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Tak a je to tady😊 

Je tu nový školní rok a s ním nové číslo školního časopisu. Současní 

deváťáci si pro vás připravili zajímavosti z podmořského světa, vesmíru, 

„zvířecí okénko,  dozvíte se  filmové novinky a další zajímavosti.Také si 

připomeneme svátek naší země . 

Snad se vám bude nové číslo líbit, pokud by měl někdo nějaký nápad, čím 

by chtěl přispět, je určitě vítán… 

 

28. října 1918 byl 

vyhlášen samostatný 

československý stát jako 

jeden z nástupnických 

států Rakouska-Uherska. 

První samostatný stát 

Čechů a Slováků byl 

založen na základě zásady sebeurčení národů a 

vzniku etnických státních hranic nezávisle na 

výsledcích první světové války, kterou 

formuloval americký prezident Woodrow 

Wilson ve čtrnácti bodech přednesených 8. 

ledna 1918 na zasedání Kongresu USA. 

Prvním československým prezidentem se stal 

14. listopadu 1918 Tomáš G. Masaryk, vůdce 

prvního československého odboje, který našel 

podporu pro samostatné Československo u 

amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, se 

kterým ho pojilo politické spojenectví 

orientované na vybudování nové poválečné 

demokratické Evropy. Masaryk spojenectví 

charakterizoval takto: 



„Můj styk s presidentem Wilsonem byl čistě věcný, spoléhal jsem, 

jak v celé své akci, na naši spravedlivou věc a na váhu svých 

argumentů. Věřil jsem, jako věřím posud, že se slušní vzdělaní 

lidé dají argumenty poučit a přesvědčit…“ 

První republika trvala jen dvě dekády, než nacistické Německo 

okupovalo české země v letech 1938-9. I když Československo již 

neexistuje, Češi stále považují 28. říjen za den založení svého 

státu. 

J. Šálek, J. Babijčuk  

Když už píšeme o těch svátcích, zavítáme i k sousedům… I nás mnozí slaví … Ptáte se 

co? 

No přece Halloween 😊 

Halloween 

je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před 

křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval především 

v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké 

Británii, Irsku a Austrálii. Den 31. října byl hranicí mezi dvěma hlavními 

periodami (létem a zimou). Keltové tento den vnímali jako pomezí, kdy 

se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Stavěli proto oltáře, které 

obsahovaly ptačí pera, či zvířecí lebky, a měly za účel 

navázat spojení s mrtvými, pro které se pak pořádaly 

uctívací obřady. Svátek se v keltštině nazýval Samhain. 

Mnohé z původního Halloweenu se dochovalo do dnes. 

Lidé před svými domy staví malé oltáře, ovšem k jejich 

stavbě jsou používány vyřezávané dýně, místo ohňů se 

zapalují svíčky. Děti se oblékají do strašidelných 

kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním 

pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo něco provedu - 

v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích...) a „koledují“ 

o sladkosti. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané jack-o'-

lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd. 

Typickými barvami jsou oranžová a černá, oranžová symbolizuje podzim a černá temnotu a 

smrt.                                                                         
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!!! Jen připomínáme, že dne 

31.10.2022 se koná na ZŠ Hamry 

Strašidelný pochod noční školou se 

zábavou – akce je určená pro rodiče 

s dětmi ve věku od 4 – 11 let. Po 

skončení akce bude možnost si opéct 

buřtíky !!! 

 

 

 

A ke každé oslavě se sluší také něco dobrého, co třeba tyto perníčky ??? Zkuste a 

uvidíte…  

HALLOWEENSKÉ  PERNÍČKY   

• 250g hladké mouky 

• 62g másla 

• 100 g moučkového cukru 

• 2 polévkové lžíce medu 

• 1 vajíčko 

• 1/5 kávové lžičky mleté skořice 

• 1/5 kávové lžičky jedlé sody 

• 2 utlučené hřebíčky 

• Polevu na zdobení 

• Postup: Máslo změklé při pokojové teplotě smícháme s cukrem, medem a vajíčkem. Do této 

hmoty prosejeme mouku s kořením a sodou. Vše promícháme vařečkou a později rukama. 

Těsto nemusí odpočívat v ledničce, můžeme ho rovnou vyválet na 0,5 cm silný plát a vykrojit 

pomocí formiček. Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 180 ° C, zhruba 10-15 minut. 

Vychladlé perníčky zdobíme barevnou cukrovou polevou. Tento recept postačí na 20-25 

kusů.                                                                  K. Holbičková, N. Slavíková 

 



 

 

 

Poznejte s námi fascinující svět žraloků — bytostí, které 

žijí na planetě už více než 450 milionů let.  

Žralok je fascinující predátor, který majestátně brázdí světová 

moře. Ve skutečnosti je však v ohrožení, a to nejen kvůli filmu 

Čelisti, který ho vylíčil jako lidožravého zabijáka a rozpoutal 

vybíjení žraloků, ale i kvůli nešetrnému lovu pro asijský trh. 

Žralok přitom patří ke chráněným druhům, na člověka 

bezdůvodně neútočí a kontaktu s ním se vyhýbá. 

Kdo jsou vlastně žraloci?       

Žraloci patří mezi paryby a existuje jich přes 500 druhů. Většina z 

nich dosahuje délky jen okolo 1,5 metrů, pouze 10 druhů dorůstá více 

než 4,5 metrů. Rekordmanem je žralok obrovský, který dosahuje až 20 

metrů. Obávaný žralok bílý (dříve nazývaný lidožravý) dorůstá až 6 

metrů, odchycen byl i osmimetrový exemplář. 

Zajímavosti 

• Žraloci zabijí 12 lidí ročně 

• Lidé zabijí přes 11 tisíc žraloků za hodinu       

• Velrybí žraloci mohou žít až 100 let 

• Žraloci ucítí kapku krve v olympijském bazénu 

• Pokud žralok přestane plavat, potápí se 

• Je pravděpodobnější, že vás zabije pád   

kokosového ořechu než žralok 

 

 

J. Dlouhý, F. Veselý 

 

 

 

 



A co si dát   třeba něco z vesmíru? 

Vesmír                                                                                                                                                                                   

Vesmír je velmi velký. Je to vlastně 

jedna taková velká planeta, která 

má jádro z planet, galaxií, černých 

děr, hvězd, meteoritů a mnoho 

dalších objektů. Vědci zjistili, že ale 

není možná jen jeden vesmír, ale 

jsou jich více jak tisíce! Dokážete si 

představit, že jeden vesmír je 

1 000 000 000 let široký a těchto 

vesmírů je víc jak tisíc? Je to 

neuvěřitelné! Je to stále jen 

výzkum, ale já si myslím, že by to 

pravda mohla skutečně být. Ani náš 

vesmír, ve kterém žijeme, není 

vlastně ani na 1 procento, 

prozkoumaný, a to o něm víme 

docela dost. Může nás ještě něco 

překvapit? Že by vesmíry byly 

v jednom velikánském vesmíru?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

E. Galíková 

 

 

  

- Pes provází člověka minimálně 14 000 let  

• Celosvětová populace psů je 500 mil., přitom 

opuštěných psů je min. 370 mil., 

je smutné, že to je víc jak polovina, a proto to jsou 

organizace jako je třeba Pesweb, kde si můžete 

adoptovat či vzít z útulku. 

• Pes je nejlepší přítel člověka, to už je dokázáno tisíce 

let. 

• Aktuálně existuje asi 350 plemen psů  

• Psi také pomáhají lidem, jsou to např. vodící psi pro tělesně postižené, nejčastěji tuto 

práci vykonávají klidná plemena př. labrador a zlatý retrívr  

- další psí pomoc je Policejní pes  

- Mezi jejich povinnosti patří: pátrání po 

drogách a výbušninách, lokalizace 

pohřešovaných lidí, hledání důkazů na místě 

činu a napadení lidí, na které se zaměřila 

policie.             

Před několika tisíci lety začali člověk a pes 

spolu k oboustrannému prospěchu žít a těšit se 



ze společnosti toho druhého. Časem se vyvinula různá plemena psů a někteří z nich pak 

s člověkem lovili, jiní s ním různými způsoby pracovali a další se stali jeho společníky. 

                                                                    A. Ajdini, L. Bilohlávková 

 

JEZDECTVÍ -  všestrannost 

Parkur- jezdec se svým koněm překonávají sérii 

překážek na předem určené trase. Nejezdí se ovšem 

ve volné přírodě, ale na oploceném kolbišti 

(jízdárně) s pískovým nebo travnatým povrchem. 

Úkolem dvojice je přeskákat překážky bez toho, aby 

nějakou shodili.  

 

 

 Drezura- jde o dokonalý soulad mezi 

jezdcem a koněm, kdy kůň na téměř 

neviditelné pobídky jezdce dělá různé cviky, 

pohybuje se do stran ve všech třech chodech 

(krok, klus, cval)                                                              

 

 

 

 

 

 Cross-  country - jezdec se svým koněm překonává pevné 

překážky s dlouhými vzdálenostmi mezi nimi. Můžete si 

vybrat mezi snazší a pomalejší nebo rychlejší a obtížnější 

trasou.  

 

 

 

A. Bustová, N. Apjarová 

            

    

 

 



Teď trochu z jiného soudku  

Bojové sporty 

• Druhy bojových umění : box  

                                                 kickbox                                                                     

                                                    muay thai                                                             

                                                    taekwondo 

                                                     judo  

                                                    MMA 

 

• Každý z těchto bojových sportů se od sebe liší, tím že 

jsou zaměřené na jinou techniku  

 

• Box – postojový sport, který je zaměřený na údery  

 

• Kickbox  - zápasí se ve stoji, nikdy ne na zemi, využívají 

se údery a kopy  

 

• Muay thai – jeden z nejtvrdších sportů, je to polokontaktní umění, využívají se údery 

lokty a koleny, je to podobné jako kickbox  

 

• Taekwondo – je to umění sebeobrany, využívají se kopy a pěsti   

 

• Judo – je  styl japonského bojového umění, technika sebeobrany  

 

• MMA – je to polokontaktní umění, využívají se údery i chvaty, boj je ve stoji ale také 

i na zemi                              

                            

                     K. Unterdörfelová, D. Demeterová 

Filmy roku 2023 

Zde uvádíme malé upoutávky: Avatar 2, The meg 2, Black Panther 2, Wonka 



                                       

N. Tesařová, M. Černý  

 

Hra dne 

 Overwatch 2  

Overwatch 2 je velmi očekávaná hra, bude zadarmo a vyšla 4.10. 2022 

Je v ní 33 postav a ještě více přijde v budoucnosti, máte se nač těšit 😊 

Noví hráči musí hrát 100 her, než se jim odemknou všechny postavy. 

                                                                          J. Chot, R.Žižka 

 

A co nás čeká dál??? 

Určitě nás čeká: Vánoční besídka školní družiny ( sobota 17.12.2022) 

                              Vánoční sbírka pro kočičí útulek Fousek v Krupce 

                              Sbírka na adopci plameňáka v ZOO Liberec  

 

 

 

     

 

 


