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V tomto díle našeho školního časopisu na Vás čeká spousta zajímavostí. Nejprve se dozvíte,
co je to hmyzí hotel, dále Vás seznámíme se způsoby chytrého cestování, v rubrice zvířata na Vás
čeká další z oblíbených mazlíčků – kočka. Dále je tu článek o organizaci Green life a Blue life, nechybí
ani aktualizace z oblasti počítačových her. Tento měsíc jsme v redakci přivítali novou členku. Je to
Domča ze 6.A, bude psát hlavně články o žánru fantazy. Těšit se můžete také na rozhovor, tentokrát
s paní učitelkou Sigmundovou. Další díl bude vánoční speciál, my už se těšíme 
Mgr. Helena Štvánová

Myslíme na hmyz, aneb hmyzí hotel
Hmyz potřebuje domov, a proto bychom
rádi vyrobili takzvaný hmyzí hotel! Různé
druhy hmyzu totiž nemůžou najít své
útočiště, spousta lidí má u domku jen anglický trávník
a hmyzu celkově ubývá. Přitom to nejsou pouze včely, které
opylovávají rostlinky. Bez hmyzu to prostě nejde, a když
můžeme, pomůžeme. Musíme najít vhodné místo, kde
stavbičku umístit, v blízkosti by měl být zdroj vody a hmyz
zde bude možno pozorovat.
CO JE TO HMYZÍ HOTEL?
Hmyzí hotel je domov pro hmyz, na který bude naše škola
potřebovat hodně materiálu.
V našem hotelu by se mělo ubytovat množství různých druhů
hmyzu.
Každý druh hmyzu potřebuje jiný materiál. Proto bude
potřeba spousta dřeva, listí, šišek, klacků, pletivo, seno a také
nějaké nářadí. A tak Vás prosíme, abyste se zapojili.
Budeme potřebovat věci, které by se mohly hodit na tvorbu
tohoto projektu, který bude proveden na jaře. Tento rok
hotel nestihneme, hmyz by se nám už do domečků neusídlil.
Další informace o projektu ještě uveřejníme v časopise, popřípadě se dozvíte ze školního
parlamentu. Spolupráce bude také pravděpodobně s naší školní družinou.
Napsal: Matouš Drábek

Chytré cestování
O prázdninách většina lidí cestuje. Oblíbená destinace
Čechů je Chorvatsko, ale tam dojedeme autem. Pokud
chcete vyrazit do vzdálenějších zemí, nebo se vám nechce jednoduše
jet autem, máte možnost letět letadlem. Cestování se dá rozdělit na
různé typy podle účelu cesty:
 Ekoturismus
Společnosti pro ekoturistiku ho definují jedním souvětím
„Odpovědné je cestování do přírody, které chrání životní prostředí
a zlepšuje prosperitu místních lidí.“ K ekoturistice patří i dobrodružná
turistika jako například horolezectví, rafting a trekking.
 Komunitní turismus
Komunitní turismus nabízí cestování do přírodních míst obývaných původními obyvateli.
Poznáváte kulturu, lidi a inspirujete se z tradic jiných zemí. Tento turismus se snaží
o pozvednutí postavení domorodého obyvatelstva.
 Poznávací turismus
Poznávací turismus je podobný komunitnímu. Je o poznávání kultury, jídla a chování lidí.
Můžete se pobavit s místními a poptat se jich na vše, co vás zajímá a třeba to porovnat.
Cesty letadlem jsou často zdlouhavé, a pokud se vám nechce spát, nejspíš nemáte co dělat.
Tady je pár tipů, jak se zabavit.
 Čtení
Můžete si na palubu vzít svojí oblíbenou knížku nebo časopis a číst si. Když na ně
zapomenete, při vchodu do letadla si zdarma můžete vzít nabízený časopis.
 Tablet, mobil atd…
I když na palubě není wifi, nabitá elektronika se vám bude hodit. Stáhněte si filmy, seriály
nebo videa, na které se chcete podívat. Společnost Travel Servis nedávno začal nabízet
možnost využít jejich aplikaci za 2 eura, které můžete sledovat filmy, nebo listovat palubním
časopisem.
Zdroj: HRUBANOVÁ, Kristýna, Eva MALÍŘOVÁ a Eva ŠTEFKOVÁ. Jonáš cestuje: programy globálního rozvojového
vzdělávání pro žáky 2. stupně ZŠ, SŠ. Olomouc: ARPOK ve spolupráci s NaZemi, 2014. ISBN 978-80-905361-4-2.

Napsala: Eliška Koulová

Nvidia dává dárky
Nvidia ohlásila, že bude dávat dárky všem, kdo
zakoupí grafickou kartu gtx 1060, gtx1070
a gtx1070TI, jedná se o dárky ve fortnite, kde
obdržíte 2,000 v-buck epický krumpáč, batůžek, skin
a glither. Těchto spoluprací Epic Games už pár mělo
například s Nintendo, NFL, Samsung, Xbox, Playstation
a nebo třeba Apple.
ZDROJ:https://diit.cz/clanek/kupujici-geforce-gtx-dostanou-epicky-batoh-krumpac
OBRÁZEK:https://diit.cz/clanek/kupujici-geforce-gtx-dostanou-epicky-batoh-krumpac
Napsal: Matouš Drábek

Green life a Blue life
Naše škola je zapojena do programu této organizace,
jejíž český překlad zní Prales dětem a Oceán dětem.
Zatím na naší škole proběhla série přednášek, která
bude na jaře pokračovat – zúčastní se třídy, na které
zatím nevyšla řada. Téma, které nám bylo
prezentováno si mohl každý vybrat. Na výběr byly
tato témata: sopky, hmyz a korálové útesy. Navíc
jsme se dozvěděli něco více o činnosti těchto
organizací. Záběry, které nám byly ukázány, jsou
velmi unikátní, neboť členové této organizace tráví většinu roku v táboře poblíž národního
parku na Sumatře a také na cestách po Indonéských ostrovech. Tato organizace má vlastní
hlídku proti pytlákům, ale také čistí pláže od odpadků a také se podílí na ochraně želv, které
jsou ohrožené nejen pytláky, ale také zmatené třeba světlem z lidských obydlí.
A co můžeme udělat pro přírodu my?
Způsobů jak pomoci je mnoho, zmíním alespoň některé:





Vytřídit každý obal a každou PET lahev, které použijeme. Sice nyní některé zdroje
zmiňují, že se neví, kdo odpad vykoupí a zpracuje, ale netříděný odpad představuje
mnohem větší problém, než odpad tříděný.
Můžeme pomoct také koupí foto-pasti, na které mohou strážci pralesa pozorovat
pytláky a také vám mohou posílat záběry tygrů, orangutanů a dalších obyvatel
sumaterského pralesa.
Můžeme přispívat finančně i jinak na různé dobré projekty, nejen této organizace.
Vhodné je také nekupovat zbytečné plasty, například je dobré nosit svou vlastní
tašku, sáčky používat do roztrhání a třeba čepovat si vodu opakovaně do jedné lahve.
Napsal: Vojta Vořech

Roztomilí mazlíčci - kočka
DRUHY
Kočky, podobně jako ostatní domácí zvířata, se dělí na různé druhy, např.
Birma, Ragdoll, Burmilla, Korat, Peterbalt, a Siamská kočka.
SMYSLY
Kočka domácí má vynikající zrak, sluch a čich. Oproti člověku má menší
zorné pole (o 15 stupňů). Kočky mají skvělé noční vidění.
KOČKA OD JÍDELNY
Cestou do školní jídelny často žáci i učitelé potkávají
mourovatou kočku. Kočičku často žáci hladí, což je
uklidňující (takže pomáhá před stresem,
který je před a po písemce :D ).

Kočičky také dokážou zahnat nepříjemné pocity ze špatné známky či z nesplněného
domácího úkolu.
ZAJÍMAVOST
Často se říká, že psi a kočky jsou úhlavní nepřátelé. Není to však pravda. Není to sice jako
v Pejskovi a kočičce, ale můžou být přátelé. Důležitá je komunikace.
Zdroje : https://cs.wikipedia.org/wiki/Kočka_domácí,
https://www.ifauna.cz/kocky/clanky/r/detail/8087/mohou-byt-psi-a-kocky-prateli/
Napsaly: Anna Gronwaldtová a Eliška Kuchařová

Fantasy
Fantasy je umělecký žánr, používaný především v literatuře a filmu, ale
i ve výtvarném umění založený především na magii či jiných
nadpřirozených prvcích (bájné bytosti a bohové, obzvláště z antických dob), často se
vzhledem a chováním netypickým pro lidi. V anglosaském světě je však fantasy označení pro
jakékoliv dílo fantastického žánru, které není science fiction a horor. Tento žánr je definován
především rekvizitami a dobou, kam je dílo situováno. Fantasy žánr se objevuje ve všech
druzích her, od počítačových přes deskové až po larpy.
Zástupci počítačových her jsou: FPS (Heretic),
tahových strategiích (Heroes of Might and Magic).
Poznámka: FPS- First-person shooter je podžánr
akčních počítačových her charakteristický simulací
vlastního pohledu herní postavy.
Napsala: Dominika Kailová

Rozhovor s p. u. Sigmundovou: Vánoce,
sníh a barbína
Ať chceme nebo ne, čas do Vánoc se stále krátí. Ačkoli sněhu zatím napadlo jen trochu,
vánoční atmosféra (alespoň pro mě) je cítit na každém kroku. Vánoce jsou za dveřmi
a pomalu se na ně chystají děti, rodiče, studenti a také učitelé. S jednou osobou z řad učitelů
jsem se rozhodl udělat rozhovor na téma Vánoce. Tou osobou byla paní učitelka Sigmundová
a já jí tímto moc děkuji, že si našla chvíli času na rozhovor se mnou a jeho následnou korekci.
1. Co se Vám vybaví pod pojmem Vánoce ?
Momentálně hrozný shon, ruch a hrozně drahé dárky, ale je pravda, že se snažím tomu
nepodléhat a užívat si tu hezčí stránku Vánoc. Třeba to, co zažívám každoročně tady na škole
- cukroví, výzdobu a rozsvěcování stromku.

2. Jak se letos připravujete na Vánoce ?
Jako každý rok, tedy velice pečlivě NIJAK (smích). Každý rok se snažím začínat včas, takže
letos mám předsevzetí, že budu mít dárky pohromadě do 20. prosince, ale obávám se, že to
nevyjde ani letos.
3. Jak trávíte Štědrý večer ?
Trávím ho s rodinou, s rodiči a sourozenci, nemáme problém někoho k nám pozvat. Jsme
zvyklí být spolu. Čím víc lidí, tím víc adidas… tedy, tím víc Vánoce.
4. Co si myslíte, že se na Vánocích změnilo od doby, kdy jste navštěvovala ZŠ ?
Mám míň dárků.
5. Máte nějaký vánoční zvyk, který držíte jen Vy, popř. Vaše rodina ?
Dáváme si pod talíř pětikorunu, každý dostaneme los, mamka nám dává šupinu a také, to
sice není úplně pravidelný zvyk, ale chodíme na půlnoční. A ještě mám jeden zvyk se svými
synovci, začala jsem s tím starším, už je to 18 let. Na Štědrý den jezdíme na Červený hrádek
podívat se na živý betlém, nevynechali jsme to ani jednou.
6. Jakou zemi byste chtěla navštívit o Vánocích ?
V tomto ohledu jsem poměrně konzervativní, takže asi žádnou. Nevadilo by mi trávit je jinde,
třeba na Tahiti, ale nejela bych někam vyloženě strávit Vánoce.
7. Jaký je Váš oblíbený film s vánoční tematikou ?
Momentálně si na žádný takový film nemůžu vzpomenout. Z těch zahraničních samozřejmě
Grinch. Se zimní tematikou mám moc ráda S tebou mě baví svět.
8. Zažila jste někdy nějaké netradiční Vánoce ?
Nejvíc netradiční Vánoce jsem trávila na horách. Netradiční byly hlavně v tom, že tam byly
malé děti a jako na potvoru nebyl sníh, děti byly tudíž nervózní jako sáňky v létě a přestože
míváme večeři normálně třeba v šest, museli jsme ji tentokrát udělat už ve čtyři, jinak by děti
asi rozkousaly stromek.
9. Co obvykle děláte o svátcích (po Vánocích) ?
Sice mívám předsevzetí, že se budu učit a připravovat, ale dopadá to tak, že ležím před
televizí. I když to ale ve škole vypadá jinak, tak se moc necpu. Nejsem ani moc na cukroví,
samozřejmě si občas dám rybu a salát ve větším než malém množství, obžerství ale úplně
nepropadám.
10. Máte nějakou zajímavou vánoční „storku“ ?
Ano, například můj nejhezčí dárek. Kdysi jsem si totiž postěžovala, že jsem nikdy nedostala
panenku (ačkoliv maminka tvrdí, že jsem ji nikdy nechtěla). No a tak jsem si v pubertě
stěžovala, že na mě šetřili a tak podobně. A asi v 16 letech jsem dostala pravou barbínu od
Mattela. Měla jsem z toho takovou radost, že jsem hned musela vyzkoušet, proč všechny
holky chtějí barbíny, takže jsem ji ostříhala dohola.
A poslední otázka. Jaký máte názor na náš školní časopis ?
Moc vám fandím a doufám, že v tom budete pokračovat co nejdéle a předáte to dalším
generacím vašich mladších spolužáků. A už teď vím, že budu z vašeho časopisu naprosto
nadšená.
Napsal a dotazoval: Martin Ipri

