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Akademie
Rozhovor s Bleskem
Jenifer Lawrence
Čínský horoskop
Coca—cola cup
Hunger games
Šikana
Knihotéka
Tak jsme to opět dokázaly
Turnaj v ping pongu
Hádanky pro chytré hlavičky
K zamyšlení
Oblíbený fotbalový klub
Paintball
Jason Derulo
Hádej, kdo byl
Vtipy
Mimika
Anketa
Movember
Policejní škola
Detektivní klub
Komiks na pokračování (Herákles)

• Nazdárek klokane Blesku. Proč ses
chtěl stát školním klokanem?
• Ahoj, procestoval jsem celý svět, a
pak jsem se rozhodl, že se s dětmi
podělím o zážitky a budu je dopisovat
do časopisu. A od příštího čísla je zde
začnete číst.
• A na co se mohou děti těšit ?
• Hned v příštím čísle se vydám do Číny.
Děti se můžou těšit i na soutěž o
nejlepší a nejnápaditější ilustraci k
mému příběhu. Mohou jí už teď
odevzdávat ve školním klubu.

• Kolik zemí jsi už procestoval?
• Šest, na každý měsíc mám
připravenou jednu. Jdu to už
připravovat.
• Tak ahoj!
Ahoj Blesku a děti. Zase příště.

•

Tereza
Barillová V.B

•
•
•
•
•

Jennifer Lawrence, celým jménem Jennifer Shrader
Lawrence, (* 15. srpna 1990).
Ve dvaceti letech se stala druhou nejmladší herečkou
nominovanou na Oscara v kategorii nezávislých snímků.
V roce 2014 získala cenu Zlatý glóbus za nejlepší ženský
herecký výkon ve vedlejší roli.
Časopis Rolling Stone ji označil jako „nejtalentovanější
mladou herečku Ameriky“.
(Bára Vašková, VIII. B)

.

. Opice – čínsky: hou
Povaha- hbitá, rychlá a bystrá
Síla – jang( pozitivní)
Roky Opice: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968,
1980, 1992, 2004, 2016
Lidé ve znamení Opice jsou velmi hraví a bystří,
reagují pohotově, mají smysl pro humor a s oblibou
si pohrávají s vlastními nápady. Duševně čilé Opice
umějí rychle řešit problémy a rády tuto svoji
schopnost nasazují i pro druhé. Opice jsou
obdařeny velkou sebedůvěrou a jsou vždy
připraveny poučit se ze svých chyb. Jejich touha po
dobrodružství je stále žene kupředu, novými
směry. Jsou to klauni, kteří nejsou bráni příliš
vážně, dokážou však ostatní dobře naladit. Umějí
být však i vážní, potom jsou dobrými posluchači a
rádci, vždy připravenými pomoci přátelům v
obtížích.

• Dne 31.října se naše holky na fotbalovém hřišti FK
Junioru v Děčíně (konkrétně ze sedmých, osmých a
devátých tříd) zúčastnily fotbalového utkání ze ZŠ
Máchova. Měla přijet i děvčata z Litoměřic, ale
z důvodu ředitelského volna a nemoci p. učitelky
nedorazily.
• ZŠ Máchova myslela, že to mají v kapse, ale za
nedlouho jsme jim ukázaly, že se pěkně spletly. Na
začátku byly reprezentantky velmi vyrovnané. Hned ve
třetí minutě do brány vletěl gól, super, 1:0 pro nás!
Během deseti minut to byly góly tři, to už p. učitelka
začínala nervóznět. Zápas se odehrával 40 min. bez
přestávek, tedy 2x20 minut.
• Celkem rychle to uběhlo, holky se moc snažily i
v poměrně studeném počasí, nakonec jsme zvítězily a
to dokonce 9:0. (Lucka Mansfeldová, VIII. B)

• V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá
země Panem s nablýskaným hlavním městem
Kapitolem a dvanácti okolními kraji.
• Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou.
Poslušnost si udržuje kláním Hladových her –
zvrácenou televizní reality show, ve které
každoročně jedna dívka a jeden chlapec z každého
kraje nedobrovolně bojují o život.
• Šestnáctiletá Katniss chce zachránit svou sestru,
která byla vylosována a nabídne svou účast
dobrovolně. Do her je také vylosován Peeta
Mellark, pekařův syn, který kdysi zachránil
Katnissinu rodinu před hladem.
• Jako jejich mentor je zvolen Haymitch, bývalý vítěz
her, který však časem ztrpkl a stal se z něj
alkoholik.
To je popis 1. dílu celosvětového bestseleru, ke
kterému 20.11.2014 vyšel 3. díl. Síla vzdoru.
Tento film i knížku doporučuji!
• (Eliška Bělochová, VIII. B)

• Šikana označuje fyzické i psychické omezování, či
týrání slabšího člena kolektivu.
• Dochází k ní ve všech věkových kategoriích, nejvíce pak
na školách.
• Varianty šikany jsou různé, stejně jako metody, kterými
je prováděna.
• Agresor (útočník) má fyzickou, mnohdy i početní
převahu nad obětí (šikanovaný).
• Za určitých okolností se může šikana stát i trestním
činem.
• Fyzické omezování:
• Kradení jídla, peněz…
• Útoky
•
•
•
•

Psychické omezování:
Nadávky
Ponižování
Vyloučení ze skupiny

• (Hana Musilová, VIII. B)

• V moderní době se také uchycuje
kyberšikana, což je šikana po
internetu.
• Stádia:
• Vyloučení z kolektivu
• Fyzická agrese
• Vytvoření skupiny agresorů
• Většina kolektivu se přidá
k agresorům, nebo skončí jako oběť
• Dokonalá šikana = kolektiv je
rozdělen na dvě skupiny
• Agresoři
Oběť

• Potřebujete rychlou knihu na
referát?
• Nevíte co číst?
• Hledáte krátkou, ale zábavnou
knihu?
• Poradíme, stačí napsat, ovšem
záleží na vašem žánru. Stačí
napsat na:
knihoteka.vrchlicak@seznam.cz
• Nezapomeňte připsat věk, žánr,
třídu, požadavek, případně jméno.
Můžeme vás odkázat i na
příslušné stránky. A teď nějaké
ukázky:

• Tento žánr má téměř neomezené hranice,
zajímají vás upíři, vlkodlaci, čarodějové nebo
jiné nadpřirozené bytosti? V tom případě by vás
mohly zaujmout některé z těchto knih.
• Jedenáctiletá Hanka žije v Útulném domově.
Stejně jako usměvavý devítiletý Sváťa a
sebevědomý třináctiletý Rafan. Žijí vedle sebe a
vzájemně si pomáhají. Osud jim brzy připraví
mnohá nečekaná překvapení a dostane je do
víru dobrodružsví. Na Ostrově volby zjistí, že
mají sedmý smysl, a začnou studovat v
Santaréně. Ocitají se ve světě, o němž se jim
ještě nedávno ani nesnilo. Pomáhá jim záhadný
Vron a náš trojlístek má stále o čem přemýšlet.
Každý z nich je osobností a všichni dohromady
jsou bezvadná parta, kterou spojuje přátelství,
silný cit pro spravedlnost a snaha porozumět i
jiným světům.

• Thomas Brezina – Šíleně divocí
andílci
• Smějí se andělé líbat? Pro třináctiletou Vicky je
odpověď nad slunce jasná: rozhodně! Jeden
takový anděl stojí tajemný a opuštěný v celé
své kráse mezi vysokými stromy na starém
hřbitově. Jeho jemně tvarované mramorové
rty přímo vybízejí k polibku. Kdo by dokázal
odolat? Vicky určitě ne. Když ale chladný
kámen pod jejím polibkem procitne, všechno
se nadobro změní! Svůdný anděl jí totiž předá
nejen část svých neobyčejných schopností, ale
také své poslání. V tomto zápase
nadpozemských sil však Vicky nezůstane
dlouho sama. Jeden „nepřítel“, znepokojivě
záhadný a přitom nesmírně přitažlivý, ji vyzve
k tanci.

• (Pokračování příště)

• Ve čtvrtek 20. listopadu jsme se zúčastnily dívčího
florbalového okresního turnaje.
• Nastoupilo proti nám celkem 6 týmů, ovšem všechny
jsme s přehledem porazily. V jednotlivých zápasech
nedocházelo ani k velkým soubojům o míček, soupeři
nás často ještě před zápasem prosili, ať je alespoň
trošku šetříme. Neuměli tolik zacházet s míčkem, jak
by zrovna potřebovali a tak se to snažili dohnat svým
tělem, ale přesto se fauly moc nepískaly.
• Když už jsme měly opravdu na mále, podržela nás naše
brankářka Kristýna, za což jí patří velké poděkování.
Myslím, že jsme hrály solidní hru a celý turnaj jsme
neubránily pouze 2 góly. Na konci už byla znát únava,
ale pořád jsme na soupeře stačily. Někdy chvilku
trvalo, než jsme se pořádně rozehráli a pan ředitel už
začínal být nervózní, že ještě nepadl gól do soupeřovy
branky , to se ale po chvilce změnilo .
• O výsledcích turnaje rozhodl celkový počet golů. Na 2.
a 3. místě se umístily školy z Chřibské Kamenice a
Markvartic. Náš tým dal celkem 19 gólů, což
znamenalo jasné vítězství a postup do krajského finále.
• Bára Švábová, VIII. A

• Naše škola se zúčastnila okresního kola v pingpongu.
• Celý turnaj byl rozdělen na 4 kategorie, mladší
žáci a žákyně (6. a 7. třídy) a starší žáci a žákyně
(8. a 9. třídy).
• Celý turnaj se hrál systémem každý s každým.
Starší žákyně (Barča Šmerdová, Barča Švábová a
Nikola Bojčevová) se umístily na 2. příčce a jen o
jeden zápas jim unikl postup do krajského kola.
• Největšími soupeřkami jim byly zástupkyně ze ZŠ
Březová a ZŠ Na Stráni. Ve starších žákyních se na
1. místě umístila ZŠ Březová, na 2. ZŠ Dr.
Miroslava Tyrše a na místě 3. ZŠ Na Stráni.
• Za reprezentaci školy děkujeme.
• (Nikola Bojčevová, IX. B)

„Každý chce být dlouho
živ, ale nikdo nechce být
starý.“ Jonathan Swift
„Láskyplný člověk raději
sám prožívá bolest, než
by ji jiným působil.“
Robert Burns
„Jediná cesta je ta ve
vlastním nitru.“ Rainer
Maria Rilke

• SSC Neapol, oficiálním názvem Società Sportiva Calcio
Napoli, je italský fotbalový klub sídlící ve městě
Neapol.
• .Založen byl roku 1926 a jeho domovským stánkem je
stadion San Paolo s kapacitou více než 60 000 diváků.
• Největšími úspěchy klubu jsou dva tituly v italské lize
(1986/87 a 1989/90), 5× italský fotbalový pohár
(1961/62, 1975/76, 1986/87, 2011/12 a 2013/14), 1×
italský Superpohár (1990). Největším mezinárodním
úspěchem je vítězství v Poháru UEFA v sezoně
1988/89.
•
•
•
•
•
•
•

Slavní hráči:
Diego Maradona
Fabio Cannavaro
Marek Jankulovski
Ezequiel Lavezzi
Edinson Cavani
Gonzalo Hugain

PaintBall je kolektivní hra, která se hraje
s plynovými nebo vzduchovými
značkovači „Paintballkami“.
Střílí se Paintballovými kuličkami o různé
tvrdosti, záleží na typu hry,počasí a
značkovače.
Nejkřehčejší kuličky se používají pro
takzvaný „SpeedBall“, kde 1 hra má okolo
5-ti minut, a hraje se na malé ploše plné
nafukovacích pytlů ,kuličky jsou křehké
proto že je nutností hráče „označit“
barvou již na první zásah.(viz. Obr. V levo
)

Poté je WoodsBall a Millitary Paintball,
druhá nejhranější hra po SpeedBallu.
Tento styl hry se hraje v lese („woods“
les). Je to simulace vojenského prostředí
a výstroje (viz. Obrázek nahoře).Používají
se tvrdé kuličky aby prostřelily křovím či
jakoukoliv překážkou.Hry jsou o dost delší
a na těch největších akcích i dny.

Danny Mc Rae, VIII. B

PaintBallová výstroj se skládá
ze značkovače,masky,plyn.
lahve,zásobníku a rukavic,
poté jsou jen nadbytečné
(nepotřebné věci jako
vesta,chrániče kolen atd.)

Mám ráda zimu. Sáňkuju a
bruslím i s bráchou, kterému
jsou 4 roky.
Klárka 5.A

Ráda bruslím. Naučila jsem seto
tak,že jsem koukala na ségru.
Nebojím se a bruslím i na
rybníku.
Káťa 5.A

Mám hoodně ráda ježdík. Není
lepšího pocitu, než nasednout a
cítit, jak mi fičí vítr do uší. Ježdík
leda, když není igelitka.
Handa 5.B

•
•
•
•

•
•

Co je to MOVEMBER ?
Charitativní kampaň, která mění pohled na zdraví chlapů. Zabývá se totiž
hrozbou rakoviny prostaty.
Proč MOVEMBER ?
Název vznikl odvozením od angl. MO - česky knír, který si sympatizanti
kampaně tzv. MO bráchové nechávají narůst jako symbol kampaně v
průběhu měsíce listopadu - angl. NOVEMBER.

Jak to všechno začalo ?
. . . před šesti lety v Austrálii v jedné z melbournských hospod. Partička
kamarádů narazila na téma charitt zabývajících se zdravím žen. Uvědomili
si, že chlapi postrádají obdobný projekt, ve kterém by se mohli sami
angažovat ve jménu vlastního zdraví. Během následné diskuze o módě a
posledních trendech vzešla myšlenka přinést alespoň na jeden měsíc zpátky
do módy knír, užít si přitom trochu srandy, současně vydělat nějaké peníze
pro dobrou věc.

• *užitečný, ** velmi užitečný
• *** podstatný
Balistika

**

Chemie
Právo
Fyzika
Geologie
Matematika
Soudní lékařství
Toxikologie

***
*
***
**
*
***
**

• Je neděle.
• Na fotbalovém hřišti se stala
krádež. Někdo ukradl o přestávce
rozhodčímu peněženku. Máme tři
podezřelé, kteří mají alibi – důkaz
,že při spáchání zločinu byli jinde.
První říká:,, Byl jsem ve škole u
ředitele, kvůli mému synovi.´´
Druhý:,, Já byl v baru u piráta´´ A
třetí:,, Já seděl na tribuně.´´ Čí
alibi je falešné a proč?

Tereza
Barillová V.B

Odpověď : prvního
podezřelého v neděli není
škola

