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Úvodník
Máme tu leden. Spolu s lednem k nám přichází nový rok 2019. Jak
jste si užili Silvestra? Snad jste do půlnoci vydrželi vzhůru a viděli
novoroční ohňostroj. Přece jen ho vidíme jednou za rok. Silvestr by se
měl slavit s rodinou a přáteli. V lednu nám dokonce začíná sněžit. Což
se tady v Čechách už tolik nevidí. Popravdě už to není jak před lety.
Když byl můj otec ještě kluk, tak třeba v obci napadlo půl metru
sněhu. Když už jsme u toho sněhu, tak nám na Vánoce nečekaně
nenapadl. Snad nám napadne příští rok. Tak běžte ven sáňkovat,
dokud to jde. Dokonce můžete jít lyžovat nebo jezdit na snowboardu.
Ke konci ledna také máme pololetní vysvědčení spolu s testy. Tak ať
vám ty testy vyjdou. Byla bych ráda, kdybychom mohli se školou jed
na lyžák. Jelikož máme méně žáků ve třídě, tak se většinou nikam
nejezdí. Tak třeba někdy někam na lyžák pojedeme. Přeji šťastný rok
a hodně trpělivosti ve škole, jak pro žáky, tak i učitele. To je pro tento
díl vše a užijte si čtení časopisu a u dalšího dílu ahooj.
Vypracovala: Petra Houčková

Pranostiky leden
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší.
Holomrazy - úrody vrazi.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti.
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

Vypracovala: Veronika Glazerová

Leden podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má 31 dní. Český
název měsíce pochází od slova led – měsíc ledu. Původně byl tento měsíc ve
východní Evropě označován jako měsíc vlka.

Kryštof přijde zvenku a přemýšlí:
„Co jsem to chtěl? Už vím, najíst se.“
Po jídle ale dál spekuluje.
„Ne, to nebylo ono – asi se napít.“
Po chvilce:
„Ale ne, chtěl jsem se umýt!“
Vykoupe se a v tom mu to dojde:
„Ne! Už to mám, chtěl jsem si sundat lyže!“

Student skládá zkoušky. Profesor se ptá:
„Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?“
„Vaše otázky,“ odpovídá student

Vypracovala: Adéla Budinská

Tříkrálová sbírka 2019
Letošní tříkrálové sbírky se zúčastnili stejní lidé jako každý
rok. Tento rok se opět podařilo vybrat neuvěřitelnou sumu
15 364 Kč.
Zpracoval: Filip Š.

50. výročí upálení Jana Palacha

16.1.2019 - 50. výročí upálení slavného studenta Jana Palacha. Jan Palach
byl student historie a politické ekonomie na Filozovické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Obětoval svůj život na protest proti potlačování svobod a
pasivnímu přístupu veřejnosti. V této době Československo bylo okupováno
(obsazováno) vojenskou armádou Sovětského svazu. 16.1.1969 v 14:30 na
Václavcském náměstí odložil tašku a polil se hořlavinou a zápalil. Poté
hořící utíkal přes křižovatku od kašny až pod muzeum k Washingtonově
ulici, kde se ho pokusil uhasit svým kabátem tamní výhybkář Dopravního
podniku.

Proto také 8.a 9. Třída koukali na dokument o již mluveném Janu Palachovy, abychom jsi
uvědomili v jaké době museli lidé žít, kdy byly utlačovány Rusy.

Foto 9. třídy

Zpracoval: Tomáš Bauchner

Varování!!!!!!!!!
Společnost noviny neručí za škodu!

Potřebujeme:
I. Sádra (1 balení)
II. Voda (asi hrnek)
III. sádlo/vazelína/cokoliv velmi mastného
IV. vata (1 balení)
V. slámka (2ks)
VI. barva (1 balení)
Sádru namíchanou podle návodu na obalu naneseme v přiměřené
vrstvě na pořádně namazaný obličej (včetně obočí a řas), předtím
ještě ucpeme vatou dírky do nosu a do pusy zasuneme slámky na
dýchání. Nezapomeneme odhrnout vlasy z čela. V klidu ležíme.
Sádra tvrdne cca 15 min, minimálně nás musí před sundáváním
začít hřát. Pak sundáme. Velmi opatrně se snažíme zejména okolo
očních partií, je tam tenká kůže a třeba mně vznikly modřiny. Do
vzniklé formy, kterou opět něčím mastným vymažeme, nalijeme
další dávku sádry, opět necháme ztvrdnout a pak opatrně z formy
vyjmeme. Nastříkáme barvou. Po zaschnutí zezadu vrtákem
uděláme dírku na pověšení.
Může to vypadat i takhle
Zpracoval: Martin Maráček

Zlo jménem šunka?
Potenciální rizika konzumace uzenin, respektive zpracovaného masa, se v poslední době opět dostala
do pozornosti médií (Téměř všechny šunky způsobují rakovinu, a nikdo to neřeší, zoufají si experti –
tvrdí např. Blesk). Může za to přitom skupina britských expertů, podle kterých patří mezi rizikové
uzeniny i takové produkty, jako je šunka.
Přijde medvídek Pú do řeznictví a ptá se:
„Máte šunku?“
„Ano, máme.“ Odpoví řezník.
Pú vytáhne pušku, rozstřílí řezníka na cucky a odplivne si:
„To je za Prasátko!“

Vypracovala: Šunka1234 aka Adéla Budinská 

XXXTentacion
Tento dost známý rapper už bohužel není s námi, a
proto jsem ho chtěl připomenout i tady u nás
v novinách a tím vyjádřit můj smutek. Jeho tvorba byla
dokonalá, a proto jsem chtěl napsat seznam jeho
nejznámějších skladeb:
Look at Me!
Revenge
Jocelyn Flores
Fuck Love (ft. Trippie Redd)
Sad!
Changes
Moonlight
Falling Down (s Lil Peep)
Arms Around You (s Lil Pump (ft. Maluma a Swae Lee))

Bad!

R.I.P. X
Zpracoval: Filip Š.

Omlouvám se, jestli jsem nějaké nezmínil.

Dějepisné výtvory – 6. a 7. třída
Bára Grundzová
Vyjmenuj středověká městská práva: Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18
let
Aneta Šarišská
Jaký je rozdíl mezi městem královským a poddanským
Kralovské - byli svobodní a mohli si dělat co chtějí
Veronika Richterová
Co je to cech - to je ožralý člověk, co neumí vyslovit Č, tak říká, že je Cech
Jana Ježková
Co je to sfinga - sfinga je člověk
Jan Bendík
Jak vypadaly egyptské obytné domy - delikatesa
BEZ KOMENTÁŘE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Napsal: Tomáš Čech

Chemie
Chemie (řecky χημεία; archaicky též lučba) je věda,
která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou,
strukturou anorganických a organických látek a jejich
vzájemnými interakcemi. Látky jsou složeny z atomů a z
nich složených molekul nebo z iontů (iontové soli a
taveniny). Chemie popisuje svým
vlastním metodickým a teoretickým přístupem hmotu a
navazuje tak na studia fyzikální a předchází studiu
hmoty z biologického nebo např. geologického hlediska.
Vzhledem k rozličnosti hmoty, která je složena z různých
kombinací atomů, chemici často studují, jak atomy
odlišných chemických prvků mezi sebou interagujía
jaké molekuly a jakým průběhem z těchto interakcí
vznikají.

Vypracovala: Petra Houčková

Stará loga slavných firem

Zpracoval: Alexej Krejčík

Kukuřičné lupínky
Kukuřice 91 %, cukr, sůl jedlá, ječný sladový výtažek.
Výrobek může obsahovat mléko, sóju, arašídy a jiné ořechy.
Dáváte dětem kukuřičné lupínky, protože vám přijdou ze všech
cereálií skoro nejvhodnější, jelikož nejsou moc sladké? To je
pravda. Bohužel, jsou moc slané. Obsahují více soli než kritizované
tavené sýry nebo některé párky.
Ale každý je má rád, protože jsou moc lahodné ( ͡° ʖ͜ ͡°).

Martin Maráček

Vtipy
„Mamíííí, mně ten guláš nechutnáááá“, brečí Pepíček.
„Mlč a jez, za dvacet let budeš vyprávět manželce, jaká jsem výtečná kuchařka.“
Pepíčku, jak zní rozkazovací způsob slovesa mlčet? - Psssst!
Pepíčkův kamarád Péťa se ptá Pepíčka: „Pepíčku, proč k vám stěhují tu klec?“
Pepíček mu na to odpoví: „Dostal jsem domácí vězení.“
Pepíček přijde ze školy a brečí: „Mami, mně se děti smějou, že mám velké zuby...“
Maminka říká: „Nebreč, Pepíčku, nemáš velké zoubky, ale zavři pusinku, ať mi nepoškrábeš
parkety...“
„Pepíčku, učil ses vůbec?“
„Ano.“
„A proč máš v domácím úkolu tolik chyb?“
„Protože chybami se člověk učí.“
Pepíček přijde domů a povídá: Tati, mám 4 jedničky a 1 pětku!
A tatínek povídá: No výborně synu, to ses zlepšil...
Tatínek otevře žákovskou a tam: jedenáctého jedenáctý, 5
Pepíček přijde pozdě do školy.
Učitelka: „Proč jsi přišel pozdě do školy?“
Pepíček: „Píchla mě včela.“
Učitelka: „Ukaž!“
Pepíček: „Nemůžu.“
Učitelka: „Sedni si!“
Pepíček: „Taky nemůžu.“
Ve škole se ptá paní učitelka:
„Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně?“
„Podle plodů.“
„Dobře, a když plody ještě nemají?“
A Pepíček: „Počkám.“
„Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel?“
„Hodný a zbožný, tati.“
„Zbožný???“
„Ano. Při každé mé odpovědi jenom říkal: Pane bože, pane bože.“
Pepíček volá radostně na tatínka:
„Tati, já už umím psát!“
„A co jsi napsal?“
„To nevím, ještě neumím číst!“

Vypracovala: Veronika Glazerová

Vtipy
Tati, proč mě nikdy nedovolíš řídit naše auto? Vždyť už jsem na to starý dost.“ žadoní syn u otce. „Ty
možná ano, ale to auto ještě ne!“
Motorkář se v nemocnici otočí na vedlejší postel a povídá: „Mně se zdá, že jsme se už někde potkali?“
„Jo, a proto tu teď oba ležíme!“
Víte, jaké auto se hodí do každého terénu? Firemní.
Chuck Norris může spálit pneumatiky v neutrálu.
Mami, proč tlačíme to auto ze srázu?“ „Pst, vzbudíš tatínka!“
Pití alkoholu je při řízení automobilu zakázáno, mohl bys vjet do díry a vylít si drink na sedačku!
Víte, jak lze zdvojnásobit cenu trabanta? -Natankujte mu nádrž. -A víte, jak jí trojnásobit? - Pořiďte si
víčko!
Hádejte, proč trabant uhání 80 km/h? Aby ho neroztrhali psi.
S ženami nad třicet je to jako s parkovacími místy: ty co za něco stály, jsou už zabrané a ty volné jsou pro
invalidy.
Průměrný muž ujde za celý rok 1500 Km a vypije 83 litrů piva- to znamená, že průměrný muž má
spotřebu 5,6 litrů na 100 Km
Napsal: Tomáš Čech

