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Redakční rada se představuje
A máme tady nový školní rok a s ním i novou redakční radu našeho časopisu. 
Ptáte se, kdože pro vás bude letos připravovat  aktuality, zajímavosti a 
rozhovory ?  Tady je máme : 

6. A

Štěpán Zavadil – má rád matematiku a chodí na karate. 
Marek Tichý – má rád matematiku a rád hraje hry na počítači.

6. B

Kristýna Brokešová  -  ve škole ji nejvíc baví školní klub a volný čas tráví 
s kamarády venku nebo se dívá na televizi. 
Karolína Poslušná – má ráda malování, fyziku a matematiku, když má chvilku, běhá 
venku s kamarády. 
Karolína Blažková  - má pejska, takže volný čas tráví s ním nebo chodí plavat. 
Karolína Hromádková -  ve škole ji baví fyzika, přírodopis a matematika, chodí na 
mažoretky, ráda stanuje a jezdí do přírody.

8. A

Lukáš Brůža – ve škole má rád učitele a kamarády, ve volnu se věnuje fotbalu. 
Eliška Břundová – ve škole ji baví český jazyk, dějepis a práce  pro školní časopis a 
když má chvilku, je s kamarády, hraje fotbal nebo bruslí. 
Sarah Holá   

8. C 

Soňa Pavlíková -  ve škole ráda cvičí a má ráda český jazyk, volný čas tráví 
s kamarády nebo hraje fotbal. 
Jana Říhová    - ze školních předmětů má nejraději hudební výchovu, český jazyk a 
matematiku a volný čas tráví s kamarády.

9. B

Bára Bělohorcová – z předmětů má nejraději matematiku, přírodopis a zeměpis, ve 
volném čase jezdí do přírody na koni . 
Petra Semerádová – nejoblíbenější předměty jsou pro ni hudební výchova, angličtina 
tělocvik, ve volném čase se z ní stává dobrovolná hasička. 
Petra Novotná – ve škole ji baví zeměpis, když má chvilku, tak si přečte nějakou 
knížku nebo jde s kamarády ven.



                                                                

Kam na 
dovolenou? 
Otázka, kterou si jistě 
čas od času položí 
každý z nás. Vybíráme 
různě. Někomu poradí 
známí, někdo jezdí na 
osvědčená místa a 
někdo experimentuje. Cestovní kanceláře nabízejí nepřeberné množství destinací, 
stačí si jen vybrat. Mezi všemi těmi destinacemi vám už určitě někdy padnul zrak na 
Turecko.

 - 

Dnešní podoba turecké vlajky pochází z roku 1844. Je to červený list s bílým 
půlměsícem a bílou pěticípou hvězdou, starými symboly islámu: půlměsíc byl na 
osmanské vlajce už v 16. století a hvězda (dříve byla osmicípá) od roku 1793. 
Hvězda se z venku dotýká jedním cípem pomyslné spojnice dvou rohů půlměsíce a 
celý emblém je posunutý od středu kousek k žerdi.

V letech 1920 - 1923 byla základní barva vlajky zelená. Dnešní podoba vlajky byla 
naposledy schválená roku 1936. Z turecké vlajky byla odvozena vlajka Tuniska  

                                  

              Stránku připravila Karolína H. 6.B



1Labradorský retrívr:    je jediné místní skotské plemeno přátelských psů. 
V porovnání s ostatními setry toto plemeno není tolik populární.

2,Zlatý retrívr: je poslušný a inteligentní    pes, kterému je dána 
přirozená schopnost pracovat. Je laskavý, přátelský, důvěřivý i 
sebejistý, zároveň také citlivý, ostražitý a snadno cvičitelný.

3,Jezevčík:  Jezevčík je skupina plemen německých loveckých psů jamníků.

4,Alpský jezevčíkovitý brakýř:  Alpský jezevčíkovitý brakýř je talentovaný, bystrý, 
poslušný pes.

5,Bígl:   Bígl (Beagle) je živý a pohyblivý, nikoliv však nadmíru 
temperamentní pes, který se nejlépe cítí na honu, doma a na 
návštěvách. Je přátelský, milý a nenáročný.

Stránku připravila Petra Novotná 9. B



                                            

 "Bílý táhne a druhým 
tahem dá mat."

Dovolte nám touto cestou poděkovat paní 
Zaplatílkové za věnování monitoru k počítači.

Žáci 3. A a třídní učitelka Mgr. Kateřina Černá

Řešení - 1.  Vxh6  Kxh6, 2.  Dg6   MAT  1-0     nebo -  1.  Vxh6  xh6, 2. Dg8 MAT 1-0
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Je to skvěla karetní hra pro 
kluky i děvčata.

    Tyto karty jsou velká zábava plná adrenalinu a napětí.
Můžeme vlastnit jeden nebo více balíčků podle našich 
finančních možností ( cena jednoho balíčku se 75 kartami je 

asi 330kč).
 Je to hra, do které zapojujeme logické myšlení, 
můžou se do ní zapojit dva a více hráčů.
Principem hry je zničit protivníka – kouzlem 
nebo vojákem. Vyhrává ten, komu se podaří 
zničit životy ostatních protihráčů.
Zkuste ji a uvidíte. 

                                                                                         Článek připravil Štěpán 6.A

Sovík informuje

23. 9.   – exkurze Litoměřice – Zahrada Čech v rámci výuky pracovních 
činností.

7. 10. -  Obrazy z války třicetileté.

16. 10 .  – Liberec – EDUCA – burza škol – volba povolání.

V průběhu  října  proběhne  jeden  den  výuka  formou  projektového 
vyučování–  téma je  Žijeme v Evropě  –  na  jedné  planetě,  každá  třída  si 
vybere jeden stát, vytvoří projekt, který potom bude prezentovat.



Trojka ti ukáže cestu

Spoj všechna čísla, která v sobě mají číslici tři. 
Čísla spojuj postupně tak, jak leží na číselné ose.

                    



- je svátek, který se slaví 31. října, většinou dětmi, 
které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od 
domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat 
(Koledu nebo Vám něco provedu) a „koledují“ 

sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících 
zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, 
Austrálii, Novém Zélandu aj. V Česku se Halloween moc 
neslaví.

- původní název byl Hallowe'en zkratka z anglického All-
hallow-even (Doslova: Předvečer/Vigilie Všech svatých / první  
nešpory), Halloween vychází z původně pohanského 
(keltského) svátku Samhain - pohanský nový rok (konec 
pohanského léta). Uživá se také název předvečer svátku 
Všech svatých. Pravděpodobně má i návaznost na křesťanský 
svátek Všech svatých.

Symboly
-tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, 
speciálně vyřezané se svíčkou uvnitř (tzv. Jack-
o'-Lantern), dále čarodějky, 
duchové, černé kočky, 
košťata, oheň, příšery, 
kostlivci atd. Barvy černá a 

oranžová.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oran%C5%BEov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack-o'-Lantern&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack-o'-Lantern&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohan
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Z%C3%A9land
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
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