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Naši milí čtenáři,
právě vychází vánoční vydání časopisu Chmelníček. Pevně věříme, že se Vám i toto číslo bude
líbit. Za zmínku stojí nová rubrika nazvaná školní zákoutí, ve které Vás budeme informovat o
místnostech, do kterých se možná ani nikdy nepodíváte, ale významně se podílejí na chodu a
provozu Vaší oblíbené budovy – školy. Pozadu nezůstane ani flóra a fauna naší školy a školní
zahrady. Samozřejmě nechybí ani články z Vašich oblíbených rubrik.
Tak pěkné čtení, kamarádi!
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Výlet do Drážďan
Dobrý den, jsem jedna ze žaček 9. tříd a ráda bych vám napsala o našem výletu do německého
města Dresden, česky Drážďany.
Náš výlet se konal ve čtvrtek 19. 9. 2019. Měli jsme sraz v 7 hodin ráno na místě, odkud
odjíždíme na všechny výlety již od 1. třídy. Cesta proběhla hladce, v Drážďanech jsme byli z
Prahy za necelé 2 hodiny. Než jsme dojeli přímo do města, stavili jsme se na pevnosti
Königstein. Byli tam nádherné zámecké zahrady a hradby, ze kterých byl pěkný výhled, a všude
to tam bylo velice fotogenické. Na pevnosti jsme strávili cca hodinu a pak se přesunuli do
Drážďan. Z autobusu nás pan průvodce upozornil na budovu Semperoper - Dráždanskou operu,
která byla v době 2. světové války zapálena a teď se postupně rekonstruuje. Poté jsme se šli
podívat na Drážďanský Zwinger, což je asi nejznámější barokní stavba v Drážďanech. Toto
místo bylo také velice krásné a fotogenické a navíc tam všude byly obrovské fontány. Potom
nám učitelé dali na jednu hodinu rozchod v obchodním domě, kterým je známý a všemi
oblíbený obchod Primark. Tam jsme si vyhlédli věci, které bychom si chtěli koupit, naobědvali
se a vyrazili do muzea dopravy, kde byly dopravní prostředky od roku 1938 až po rok 2019.
Tam jsme strávili hodinu. Poté nás čekala dvouhodinová plavba lodí, (která byla taková
starobylá) po řece Labi, viděli jsme Pevnost Drážďany, která byla obrovská. Po plavbě lodí
jsme se prošli po Brühlerově terase a podívali se na kostel Frauenkirche , který byl nádherný.
Prošli jsme se po náměstí Nuemarkt. A naše kroky mířily zpátky do Primarku, kde jsme si
nakoupili vyhlédnuté věci, navečeřeli jsme se a pomalu mířili zpátky k autobusu. Cestou jsme
zahlédli ještě velké Ruské kolo. Nasedli jsme do autobusu a jeli zpátky domů.
Nevím, jestli jsem na nějakou památku nezapomněla, protože jich bylo opravdu mnoho.
Každopádně výlet byl opravdu skvělý, užila jsem si ho na maximum. I přesto, že ten den byl
velice chladný a foukal vítr, zážitky to zachránily.

A co děti, …
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mají si kde hrát?

Dámská jízda

Eliška Chadimová, 9.B
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Výlet do Londýna
Milí čtenáři,
vítáme vás u článku školních aktivit. Tentokrát budeme vyprávět o našem jazykovém zájezdu
do Londýna, který se uskutečnil v září pro žáky osmých tříd naší školy. Povíme vám, kde všude
jsme byli a jaké netradiční zážitky jsme prožili.
Co jsme viděli a zažili:
- vystoupali jsme na nejvyšší mrakodrap v Anglii – The Shard
- svezli jsme se na London Eye (ruském kole)
- poznali jsme nejrůznější chutě v Comden Town (velká tržnice)
- viděli jsme Big Ben, Buckingham palace, China town
- navštívili jsme Muzeum britské dopravy, Britské národní muzeum i filmová studia, kde se
natáčely filmy o Harry Potterovi
The Shard
Začněme třeba mrakodrapem The Shard. Z posledního patra této budovy, kam jsme se vyvezli
výtahem, na nás čekal úchvatný pohled na celý Londýn.
The Shard v číslech: měří úctyhodných 310 m, byl dostavěn v roce 2013 a jeho výstavba stála
450 milionů liber
China town
China town, neboli čínská čtvrť, stojí určitě za návštěvu. Červené lampiony, pouliční umělci a
obchůdky s asijskými specialitami. Je unikátní a v jiných částech Londýna podobnou čtvrť
nenajedete. Nachází se pár kroků od Lester square, což je náměstí, kam jsme se chodili najíst.
Filmová studia Warner Bros
Toto místo jistě ocení každý fanoušek filmů o Harrym Potterovi. Zde máte totiž možnost vidět
téměř celé Bradavice a kouzelný svět od Příčné ulice až po Zapovězený les. Příjemným
zakončením výletu byla ochutnávka máslového ležáku.
Britské národní muzeum
Nakonec trocha dějepisu. Toho je v britském národním muzeu až až. Zde máte možnost vidět
vzácné exponáty na vlastní oči. Jedním z nejznámějších je Rosettská deska, podle které se
poprvé podařilo rozluštit egyptské hieroglyfy. Velmi cenné jsou i další egyptské a aztécké
sbírky předmětů. Tím naše cesta po Londýně končí.
Celý zájezd do Londýna hodnotím kladně. Během zájezdu se podíváte na zajímavá místa,
vyzkoušíte si komunikaci v anglických rodinách. Těm, kteří se příští rok chystají vydat do
Londýna, mohu tento výlet jen doporučit.
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Chelsea FC - Stamford Bridge

Warner Bros. Studio - Harry Potter

7

The Shard – (68.–72. patro)

I love London

Sofia Lombardo, 8.B
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Výlet do Anglie – parky
Greenwich:
Park Greenwich byl prvním parkem, který jsme společně navštívili. Stal se zahájením našeho
pobytu v Anglii.
Hned u vchodu nás čekal výklad o nultém poledníku poblíž naučné tabule. Většina z nás už se
snažila použít v praxi svoji angličtinu. Od tabule jsme dále šli dlouhým stromořadím. Čekalo
nás milé překvapení. Při průchodu alejí jsme totiž narazili na šedivou veverku, která na nás
upírala svá černá kulatá očka z koruny jednoho stromu. Nebyla ale jediná. Z přední části naší
široce roztažené skupiny se totiž několikrát ozvaly výkřiky, a tak jsme i my opozdilci poznali,
že vepředu se asi zase nějaká ta veverka mihla. Kolem aleje se rozléhal široký trávník, který
převážně v letním období sloužil k procházkám a piknikům. Po dlouhé přímé cestě jsme došli
k vysokému kovovému plotu. Když jsme se plotu drželi a postupovali stále rovně, dorazili jsme
ke kovové bráně. Tam byly na stěně hodiny a anglické délkové jednotky. My jsme se ale
soustředili hlavně na to, co bylo za velkou kovovou bránou. Byla tam totiž přímka označující
nultý poledník a veliká červená koule. O té jsme se dozvěděli, že kdysi sloužila k orientaci času
pro lodě v přístavu. V jednu hodinu (anglického času) vždy vystoupala do výšky. Vedle velké
brány byla druhá, lehce průchozí, ale menší branka, kterou, když jsme prošli, tak nadšení
fotografové a uživatelky instagramu začali nadšeně fotit své boty na nultém poledníku. Naproti
brance bylo zábradlí, a když jsme se u něj shromáždili, viděli jsme skoro celý Londýn.
Například jsme zahlédli nejvyšší budovu The Shard (střep), London Eye (londýnské oko) a
nebo třeba Qeen's house.
Poté jsme sestoupali prudké kluzké schody a naše cesta pokračovala...

St. James park:
James park se většině z nás, myslím, hodně líbil.
Při cestě jsme se občas zastavovali u malých rybníčků plných drobného i většího vodního
ptactva. Sem tam se nám do cesty připletla další veverka nebo kachna vylézající z rybníku. Park
byl také velmi dobře udržovaný, a proto si v parku našli své i milovníci rostlin. Nás ale spíše
zajímala zastávka na svačinu, protože jsme už začínali mít pořádný hlad. Po cestách jsme
naráželi na hejna holubů, které s nadšením rozháněli malí návštěvníci parku. Na konci cesty
nás čekala naše vysněná přestávka. Všichni si urychleně sedli a rozbalili své svačiny. Po chvíli
se už ze všech stran ozývaly smutné nářky a prosby, jestli ještě někdo z nás nemá něco k jídlu.
Poté jsme se vyfotili i s pomníkem královny Viktorie před Buckinghamským palácem.
9

Hatfield:
Park Hatfield jsme sice nenavštívili, ale při průchodu k Hatfield house jsme se alespoň podívali
na jeho okraj. Byli jsme pouze v zahradě u domu. Ale i tak jsme byli nadšení. Hned po vstupu
do zahrady jsme mohli vidět zlatou sošku uprostřed bludiště z živého plotu. Živý plot nebyl jen
součástí bludiště, ale lemoval celou zahradu. Pod vysokým stromem v jedné z uliček, které se
proplétaly zahradou, jsme se mohli posadit na židle a povídat si. Při průchodu skrz branku z
psího vína, které se plazilo po dřevěné konstrukci, jsme objevili fontánu i s rybkami. V zahradě
jsme si připadali jako v pohádce.

St. James park

Greenwich

Pavla Čížkovská, 8.A
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Vánoční výlet do Weidenu
Dne 11.12.2019 sedmé ročníky vyjely na předvánoční jednodenní zájezd do německého
Weidenu. Vyjeli jsme tradičně - dálkovým autobusem. Když jsme dorazili do Weidenu,
přesunuli jsme se k vánočním trhům, které fungují pravidelně od roku 1600. Na trzích jsme si
mohli koupit například Kinderpunsch, ručně pletené ponožky, ozdoby na vánoční stromeček i
další vánoční symboly nebo dárky. Po prohlédnutí trhu jsme se přesunuli k obchodnímu centru,
které jsme si mohli také celé projít a podle potřeby i nakoupit dárky. Po vánočních nákupech
jsme se všichni sešli a vyrazili k autobusu. Autobusem se jelo k aquaparku. V aquaparku byly
pro milovníky adrenalinu dva velké skokánky, jeden plavecký bazén, tobogán, bazény s
různými vířivkami a solná jeskyně. Zhruba po dvou hodinách jsme nastoupili do autobusu a jeli
zpět do ČR. Do Prahy jsme přijeli okolo 19. hodiny. Celý zájezd byl super a všem se moc líbil.

U zdroje
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Tak ještě do druhé nožičky

Guten Appetit!

Jan Provazník, 7.A
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Martinské čtení 2019
Dne 13.11. se na naší škole konal 5. ročník Martinského čtení.
Na Martinském čtení četli vlastní tvorbu žáci naší školy, od příběhů až po básně….Četli i
učitelé, pan ředitel i známé osobnosti – herci David Matásek a Martina Hudečková, spisovatelka
knih pro děti Andrea Popprová a další.
Když jste si chtěli dát něco na zub, tak jen stačilo navštívit divadelní kavárnu ve školní jídelně
a zde jste si mohli koupit koláček nebo si načepovat teplý čaj.
Letošní novinkou bylo závěrečné losování účastníků večera, úspěšní výherci získali novou
knihu.
Podle ohlasů se večer s knížkami plnými příběhů vydařil a my se už těšíme na další ročník.

Na stráži
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U pana ředitele

Vyprodáno!

Šimon Vaněk, 8.B
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Jedu s přehledem – Den bezpečnosti Dekra (19. 9. 2019)
Dnes jsem zažila nejlepší den ve škole. Měli
jsme tříhodinový program nazvaný Den
bezpečnosti.
Jako první jsme vyslechli přednášku o tom,
koho zavolat, když se nám něco stane a jak
zachránit život někomu při autonehodě. Pak
jsme šli ven na školní zahradu a tam jsme si
prošli čtyři různá stanoviště. První byla
záchrana člověka (dělali jsme masáž srdce
na figuríně). Byla to velká legrace. Potom jsme šli ke stánku, kde jsme si nasadili brýle, ve
kterých jsme viděli očima opilého člověka, člověka pod vlivem drogy, člověka unaveného. Vše
bylo rozmazané nebo viditelné dvakrát. S těmito brýlemi jsme zkoušeli udělat pyramidu z
kelímků, projít slalom, kreslili jsme a zkoušeli jsme se trefit balónky do kyblíku. A ano, nešlo
to. Také jsme se projeli na elektrokoloběžce, kole atd.
Moc se mi tento projekt líbil a rozhodně bych ho chtěla zažít znova.

Příteli chvátej SOS, …
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Rychle a zběsile 1

Rychle a zběsile 2

Alena Marková, 7. A
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Beatles revival
Ve středu 20. listopadu šly osmé ročníky na
koncert Beatles revival, mezi nimiž jsem
byla i já.
Vyšli jsme ze školy a nasedli na tramvaj a
už jsme jeli. Dorazili jsme na místo
koncertu, odložili jsme si svoje kabáty a bundy a šli si sednout. Sál byl nacpaný dětmi, jak
staršími, tak mladšími než my osmáci. Teď už budu mluvit jen za sebe. Když jsem si sedla,
chvíli ještě trvalo, než program začal. "Konečně" řekla jsem, ale to jen na pódium přišla nějaká
paní nám říct, co se bude dít a co se v tom sále, kde jsme seděli, pořádá za akce.
Najednou zhasla stropní světla a na pódium přišli hudebníci. Přivítali nás písničkou a poté jeden
z nich začal mluvit (já osobně jsem mu moc nerozuměla, protože mluvil hrozně rychle a trošku
drmolil). Po několika písničkách se studenti v zadních řadách začali zvedat a tvořit jakýsi
"vláček". Když si toho všimli žáci mladších ročníků, tak okamžitě vystartovali se připojit. První
"vláček" či útvar, co vytvořili, byla docela legrace, i když jsem se nezapojila. Když se však na
každou píseň ti malí zvedli a prakticky jen pobíhali kolem, už mi to přišlo otravné a trochu to
naznačovalo, že je víc bavilo běhat kolem, než poslouchat hudbu. To bylo docela bezohledné,
protože neměli respekt k hudebníkům ani k nám ostatním, co se snažili poslouchat. To je můj
názor.
Naopak bylo hezké, když skoro všichni zapnuli baterky na mobilech a začali svítit a pohupovat
rukama. Na písně, které jsem znala, jsem si v hlavě broukala melodii a do rytmu klapala nohou.
Když vše skončilo, hudebníci odešli s potleskem. Při odchodu byla obří tlačenice, což já nemám
ráda, ale nějak jsem to přežila. Tak už jen vyzvednout bundy a čepice a můžeme vyrazit domů.

Karolína Chundelová, 8.A
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Brigáda na školní zahradě
Dne 4.11.2019 se na školní zahradě konala brigáda
Ekotýmu prostředí školy. Na začátku jsme shrabali listí a
vyčistili místo pro založení nového kompostéru. Kompost
vlevo už je připraven k odběru hlíny. Bohužel jsme tam
našli i odpadky…. A to nejen papírové, ale i plastové.
Kompost není odpadkový koš!!!! Na konci brigády se
konalo slavnostní odhalení základního kamene nového
kompostéru. Máňa k tomu zahrála na kytaru a zazpívala společně se svojí družinou písničku.
Na tý louce zelený. Skoro půlka zahrady se přišla podívat.

Dělání, dělání, všechny smutky zahání, …
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Jdeme na to po hlavě!

Na Chmelnici zelený, …

Magdalena Macháčková a Zuzana Mejdrechová, 4.B
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Divadelní představení – Démoni současnosti – (7. třídy)
Dne 19. 11. 2019 jsme byli se školou na představení Démoni současnosti.
Abychom se na představení dostali, museli jsme nastoupit do tramvaje s číslem 9. Už jsme
skoro byli u cíle, když na ulici, kterou jsme projížděli, vznikl zmatek. Chvíli jsme čekali v
tramvaji a pozorovali situaci venku s nadějí, že se tramvaj pohne. Paní učitelka Kuthanová,
naše třídní učitelka, však přišla s nápadem, že bychom mohli zbytek cesty dojít pěšky různými
zkratkami, které Praha nabízí. Díky tomu jsme přišli včas.
Později v divadle jsme usedli na židlích a ve tmě jsme čekali, až příběh začne. Představení
pojednávalo o mladé a naivní Šárce, která ať se snaží, jak chce, nemůže získat pozornost své
maminky. A tak se uchyluje k pocitům, že ji nikdo nemá rád, že nemůže být šťastná atd. Jsou
jí však nabídnuty prostředky, kterými může štěstí a radost celkem slušně nahradit, ale za cenu
ztráty zdraví, peněz a vlastního rozumu. Takže Šárka začne kouřit, pít alkohol, hrát na
automatech a nakonec i brát silné drogy. Naštěstí pro ni ji její maminka zachrání a Šárka se
poučí. Poté, co představení skončilo, jsme měli možnost se herců zeptat na otázky ohledně
příběhu.
Cestou zpátky jsem přemýšlela nad tím, jestli jsou lidé opravdu tak naivní, jako byla Šárka. Asi
ano, ale jsem ráda, že na to začali lidé upozorňovat. Myslím, že by to někoho možná mohlo i
zachránit.

Terezie Machačová, 7. A
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Nenechám se vyprovokovat – přednáška 24. 9. 2019
24. 9. 2019 jsme se třídou měli přednášku „Nenechám se
vyprovokovat“, kde jsme si povídali o agresi a co ji způsobuje.
S panem Filipem Šedivým, lektorem, který přednášku vedl, jsme si
nejdříve pověděli, jak se chová takový agresivní člověk - že ubližuje
fyzicky i verbálně a že někdy ubližuje nevědomě. Potom lektor
napsal na tabuli slova frustrace, stres, smutek, vztek atd. Rozdělili
jsme se do skupin a psali na papír, co ta slova znamenají. Zjistili jsme, že ta slova jsou vlastně
věci, které agresivitu způsobují. Pak jsme měli ve skupinkách napsat, co nás většinou rozčiluje,
co děláme, když jsme naštvaní a jaká věc by vyřešila naše naštvání. Já osobně jsem napsala, že
mě rozčilují známky ve škole a problémy zeměkoule. Že když jsem naštvaná, tak zpívám. A že
by moji zlost vyřešilo to, kdyby každý na každého byl milý.
I když jsem spoustu věcí věděla, stejně jsem si z té přednášky něco odnesla.

Terezie Machačová, 7.A
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Přednáška Online II. – 7.A
Dne 23. 10. 2019 jsme měli velmi zajímavou přednášku Online II.
Paní Podlahová nám vyprávěla o tom, že my děti používáme
veškerou elektroniku každý den. Byla to pravda. Když jsem se nad
tím zamyslela, zjistila jsem, že ji používám třetinu dne. Dozvěděli
jsme se i informaci, že telefony mohou být nebezpečné. Dostali
jsme doporučení, abychom si vyhledali sami sebe přes své
uživatelské jméno na Googlu, abychom viděli, co všechno se o nás na síti ví – a opravdu jsem
tímto způsobem našla všechna mnou zveřejněná videa. Paní Podlahová nám doporučila celý
den offline, abychom zjistili, za jak dlouho nám bude telefon chybět, čímž zjistíme, jak jsme na
telefonu závislí. S jednou spolužačkou jsme to vyzkoušely – mně telefon přes den vůbec
nechyběl, ale k večeru už jsem to nemohla vydržet, a tak jsem si telefon vzala a prohlídla
všechny sociální sítě.
Přednáška mě moc bavila a musím dát paní Podlahové za pravdu, že telefony a další elektronika
nám dost ovlivňují život.

Alena Marková, 7.A
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Umím říct ne! - přednáška 26. 9. 2019
Dne 26. 9. 2019 ve čtvrtek jsme měli přednášku Umím říct ne! Do
třídy přišel lektor Filip Šedivý (stejný lektor jako při přednášce
Nenechám se vyprovokovat) a vysvětloval nám, jak správně
reagovat, když po nás někdo chce něco, co my nechceme. Chvilku
si s námi povídal a pak nám řekl, abychom se chytli za nos,
poskakovali po jedné noze atd. Některé věci se nám nelíbily, tak
jsme je neudělali. A pak se nás lektor ptal, proč jsme nějaké věci udělali a nějaké ne. Vysvětlil
nám, že když člověk v někom vidí autoritu, tak tu danou věc většinou bez přemýšlení udělá.
Potom jsme se rozdělili do dvojic a dostali jsme papírky, na kterých byly napsané různé situace
a tyto situace jsme měli předvádět – jak bychom měli reagovat a jak ne. Třeba když po nás
spolužák chce půjčit učebnici, kterou sami potřebujeme – jak mu správně říct, že mu ji půjčit
nemůžeme.
Dozvěděli jsme se různé metody, které můžeme používat, abychom uměli říkat ne.

Štěpán Gína, 7. A
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Florbal
Dne 21.11. se žáci osmých a devátých
ročníků

zúčastnili

obvodního

kola

florbalového turnaje, který hostila ZŠ
Jiřího z Lobkovic. Pořadatelé vytvořili
celkem 3 skupiny z 9 škol, kde každý z
týmů odehrál dva zápasy. Systém
turnaje neumožňoval velké výpadky a
bylo zapotřebí hrát naplno celý zápas.
První zápas jsme i přes bojovný výkon smolně prohráli se ZŠ Jeseniova 1:2. Další utkání se ZŠ
Chelčického bylo neméně napínavé a skončilo nerozhodným výsledkem 1:1. Díky lepšímu
skóre jsme postupovali do další fáze z druhého místa a čekaly nás boje o konečné čtvrté až šesté
místo.
Nejdříve jsme se utkali s Gymnáziem Pražačka. Ač jsme utkání měli velmi dobře rozehrané a
vedli 5:3, zápas nakonec skončil 5:5. Velmi klíčovým se stal náš poslední zápas se ZŠ
Sladkovského, který se nám podařilo vyhrát 6:2 a vybojovali jsme velmi pěkné čtvrté místo.
Celý tým táhly výkony zejména Tobiáše Hejdy z 9.B, který zaznamenal většinu našich gólů. V
bráně se velmi činil Tonda Měchura z 9.A.

Chmelnice warriors

Redakce Chmelníčku
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Prezentace NHL
Ve čtvrtek 3.10. 2019 se šesté a deváté ročníky zúčastnily evropské prezentace hokeje NHL.
Akce se konala na parkovišti vedle O2 areny. Zábavná byla už cesta autobusem, protože jsme
se těšili.
Na místě jsme si mohli zahrát hokejbal. Stříleli jsme na umělého brankáře a snažili jsme se
dát gól. Dále jsme si vyzkoušeli kličkování s hokejkou na speciální ploše, kde se rozsvěcovala
místa, kam jsme měli namířit puk. Součástí akce bylo také hokejové muzeum, kde byly k
vidění helmy hráčů NHL. Ve vitrínách byly také vystaveny dresy hráčů. Protože tam nebyl
led, zahráli jsme si alespoň stolní hokej a nějaké hry na playstation.
Bohužel jsme neměli štěstí a nepotkali jsme žádné hráče NHL. I tak se ale výlet vydařil.

Václav Mastný, 6.A
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A máme tu letos první rozhovor! Dnes jsme se rozhodli vyzpovídat paní učitelku Lucii
Jirákovou, třídní 9.C a naši jedinou žijící fyzikářku. Tak se pojďme podívat, co má paní učitelka
ráda…
*Jak trávíte volný čas?
Miluji čtení, takže volný čas trávím s dobrou knížkou.
*Jaké je vaše oblíbené zvíře?
Moje oblíbené zvířátko je určitě surikata.
*Máte nějaké to zvířátko doma?
Ano, doma mám dvě kočičky.
*A co vaše oblíbené jídlo?
Moje oblíbené jídlo jsou palačinky s broskvovým džemem.
*Kterou barvu upřednostňujete?
Moje oblíbená barva? To je určitě modrá.
*Teď se zeptám trošku jinak. Jsme ekoškola. Jak se do ní dopravuje vy?
Mám to kousek, takže chodím po svých.

Agáta Jirušová 7.B
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Kaktus Hugo a kaktusovité rostliny
Kaktusovité rostliny (Cactaceae,) též kaktusy, patří do řádu hvozdíkotvaré a do čeledi
dvouděložné. Jsou to trvalé rostliny s trny místo listů. Mohou být ale i druhy s listy. Například
epyfitní kaktus. Je známo přibližně 1900 druhů těchto rostlin, z nichž převaha má původ v
Americe. Každý kaktus má svou specifickou barvu, velikost a tvar. Některé druhy se mohou
pyšnit krásnými a pestře zbarvenými květy.
O kaktusy je poměrně snadné pečovat, ale pokud uvažujete o koupi těchto podivuhodných
rostlin, dávejte si pozor na druhy. Každý kaktus to má totiž s péčí trochu jinak.
Umístění:
Kaktus Hugo se nachází ve čtvrtém patře ve třídě 8.B.

Hugo

Pavla Čížkovská, 8.A
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Moucha domácí
(Musca domestica)
Moucha domácí je pro většinu z nás pouze otravným a neužitečným škůdcem.
Je nejrozšířenějším druhem dvoukřídlých, kteří se vyskytují v domácnostech. Má jeden pár
blanitých křídel a dospělci dorůstají přibližně 6-12 mm. Samice jsou o kus větší než samci a
mají větší mezeru mezi složeným okem. Jejími predátory jsou pavouci, žáby a ropuchy. Jak
nejspíše všichni víme, mouchy jsou našimi společníky hlavně v období letních prázdnin.
(Opravdu nepříjemné, že? Ležíte si na lehátku v bazénu, popíjíte malinovku a najednou přiletí
moucha a všechna ta pohoda je rázem pryč.)
I když se moucha domácí živí výkaly a opravdu nemáme radost, když nás "poctí" svou
návštěvou, buďme rádi, že na nás alespoň nezaútočí. V Africe patří moucha k velmi
nebezpečným živočichům. Například moucha tse-tse (Glossina) či bodalka nebo bodavka
přenáší spavou nemoc a ta může být pro člověka smrtelná.

Pavla Čížkovská, 8.A
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Podívali jsme se opět po škole, jestli nenajdeme nějaké odpadky, které měly skončit v koši.
Nejvíc odpadků bylo jako obvykle pod lavicemi.
První místo v nalepených žvýkačkách pod lavicí tradičně získala učebna chemie, ale ani učebna
fyziky nezůstává pozadu. Kromě žvýkaček byla pod zadní lavicí v učebně chemie nalezena i
okurka neznámého původu. Kousek od košů je opět více věcí než v koši na papír.
V šatně kluků 8. tříd byl na zemi nalezen banán a na věšáku napíchnutá hruška.
Ve třídě 8.B zuřila válka s uschlým rohlíkem, připraveným na sběr pečiva, ještě že o tom pan
učitel Peklo ještě neví, ten by se zlobil!
Válka probíhá i v další třídě, do které jdeme, dokud se rohlík nerozsype nad naší lavicí, která
je, stejně jako podlaha, pokrytá jemným prachem.
Na záchodech kluků ve třetím patře je urvané prkýnko a je nacpané za topením. A mýdlo na
záchodech kluků ve 4. patře v době napsání tohoto článku stále chybí.

Ekohlídka: Šimon Vaněk, Attilio Škvor, 8.B
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Ekologické problémy – globální oteplování
O ekologických problémech se v poslední době hodně hovoří.
Problémem může být jak globální oteplování, tak plasty v oceánech.
Globální oteplování je příčinou úniku oxidu uhličitého do ovzduší – například z aut, lodí či
továren. Problém s globálním oteplováním je do jisté míry nafouknutý – průměrné teploty na
Zemi vzrostly pouze o 1°C.
I tak hladina moří kvůli tání ledovců lehce stoupá, a tak je možné, že za několik desetiletí dojde
k záplavám nízko položeného území poblíž moře (například Benátky), a tak se možná za
několik set let budeme moci koupat ne v Černém, nýbrž v Českém moři.
A mimochodem, víte, co se stane s Brnem, když přijde celosvětová potopa?
No přece Brnátky!

Šimon Vaněk, 8.B
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Ekologické tašky
Německý obchodní řetězec Kaufland se do roku 2025 zavázal snížit
množství plastového odpadu o 20 %.
Z tohoto důvodu začal obchodní řetězec prodávat za 60 Kč látkové tašky
z bio bavlny, které údajně unesou více než igelitové či papírové tašky a
také mají i vyšší životnost.
Nápad je to celkem dobrý, ale dokud se tím nezačnou řídit všechny
obchodní řetězce, nic se nevyřeší.
A pro zajímavost - průměrný Čech spotřebuje ročně cca 300 kusů igelitových sáčků ročně.

Šimon Vaněk, 8.B
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Ekologická brčka
Kvůli problému s plastem v mořích se začala vyrábět papírová a
jiná brčka z obnovitelných zdrojů.
Papírová brčka jsou na pohled stejná, zákazníci jednoho
nejmenovaného fastfoodového řetězce si ale stěžují, že se po delší
době v nápoji rozpadnou, na internetu jsou ale i takové názory, že
to prý kazí chuť nápoje, že to má papírovou chuť (asi ten papír
jedí, jak jinak by totiž věděli jakou má papír chuť).
Myslím si, že ten, komu se papírová brčka nelíbí, ať nechodí do fastfoodů, stejně to není tak
zdravé, jako dejme tomu květák.

Šimon Vaněk, 8.B
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Mrazáky školní jídelny
Mrazáky školní jídelny se nacházejí pod školní jídelnou.
Do mrazáků se vejde celý člověk a je tam větší ulička než v asijských obchodech. Mrazáky jsou
rozlišené na mrazák pro vejce, mléko, tuky a polotovary, zeleninu a ovoce.
Kromě mrazáku je pod jídelnou také sklad chemikálií, výtah na jídlo s nosností 100 kg a
zákazem převozu lidí (i když by se tam člověk při sedu vešel) a skříňky a kancelář kuchařek.

Šimon Vaněk, 8.B
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Vánoční tradice
V České republice máme spoustu tradic, které každý zná. Například krájení jablka nebo
zapalování svíček na adventním věnci. Já jsem do tohoto článku vybrala tři tradice, které nejsou
tak známé a v českých domácnostech se už moc neslaví.
Cibulové slupky
Podle cibulových slupek se dříve věštilo, jaké bude počasí v příštím roce. Vždy se nakrájelo
dvanáct sukének, které se položily vedle sebe. Každá symbolizovala jeden měsíc v roce. Do
každé se nasypalo trochu soli, a ve které se sůl do rána rozpustila, značila deštivý měsíc, naopak
ve které se sůl nerozpustila a zůstala neporušená, věštila sucho.
Cizí věci v domě
Než všichni usedli ke štědrovečerní večeři, musely hospodyňky vždy zkontrolovat, zda v domě
nezůstaly nějaké vypůjčené, nebo zapomenuté věci. Pokud se totiž nevrátily majiteli do
štědrovečerní večeře, přinesly jim tyto věci v příštím roce obrovskou smůlu.
Sedm hrnečků
Stará tradice sloužící k věštění budoucnosti. Pod každý hrneček se položil jeden symbol. Mince
– bohatství, uhlí – nemoc, prsten – svatbu nebo lásku, hřebínek – nedostatek, šátek – cesta a
dudlík – miminko. Pak už si jen zavázali oči a jeden hrneček si vybrali.

Pavla Čížkovská, 8.A
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O vánočním
Byla jednou vesnice, v té vesnici ohrada a v té ohradě obchůdek
s vánočními

. Vánoce se blížily, a proto z padesáti krásných,

zdravých a vysokých stromů zbyly pouhé dva. Předposlední den si
pětičlenná rodinka odnesla jeden z nich a ten druhý zůstal sám.
Ubíhaly minuty, hodiny, ale nenašel se nikdo, kdo by si tento
koupil. Nastal Štědrý den a stromeček tam stále stál v rohu blízko
ohrady tak, že skoro nebyl vidět. Možná proto si ho nikdo nekoupil.
Byl večer a

musel zavírat. Majitel se pochválil, že všechny

stromky prodal, když tu si uvědomil, že žádný stromek nenechal pro
sebe. Děti budou smutné, protože Ježíšek nebude mít kam dát
Vánoční

.

už to vzdal, nejspíš na rohu zůstane a až napadne

tak ho zasype. Alespoň budou mít srnky co okusovat. Ale majitel si ho
naštěstí na poslední chvíli všiml. Už si řekl, že to nenechá jen tak a
půjde do

pro další. A tak

nakonec oslavil společně

s rodinou Vánoce v teple a až do konce února vydržel krásně zelený.
Pavla Čížkovská, 8.A
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Sama
Mám svůj svět a v něm si žiju
Chodí, vařím, spím a piju
Život je jen velká rána
Co mám dělat, když jsem sama
Rozumím si s pohodou
Ta mě drží nad vodou

O půlnoci
O půlnoci
Žádný kecy
Už má přece každý spát
Jen duchové chodí stále strašidelně zaplakat
Brečí jenom po životě, který kdysi žili
Stýská se jim po dobrotě, kterou nezažili

Růžový květ lotosu
Lotos ten má krásný květ
Vidíš v něm snad celý svět
Všechno včetně mě a tebe
V lotosu vidím i nebe
Hvězdy, planety, měsíce
Lidi, obchody, ulice
Ten lotos je však pro tebe
Abys měl svůj kousek nebe

Rozálie Turková, 8.A
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