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Sudá čísla značí cestu
Spoj postupně všechna sudá čísla od 2 do 52.

         
Skrývačky (dopravní prostředky)    

1. Jirko, lopatu nemusíš nosit. __________________

2. Stál Ondra u toboganu? __________________

3. Jaroslav lakuje poličku. __________________

4. Ze tmy máme trochu strach. __________________

Průměrný věk – 16 až 20 let max. 26let. 
Mláďata – rodí se 2 - 4 mláďata, porodní hmotnost až 100g , jsou 
slepá, prohlédnou  po 6 -14 dnech, do dvou měsíců se živí mlékem, 
v šesti měsících začínají lovit malé opeřence a kolouchy. Samice se 
rozloučí definitivně s vrhem,  jakmile porodí další .
Potrava – rozhodně masožraví , loví buvoly , jelena Samaru a další 
zvířata.

Soňa 8. C



V našem městě šíří  zákon a pořádek.  
Náš redakční tým se vydal na návštěvu a dozvěděl se 
mnoho zajímavostí.
Na to, abychom se stali policisty, musí náš věk 
dosahovat 21 let a musíme mít maturitu a hlavně 
musíme být ve fyzické kondici.
Naše město je rozděleno na jednotlivé okrsky, které 
má na starosti dvojice „ pochůzkářů „ . 

Ve hře pořádku hrají důležitou úlohu i kamery,  které zachytí každý, byť jen 
nepatrný, zločin. 
V budově městských strážníků jsme viděli, jak 
takový kamerový systém vypadá, jak se sním 
zachází. 

Některé strážníky 
najdeme na našem 
dopravním  hřišti, kde učí děti,  jak se mají chovat na silnici 
v provozu .
                                       Připravila Eliška Břundová.

Městská policie se liší od státní tím, že řeší přestupky 
spáchané se škodou do 5 000 Kč, od 5 000 Kč přechází 
pravomoc na  státní policii.
Vyzkoušel jsem si práci u kamerového systému, který 
sleduje různá místa v centru  města.
                                                                                  Štěpán Zavadil

V čem se městská policie liší od státní  ?
Např. tím, že  státní policie má pravomoc po celé 
České republice a městská má jenom pravomoc v 
obci nebo městě, které je zřizuje.
Vyzkoušel jsem si práci u kamer.            Marek Tichý



Zeptali jsme se,   jaký je rozdíl mezi městskou policií a policií   
ČR:

Základní rozdíl spočívá především v tom, že městskou 
policii zřizuje zastupitelstvo obce, policie ČR je zřízena 
zákonem č.
283/91 Sb.
Městská policie působí pouze na teritoriu dané obce, 
zatímco policie ČR působí na území celé ČR.

Městská policie:
- zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku 
- strážníci dohlížejí na dodržování pravidel občanského 
soužití

 Karolína Hromádková a Karolína Blažková

    

Jsou čtyři komůrky plné nejrůznějších černobílých symbolů. Ovšem v jedné komůrce 
je o jeden symbol méně. Najděte, který symbol chybí v některé ze čtyř komůrek:



- slaví  se  31. prosince. Název se začal používat od roku 335, kdy zemřel papež Silvestr 1. 

Je to  oslava příchodu nového roku. Oslavuje se na náměstích, v ulicích, v klubech a 
restauracích.

 O  půlnoci se na příchod nového roku odpaluje ohňostroj a další pyrotechnika a 
připíjí se skleničkou šampaňského .              Lukáš Brůža 8. A

Vlastivědný kroužek

Na  naší škole ZŠ Slovanka pracuje pod vedením Mgr. Šormové 
vlastivědný kroužek zaměřený na poznávání minulosti Českolipska. 
Pozvali jsme k nám na besedu pamětníky -  Mgr. Mozolu, který nám 
poutavě, ale i vtipně vyprávěl o minulosti Českolipska v době před  
2. sv. válkou, během ní a zajímavě vylíčil i období po válce - např. rok 
1968. Přidal i vtipy z té doby.
 Pan  Drahoš nám zahrál na harmoniku. 
Děti se ptaly na všechno, co je zajímalo a p. Mgr. Mozola trpělivě 
odpovídal. Beseda se nám líbila a oběma pamětníkům děkujeme.
Mgr. J. Šormová

Vodní hrad Lipý
Vznikl jako sídlo Ronovců ve 2.polovině 13.století.Nejznámějším 

držitelem byl Jindřich z Lipé.
V 16.století byl přestavěn na renesanční zámek s 
dvoupatrovým palácem pokrytým psaníčkovým 
grafitem.

Připravila: Jana Říhová z 8.c



8:00 – možnost návštěvy v 1. třídách
10:00 – beseda s ředitelem školy 
v multimediální učebně
14:00 – možnost návštěvy školní družiny
15:00 – možnost práce v interaktivní
učebně

                                     Petra 9. B

pátek  5. února 2010  14: 00 – 18: 00

Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75
( např. při nemoci dítěte)

K zápisu potřebujete :

svůj občanský průkaz nebo rodný list dítěte

při odkladu – doporučení PPP nebo doporučení dětského 
lékaře

 k zápisu musí přijít děti, které dovrší k 31. 8. 2010 šest let

Šárka 9. B



Pomůžeš žabce najít cestu za potravou : 

- je označení pro koncové zařízení pro příjem televizního vysílání,  na kterém lidé 
sledují televizní vysílání nebo vysílání průmyslové televize. V televizorech se dříve 
používala výhradně klasická televizní obrazovka na bázi katodové trubice (CRT), 
dnes se stále častěji používají LCD  a plazmové obrazovky nebo LED obrazovky.

K televizoru je možno také připojit další zařízení určená pro záznam televizního 
obrazu, např. videomagnetofon, videokameru, DVD přehrávač, DVD rekordér, 
digitální fotoaparát apod.                                                        Lukáš 8. A

Československá televize zahájila své pravidelné vysílaní 1. května 1953. Ale již v 
roce 1948 při příležitosti Všesokolského sletu byl 
předveden televizní řetězec pracující v nynější 
normě 625 řádků. 
A takto vypadal jeden z prvních televizních 
přístrojů.

 Marek VI.A

http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_fotoapar%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Videokamera
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Videomagnetofon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/LED
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plazmov%C3%A1_obrazovka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/LCD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katodov%C3%A1_trubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD


Čínské: 
-  vzniklo asi dva tisíce let před naším 
letopočtem. Má více než padesát tisíc 
znaků, ale pro běžnou potřebu člověk 
vystačí s třemi tisíci znaky.Na vývoj 
evropského písma tato vyspělá východní 
kultura neměla přímý vliv.

Egyptské:
- postupně se vytvořili tři písmenové soustavy.
Nejstarší z nich byly hieroglyfy. Vznikaly přibližně 
před pěti tisíci lety jako písmo obrázkové, které 

bylo postupně výtvarně zdokonalováno a zjednodušováno. Používalo se 
zejména při rytí nápisů do stěn paláců, chrámů a hrobek faraónů.

Latinské,řecké písmo: 

- počátky vývoje latinského písma jsou 
datovány do doby asi 300 let před naším 
letopočtem.
Starší Latinové používali pouze velká 
písmena. Latinská abeceda měla 24 
písmen a postrádala znaky pro J, K, U, Y, W. Toto písmo se v dalším vývoji 
rozdělilo do několika forem. 

Arabské: 

- píše se zprava doleva. 
Desítková číselná soustava:

A nakonec ještě jedna malá ukázka textu: 

Překlad:

Lidé jsou 
svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Jsou obdařeni rozumem a 
svědomím a měli by se jeden ke druhému chovat v duchu bratrství.

Stránku připravila Eliška Břundová


	Sudá čísla značí cestu
	Vodní hrad Lipý
	Vznikl jako sídlo Ronovců ve 2.polovině 13.století.Nejznámějším držitelem byl Jindřich z Lipé.
V 16.století byl přestavěn na renesanční zámek s dvoupatrovým palácem pokrytým psaníčkovým grafitem.
	Připravila: Jana Říhová z 8.c


