


Rozhovory

V tomto čísle časopisu se redaktoři článků zaměřili na rozhovory s učiteli...nyní Vám přinášíme 

první várku:

             Rozhovory

Paní učitelka Jana Hanzelková

Jak se vám tu líbí?

Jsem tu spokojená.

Chtěla by jste něco změnit na naší škole?

Na škole bych nezměnila nic.

Co se vám nelíbí?

Změnila bych chování některých žáků.

Jaký předmět jste měla nejraději?

Český jazyk.

Myslíte si že naše paní kuchařky vaří dobře? A jaké jídlo vám chutná nejvíce?

Mně v jídelně chutná. Mám ráda polévky.

Kristýna Jochcová, 7.A

Paní učitelka Pavla Vašenková

Jak se vám tu líbí?

Moc, škola je krásná. Líbí se mi výzdoba od žáků a kytičky. A práce našeho Ekotýmu.

Proč odcházíte na jinou školu?

Bylo to velmi těžké rozhodnutí. Mám pocit, že tam budu víc platná.

Na co budete vzpomínat?

Na své žáky, kteří byli úžasní. Na skvělé kolegy a na provozní zaměstnance, kteří vytvářejí skvělou 

atmosféru.

Chtěla byste učit na druhém stupni?

Ne. Potřebuji mít vztah se svými žáky, protože 2 až 3 hodiny týdně je pro mě málo.

Jaký předmět jste měla nejraději ve  škole?

Výtvarnou výchovu.

                                                         Kristýna Jochcová, 7.A 



Rozhovory

Pan ředitel Miroslav Kokinopulos

Jak dlouho jste na této škole?

Je to 25 let, od roku 1991.

Proč jste chtěl byt ředitelem?

Některé paní učitelky chtěly, abych šel na konkurz.

Líbí se vám tu?

Mně se tu líbí moc, mám tuhle školu rád.

Co byste chtěl změnit na téhle škole?

Vybavení tříd, bílé tabule ve třídách, a také bych chtěl, aby se zde žáci dobře cítili. Dále považuji za

nutné opravit záchody.

Kolik t říd učíte?

Dvě třídy – matematiku v 8.A a v 8.B.

Jaký předmět máte nejradši?

Matematika a na základní škole to byl i zeměpis.

Mají byt n ějaké změny v naší škole?

Ano, mají odejít někteří stávající učitelé a přijít noví učitelé. 

Za rozhovor panu řediteli děkuje

 Kristýna Jochcová a Ella Stierandová, 7.A 



Trocha poezie z řad našich šikovných žáků

Chci být ptákem 

Chci mít křídla, chci být ptákem,  

hlavně nechci být zlým drakem.

Baví mne poznávat svět,

chvíli tady, jinde hned.

 

Báječně to ptáci umí,

po nebi se prohání.

 

Být tak Orel bělohlavý,

cestovat po světě bez ustání,

létat nad pouští, řekami i pohořím,

prohánět se čistým povětřím.

Nakouknout jak se lidem daří, 

zda nezlobí je klíšťata či komáři,  

co asi dělá liška v lese, 

a co medvěd si domů nese.

 

Když se orel letem unaví, 

na skále si hnízdo postaví.

Bude tu s rodinou svou žít, 

každý rok mladého orla mít.

 

Tak volně každý den, 

létáním si plní sen -

dívat se na svět z výšky,

na oběd lovit třeba myšky.

 

To by tedy byla pohoda,

jakou umí jen příroda.

Lidé ale jenom pěšky chodí,

protože se s křídly nenarodí.                    

Beata Chmelařová, 4.A

 

    Kresba: Ella Stierandová,7.A



Trocha poezie z řad našich šikovných žáků

Slon 

Chtěl bych být jako slon,

s hlavou vysoko nad zemí

vážit několik tun 

a hlídat si své území.

Mít velkou hlavu,

chobot a obří uši

a nemít obavy,

že mi to nesluší.

Velké kly, statné nohy

a dlouhý chobot

po světě si chodit 

trochu jako robot.

Koukat se z výšky

na širý svět 

nebát se myšky

nepošlapat žádný květ.

Být hodný a moudrý

chránit svou rodinu,

zatroubit do světa

kdejakou  novinu.

Velký statný 

stejně jako golem,aby měli respekt

všichni co jdou kolem.

                                       
                 Tomáš Bělunek , 4.A         

 

    Jakým zvířátkem bych chtěl být? 

Chtěl bych být drak, volný jako pták. 

Mohl bych plivat oheň, který by svítil jako 

pochodeň. 

Mohl bych lítat nad mraky a potkávat další draky.

Mohl bych chovat dráčata, jako malá ptáčata. 

Moje jeskyně by byla vysoko na hoře, abych 

mohl přehlédnout přes moře. 

Princezny bych nechal být, raději budu zdravě žít.

A tohle už bude asi konec, protože zazvonil zlatý 

zvonec. 

Michal Hanák, 4.A    

Obrázek nakreslila Verča Bělunková, 7.A



Počítačové hry

          Clash Royale  

Bojová a hlavně  strategická hra,  která se dá instalovat  na tablet, pc,  mobil  a jiné elektronické

zařízení. Z naší  školy to hraje poměrně  dost  dětí,  a tady je nabídka si  to zkusit  a být  jeden z

nejlepších hráčů clanu (clan je skupina hráčů, kteří si pomáhají a radí si jak být lepší).

1) Musíte si dát dobrou deck (to je taková armáda,

kterou si musíte sami zvolit) a tady máte typy :

      

 Tři nové legendarní karty         

1.KARTA: Je lava hound, v

překladu to znamená láva.

2.KARTA: Je miner, to je v

překladu horník.

3.KARTA: Je sparky, to je v

překladu taky sparky.

Jsou i další nové karty, ale ty zase nejsou tak vzácné. A tím jsou fire spirits furnace a guards. 

Friendly challenge

Jsou útoky, kterými si otestujete s kamarády, jak jste dobří. 

A potom si možná změníte svou deck a pokud jste vyhráli, asi si ji necháte (varování: každé 

změnění deck může znamenat prohru nebo výhru, tak pozor, ať nic nezkazíte).

Matyáš Havlásek, 4.B



Aplikace

Aplikace

Dumb ways to die

Máme tu pro vás další zábavnou hru. Jde v ní jen o to, abyste se svým panáčkem přežili všechny

úkoly. Můžete třeba soutěžit se svými kamarády, kdo bude mít vyšší skóre, ale pozor! Čas, který

máte, se stále zkracuje.

Kami

Je logická, ale i zábavná hra. Před vámi leží hrací plocha plná barevných polí. Vaším úkolem je

přebarvit jednotlivá pole tak, aby na konci zůstalo jednobarevné. Ze začátku naprostá hračka. Brzy

však zjistíte, že počet tahů vám zdaleka nestačí a budete muset hodně přemýšlet.

AgingBooth

Tato appkaVám přidá čtyřicet let. Nutno říct, že to budou roky plné emocí, protože těch vrásek, co

vám appka nakreslí na obličej, je tolik, že se nedopočítáte. Je to skvělé pro pobavení se svými

kamarády, když zrovna nemáte co dělat.

Veronika Bělunková, 7.A

Fallenka

Pravým jménem se jmenuje Andrea Havelková. Její první video natočila 12.12.2012. Jejím vzorem 

byl Gogoman Tv a Ment. Točila se Stejkem, Vaďakem nebo Doggem. Přezdívky Fallenka pochází z

její herní přezdívky Falen_angel000. Narodila se 5. července 2000.

Tímto rokem má už 300 000 odběratelů !!!!!  

V létě 2014 spustila svůj druhý kanál Fallensvlog . 

Karolína  Pečenková 4.B

 Svět internetu



Svět internetu

            Já JůTuber

Ti,  kteří  sledují  JůTubery,  bude  hodně  zajímat  kniha  ,,Já  jůTuber“.  Tato  kniha  byla  sepsána

JůTubery. Najdete v ní různé rady a tipy, jak se stát oblíbeným  JůtuBerem.

Já jsem tu knihu  

četla  a  velmi  ji  

doporučuji !

            Amálka Šotková, 4.A

Gogo

Slovenský youtuber, který se narodil 24.září 1996, takže 

mu je 19 let. Na youtube má aktuálně 1 328 521 odběratelů.

Točí vlogy, let's playe, challange. 

Jeho nejoblíbenější barva je oražová a jeho hláška je ,,šiška“.

Napsal také svoji knihu, Gogo chalan z internetu, 

v překladu Gogo kluk z internetu.

 

                                          Valerie Strakošová, 6.A



Svět internetu

Hoggy kviz

Máme tady pro vás jeden youtuberský kvíz!

1) Kdy se Hoggy narodil?

a) 5.6 1991
b) 29.4 1998
c) 5.6 1998

2) Jak se jmenuje skupina, ve které zpívá?

a) New element
b) Slza
c) Hoggy nemá skupinu

3) Jak se Hoggy jmenuje doopravdy?

a) Patrik Lečo
b) Petr Lexa
c) Evžen Skála

4) Kolik dílů má jeho známá série Prasečí otázky?

a) 9
b) 12
c) 20
  

5) Jeho BFF?

a) Pavel
b) Petr
c) Martin

                                                                                                  @ Krista Jochcová, Ela Stierandová, 7.A

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4c, 5a



Zajímavosti ze světa

Rekordy

Největší nalezený  diamant

Největším nalezeným bílým diamantem světa je Diamant Cullinan , který před opracováním vážil

3106,75 karátů (621,35 g). ). Byl asi 10,5 cm dlouhý a byl nalezen 26. ledna 1905 v dolech blízko

města   Pretorie.  Surový diamant  byl  rozdělen  na  devět  velkých  kusů,  které  byly  vybroušeny.

Největší kus – Cullinan I , také nazývaný jako Hvězda Afriky váží 530,4 karáty (106,08 g). Tento

diamant  je  v  současnosti  umístěn  v  žezle  anglických  korunovačních  klenotů.  Cena  takového

kousku, tak ta je anglickými listy odhadována na bezmála 11 miliard korun .

Nejmenší mapa ČR

Mapu vyrobila společnost Optaglio jako holografický obraz. Na hologramu je obsahově umístěna

mapa Česka v měřítku 1:200.000 a je totožná s automapou. Mapa je součástí hologramu o velikosti

pouze 3,5 x 3,5 cm. Ale samotnou automapu České republiky lze  podrobně prohlédnout pouze s

použitím mikroskopu o minimálně 100x zvětšení a např. pro detail Prahy, který je do mapy vložen

je třeba 1000x zvětšení. 

Nejdražší svatební šaty

Nejdražší  svatební  šaty světa  se jmenují  Diamond.  Návrhářkou je Renée Straussová,  majitelka

velice úspěšného svatebního salonu v Beverly Hills, a Martin Katz, prodejce vzácných šperků. Šaty

čítají celkem 150 karátů diamantů a jejich hodnota je 12 milionů dolarů, což je asi 7,5 milionů

korun. Za tyhle peníze byste si mohli koupit 2 rodinné domy!

Verča Sklenářová a Verča Bělunková, 7.A

Vybarvi si svůj diamant:



Letní recepty

Léto se blíží a my máme chuť na něco dobrého….

Smoothie

225g  sýra cottage

250ml mléka

200g  mražených borůvek

1 střední banán, nakrájený na kousky

2 lžíce medu

Všechny suroviny dejte do mixéru a mixujte 30–45 vteřin dohladka. Pokud nechcete smoothie příliš

husté, přidejte ještě trochu mléka. 

Broskvovo-jahodová zmrzlina

200 g jahod 

1 ks broskev 

0,5 l broskvový džus 

0,5 dl jahodový džus 

Broskev omyjeme, rozpůlíme, vyjmeme z ní pecku, dužninu oloupeme, rozmixujeme a promícháme

s broskvovým džusem. Z jahod odstraníme stopky, plody omyjeme, rozmixujeme a propasírujeme

přes síto, pak promícháme s jahodovým džusem. Část broskvové a jahodové směsi smícháme a

všechny tři směsi pak rozdělíme do forem a dáme zmrznout.

Jahodovo-smetanová zmrzlina

1 plechovka salko

500 g tvarohu 

800g jahod

Jahody rozmačkáme nebo rozmixujeme na menší kousky, přidáme tvaroh a dobře rozmícháme.

Nakonec přilijeme plechovku salka. Směs na zmrzlinu přendáme do formy vystlané potravinářskou

fólií a fólií také zmrzlinu překryjeme na povrchu. Jahodovo-tvarohovou směs dáme do mrazáku

alespoň na 6 hodin. Jahodovo-tvarohová zmrzlina je výborným dezertem do horkých letních dní. 

Nejlepší letní recepty vybrala 

Verča Sklenářová, 7.A



Krá sné prázdniny plné slunečných dnů

přeje redakční tým Pětikví tku!

Zaručený tip na super letní dovolenou

Řecko

Řecko,  oficiálně  Helénská  republika je  stát  ležící  v  jižní  Evropě  –  na  jihu  Balkánského

poloostrova. Rozkládá se jak na evropské pevnině, tak na četných ostrovech v Egejském, Krétském,

Thráckém, Středozemním a Jónském moři. Jeho 

sousedy na pevnině jsou Albánie, Makedonie, 

Bulharsko a Turecko. Hlavním městem jsou 

Athény. Úředním jazykem je řečtina. 

Natálie Maleňáková a Natálie Glumbíková, 6.A

A jaké bude o letošních prázdninách počasí?

1.Ve zprávách hlásili na víkend 38 stupňů. To snad není možné!!!!!! Ale je, v sobotu 18 a v neděli 
20.

2. Meteorologové se v předpovědi počasí nikdy nemýlí. Jen někdy pomýlí číslo a čas.
 
3. Nevíš, jaká je teplota? Šestnáct stupňů ve stínu. A na slunci? Asi šest milionů stupňů.

Ela Stierandová, Kristýna Jochcová, 7.A


