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ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Od 12.9 do 17.9. byli žáci druhého stupně na škole v přírodě v Sloupu v Čechách v rekreačním
středisku OÁZA.

https://www.ekempy.cz/img/cz/foto_640/346-rekreacni-stredisko-oaza-sloup-v-cechach.jpg

Žáci se první den dozvěděli, že se pořádá čtyřboj a byly disciplíny: Petang
Orientační běh
Střelba

Překážkový běh
Celý pobyt žáci trénovali divadlo. V pondělí šli do lesního divadla a na rozhlednu.

https://www.autovylet.cz/wp-content/uploads/lesni_divadlo_sloup_v_cechach.jpg

https://www.ekempy.cz/img/cz/foto_640/346-rekreacni-stredisko-oaza-sloup-v-cechach.jpg

Napsal: Jakub Woska
https://www.autovylet.cz/wp-content/uploads/lesni_divadlo_sloup_v_cechach.jpg
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Škola v přírodě
12. 9. 2021 jsme měli odjezd na školu v přírodě, odjezd byl v 9:30 ráno.
Všichni se loučili jak už s rodiči, tak sourozenci, prarodiči.
Nastupovali jsme do autobusu, a mávali na rodiče s úsměvem na tváři.
Cesta trvala asi hodinu. Dojeli jsme do cíle, počasí nám ale moc nepřálo pršelo.
Paní učitelky nám řekli, kde máme chatky, a čísla chatek.
Podaly nám klíče a běželi jsme ihned do chatky, trochu jsme si vybalili.
Paní učitelky nás zavolaly na oběd, už ani nevím, co jsme měli dobrého, ale
pamatuji si, že nám to moc chutnalo. Celých pět dní jsme měli čtyřboj, první den
jsme měli Petang. Moc nás to všechny bavilo, celkově celá škola v přírodě byla
super.

Zdroj: https://www.google.com/search?q=sloup+v+%C4%8Dech%C3%A1ch+o%C3%A1za&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-orO417rzAhVF0IUKHQyZDeoQ2cCegQIABAA&oq=sloup+v+%C4%8Dech%C3%A1ch+o%C3%A1za&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeOgUIABCABDoECAAQGFDgDVicJmDcKWgAcAB4AIABV4gB0gKSA
QE1mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yCdgYf6eJcWglw

Autorka: Karolína Váňová
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Annie Camel
Annie se narodila 21.března. Jmenuje se Anna Veselá, je Youtuberka
a Tiktoterka.
-Má i dva bratry

-Má ráda barvu fialovou

-Má ráda velbloudy
hlavu rasta copánky

-Má svůj merch

-Barví si občas vlasy

-spíš víc si dává na

Názor na ní: je milá, mám jí ráda, je vtipná, krásna
Jazyky, které umí: němčina, španělština, angličtina
-byla i v Očku

-Natáčí i nějaké blogy atd…

-Má i kamarádku ze kterou ty písničky zpívá a její jméno je Adéla
Zouharová
-Narodila se v Brně
-Svůj Youtuberský kanál si založila v roce 2015
-Miluje tanec
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Vtipy
Víte, proč stonožky nemůžou lyžovat?
Protože, než by si je nasadily lyže na všechny nohy, tak by bylo léto.
Maminko, děti se mi smějí, že mám koronavirus.
Maminka říká: Pepíčku, vykašli se na ně.

Pepíčku proč sis dal medvídka do mrazáku?
„Abych měl ledního medvěda“

Psala: Eliška Kolaříková
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Móda 2021
Populární oblečení v roce 2021 převážně na podzim jsou kabáty, vesty, over sized a styl
academia. Tyto věci se nosí i v tmavých, ale i ve výrazných barvách jako například růžová,
žlutá nebo zelená.
Hodně celebrit nosí kabáty spolu s teniskami nebo s vysokými botami. Na ostatních můžeme
vidět tak zvané over sized oblečení což znamená, že naše oblečení je větší než naše normální
velikost.

Zdroj-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.prozeny.cz%2Fclanek%2Fmodni-trendy-co-se-bude-nosit-v-roc202168983&psig=AOvVaw1CMPwXZXT7YCqROXVjd2FJ&ust=1633774228175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOj1v7jJuvMCF
QAAAAAdAAAAABAD

Darja Bělíčková
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Met Gala 2021
Mnohokrát odkládaná módní událost je konečně tu. Metropolitní muzeum v New Yorku hostí
nejsledovanější přehlídku s hvězdným obsazením. Sledujte červený koberec Met Gala 2021
s podtitulem In America: A Lexicon of Fashion oslavující americkou módu očima současných
návrhářů a jejich múz.
Co je to met Gala?
Slavnostní charitativní bál Met Gala, kterému se přezdívá Oscaři východu, se každoročně koná
první Květnové pondělí a posléze na něj navazuje tematická výstava v kostýmních institutu.
Na Met Gala v roce 2021 se objevilo mnoho známých celebrit jako Billie Eilish, Lil Nash , Kim
Kardashian , Jenifer Lopez nebo Megan Fox.

Zdroj-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bollywoodhungama.com%2Fnews%2Ffeatures%2Fmet-gala-2021jennifer-lopez-megan-fox-lil-nas-x-kim-kardashian-blackpinks-rose-rihanna-steal-spotlight-fashions-biggestnight%2F&psig=AOvVaw2aHw9EHxkZW4Gsy9PwkupO&ust=1633776021145000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqGAoTCLinh87Qu

Darja Bělíčková
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Japonsko
Japonsko je stát ve východní Asii, v Tichém oceánu. Na západě ho Korejský
průliv odděluje od pobřeží Koreje.
Podle tradiční Japonsko mytologie bylo Japonsko založeno v 7. století př. n. l.
původním císařem Džimmu. Během 5. a 6. století bylo zavedeno čínské písmo a
buddhismus spolu s ostatními aspekty čínské kultury nejprve prostřednictvím
Korejského poloostrova a později přímo z Číny. Císařové byli formálními vládci,
nicméně skutečná moc byla obvykle v rukou mocné dvorské
šlechty, regentů nebo šógunů (vojenských správců).
Původní politická struktura zajišťovala, že když byla válka mezi rivaly skončena,
vítězný šógun se přesunul do hlavního města Heian (plný název je Heiankjóto,
'kjóto', což znamená hlavní město a plný název je zkrácen jen na příponu,
dnešní Kjóto), kde z milosti císaře (s jeho formálním souhlasem) vládl.
V roce 1185 generál Minamoto no Jorito, jako první porušil tuto tradici, odmítl se
přesunout a následně vládl z Kamakury na jih od dnešní Jokohamy. Ve 13. století
Japonci odrazili dva mongolské pokusy o invazi do Japonska.
Zdroj: Wikipedia

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.livingstone.cz%2Fzajezdy%2Fasie%2Fzazitkove-japonsko271&psig=AOvVaw1F1n6zaG6VgWaEo4wnI3Tp&ust=1633777787625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMi3m9jWuvMCFQAAAAAdAAAAABAD

Darja Bělíčková
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Anna Šulc

Anna Šulc je česká bloggerka a herečka. V roce 2021 hrála ve filmu Gump pes který naučil lidi
žít. V září roku 2019 začala společně s Jakubem Gulabem vydávat podcast jménem Proud.
Roku 2021 se společně Jakubem Gulabem spoluvytvořila kampaň na boj proti desinformací
šířených kolem očkování proti covidu-19, která probíhala na sociálních sítích instagram,
twitter, facebook, youtube a tik tok. V kampani vyvraceli společně s vědci a odborníky
dezinformace, které se na internetu ohledně očkování šíří. Kampaň byla kritizována odborníky
i veřejností, a proto se rozhodli, že část kampaně stáhnou.

Najdi v textu
V jakém roce Anna hrála v Gumpovi?
Kdy udělala s Jakubem první podcast?
Na jakých sociálních sítích Anna je?

Napsala: Tereza Hanušová
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Recept na marshmallowny na ohni
Co budeme potřebovat:
1) marshmallowny
2) čokoláda
3) Tuc Tuc sušenky nebo Bebé
4) oheň

Postup:
Napíchneme marshmallowny na klacek, dáme nad oheň a počkáme si, až marsmellown bude mít
hnědou až černou barvu.

Sundáme marsmellown z klacku a položíme na Tuc Tuc sušenku.
Dáme tam čokoládu a přiklopíme tam další Tuc Tuc sušenku.

A máme hotovo.
Napsala: Laura Vránová
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Recenze na hru Dying light

Hra Dying light je příběhová hra, kde hrajete za agenta GRE Kyle Crane. Od kterých dostanete
úkol se dostat do skupiny přeživších v Harranu městě nákazy (která z vás udělá zombie). A dále
potvrdit identitu vedoucích přeživších v takzvané věži (hlavní bezpečná zóna) v Harranu. GRE
posílá do Harranu humanitární shozy s antizin (lék který pouze na chvíli zamezí úplnému
nakažení), ale postupem času GRE přestane. A tak Kyle Crane zjistí, co jsou zač.

https://www.google.com/search?q=dying+light1&rlz=1C1GCEU_csCZ974&sxsrf=AOaemvLAkZ6bTxA7jxaj9VR14EajbE52Tw:1633688424250&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=2ahUKEwiuns3Ry7rzAhWgh_0HHatqB98Q_AUoAXoECAEQAw&biw=929&bih=932#imgrc=6Yi9mpKH9D

https://www.google.com/search?q=dying+light1&rlz=1C1GCEU_csCZ974&sxsrf=AOaemvLAkZ6bTxA7jxaj9VR14EajbE52Tw:1633688424250&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=2ahUKEwiuns3Ry7rzAhWgh_0HHatqB98Q_AUoAXoECAEQAw&biw=929&bih=932#imgrc=6Yi9mpK
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Pakt s Raisem
Tak je skupina přeživších je nucena spolu pracovat s nepřátelskou skupinou přeživších v čele s
Raisem (hlavním záporákem hry) kteří mají zásoby antizinu. Jenže tak jednoduché to nebude.

https://www.google.com/search?q=dying+light1&rlz=1C1GCEU_csCZ974&sxsrf=AOaemvLAkZ6bTxA7jxaj9VR14EajbE52Tw:1633688424250&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=2ahUKEwiuns3Ry7rzAhWgh_0HHatqB98Q_AUoAXoECAEQAw&biw=929&bih=932#imgrc=G4Kxmb9egTq

+ co op režim až pro 4 hráče
+ poměrně dlouhá herní doba
+ vtipné scény

Napsal: M. Ondřej
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Co se tento rok poslouchá?
Olivia Rodrigo je americká zpěvačka, tento rok vydala album s názvem Sour. Je tam 11
skladeb, tato hudba se nazývá pop. S tímto albem se proslavila nejvíce.

Ben Cristovao je český zpěvák, první písničku vydal před 8 lety.
Je mu 34 let a proslavil se skladbami Sweet chilli a Bomby. Tento rok se poslouchá hodně.

Billie Elish je americká zpěvačka, je jí 18 let. Tento rok vydala nové album s názvem Happier
Than Ever obsahuje 16 skladeb. Je také skladatelka a písně si skládá sama.

Doja Cat je americká zpěvačka a rapperka.
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Nejvíce se proslavila se skladbami Woman a Say so.
Say so byla vydaná 27.2.2020 a Woman 25.6.2021.

Bella Porch je filipínsko americká osobnost sociálních médií a zpěvačka. Její velmi
proslavená písnička se jmenuje Build a B**ch byla vydaná 14.5.2021.

Zdroje:
https://www.google.com/search?q=olivia+rodrigo&rlz=1C1GCEU_csCZ974CZ974&sxsrf=AOaemvL4lxFy5vhklpH
VXijxzx6raXvJlA:1633688086364&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjfh76wyrrzAhWOgf0HHQzjBTQ
Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=hulTHxwESVCBoM
https://www.google.com/search?q=ben+cr&rlz=1C1GCEU_csCZ974CZ974&sxsrf=AOaemvLeBUimBrJ4IjYym9lb
NigKO4mgJg:1633688924925&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjIgKzAzbrzAhUSDuwKHS5rDUIQ_A
UoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=912&dpr=1#imgrc=7VNd6b4vuEe30M
https://www.google.com/search?q=billie+eilish&rlz=1C1GCEU_csCZ974CZ974&sxsrf=AOaemvIWwbG4UIb9X0V5cXZd_wUlvtVw:1633689354699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiioaONz7rzAhVKsKQKHS4pDqwQ_AUoAX
oECAEQAw&biw=1920&bih=912&dpr=1#imgrc=v5jHNkPBAUg7JM
https://www.google.com/search?q=doja+cat&rlz=1C1GCEU_csCZ974CZ974&sxsrf=AOaemvKlwdhTo0yl85H2X0
QlFn20HchFrA:1633689666171&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjE3Wh0LrzAhVzFVkFHf2iDqkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=912&dpr=1#imgrc=yEqolTtXWrQAPM
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Zdroj: Minecraft Logo - Bing images
Minecraft je hra, která má nekonečno možností
Až po stavění tak i ničení hra dokáže z vás udělat opravdového hráče.
Hra jde hrát na mobil x-box play station nintendo-switch počítač.
Hra jde hrát v přežití v sandbox.
Jsou tam různé módy, můžete si ochočit prasata, krávy, ovce, kozy, psy, kočky,
pandy, lišky lední medvědy, axolotlové koně, oslíky, kuny, delfíny a oceloty.
Ve hře se dají stavět různé mechanizmy: vysouvací stůl vysouvací postele
elektrické světlo.
Můžete si zakoupit případně zadarmo stáhnout nějaké příběhové hry parkour
droppery speedruny. Dají se tam stahovat módy na moderní nábytek pojízdné
auta skiny. V noci proti vám útočí zlá monstra. Jsou tři edice Java Bedrock Pocket.
Zakladateli byli Karl Manneh a Jacob Poser. Společnost byla založena v roce 2009.

Zdroj: minecraft the biggest build - Bing images
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Rizika sociálních sítí
Přečtěte si největší rizika sociálních sítí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pozor na to, co zveřejňujete na internetu. ...
Nesdílejte fotografie svých dětí ...
Dbejte na své soukromí ...
Mějte pod kontrolou svůj účet. ...
Nepřidávejte si osoby, které neznáte. ...
Nevěřte všemu, co uvidíte na sociálních sítích. ...
Braňte se kyberšikaně ...

8. Kontrolujte své děti, co dělají online.

Můj názor……
Mnoho lidí, nejen mladší generace, se doslova upnula k sociálním sítím a každý
den nejen ve volných chvílích sledují, co nového se na sociálních sítích odehrálo
a neuvědomují si rizika s tím spojená, jedná se především o děti. Přesto i v
současnosti existují lidé, kteří se mají před těmito sítěmi na pozoru. Vedou je k
tomu především obavy z koncentrace citlivých osobních dat a spousty aplikací,
které k nim mají přístup. Například soukromé informace na sociální síti Facebook
jsou dostupné nejenom nejbližším přátelé.
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NEBEZPEČÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, KTERÉ SI
NEUVĚDOMUJETE!
Asi všichni máte účet na Facebooku, Instagramu a mnozí z vás používají i Omegle,
Snapchat a další sociální sítě. V článku se budeme bavit o nebezpečí sociálních
sítí! Dozvíte se, jaký vliv mají na vaše každodenní chování, jak ovlivňují vaše vztahy,
zdraví nebo třeba známky ve škole.

Skutečné nebezpečí sociálních sítí
Věděli jste, že děti dnes mají mnohem větší sklony k sebevraždám, než tomu bylo
doposud? Myslíte, že v tom mohou hrát roli sociální sítě?
Sebevraždy jsou sice extrémem a nechci to tady moc rozebírat, ale dalším opravdu
skutečným nebezpečím jsou naše vztahy a vzájemná komunikace.
Spoustu mladých přiznává, že se mnohem raději baví, když spolu komunikuji pomocí
chatu než z očí do očí. Velká skupina teenagerů se cítí daleko pohodlněji doma se svým
telefonem, než aby byli venku s kamarády.
Děti dnes začínají pít alkohol a kouřit mnohem dříve (což je negativní). Naše generace
chodí dříve na své první rande a nebojí se reálné sociální interakce (což je pozitivní).
Zdroj: www. Rizika sociálních sítí

RIVERDALE
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Riverdale je Americký a dramatický seriál, seriál byl přibližně vydaný v roce 2016-2017.
V seriálu jsou hlavní postavy teenageři Archie, Betty, Veronica, Jughead, Cheryl a Kevin. Celý
příběh se odehrává v malém městečku Riverdale, teenageři, kteří studují na místní střední škole
Riverdale High. V seriálu teenageři řeší záhady, problémy s rodiči, vraždy a také historii města
a i milostné vztahy. V první sérii řeší záhadnou smrt bratra Cheryl Bloosomové. Ve druhé sérii
je celé městečko ohroženo sériovým vrahem takzvanou černou kápí. Ve třetí sérii se potýkají
s vražednou hrou grifoni a gargojlové. Vše řeší ústřední čtveřice Jughead, Betty, Archie a
Veronica. Ve čtvrté sérii Archimu zemřel táta měl auto nehodu, takže přichystali pohřeb. V páté
sezoně Betty podvedla Jugheda, takže se rozešli a každý šel svou cestou. Betty pracovala v VBI
a Jughead byl známý spisovatel, po 8 letech se zase viděli a řešili spolu další záhadu, záhada
byla, že někdo unášel mladé holky říkalo se jim muří muži. Muří muži unesli Betty sestru Polly
a tu po čase zabili a dali jí do auta, záhada se pořád řeší.

NAJDI V TEXTU
Kdy byl seriál Riverdale přibližně vydaný?
Komu zemřel táta ve čtvrté sérii?
Co dělali za práci Betty a Jughead?
Kdo unášel mladý holky?
Komu zemřel bratr první sérii?
Napsala Kateřina Matějková
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Recept na sushi
Ingredience:250 g rýže na sushi
2 lžíce třtinového cukru
2 lžíce octa
1 lžička octa
Kus lososa (volitelné)
Půlka okurky
Řasa Nori
Nakládaný zázvor (nemusí být)
Sojová omáčka
Wasabi pasta

1. Rýže
Jako první je třeba si uvařit rýži. Potřebné množství rýže propláchneme vodou velice důkladně.
Až poteče z rýže čistá voda rýži zalijeme studenou vodou (nikoliv vroucí, jako je tomu u přípravy
klasické dušené rýže.) Vaříme asi 15 minut. Veškerá voda by se měla vyvařit, poté rýži
promícháme a necháme ji vychladnout Zatím co nám chladne rýže, připravíme si cukrový
rozvar, který nám zaručí správnou lepkavost. Cukr vsypeme do pánve, dokud se cukr
nerozpustí a nespojí se tak všechny ingredience. Když nám rýže vychladne nalijeme do ní
cukrový rozvar.

2. Příprava
Nyní si připravíme bambusovou podložku a řasu, standartní velikost řasy je třeba rozdělit
napůl. Poté ji lesklou stranou dolů rozprostřeme na podložku. Na řasu nandáme rýži do
souvislého pásu (asi 5 cm). Dále si nakrájíme lososa (nebo jakoukoliv jinou ingredienci co jste
si zvolili) poté položíme lososa na rýži.

3. Balení
Poté co jsme si položili lososa na rýži tak se přesuneme na balení. Srolujeme podložku a
pořádně zmáčkneme, aby se nám to nerozpadlo. Až si budete jistí, že se nám řasa nerozpadá,
tak to rozbalíme a nakrájíme a můžeme podávat.

Napsala: Nikola Jelenčíková
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Vtipy
Povídá pan učitel Pepíčkovi: „Doufám, že tě už nikdy neuvidím
opisovat.“ Pepíček na to: „Já taky doufám.“

V mateřské školce:
„Jak dělá pejsek, Honzíku?“
„Haf.“
„Mařenko, jak dělá kočička?“
„Mňau.“
„Jiříčku, jak dělá žabička?“
„Kvák.“
„Tomáši, jak dělá myš?“
„Klik, paní učitelko.“
Paní učitelka říká na konci školního roku: tak děti kolik řeknete o
prázdninách sprostých slov tolik donesete kamínků. Je po prázdninách
a paní učitelka se ptá: Aničko kolik máš kamínků Anička odpoví:
nula. Paní učitelka jí pochválí a ptá se Honzíka, kolik máš ty
kamínků? Honzík odpoví: dva. Paní učitelka řekne: to musíš spravit
najednou se rozvalí dveře a Pepíček zařve: BACHA ÚČO VEZU
ŠTĚRK
autor: František Augsten

24

Soutěž
Český jazyk
Vařené maso Mužské jméno představivost jinak pokrývka stolu

_va_udol_antazi_m_bru_
Zeměpis
Před jakou dobou vznikl vesmír:
Jak vznikl vesmír:
Před jakou dobou vznikla Země:

Matematika
1488:5=
888x5=

Doplňte písmenka do věty vyjde vám tajenka, napište, kdo to byl. Odneste do
šesté třídy Darje Bělíčkové. Bude probíhat losování o ceny.

Šestá třída nesmí soutěžit!
Nezapomeňte se podepsat a napsat třídu!
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Anketa
Napište nám:
-Jak se vám líbil časopis?
-Jaký článek se vám líbil nejvíc?
-Co by nemělo chybět v dalším časopise?
-Co se vám nelíbilo v časopise?

Děkujeme za vaše názory a již se těšíme, na nové číslo časopisu, které pro
vás připravíme.
Za redakci: František Austen
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