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•
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Jsem tu zase já. Váš klokan Blesk. Toto je poslední číslo tohoto
roku. Takže se zase uvidíme po prázdninách, chtěli jsme pro Vás
připravit speciální číslo. Snad se vám náš časopis líbí .
První článek je o kočkách. Najdete taky článek o výletě do
vzdělávacích center Iqlandie a Techmanie našich žáků. V článku o
potravinách se podíváme jak vzniká mléko a mléčné výrobky. V
rubrice Vesmír se dozvíme jaká souhvězdí můžeme najít na noční
obloze a co to souhvězdí vůbec jsou.
Potom se naučíme jak vyrobit z nudného sendviče zábavné jídlo a
umělecké dílo. Potom nasedneme do stroje času a poletíme do
dob husitských válek. Pokud zůstanete radši doma, mohli byste si
přečíst nějakou knížku , třeba Temného pána, který získal cenu za
vtipnost.
Jak otevřít třináctou komnatu a zažít dobrodružství, se dozvíte v
rubrice Tamtam. A.. Konečně, já jsem taky cestoval, tentokrát do
Anglie, takže si nezapomeňte přečíst Klokanův cestopis. Jestli
chcete vyrazit do kina, můžete si vybrat film V hlavě. V klubu
osobností se dozvíte něco o Adolfu Dasslerovi. Jak se ozdobit
různými módními doplňky , zjistíte v rubrice Móda. Jaké užitečné
aplikace můžete použít do školy? Dozvíte se v rubrice Mobil. Znáte
basketball, přetahovanou, nebo karate? V rubrice Sport se dozvíte
jak vypadali jejich předchůdci. Zasmějete se v rubrice Vtipy. Co vás
čeká, se dozvíte v čínském horoskopu. Můžete se zamyslet u
článku K zamyšlení. A nakonec si můžete přečíst komiks o
Perseovi.
A tímto se s vámi loučí, váš školní klokan Blesk.

Zvířata
•

•
•

Možná máte doma kočku, nebo kocoura. Ať má jakoukoli
barvu a je to jakýkoli druh, máte kočku domácí. To je
zdomestikovaná forma kočky divoké.
Kočka doprovází člověka už po staletí. V Egyptě byly kočky
uznávané a spojované s bohy.
Naopak ve vrcholném středověku byly kočky spojovány s
čarodějnicemi a to zvlášť kočky černé , ženy které vlastnily
černou kočku, byly obviněny z čarodějnictví.

•
•

Plemena koček:
Kočky mají také plemena jako psi. Třeba : Perská kočka,
exotická kočka, birma, bengálská kočka, britská kočka,
sibiřská kočka atd.

•
•

Pověry o kočkách
Téměř každá pohádková čarodějnice má černou kočku. Tato
pověra je z vrcholného středověku.
Černá kočka přes cestu znamená smůlu.
Dříve byly do zdi domů zazdívány kočky, aby přinesly štěstí.

•
•

V naší škole

• Ve dnech 15. 6. 2015 a 19. 6. 2015 jsme v rámci
projektu Minipodniky (Všechno v mém životě
souvisí) navštívili IQ Landii v Liberci a Techmanii v
Plzni.
• Jsou to vzdělávací centra, s mnoha experimenty,
týkajících se různých oborů .

Potraviny

Řekl vám už někdo: Pij mléko, je zdravé pro kosti?
Je to pravda, mléko obsahuje vápník, který pomáhá růstu
kostí. Stejně jako sýr, jogurt atd. proč? Jsou to mléčné
výrobky, sýr i jogurt se vyrábějí z mléka. Podíváme se jak
takové mléčné výrobky vznikají.

Cesta mléka
Jak vzniká mléko, všichni víme, říká nám to i dětská písnička
:,, a ta kráva mléko dává“. Mléko se získává tak, že se podojí
kráva, ale také ovce nebo koza. Zde to však, ale nekončí.
Mléko se musí zpasterizovat, ohřeje se při teplotě cca 61,5
stupňů Celsia. Do mléka se přidává také tuk. Podle toho se
mléka rozdělují na plnotučné, nízkotučné a polotučné.

Mléčné výrobky
Mluvili jsme o sýru a jogurtu, ale z mléka se dá vyrobit i:
smetana, máslo, syrovátka, laktóza a sušené mléko

Vesmír

•

Už jste někdy pozorovali hvězdy a říkali jste si , tak tohle je
Malý vůz a tohle Orion? Určovali jste souhvězdí. Jsou to
skupinky hvězd, které si lidé pojmenovávali, podle toho, co
jim připomínali, někdy je pojmenovali podle pověstí, někdy
podle zvířat. Každý kontinent měl jiné souhvězdí. Ne že by
tam byly jiné hvězdy, ale každému připomínali něco jiného.
Eskymáci mají pro souhvězdí zvláštní jména, našli byste tam
Vraždu, Šana, Dema atd. Dnes platí evropské označení.

•

Souhvězdí jsou na jižní i severní polokouli . My v ČR vidíme
severní. V severní mezi hlavní souhvězdí patří Malý a Velký
vůz, také Kepheus a Casiopea. Na jižní je to Jižní kříž.

•

Pověst o Perseovi: na severní obloze najdeme pět souhvězdí
co se pojí s řeckou pověstí o Perseovi a Medúze. Je to král
Kepheus, královna Casiopea ( dvojité W) , Perseus,
princezna Andromeda a Pegas. Pověst je i v komiksu v
našem časopise. Souhvězdí mají často původ v řecké
mytologii, např. Orion.

tvoření

K tomuhle výrobku nebudete potřebovat papír ani
tužku, dokonce ani jiné výtvarné potřeby, bude stačit
vaše vlastní tvořivost a nějaké jídlo. Stačí sendvič s
vajíčkem, trochu zeleniny … a může vzniknout z
nudného sendviče uměleckého dílo. Škoda to sníst,
proto si to můžete vyfotit.

Historie

•
•

•
•

•

Z učebnicí dějepisu husity určitě znáte. Tentokrát s naším strojem
času vyrazíme do husitských dob…..
Píše se rok 1420. Vidíš dvě vlajky, na jedné je kalich a na druhé kříž.
Armády vyběhly proti sobě. Prší . Těžcí křižáčtí bojovníci se
zasekávají v bahně. Husitům schovaným za vozovými hradbami je
stačí jenom pobít. Husité vítězí. V jejich čele stojí jednooký
bojovník s palcátem v ruce, jmenuje se Jan Žižka.
Byl si svědkem bitvy na Vítkově. Ale jak to zašlo až jsem? Je na čase
si to zopakovat.
Začalo to, když církevní reformátor a kněz Jan Hus začal kázat, proti
odpustkům a církvi samotné. Jak jistě víš, Jana Husa upálili na
hranici. V roce 1415. To rozhněvalo prostý lid a Husovy příznivce. V
roce 1419 se stala první pražská defenestrace . Čeští páni vyhodili
z oken šlechtu. Krátce poté zemřel král Václav IV. a na trůn
nastoupil jeho bratr Zikmund, Husův odpůrce. Husovi příznivci v
čele s Janem Žižkou usídlili na hoře Tábor, kde si založili město.
Snažili se žít sobě rovni. Křižaci , které vedl Zikmund ale husitům
vyhlásil válku. Husité neměli zbraně, a tak použili ozbrojené cepy,
halapartny, houfnice a jiné zbraně vyrobené z věcích potřebných k
práci na statku.
Husité křižáky poráželi, díky chytré taktice Jana Žižky. Po Žižkovi se
vůdcem stal Prokop Holý. Nakonec byli husité poraženi v bitvě u
Lipan roku 1434. Husitství bylo potlačeno v kališnictví.

Knihotéka

Jamie Thomson, dobrodružný
od 9let
Temný pán, velitel legií děsu, nejvyšší čaroděj atd. atd. bydlí ve
Temnokraji už 1000let. Jednou je ale proměněn do lidské podoby
malého dítěte a poslán na zem svým úhlavním nepřítelem, bílým
čarodějem. Aby to nebylo dost hrozné, musí žít u Crystallů s
nevlastním bratrem Kristoferem. Také musí chodit do školy, kde
potká kamarády jako třeba Suz , které říká Upíří princezna. Nikdo
mu však nerozumí a všichni si myslí, že je obyčejný blázen, proto
má dva psychology, Wingse a Randla. Zoufale se snaží dostat zpět
do Temnokraje, povede se mu to ?
Kniha vyhrála cenu o nejvtipnější knihu roku. Ještě jsou dva díly
jako pokračování. Já jsem četla všechny a knihu doporučuji.

Tamtam

Na deseti hradech a zámcích provádí tajemná postava (Broumov,
Děčín, Grabštejn, Kačina, Karlova koruna, Kost, Kozel, Loučeň,
Slezkoostravský hrad, Slatiňany). Nasbírejte sedm klíčů a otevřete
třináctou komnatu .
Nebaví vás nudné prohlídky s obyčejným průvodcem, chtěli byste
aby vás provázel rytíř, bílá paní, hrabě, žokejka , duch nebo třeba
kat? Pokud si na těchto hradech a zámcích objednáte prohlídku s
tajemnou postavou, můžete to zažít.
Dostanete pas a za splnění prohlídky, získáte klíč, za sedm klíčů
máte možnost navštívit komnatu, do které jinak nemáte možnost
vstoupit. Budete pasováni na strážce komnaty. Aby to nebylo tak
jednoduché, při prohlídce musíte vyplnit tajenku na otázky, které
vám tajemný průvodce dá. Navíc tu budou i jiné zkoušky, jako
šplhání po žebříku, nebo ukázka mučení. Troufnete si?

Klokanův
cestopis

Ahoj, tak jsem se zase vrátil z cest. Tentokrát jsem byl v
Anglii. Anglicky se asi učíte ve škole. Já se taky učil, takže
dorozumět se nebyl problém.
Letěl jsem letadlem, protože se Anglie nachází na ostrově
Velká Británie. K Velké Británii také Skotsko, Wales a severní
Irsko. Hlavní město Anglie je Londýn. Památek jsem navštívil
taky mnoho. Je tam třeba Buckinghamský palác, což je sídlo
panovníka. Je to královna Alžběta II. V Anglii mají dodnes
krále a královny, ale vládnou podobně jako prezident, ne jako
ve středověku, jen se nekonají žádné volby. Také jsem
navštívil Tower, oficiálně se označuje jako: palác a pevnost
jejího veličenstva, ačkoli posledním králem který ho používal
jako pevnost byl Jakub I.
Parlament sídlí ve Westminsterském paláci. Také se tu
nachází hodinová věž, označovaná jako Big ben, ve
skutečnosti jde jen o název hlavního zvonu.
Nesmí chybět Tower Brigde, což je sklápěcí
most podepřený dvěma pilíři.
V Anglii je památek hodně, takže jsem
je nestihl všechny navštívit
Moc se mi tam líbilo.
Váš klokan Blesk
Samozřejmě
jsem se
nezapomněl
vyfotit 

Kino
Jedenáctiletá Rilley to nemá lehké. Stěhují se do nového
města, ona musí jít do nové školy a nového hokejové
týmu. Také si musí najít nové kamarády.
Ale jak to vypadá v její hlavě, kde se třídí myšlenky, kde se
natáčí sny, kam se ukládají vzpomínky? Odpověď se
ukrývá v animovaném filmu V hlavě.
Každý má v hlavě emoce, radost, smutek, vztek, strach a
nechuť. Ve filmu jsou znázorněné jako mluvící postavičky,
které mačkají tlačítka a tahají za nervové drátky, díky
tomu může být Rilley veselá ,smutná, vystrašená,
naštvaná a nebo otrávená . Každý má svou vlastní úlohu,
ještě ale nepřišli na úlohu smutku.
Ale i emoce mají své problémy, když se klíčová vzpomínka
ztratí v oblasti zapomnění. Radost a smutek se vypraví jí
najít, cestou musí projít fantazií , knihovnou vzpomínek a
snovým filmovým studiem a vrátit se myšlenkovým
expresem.
Zvládnou strach, vztek a nechuť zastoupit radost a smutek
a jak to nakonec celé dopadne? Zjistí, že i smutek je v
hlavě potřebný a bez něho by nemohla být radost?

Smutek: Myslím, že se tam
ztratíš.
Radost: Mysli pozitivně.
Smutek: Pozitivně si myslím, že se
tam ztratíš.

Radost: Strachu, sestav seznam
všech katastrof, které se v nové
škole můžou stát.
Strach: Dobře, jak se píše
meteorit?

Radost: Mysli na něco vtipného.
Smutek: Třeba na tu komedii.
Radost: Vidíš a jakou?
Smutek: Jak tam umřel ten pes.

Počítačové hry

je hra, ve které si můžete udělat skoro vše , na co si jen vzpomenete,
hra vám dá nástroje a vy si hrajte.
Hra obsahuje modely, NPC, vozidla apod. ze hry Half-Life 2. Ve hře
jsou i zbraně Half-Life 2, Gravity Gun, s kterým můžete na malou
vzdálenost chytit určité objekty a poté je i vystřelit. Physics Gun,
který je podobný Gravity Gunu s tím rozdílem, že jeho barva je
modrá a tento nástroj budete dost používat, protože vystřelí
paprsek, kterým chytíte určitý objekt, a pak ho můžete posouvat k
sobě, dozadu, otáčet s ním, nebo ho i zmrazit a nechat ve vzduchu a
pak tu je Tool Gun, kterým budete používat různé funkce, jako jsou
třeba sváření, světla, kladky, lana, kamery apod.
Garry’s mod má na Steamu i workshop, ve kterém se dá sehnat
spousta modifikací (Addony), které přidávají další funkce tool gunu,
zbraně, modely, NPC nebo mapy. Hra není jen SandBox, protože si
můžete stáhnout i jiné Gamemody, jako třeba PropHunt (Hide &
Seek), Murder, Slenderman MP apod.
Já osobně bych doporučil třeba Addon Wiremod, který vám do hry
přidá kabely, čipy, GPS, monitory, hologramy a spoustu dalších funkcí
pro Tool Gun, díky kterým si budete moct udělat různé auta, letadla
apod.
Díky možnosti ignorování fyziky nebo její úpravě a spoustě dalších
možností, si můžete postavit různé stavby jako třeba tank, letadlo,
auto, raketu, katapult apod. nebo něco co ještě nemá jméno.

osobnosti

Adolf Dassler
Adolf Dassler, přezdívaný Adi Dassler byl německý podnikatel,
zakladatel společnosti Adidas. Je považován za jednoho z nejlepších
světových designérů sportovní obuvi.
Vlastnil kolem 700 patentů a další průmyslová práva po celém světě. Byl
prvním podnikatelem, který využil sportovní propagace, aby upozornil
veřejnost na své inovace. Začal využívat známých atletů v reklamě na
své produkty. Mnoho známých atletů, jako např. Jesse
Owens,Muhammad Ali, Max Schmeling, Sepp Herberger a Franz
Beckenbauer se počítalo do okruhu přátel jeho rodiny.
Po vzájemném oslabení důvěry se bratři rozhodli firmu rozdělit. A tak se stalo,
že vznikly společnosti dvou z největších výrobců sportovního vybavení na světě
a sídlí jen kousek od sebe. Zatímco Adolf si svoji společnost
pojmenoval Adidas, Rudolf svůj podnik pojmenoval Puma.

Po 2. světové válce tedy Adolf začal budovat novou společnost. V roce 1947 se
s 47 zaměstnanci pustil znovu do výroby - vyráběl první poválečnou sportovní
obuv ze stanoviny a gumy z amerických vojenských zásob. V roce 1948
uvedl Adidas jako název společnosti – jakož kombinaci zkratek jeho jména a
příjmení. Rok poté si nechal zaregistrovat jako obchodní značku tři proužky,
které jsou pro Adidas charakteristické dodnes.

Móda

Jelen stokrát jinak
Jelení brože, náhrdelníky,
čelenky, prstýnky kabelka atd.
Tohle nabízí značka Deers .
E-shop: www. Deers.cz

Italská mánie
Značka Ops!objects nabízí hodně
voňavých šperků a jiných doplňků.
Ať už to jsou kryty na mobil,
hodinky, nebo náramky
E-shop:wwwopsobjects.com

E-shop pro kočkomily
Cheš mít originální předměty s
kočičí tématikou? Nepoťěšíš jen
sebe, ale i své čtyřnohé mazlíčky.
E-shop : www. Catlandia.cz

Mobil
•

Na mobilu, se nemusí hrát jen hry, tady je pár aplikací,
které se budou hodit při opakování ve škole
Kostlivec v mobilu
Aplikace: Essential
skeleton 2
Cena: 40Kč

Rozvrh do školy
Aplikace: Vodafone
školní rozvrh
Cena: zdarma

Angličtina hrou
Aplikace: Busuu
Cena: zdarma

Matika hrou
Aplikace:TS hraj a
uč se s Mat-ufouny
Cena: 40Kč

Sport

Tlachtli -dnešní basketball
Už v 6.století se mezoamerická civilizace ráda baví.
Jednou z jejich her je Tlachtli. Proti sobě se postaví dva
týmy , jejich cílem je lokty, boky, nebo raketami z pevné
gumy dostat míč do kruhu na zdi.
Pankratïon - dnešní bojové sporty.
Dva mohutní svalovci - většinou vězni , stojí proti sobě.
Vítězi bude odpuštěný trest a dostane peníze. Rozhodčí
stojí s palicemi. Za nedodržení pravidel závodník dostane
ránu do hlavy. Poražený někdy nepřežije, někdy je těžce
zraněn. Používají se různé páky, škrcení, lámání končetin,
ale nesmí se dloubat oči ani kousat.
Vikingská přetahovaná
Vikingské hry byly často velmi drsné. Nepřetahovalo se s
provazem, ale se zvířecí kůží a poražení byli upáleni na
hranici, o něco se přece hrát musí… poněkud drsný sport,
co?

Tlachtli

Pankration

Viking

Co je dneska k obědu?
Nic
Ale to bylo včera.
Já vím, vařila jsem na dva
dny.

Baví se dva velbloudi :
1. Jak ti dopadlo
rande?
2. Nic moc, měla
výraznou tělesnou
vadu, neměla hrb

Jdou dva a ten třetí
říká: My čtyři, jsme ale
skvělá pětka.

Čínský
horoskop

•
•
•
•
•
•

Čínsky
SHU
Povaha
Inteligentní a vtipná
Síla
Jang – pozitivní

Krysa má šarm, neobyčejnou útočnost a bojechtivost. Na první
pohled se přitom zdá být klidná, vyrovnaná a veselá, zdání
ovšem klame. Za tím vším se skrývá neustálý vnitřní pohyb a
záměrně pěstovaná agresivita. Většina krys vytváří trvale
zmatky a chaos, v maličkostech jsou tvrdohlavé.

Milují společnost přátel a kochají se každým druhem klepů.
Krysa ráda pomlouvá druhé, proto má většinou jen více
známých než skutečných přátel. Někdy je krysa až hazardním
hráčem a velkým labužníkem, nerada by si dala něco ujít.
Přitom je trvale posedlá panickým strachem, aby něco
důležitého nepromeškala a nezaspala.

• „Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše
problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem,
že stojí za to si ji užít.“
Jan Werich

„Odmítáme ty co nás milují, a milujeme
ty co nás odmítají.“
Seneca

„Vidět a cítit znamená existovat, myslet znamená
žít.“
Wiliam Shakespeare

