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Adventní dílny – 20. 12.

Letošní adventní dílny byly jedním velkým experimentem. Na poradě
vzešel z řad pedagogů nápad, zda by se dílen neujali sami žáci. Jelikož
máme žáky aktivní, tak jsme se toho nebáli. Ti, kteří se toho ujali,
svou roli zvládli. Už se těšíme, co nám žáci připraví na Velikonoce.

Stránka 1

Turistický kroužek
5. ledna jsme se rozhodli, že konečně dobudeme prosincový cíl – pramen
Botiče. Počasí nám příliš nepřálo. Hlavním nepřítelem se stalo
všudypřítomné bláto. I přesto jsme se prokousávali blíže a blíže
k pramenům. Rychlejší byla bohužel tma. Doufejme, že to, co jsme
nakonec našli, byl skutečně pramen Botiče. Potom jsme se nocí
probojovali až do Velkých Popovic.

.

.

V únoru nás čekala jubilejní 80. výprava. Vydali jsme se do kraje,
který již před námi objevil baron Ringhoffer. Přes noc napadl čerstvý
sníh, a tak jsme mohli konečně cítit jako v zimě. Kolem pivovarských
studní jsme nakonec došli do stejného cíle jako v lednu. V březnu naše
kroky povedou ze Škvorce do Mukařova.

Stránka 2

Slavné i neslavné osmičky
Letošní rok si budeme připomínat 100 let našeho moderního státu.
Naše redakce by chtěla připomenout některá klíčová data našich
novodobých dějin, jejichž společným jmenovatele je osmička na konci
letopočtu.
1918 – 28. října je dnem vzniku samostatného Československa
Zajímavost: Nový prezident T. G. Masaryk se do vlasti vrátil až 20.
listopadu

1938 – 29. – 30. září Mnichovská konference, odtržení Sudet od
Československa
Zajímavost:
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Slavné i neslavné osmičky
1948 – 25. únor komunisté přebírají moc v Československu
Zajímavost: po smrti v roce 1953 bylo Gottwaldovo tělo
mumifikováno, v roce 1962 bylo v tichosti zpopelněno

1968 – Pražské jaro
Zajímavost: nápisy v pražských ulicích
Rudí bratři! Vraťte se do svých rezervací. Vinnetou.

Kuba Pažout

Stránka 5

Zimní expedice - Benecko
Koncem ledna vyrazila historicky nejpočetnější
zimní výprava
,
na Benecko. Celkem to bylo 55 lyžařů a snowboardistů. Naším
domovem se na 6 dní stal hotel Kubát. Sjezdovky jsme měli hned
pod nosem. Bohužel nám letos příliš nepřálo počasí a mlha se
držela Benecka zuby nehty. I přesto se nám určitě podařilo
zlepšit si své dovednosti. Hotel již máme objednám na příští rok
a rekord v počtu účastníků bude jistě překonám. Podle
předběžných přihlášek je zájem obrovský. Hotel jsem si pro
jistotu zamluvili celý.

Stránka 6

Zimní expedice - Praha
První den jsme byli v muzeu voskových figurín - Grévin
Bylo to velmi zajímavé. Byl tam Indiana Jones, Charlie Chaplin, Roman
Šebrle, Pavel Nedvěd, Petr Čech, Karel Gott, Dominik Hašek, Jaromír
Jágr a tak dále. Taky jsme si tam vytvořili vlastní voskovou figurínu.

Tomáš Bílek
Jiný den jsme si mohli vybrat, o jakém vynálezu budeme psát.
Někdo si vybral myčku, někdo stěrače, jiný
cirkulárku nebo záchranný člun Dost mě
překvapilo, že většinu elektronických věcí
vymyslely ženy.
Kuba Pažout
Nejlepší na akci bylo, že jsme se potkávali i
s žáky 2. stupně

Stránka 7

Zuikaku - pokračování
Zuikaku se ve dnech 7. až 8. května 1942 zúčastnila bitvy
v Korálovém moři. Tato bitva souvisela s boji na ostrově Nová Guinea.
Japonci se chtěli vylodit v Guinejském přístavu Port Moresby.
Podporovat je měla lehká letadlová loď Šóhó s doprovodem.
Vzdálenou podporu měl tvořit svaz s letadlovými loděmi Šókaku a
Zuikaku. Tomuto svazu velel viceadmirál Takeo Takagi. Od rána
startovaly z letadlových lodí obou stran průzkumné letouny.
Americký průzkumný letoun objevil invazní skupinu směřující do Port
Moresby. Z amerických letadlových odstartovala letadla k útoku na
invazní síly. Poté však byla objevena letadlová loď Šóhó. Letadla
změnila směr. Loď byla po několika zásazích potopena. Japonci proto
raději odvolali útok na Port Moresby a invazní jednotky se vraceli do
přístavu Rabaul. Japonci objevili jeden torpédoborec a jeden tanker
a vyslali na ně letadla. Torpédoborec byl potopen a tanker vážně
poškozen. Druhý den byly objeveny svazy letadlových lodí obou stran.
Šókaku byla zasažena třemi pumami. Zuikaku byla v té době zakryta
nízkou oblačností, takže nebyla zpozorována. Zuikaku však poslala do
vzduchu svá letadla. Ta zasáhla jednou pumou letadlovou loď
Yorktown. Druhá letadlová loď Lexington byla zasažena několika
pumami a dvěma torpédy. O něco později došlo na Lexingtonu
k několika explozím. Loď byla opuštěna a doprovodné lodě ho potopily.
Američané tak zaplatili za potopení lehké letadlové lodi Šóhó ztrátou
velké letadlové lodě Lexington. Japonci však utrpěli také velké škody.
Letadlová loď Šókaku byla na nějakou dobu vyřazena z boje. Zuikaku
pak utrpěla velké ztráty zkušených pilotů. Obě lodě proto nebyly
k dispozici v bitvě u atolu Midway. Američané také dokázali opravit
těžce poškozenou letadlovou loď Yorktown během tří dnů.

Jeri Vavák
Stránka 8

Najdi rozdíly
Dokážeš najít rozdíly? Já ti věřím
Hodně štěstí
4 rozdíly

8 rozdílů

6 rozdílů

Doufám, že to nebylo těžké. Kuba Pažout
Stránka 9

Zimní vtipy
Baví se dvě sněhulačky: „Érobik, to pro mě nic není. Ale na jaře
zkusím novou metodu pro zeštíhlení pasu - objednala jsem se do
solária.”

Lyžařský instruktor: „A nezapomeňte, milí žáci, že strom je lépe
objíždět současně pouze z jedné strany.”

Jak jste se letos připravili na zimu?” ptá se reportér v depu
posypových vozů.
„Výborně,” povídá hlavní technik, „utěsnili jsme v kanceláři všechna
okna.”
Na horách: „Vaše žena je víc na zemi než na lyžích.”
„To víte, ona chvíli nepostojí.”
Na horách: „Pak se říká, že sportovec nepije. No řekněte, pane Kraus,
mohl by takhle lyžovat střízlivej člověk?”
Tomáš Bílek

Stránka 10

Křížovky
Zvířátko které má rádo sýr
Prouhaté zvíře
První číslo které začíná dvěma čísly

Název mobilu od Apple
…… a kočička
Za 2 měsíce bude měsíc
Věc na výrobu elektřiny ze slunečního záření

Slovo obchod v angličtině

1.
2.
3.
4.

Zvíře pruhované jako přechod
Obydlí postavené ze sněhových kostek
Oslavy před předvelikonočním půstem
Dává nám med

Jeri Vavák

Stránka 11

Můj pohled na učitele
Od 2. pololetí nám do redakce přibyl Kuba Kolísko z 8. třídy. Zde
si můžete přečíst jeho první článek.
Většina dětí se na školu dívá negativně, avšak já si myslím, že
škola je zábavná. Uznávám, domácí úkoly mě nebaví, nicméně se přes
malé nepříjemnosti dá přenést.
Někdy se podívám, za sebe uvidím spoustu zkušeností a znalostí.
Trochu mě mrzí, že se nemohu vrátit v čase do bezstarostných
dob, které se dají považovat již za ztracené, ale naděje umírá
poslední.
Zpět k tématu. Učitelé se dělí na dva druhy:
hodné, přívětivé a ochotné
neochotné, škodolibé a nepříjemné
Neznám jediného učitele na naší škole, který by byl druhý případ.
Moje třídní učitelka je přísná, ale taky spravedlivá a milá (pokud má
náladu). Svoje problémy z rodiny netahá do školy mezi nás.
Matikářka je jedna z mých nejoblíbenějších učitelek. Nevidím ji
moc často naštvanou a to mi dodává radost a chuť do toho, co
právě dělám. Nikdy mi nezkazí náladu.
Češtinář je plný humoru (skoro mě to někdy štve). Nicméně umí
skvěle vysvětlit danou látku, kterou skoro nikdo nechápe a dokáže
do toho vložit půlku sebe.
Kuba Kolísko

Stránka 12

Já a zimní olympiáda
Letošní olympijské začali bronzovou medailí Veroniky Vítkové. Druhý
den už jsme měli stříbrnou medaili zásluhou Michala Krčmáře. Třetí
den jsme získali bronzovou medaili zásluhou Evy Samkové. Čtvrtý den
jsme měli stříbrnou medaili zásluhou Martiny Sáblíkové. Pátý den jsme
měli zlatou medaili zásluhou Ester Ledecké, která se zapsala do
historie zimních olympijských her. Šestý den jsme měli bronzovou
medaili zásluhou Karolíny Erbanové. Sedmý den skončil náš hokejový
tým na čtvrtém místě po porážce Kanady 6:4. Osmý den jsme získali
druhou zlatou medaili zásluhou Ester Ledecké.
Vyjmenuji vám tři nejúspěšnější výpravy
1. Norsko 38 medailí
2. Německo 35 medailí
3. Nizozemsko 32 medailí.
Tři naši olympionici se narodili ve Vrchlabí Michal Krčmář, Eva
Samková, Karolína Erbanová.
Tomáš Bílek

Stránka 13

Na co se můžeme těšit?
8. března - Den otevřených dveří
20. března - školní kolo recitační soutěže
27. března - Velikonoční dílny
27. března - Velikonoční slavnost
27. března – Velikonoční jarmark

Stránka 14

