzdn%C3%A9_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdokupa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlhovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hv%C4%9Bzdn%C3%A1_soustava&action=edit&redlink=1


Červený Obr
- zářivá hvězda,která se nachází v pozdní fázi svého hvězdného vývoje - ve svém jádru již 
přeměnila většinu vodíku  na helium. Následkem dalších pochodů uvnitř hvězdy dochází k 
rozepnutí vnějších vrstev a hvězda tak mnohonásobně zvětší svou velikost. Barva červených obrů 
bývá od žluté, přes oranžovou až po červenou.Mezi nejznámější červené obry na severní obloze 
patří Arcturus  a Antares.          Pája IX.B

Kometa, zastarale vlasatice, je malé těleso sluneční soustavy. Složený především z ledu a prachu. 
Komety jsou známé pro své nápadné ohony. Velmi často jsou popisované jako „špinavé sněhové 
koule“ a z velké části je tvoří zmrzlý oxid uhličitý, metan a voda smíchaná s prachem a různými 
nerostnými látkami.
Kometa se skládá z jádra (pevná část komety), koma (obal složený především z plynů) a ohon 
(prachové a plynné částice).
                                               Denisa Matějková

J.. Hele, já jsem něco našla a nevím, co to je?
Myslím, že jsem to už někde viděla.

Už vím, to mají takoví ty lidi v televizi, jak do toho mluví.
Nechápu proč, ale je to tak.

Je, tamhle jde Terka, tak se jí zeptám.
Ahoj, Terezko.

T..Ahoj
J..Nevíš, co to je?

T..Co?
J..No tohle.

T..No to je přece mikrofon..
J..Na co to je?¨

T..To je divná otázka,na co to je,na vaření určitě ne.
To máš na to , kdybys chtěla, aby tě lidi slyšeli hlasitěji anebo v rádiu .

J..Aha, tak to jo.
To bylo prozatím vše.

Napsala: Jana 9.c

http://cs.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD


Turnaj v halové kopané – Zákupy, starší žáci.

Dne 8. března 2011 se v Zákupech konalo okresní kolo v halové kopané žáků 8. – 9. tříd ZŠ. Byly rozlosovány 3 
skupiny, v každé bylo 5 základních škol z celého okresu. Ze skupiny 
postupoval pouze vítěz do finálového kola. Naše ZŠ Slovanka byla 
nalosována do skupiny B. Spolu s ní byly do této skupiny ještě 
nalosovány ZŠ Stráž p/R, ZŠ Zákupy, ZŠ Pátova Č.Lípa a ZŠ Horní 
Police. Základní školu Slovanka reprezentovali: Huňáček Lukáš, 
Matys Daniel, Popelka Štěpán, Rusín Marcel, Ruč Jaroslav, 
Berounský Jan, Roman Petr, Miřatský Václav, Řehák Martin, Spilka 
Ondřej. Našim chlapcům se bohužel moc nedařilo, ze čtyř zápasů 
jsme vybojovali pouze 1 bodík, což na postup ze skupiny nestačilo. 
Hned první zápas nám ukázal, jak bude turnaj těžký, prohráli jsme se 
ZŠ Stráž p/R 0:3, ve druhém zápase přišel náš první bodíček za 
remízu 1:1 se ZŠ Zákupy, ve třetím zápase nám dala lekci 0:4 ZŠ 

Pátova Č.Lípa, v závěrečném zápase, ve kterém již o nic nešlo, prohráli naši chlapci po boji 2:5 se ZŠ Horní 
Police, když po první půli prohrávali 0:2, ale ve druhé půli během 1 minuty srovnali na 2:2, nakonec však 
rozhodlo proměňování gólových šancí. Naším jediným střelcem na turnaji byl Jaroslav Ruč, který vstřelil všechny 
3 branky našeho týmu. Rád bych pochválil nejen Jardu Ruče, ale především bych chtěl vyzdvihnout výkony 
Marcela Rusína, který odevzdal na turnaji své maximum, je dobré, že příští rok ještě může naši školu 
reprezentovat. Turnaj je již minulostí, teď ještě čeká halový turnaj žáky 6. – 7. tříd v Zákupech a v květnu bude 
zahájen fotbalový McDonald Cup opět v Zákupech pro žáky 1. – 3. tříd a pro žáky 4. – 5. tříd. 
            Více foto na www.zsslovanka.cz                                  Mgr. Lebduška Pavel
                                                                                                                       
Turnaj v halové kopané – Zákupy, mladší  žáci.

V úterý 15. března se konalo okresní kolo sálové kopané mladších žáků v Zákupech.
Myslím, že kapitán David Kalina byl s výkony svých hráčů spokojen, sám skóroval 4x. Střelecké příležitosti 
využil i Ondra Rada, ten umístil 5 gólů a Lukáš bodoval 2x. Výborně si vedl i brankář Matěj Pazderník Naše 
družstvo mladších žáků vyhrálo 5 zápasů. Oříškem bylo pouze družstvo z Nového Boru ze Základní školy 
náměstí Míru. Chlapci v tabulce obsadili 2. místo a 29. března si zahrají ve finále. 
Děkujeme za reprezentaci školy celému družstvu a budeme držet palce ve finále.
                                                                                                                                          Mgr. Alena Hejlová

Lípy spolupracují
  
 Důkazem toho, že žáci mají zájem o dění ve škole, je fungující žákovský parlament na ZŠ 

Slovanka. Právě se začíná rozvíjet spolupráce mezi Českou Lípou 
a Lípou Krásnou. Tentokrát Krásnolipáci přijali pozvání 
Českolipáků do ZŠ Slovanka.
   Dnešní setkání bylo „krásné“, vstřícné a užitečné. Otázky, které 
žáky zajímají, byly vyřešeny v klidu. Inu, nejsme politici. A o 
čem vlastně diskutujeme? Jak vylepšit vzhled školy, co můžeme 

nabídnout ostatním žákům, jak jim pomoci v komunikaci s vyučujícími, zjišťujeme přání a 
potřeby spolužáků. Nezůstává ale jen u řečí. Do života školy se žákovský parlament aktivně 
zapojuje a získává další spolužáky, pro které škola není jen „učení - mučení“. To vše s podporou 
školní speciální pedagožky. A rada pro ostatní školy? Založte si žákovský parlament.

31.3.2011, ZŠ A.Sovy (Slovanka), Česká Lípa                   za parlament  Bára Ekrtová, 6.                 


