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Dne 28. ledna 2009  nás navštívil policista -  nadstrážmistr 
Daniel Boháč, který k nám přijel až z Prahy, aby pro nás 
udělal menší přednášku. 

Předvedl nám několik chvatů a 
ukázal policejní výstroj, mezi 
kterou patří např. pistole  CZ 85 
s 9 mm náboji , a mnoho dalších. 

Velmi názorně nám ukázal, jak 
bezpečně a s klidem sebrat ze země 
demonstranta, který sedí  například 
na kolejích. 

Dále následovala ukázka zatýkání – 
náš spolužák Dominik Dzbikowicz se 
nabídl, že bude dělat figuranta.
Byla to velmi zajímavá hodina a já 
myslím, že by tento policista měl dále 
pokračovat v podobných besedách a 
rozdávat informace o České policii. 

  Michal Pecina 9. B



                                         

Egypt je po Mezopotámii druhou 
nejstarší civilizací ve Středomoří. Je to 
stát se snad nejdelšími dějinami 
v historii- trval téměř tři tisíce let. 
Je známý stavbou pyramid - jsou to 
obrovské stupňovité stavby ve tvaru 
jehlanu, které měly později 
stěny hladké. 

Nejznámější jsou pyramidy v Gíze, a to 
Cheopsova 
pyramida, 
která je 
vysoká 
138 
metrů. 

Stavba váží celkem přes šest miliónů 
tun a mohla být vybudována jen 
s pomocí ramp a soustav pák. 

Nejúrodnějším 
místem Egypta bylo 
údolí řeky Nilu, území vhodné pro zemědělství. 
Znalost zemědělství přišla pravděpodobně 
z Mezopotámie. Egypťané pěstovali převážně 
pšenici, ječmen, len, ovoce a zeleninu. Chovali 
hovězí dobytek, ovce a kozy. Brzy se naučili 
budovat soustavy zavodňovacích kanálů, kterými 
rozváděli vodu.
Písmo vzniklo v Egyptě v 4. tisíciletí př.n.l. - 
bylo to písmo obrázkové, které se nazývá 
hieroglyfické. Ale číst a psát umělo jen velmi málo 
lidí. Vzděláni na školách získávali jen chlapci.

Kačka a Denisa 6. B



        

10. března  navštívila redakce našeho 
časopisu českolipskou radnici, kde jsme 
měli domluvenou besedu s paní 
starostkou 
Hanou  Moudrou. 

 Přivítala nás v zasedací místnosti. 
Měli jsme na ni řadu všetečných otázek   
týkajících se naší školy nebo třeba plánovaných výstaveb ve městě.
Dozvěděli jsme se, že bychom se ve škole mohli dočkat úpravy školního 
hřiště, v Dubici se plánuje výstavba  venkovního plaveckého bazénu
nebo že se v České Lípě bude stavět Mac Donald, což nás potěšilo.

Poté jsme si prohlédli kanceláře obou 
místostarostů – pana Stejskala a pana 
Vlčka, se kterým jsme měli možnost se 
pozdravit, a také jsme si mohli 
vyzkoušet, jaké to je sedět 
na židli paní starostky.

Děkujeme, že si na nás paní starostka udělala 
čas ve svém tak nabitém programu, a těšíme se 
na další zajímavá setkání.
       

Redaktoři časopisu Sovík



20. 2. - 20. 3.

Charakteristika znamení:

Ryby mají v porovnání s ostatními jedenácti znameními 
specifickou povahu. 

Vynikají zvláště svým nesobeckým a citlivým přístupem k 
ostatním.

 Agresivita a spekulace je jim španělskou vesnicí, jsou až příliš 
opatrní. 

Často jsou pochybovační o svých schopnostech a mají 
nedostatek sebevědomí. 

Ryby často spoléhají na sliby ostatních a nejednou naletí. 

Mají zvláštní cit pro přírodu a historii.

Kameny a minerály: 

ametyst, fluorit, křemen, azurový

• Povaha: flegmaticko-sangvinická
• Vládce: Jupiter, Neptun
• Živel znamení: voda
• Kov: cín
• Barvy: tyrkysová, bílá, modrá,
• Kameny: opál, fluorit, perly, malachit,
• Šťastná čísla: 2, 4, 11, 16, 24, 32, 34,

Petra Semerádová, Barbora Bělohorcová 8.B

http://www.e-horoskopy.cz/vyznam_barev.asp#modra
http://www.e-horoskopy.cz/vyznam_barev.asp#bila
http://www.e-horoskopy.cz/vyznam_barev.asp#tyrkysova


Angelika
Romantický děj odehrávající se v době vlády Ludvíka XIV. mapuje příběh 
krásné Angeliky de Sancé de Monteloup, která je svým sňatkem s Joffreyem 
de Peyrac vržena do víru královských intrik. Její počáteční odpor k 
Peyracovi se postupně mění v hluboký cit. Shodou dramatických okolností 
překazí Angelika plánovanou vraždu krále. Ten je krásnou Angelikou 
okouzlen a chce ji získat. 
Ve vykonstruovaném procesu je Peyrac označen za spiklence ďábla a na 
náměstí Desgrez je upálen. Angelika se uchyluje mezi lůzu a po smrti své 
první lásky Nicolase se stává markýzou pařížského podsvětí. Díky sňatku se 
svým bratrancem Filipem de Plessis-Belliéres se Angelika vrací mezi 
pařížskou smetáku. Její cesta, motivovaná pomstou nespravedlivé smrti 
Peyraca, ji vede až před samotného krále. Dozvídá se od něj, že se Peyracovi 
podařilo z vězení uniknout, na útěku však zahynul. Angelika mu však nevěří 
a rozhodne se Peyraca hledat.
 V sultánově harému propadá  naprostému zoufalství, ale zůstává nezlomená 
a hrdá, odmítá být hříčkou sultánovou. Po krutém bičování se jí podaří s 
pomocí dvou eunuchů, dříve příslušníků pařížské lůzy, uprchnout do pouště.
 V hlavních rolích:
Angelika : Monika Absolonová,Dascha a Leona Machálková
Peyrac: Zbyněk Fric,Josef Vojtek a Marián Vojtko
Nicolas: Bohuš 
Matuš,Tomáš 
Beroun,Alan Bastion
Desgrez: Martin 
Pošta,Bohouš 
Jozef,Tomáš Trapl
Ludvík XIV: Martin 
Skála,Pavel Polák
Filip: Dušan 
Kolář,Petr Poláček
Špína: Zbyněk 
Fric,Tomáš Savka

Stránku připravila 
Eliška Břundová.



Ve středu 25. února jsme po 
schůzce naší party z ekotýmu 
měli besedu s vedoucí 
stravování  - paní Průškovou a 
její nástupkyní -  paní 
Löfflerovou. 
Dozvěděli jsme se, jaká je 
spotřeba vody ve školní 
kuchyni a kolik energie 

spotřebují kuchyňské přístroje při vaření našich obědů.

Po besedě jsme si prohlédli 
vybavení školní kuchyně. 
Viděli jsme novou prosklenou 
troubu, ohřívače jídel, myčku, 
veliké lednice a kotle na knedlíky.
Na závěr jsme paní vedoucí 
předali kytičku a poděkovali jí za 
zajímavou besedu i exkurzi do 
školní kuchyně.

  Klára 7. A


