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Úvodník
Máme tu listopad. Už za námi přišla zima a mráz. To je radosti,
popravdě, poslední dobou mi je dost zima. Pomalu tu budeme mít
první sníh roku 2019. Ti, kteří mají rádi různé zimní sporty, se už
můžou začít pomalu připravovat. Celkem se těším na lyže a na co vy?
I když třeba nejezdíte na lyžích, snowboardu a dalších… tak můžete
sehnat sáňky či boby. Ještě se můžeme kochat podzimními barvami.
Někteří lidé se už začínají shánět dárky na Vánoce, což třeba vůbec
nechápu. :D Jelikož se pomalu začíná blížit zima, tak se musíme začít
teple oblíkat, nojo, léto už je definitivně pryč. Tak si ten podzim
pořádně užijte! Přeji krásný a ne tak studený listopad. U dalšího dílu
ahoj!

Vypracovala: Petra Houčková

Svatý Martin patří mezi nejznámější svaté. Původně byl římský voják a proslul svým lidským
přístupem k obyvatelům dobývaných území. Legenda praví, že jedné chladné noci uviděl Martin
(tehdy ještě jako voják) nahého promrzlého žebráka, neváhal a rozetnul svůj vojenský plášť na dvě
poloviny, z nichž jednu daroval žebrákovi. Další noc se mu zjevil Ježíš Kristus oblečen do poloviny
jeho pláště. Martin chtěl už tehdy odejít z vojska, nechat se pokřtít a věnovat se víře, to mu však
nebylo dovoleno. Jednoho dne se odmítl zúčastnit bitvy, byl prohlášen za zrádce a musel jít proti
nepříteli jenom s křížem. Nakonec k boji vůbec nedošlo a nepřítel dokonce přišel s návrhem na mír.
Zpracoval: Martin Maráček

Rozhovor
1.třída

Radek Orság
Co si přeješ k Vánocům? – Přeji si hru (konkrétně střílečku).
Jak se ti líbí ve škole?

- Je to tu hezké.

Jak se ti daří v učení?

- Dobře… zatím je to lehké.

3. třída

Tereza Kuklová
Co si přeješ k Vánocům? – Přála bych si živého pejska.
Jak se ti líbí ve škole?

- Je to tu dobrý.

Jak se ti daří ve škole? - Špatný, ale zlepšila jsem se.
Tvůj oblíbený předmět? - Výtvarná výchova.

9. třída

Adéla Stejskalová
Co si přeješ k Vánocům? – Fotoaparát za 100 000Kč.
Jak se ti líbí ve škole?

- Jde to, ale mohly by tu být Apple počítače.

Jak se ti daří ve škole? - Výborně.
Tvůj oblíbený předmět - Fyzika.
( všechno je to brané ze srandy…)
Vypracovala: Adéla Šindelářová a Adéla Stejskalová

Dne 19.11. 2019 proběhla v rámci kreativního kurzu exkurze do firmy
Synthomer pro žáky 8. a 9. třídy, v 8:45 byl naplánován sraz u autobusu
k firmě Synthomer, a.s. (autobus odjíždí z „náměstí Bukovany“). Žáky
doprovodil pan učitel P. Mader a asistentka A. Relichová. Moc jsme toho
neviděli, protože vstup na některá pracoviště je z bezpečnostních důvodů
zakázán, ale jsme zase o něco moudřejší. A hlavně, ulili jsme se ze školy.
Odjezd od firmy zpět v 10:30 (v 10:45 příjezd zpět ke škole).

Vypracoval: A. Budinská

Beseda na téma 17. listopad
Jednu hodinu věnovali žáci 8. a 9. třídy poznávání příběhů lidí, kteří
zažili 17. listopad na vlastní kůži, shlédli dokumentární film Z deníku
Ivany K., který všechny zaujal.
Druhou hodinu žáci poslouchali příběh našeho pana učitele Ericha
Kříže, který se v roce 1989 zúčastnil/pořádal několik shromáždění.
Bylo to velmi zajímavé a obdivujeme ty, kteří bojovali za svá práva a
svobodu.
Děkujeme, pane učiteli.

Vypracovala: Eva Kuláková a Adéla Stejskalová

STÁVKA UČITELŮ
Dne 6. 11. 2019 se na 50 procentech škol v České republice
uskutečnila stávka učitelů, a to nejen kvůli vyššímu platu. ZŠ
Bukovany nebyla výjimkou.

Vypracoval: Jindřich Vondrák

Památka zesnulých
2. 11.
Památka všech věrných zesnulých či vzpomínka na všechy věrné zesnulé, nebo lidově
řečeno - dušičky, jsou svátkem, kdy se římsko-katolická církev modlí za zemřelé. Tradičně se
v našich zemích navštěvují hřbitovy, pokládají se květiny a zapalují se svíce. Vzpomínky na
zemřelé se drží ve všech koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě než u nás.
Nejznámější variantou tohoto svátku, který se postupně dostává i k nám, je Halloween.

Mezinárodní den válečných veteránů
11. 11.
"Mezinárodní den válečných veteránů patří, komu jinému než válečným veteránům. Tento
den se slavil již dříve po celém světě, ale v ČR byl uznán až roku 2001. Jedenáctý listopad
nebyl určen náhodou, roku 1918 byly ukončeny boje I.světové války podepsáním mírové
smlouvy mezi Německem a Spojenci. Tento den zároveň upozorňuje na život válečných
veteránů i na to, že bychom neměli zapomínat na ty, kteří nasazují život za uchování míru.
Váleční veteráni jsou většinou na obou stranách barikády a bohužel nikdo z ""obyčejných""
lidí si válku nepřeje, ale přesto se jí musí účastnit."

Den bez aut
14. 11.
Tak jako týden mobility má poukázat na jiné možné dopravní prostředky tak i Den bez aut
poukazuje na různé druhy dopravy, jako je například kolo, městskou hromadnou dopravu,
která přepraví více cestujících než automobil, kde lidé jezdí individuálně. V některých
městech jsou autobusy poháněny zemním plynem, tudíž jsou šetrné k životnímu prostředí.

Mezinárodní nekuřácký den
18. 11.
Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na 3. čvrtek v listopadu. Nekuřácký den by měl
být osvětou pro kuřáky, že nejen sami sobě kazí zdraví, výpary z cigaret poškozují zdraví i
nakuřáků tzv. pasivních kuřáků, kteří trpí mnohdy víc než kuřáci. V tento den se pořádá celá
řada akcí upozorňujících na tuto problematiku, upozorňuje se zároveň na škodlivost kouření
v přítomnosti dětí.

Světový den toalet
19. 11.
Světový den toalet - ano záchod má svůj den! I přes to, že ve většině států a měst jsou
toalety již samozřejmostí, stále existují místa, kde tomu tak není. Například Etiopie, Keňa a
další africké země. Není zde vyjímkou, že tamní obyvatelé svoji potřebu vykonávají přímo na
ulici (pro turisty odstrašující pohled). Světový den toalet má za úkol zvýšit podvědomí o
tomto problému, který s sebou nese spoustu onemocnění a zároveň šířit a oslavovat
hygienu.

A. Budinská

Podzimní recepty
Jablečné řezy se sněhem

Americký dýňový koláč
Postup
Začneme tím, že dýni zbavíme měkkého prostředku a
oloupeme ji. Nakrájíme ji na kostičky asi 25 x 25 mm a v hrnci
je zalijeme studenou vodou.
Vaříme, dokud není dýně měkká, tedy asi 20 minut.
Nezapomeneme hlídat vodu, případně ji dolijeme. Pak dýni
scedíme a necháme vychladnout.
Na vál si nasypeme polohrubou mouku, přidáme sůl, cukr
moučku, prášek do pečiva a na sucho zamícháme. Dále na vál
přidáme heru, vejce, kůru z citronu a těsto zapracujeme.
Okapanou a vychladlou dýni vložíme do vhodné misky,
přidáme vejce, javorový sirup, med, mletou skořici, šťávu z
citrónu, zakysanou smetau a dobře, nejlépe elektrickým

Roblox
Roblox je multiplayerová online hra umožňující hráčům vytvářet vlastní hry s
otevřeným světem, sdílet s ostatními a hrát je. Hra je dostupná
pro Android, iOS, MacOS, PlayStation 4, Windows a Xbox One. Její vývoj
započala Roblox Corporation ve Španělsku v roce 2004 pod původním názvem
DynaBlocks, v září 2006 byl Roblox oficiálně vydán.
(Platí jen pro PC,na mobilu,tabletu a XBOXU se ve Studiu vytvářet nedá.) Při
instalaci hry Roblox se stáhne také Roblox studio, v němž lze vytvářet vlastní
hry, za které lze získávat herní měnu, tzv. robuxy (dříve i tixy, Do smrti Davida
Cassella), a při velké popularitě hry i reálné peníze. Adopt Me, současně
nejpopulárnější hra získala v roce 2019 již 2 miliardy
návštěv. Odkazy: Roblox Hry s otevřeným světem Počítačové hry MMORPG Hry

Vypracovala: Petra Houčková

Advent
Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky.
Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na
Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň
dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu
našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara
do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek
v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení,
tkaní, apod.
Česká hudební tradice se může pochlubit výjimečným počtem kvalitních
adventních písní. Uplatňují se zejména při jitřních mariánských mších zvaných
roráty.

Advent začíná 1.prosince
A končí 24.prosince

Vypracovala:Adéla Stejskalová

Celosvětově nejvýdělečnější filmy
Tento seznam řadí filmy dle celosvětových tržeb v amerických dolarech. Rok 2017 má
nejvíce filmů v tomto seznamu – 13, na druhém místě je rok 2016 s 10 filmy a na místě
třetím s 9 filmy se nachází rok 2012. Seznam sčítá i tržby ze stejného filmu, který byl
uveden několikrát, případně i v různých verzích (např. 3D).
Moje nejoblíbenější společnost tvůrců filmů je Marvel Cinematic Universe (MCU),
kterou skoupila společnost Disney. V této tabulce získaly jejich filmy spoustu pozic.
Společnost filmuje komiksy od zesnulého autora Stana Lee. Mezi jejich nejznámější
postavy, které se dostaly na filmové plátno patří např. Iron Man, Hulk, Thor, Spider
Man, Captain America, Black Widow, Doctor Strange, Strážci Galaxie nebo i záporák
Thanos, Ultron, všemi milovaný Loki a více postav z rozmanitého světa i vesmiru MCU.
Celosvětově nejvýdělečnější filmy
Pořadí

Název

Celosvětové
tržby

Rok

Ref

1

Avengers: Endgame

2 796 274 401 2019

[# 1]

2

Avatar

2 789 679 794 2009

[# 2]

3

Titanic

2 187 463 944 1997

[# 3]

4

Star Wars: Síla se probouzí

2 068 223 624 2015

[# 4]

5

Avengers: Infinity War

2 048 359 754 2018

[# 5]

6

Jurský svět

1 671 713 208 2015

[# 6]

7

Lví král (2019)

1 640 474 900 2019

[# 7]

8

Avengers

1 518 812 988 2012

[# 8]

9

Rychle a zběsile 7

1 516 045 911 2015

[# 9]

10

Avengers: Age of Ultron

1 405 403 694 2015

[# 10]

11

Black Panther

1 346 913 161 2018

[# 11]

12

Harry Potter a Relikvie smrti –
část 2

1 341 693 157 2011

[# 12]

13

Star Wars: Poslední z Jediů

1 332 539 889 2017

[# 13]

14

Jurský svět: Zánik říše

1 309 484 461 2018

[# 14]

15

Ledové království

1 276 480 335 2013

[# 15]

16

Kráska a zvíře

1 263 521 126 2017

[# 16]

17

Úžasňákovi 2

1 242 805 359 2018

[# 17]

18

Rychle a zběsile 8

1 236 005 118 2017

[# 18]

19

Iron Man 3

1 214 811 252 2013

[# 19]

20

Mimoni

Vypracoval: Jindřich Vondrák

30. výročí

Den boje za svobodu a demokracii
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva je státní svátek České republiky a státní svátek Slovenské
republiky, který se slaví každoročně 17. listopadu. Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí moderních českých dějin spojených se
studenty českých vysokých škol. V reakci na demonstrace 28. října1939 a nepokoje spojené s pohřbem studenta Jana Opletala rozhodlo
vedení nacistického Německa o uzavření českých vysokých škol na tři roky. V noci z 16. na 17. listopadu provedly nacistické
bezpečností složky razie v Praze, Brně a Příbrami s cílem dopadnout vedoucí studentských organizaci a internovat ostatní studenty.
Devět představitelů studentských vůdců (Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef
Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert) bylo bez soudu popraveno v Ruzyňských kasárnách. Celkem 1200
zatčených studentů bylo poté převezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud jich byla většina propuštěna
koncem roku 1942, zbytek pak v lednu 1943. Z těchto 1200 studentů nepřežilo útrapy koncentračních táborů 35. Ústřední svaz
československého studentstva vyvíjel po roce 1939 v zahraničí za pomoci československé exilové vlády aktivní činnost, jejímž
vyvrcholením byla právě londýnská schůze Mezinárodní studentské rady v roce 1941, která přijala takzvané Prohlášení spojeneckých
studentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo tento den Mezinárodním dnem studentstva.

Sametová revoluce (jinak také něžná revoluce je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a
29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii; v
oblasti hospodářství plánované ekonomiky na tržní. K urychlení změn přispěl rozpad bývalého Východního bloku a narůstající
nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi.
Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností, nebyla revoluce provázena násilím a
během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová
revoluce“. Ačkoliv nebylo pro převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká celospolečenská změna.

Vypracovala: Adéla Šindelářová

Potkala žirafa myšku a říká: "Ty ani nevíš, jaké to je dobré mít takový dlouhý
krk." "Hmmm", myška na to. "Díky svému krku dosáhnu na ty nejvyšší a
nejchutnější lístečky na stromě." "Hmmm." "A když, je polykám, to tak krásne
dlouho trvá, nez to projde celým mým krkem." "Hmmm." "A když se pak napiju
pramenité vody, ona tak krásně dlouho a dlouho sklouzává do žaludku a celou
mne ochlazuje." "Hmmm," rozpovídá se myška "a už jsi někdy zvracela?"

Martin Maráček

Recept na muffiny
1 ks vejce

2 hrnky polohrubá mouka

1 balíček vanilkový cukr

0,5 hrnku olej

1 hrnek cukr

1 balíček prášek do pečiva

1 hrnek mléko

Postup:
Na internetu najdeme spoustu receptů na muffiny a mnohdy je těžké si z
nich vybrat. Mně se osvědčil tento recept, který jsem si nakonec sama
sestavila a nejvíc mi vyhovuje.
V míse vyšleháme cukr, vanilkový cukr a vejce. Přidáme olej, přilijeme
mléko a promícháme. Potom přidáme prosátou mouku a prášek do pečiva.
Nakonec plníme košíčky na muffiny. Já je dávám skoro plné. Měla jsem
formičky o průměru 5,5 cm a těsto stačilo asi na 26 muffinů.
Do těsta můžeme přidat kousky čokolády, ořechy, rozinky, marmeládu.
Protože já většinou nemám nic po ruce, přidávám lžíci kakaa nebo
nastrouhanou kůru z citronu a takovéto muffiny mi chutnají nejvíc. Pokud
nemáte formu na muffiny, můžete použít 2 - 3 papírové košíčky v sobě,
aby vám těsto v troubě nevyteklo.
Muffiny pečeme 25 - 30 minut při 150 °C .
Výborné jednoduché muffiny podáváme jako výbornou sladkost
ke kávě nebo čaji.

Vypracovala: Petra Houčková

