• Školní rok je už v plném proudu, a
tak přejeme vyučujícím pevné
nervy a žákům spoustu školních
úspěchů.
• Redakce školního časopisu

Čínský horoskop má původ v
Buddha uspořádal velkou hostinu, na kterou
pozval všechna zvířata, aby zdůraznil jednotu a
rovnost všech živých bytostí.
První přiběhla agresívní Krysa, za ní pracovitý
Buvol... Mezi posledními se objevili věrný Pes a
svědomitý Vepř.
Nakonec se Buddha rozhodl všechna zvířata
odměnit.
Po dlouhém rozmýšlení se rozhodl každému
hostu věnovat vládu nad jedním rokem.
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Následující tabulka je pro přehlednost zjednodušená. Čínský lunární rok má
totiž jinou délku trvání než náš sluneční a začíná na přelomu ledna/února.
Krysa
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Buvol
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Tygr
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Zajíc
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Drak
1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Had
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Kůň
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Koza
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Opice
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Kohout
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Pes
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Vepř
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

• Adele je

.

• V roce 2007 převzala cenu BRIT Awards v
kategorii Cena kritiků, která je udílená
umělcům, kteří v té době ještě nevydali
album.
Debutová deska nazvaná 19 vyšla v lednu
2008 a dostala se na

• Druhé album opět nazvané číslem – 21.
Celosvětové vydání proběhlo 19. ledna
2011. Z desky vyšel také singl „
• Alba její diskografie se na prvním místě
nejprodávanějších desek udržely nejdéle v
historii. Překonala tak Rolling Stones i
Madonnu.

Nejdříve se mohli lidé na hvězdy a na
planety jen dívat a přemýšlet, jak to asi na
planetách a na Měsíci vypadá.
První zmínka o cestování do vesmíru pochází
z knihy Vzhůru ke hvězdám.
Kniha byla o lidech, kteří byli vystřeleni z
obrovského děla na měsíc.
Zhruba o půlstoletí později odstartovala
první raketa Apollo 11.
O zhruba třicet let později byli vymyšleny
raketoplány . A nepochybuje se, že do
padesáti let poletí lidé na Mars.

V článku vzhůru ke hvězdám jste se
dozvěděli o původu raket a raketoplánu.
A co potom ?
Jak budou vypadat rakety ?
Nakresli jak si je představuješ Ty?
Nakresli a odevzdej ve školním klubu.
Vylosované obrázky zveřejníme v
časopise .

• Šťasten je ten, kdo je spokojen při
skrovném majetku, nešťasten ten, kdo
je nespokojen při velkém.

Demokritos z Abdéry
• „Přítel je člověk, který zná melodii
tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji
zapomeneš.“
• Albert Einstein
• Opravdový přítel je ten, který první
přijde, když celý svět odejde.“
• Neznámý autor

Poslední díl trilogie Hobit vstoupí letos v zimě do
kin pod novým názvem.
• Zatím se měl jmenovat v angličtině Hobbit: There
and Back Again a česky Hobit: Tam a zase zpátky,
nyní se prý režisér Peter Jackson rozhodl, že větší
smysl dává podtitul Bitva pěti armád (Hobbit: The
Battle of the Five Armies).
• Závěr cesty hobita Bilba Pytlíka a trpaslíků
toužících po znovuovládnutí svého království, se
dostane do českých kin 11. prosince 2014.
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AC Milán, italsky AC Milan, oficiálním názvem Associazione
Calcio Milan, je milánský fotbalový klub, který se účastní
italské Serie A. Hrají v dresech s červeno černými pruhy a
černými šortkami, kvůli čemuž mají přezdívku rossoneri
(„červeno-černí“).

•

AC Milán vyhrál 18× Sérii A, což jej řadí společně s Interem
Milán po Juventusu (30 vítězství) na druhé místo v
historických tabulkách . AC vyhrál také 5× italský pohár. Klub
se také může pyšnit sedmi tituly v Lize mistrů.
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Slavní hráči:
Paolo Maldini (síň slávy, číslo 3 smí mít na dresu jen jeho syn)
Franco Baresi (síň slávy, číslo 6 nesmí nikdo nosit)
Alessandro Costacurta (síň slávy, je na 3. místě v počtu startů)
Gunnar Nordahl (nejlepší střelec historie AC Milán)
Andrij Ševčenko (2. nejlepší střelec historie)
Gianni Rivera (3. nejlepší střelec historie)
Kaká (držitel Zlatého míče)
Marco van Basten (držitel Zlatého míče)
Ruud Gullit (držitel Zlatého míče)
Cafu
Dida
Ronaldinho
Dino Sani
Serginho

• Ve středu 17. září 2014 jsme si
vyzkoušeli (dvakrát ) cvičný požární
poplach.
• Venku jsme se shromáždili velice
rychle, a protože bylo příjemné počasí
vůbec nám nevadilo pobýt na
čerstvém vzduchu.
• A zvláště, když na tu hodinu byla
naplánovaná písemná práce 

Hádejte, díky komu se dnes učíte
hrou. Další neznámý se zasloužil o
nápravu školství. Bylo mu
přezdíváno učitel národů. Roku
1621, když bylo stavovské
povstání, zvolil si cestu exilu. Byl
vítán všude, jenom ne ve své
rodné zemi. Psal i knihy....

• Pokud vás nebaví škola , měli
byste strávit den ve škole
středověké.
• Po hodině byste děkovali za to, že
žijete v 21.století.
• Dříve nebyla škola povinná, nějaké
rodiny na školu ani neměly. Do
školy se chodilo 8 let.
• Škola byla rozdělená na tři
ročníky.
• Rákoska byla oblíbená pomůcka
učitelů, klečení na hrachu také
nebylo nic příjemného.

