: Voda
: Neptun
: fialová a modrá
: ametyst, modrý safír, opál,perly, fluorit
: ženská
• Lidé narozeni pod vládou vodního znamení Ryb jsou
jemné a klidné povahy a duchovního založení. Nadevše
si cení harmonii a mají mimořádně silně vyvinutou
intuici. Často vidí věci, které zůstávají jejich okolí
skryté. Ryby jsou citlivé a vnímavé bytosti, které rády
pomáhají ostatním. Ve společnosti jsou přizpůsobivé a
drží se raději v pozadí. Vlastní názor jim nechybí, ale
nechávají si ho pro sebe.

• Eva Holubová
Simona Stašová
Lucie Vondráčková
Zlata Adamovská
Sharon Stone
Bruce Willis
Chuck Norris

• Sněhuláci pro Afriku – HLASUJEME!!!!!!!
• Poslední částí celého krásného projektu Sněhuláci pro
Afriku, je soutěž všech zúčastněných škol o
nejkrásnějšího sněhuláka.
• Facebookové hlasování proběhne od pondělí 17. 3.
2014 do neděle 30. 3. 2014 na
www.snehulaciproafriku.cz
• Na facebook se můžete přihlásit přímo na
https://www.facebook.com/snehulaciproafriku .
• Z každého facebooku můžete dát každé fotografii jeden
hlas ( klikneme na ´to se mi líbí´). V našem případě
koláži sněhuláků vytvořené našimi žáky. Pozvěte
k hlasování i své kamarády a ukažte jim do jakého
velkého a pro Afriku důležitého projektu jste úspěšně
vstoupili.
• Pravděpodobně (předběžné informace organizátorů) 4.
4. 2014 budou konečné výsledky a ocenění pro
nejúspěšnější vyhlášeny na ČT v pořadu Dobré ráno.
DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!!!!!!!!

: 1 bílou ponožku, 1 barevnou
ponožku, rýži, 4 gumičky, 3 knoflíky, jehlu a nit, nůžky,
černý a oranžový fix

•
•

•

: ponožky rozstříháme: bílou odstřihneme těsně před
patou a horní část použijeme.
U barevné patu odstřihneme úplně. Horní část bílé ponožky
obrátíme naruby a na jednom konci zagumičkujeme.
Ponožku obrátíme zpět na líc.
Sáček, který tak vznikne, naplníme rýží. Když je plný,
zagumičkujeme i z druhé strany. Na tento základ sněhuláka
natáhneme svetřík z barevné ponožky. Pomocí další gumičky
vytvoříme hlavičku. Z druhé části barevné ponožky
odstřihneme špičku a na konci zagumičkujeme. Vznikne
čepička, kterou sněhulákovi nasadíme na hlavu.
Domalujeme obličej a přišijeme knoflíky.
Vaše výtvory vyfoťte a posílejte na email
skolazstyrs@seznam.cz .

• V naší galaxii je přibližně sto miliard
hvězd .
• Každá má jinou barvu, teplotu a
velikost.
• Největší objevená hvězda se
jmenuje Canis Majoris a nachází se
v souhvězdí Velkého psa.
• Nejbližší hvězda, když nepočítáme
slunce, je Proxima Centauri, která
je od nás vzdálená čtyři světelné
roky.
• Nejteplejší hvězdy mají modrou
barvu, teplota na jejich povrchu
dosahuje až 10 000 ◦C.

•

•

AS.Roma je italský fotbalový klub, jak jinak než z Říma :-D . Klub byl
založen v roce 1927. Domácím stadionem je
s kapacitou
73 480 diváků.
Associazione Sportiva Roma
Giallorossi (Žlutočervení), Lupi (Vlci)
Serie A
: 3 (1941/1942,1982/1983,2000/2001)
: Klub vznikl v roce 1927 sloučením tří městských klubů, hrající
tehdejší Italskou fotbalovou ligu - Roman FC (založeno. 1903), Alba-Audace
Roma a Fortitudo-Pro Roma.
V počátcích své existence hrál AS Řím své domácí zápasy na stadionu
Motovelodromo Appio, než se v listopadu 1929 přestěhoval na nový Campo
Testaccio. První větší úspěch zaznamenal klub v sezóně 1930/31, kdy skončil
v Sérii A celkové druhý za mistry z Juventusu. Mezi nejlepší hráče tohoto
období patřili Attilio Ferraris, Guido Masetti, Fulvio Bernardini a Rodolfo
Volk. Po sezóně, kdy získal AS Řím titul vicemistra Itálie nastal výkonnostní
pokles, který byl způsoben odchodem několika důležitých hráčů a mužstvo
bylo pod vedením trenéra Luigi Barbesineho v roce 1934 znovu budováno.
Reorganizace se povedla a trenér dovedl AS Řím k druhému místu sezóně
1935/36, jen bod za mistry z Bologne. Další sezóny se až do 1941/42
pohyboval AS Řím v konečném umístění od pátého do desátého místa, až
vyhrál v uvedeném ročníku historicky první titul-scudetto. Bylo to ve
válečné době, kdy AS Řím vedl Alfréd Schaffer a klub hrál své domácí zápasy
na stadionu Stadio del Partito Nazionale Fascista, kde tým Itálie porazil v
roce 1934 tým Československa ve finále MS. Druhý titul získal klub až v
sezóně 1982/83 a třetí přidal v sezóně 2000/01, s Francescem Tottim v
sestavě. Kromě tří vítězství v Sérii A vybojoval tým celkem devět prvenství v
Italském poháru.
: Víte, že tento tým nikdy nesestoupil do nižší ligy? Čím to asi
bude?

Dáma pravděpodobně pochází z Indie
nebo z Číny.
Její stáří je asi 2 000 let . Hraje se na
šachovnici. Jsou dvě barvy bílá a černá .

Cíl hry: Sebrat druhému hráči všechny
figury.
Pravidla: každá figurka může šikmo o
jedno pole. Bere tak, že přeskakuje.
Když se figurka dostane na jedno ze
začátečních polí soupeře, změní se v
dámu, ta může jakkoliv šikmo.

• Představte si, že máte stroj času a
máte možnost se podívat do
budoucnosti.
• Jak to tam bude vypadat? To nikdo
přesně neví. Můžeme si to jen
představit.
• A jak si to představujete vy?
• Nakreslete obrázek budoucnosti a
odevzdejte ho ve školním klubu.
• Nejnápaditější obrázek zveřejníme
ve školním časopise a výherce
dostane malý dárek.

•
•
•
•

•
•

•

Dne 6.3 jsme se zúčastnili soutěže ve sportovní
gymnastice.
Konala se v tělocvičně Spartak v Riegrově ulici.
Soutěžilo se na bradlech, kladině, přeskoku , akrobacii a
prostné.
Sestava byla, starší holky: Agáta Ženíšková,Lucie
Písarčíková,Gabriela Mrhalová,Tereza Kopejsková a
Kristýna Sáviová.
Mladší holky: Tereza Rádlová a Adéla Pechancová. A jediný
kluk, Jára Lukáč.
Všichni měli dva pokusy, ten první se mi nepovedl, ale ten
druhý ano. Umístila jsem se na 1. místě a moc jsem si to
užila. Starší holky se taky krásně umístily. Na 1. místě byla
Agáta Ženíšková, na 2. místě Tereza Kopejsková a na 3.
místě Lucie Písarčíková. Ze soutěže jsem si odnesla pěkné
zážitky a skvělý pocit vítězství.
Děkujeme paní učitelce Divišové, že s námi trénovala a
podporovala nás.

KDO MÁ RÁD, CO MÁ RÁD, aneb
nejoblíbenější jídlo našich spolužáků

Monika Pospíšilová –
Míváme špagety s rajskou
omáčkou a já sama umím
uvařit palačinky

Adam Havriljak – Nejvíc mi
chutná řízek s hranolkama od
mamky. Ale maso
s bramborem mám každý den.

Radka Navrkalová – Máma
dělá palačinky s meruňkovou
marmeládou a skořicovým
cukrem.

Vojtěch Zamykal – Mamka
vaří nejlepší těstoviny
s červenou omáčkou.

Zdeňka Ullmanová
Moje nejoblíbenější jídlo je
maminčina svíčková.

Jáchym Fojtík – Nejlepší
je pizza od babičky se
sýrem a salámem. A
v jídelně mi nejvíc
chutnají řízky.

Vegetariánství (starší český název vegetářství) je způsob
stravování, kdy člověk nejí některé živočišné produkty, hlavně
tedy maso (včetně ryb a kuřat), sádlo, želatinu apod. Přesně
řečeno vegetariáni nejí jatečné produkty, tedy nic, kvůli čemu
bývá zvíře zabíjeno. Hovorově se zjednodušeně říká, že
vegetariáni jsou ti, co nejí maso.
Veganství – přísnější typ vegetariánství – z jídelníčku vylučuje
veškeré produkty živočišného původu, takže například i mléčné
výrobky, vejce a med. Někteří vegané odmítají i např. oblečení
živočišného původu jako je například vlna nebo kůže.
Vitariánství – stejné jako vegani, navíc však jen tepelně
neupravené potraviny.

• Přečtěte kamarádům zadání a oni se
mohou ptát na cokoliv, ale každá
otázka musí být formulována tak, aby
se na ni dalo odpovědět
.
Přijdou vaši přátelé na to, jak se stal
krutý zločin? 
– Marie si koupila nové boty.
Večer kvůli tomu zemřela.
– Marie byla ženou vrhače
nožů. Její nové boty měly výrazně
vyšší podpatky než ty staré. Její muž,
kterého chtěla překvapit, nemohl ten
rozdíl se zavázanýma očima vidět a
hodil nůž do obvyklé výšky.

– Uprostřed lesa se nacházela
podivně oblečená mrtvola.
- ??????????????? Je důležité
vědět v čem byla oblečena? Byl
člověk mrtvý následkem katastrofy?
To vše se dozvíte v příštím čísle.

Tak hodně štěstí, Columbové 

Janina

• Soutěž o nejstarší knížku mě donutila
vzpomínat a dovedla až k retro
fotografiím.
• Podívejte se na strhující fotografie,
které vyprávějí jeden velký příběh o
historii dění našeho světa.
• O významných nebo citově silných
lidech, místech, katastrofách a dalších
možných příčin a zkáz tvořících naší
přítomnost.
• Užijte si pozorování fotografií
zachycující ty nejdůležitější momenty,
které zasáhly v minulosti náš svět.

1937 - Aby děti měly dostatek
slunečního světla a čerstvého
vzduchu.

1940 - Bombardování
Londýna

1923 - testování nové
neprůstřelné vesty

1938 - součástí běžné
vycházky v Anglii je
plynová maska

Vaše Janina

• … je osobitá a pestrá záležitost. A každé vybočení
z *mainstreamu je věcí vkusu, který nemusí každý sdílet..
většinou bývají těmi, kdo naší vlnu nesdílí rodiče a učitelé, ale
je pravda, že pokud jsme pod jejich taktovkou doma a ve
škole, měli bychom jimi nastavené mantinely respektovat.
• Věřím však síle revolty (i vám) a je mi jasné, že až nastane
osmnáctý rok půjdete všichni do kožených kalhot,
čtyřbarevných vlasů a minimalně třech piercing ozdobiček :D
:D…. A dostávám se k tomu, že hranice mezi vlastním
módním vyjádřením a demencí je mnohdy tenká. Jiný vkus a
módní vlna se dá odpustit, co se ale neomlouvá je neznalost.
In jsou teď tricka, na kterých jsou známé osobnosti, které
jejich nositele bohužel vůbec neznají 
• Třeba tenhle Che Guevara se angažoval v masových
popravách…

• A Bob Marley? Byl jamajský zpěvák, skladatel a
kytarista, spoluzakladatel a významný představitel
reggae… to vám řekne wikipedie…ale, že byl
nejznámějším poživatelem omamných látek a drog..o
tom wiki nepíše Bob měl rakovinu kůže, byla mu
nabídnuta operace, kterou odmítl, protože
rastafariánská víra neuznávala „zásahy do lidského těla“.
Ve finální fázi se ale rozhodl podstoupit chemoterapii,
při níž přišel o osm let nestříhané dready. Bylo už pozdě.

*Mainstream (též střední proud) je termín, který pochází
z anglických slov main[mejn] - hlavní a stream[stri:m] proud. Používá se, často s negativním citovým
zabarvením, pro označení chování davu či tendencí v
literatuře, umění, žurnalistice.

• Pastelku poznal Mikuláš, kdo
pozná komu slouží zvláštní
Rubikova kostka? Nápověda –
Braillovo písmo 

Hádej, hádej....

• Další neznámý byl český král.
Pocházel z Lucemburska, otec
Karla IV.
• Přezdívaný král cizinec.
• Narodil se roku 1296 a zemřel
1346 v bitvě u Kresčaku.

Správné odpovědi posílejte na email skolazstyrs@seznam.cz
nebo odevzdávejte ve školním klubu.

