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Ze školních tříd

LYŽAŘSKÝ KURZ – Kořenov 8. A, B, C

Dne 21. února odjely všechny osmičky
na lyžařský kurz. Hned při příjezdu
k chatě Kořenov nás - všech 56 dětí a
čtyři učitele ohromil velký sníh. To nás
ale nezastavilo a ještě ten den jsme šli
na svah. Odpoledne už bylo krásné
počasí. Pokoje na chatě jsou po dvou
až čtyřech lidech. A jídlo? Upřímně bylo to jako školní jídelna, ale lepší.
Prostě podobné. Každý má
jiné chutě. Den co den se
chodilo na svah dvakrát.
V úterý dopoledne byli
všichni na kopci a odpoledne
vyjela první část na běžkách.
Ve středu dopoledne se to
prohodilo, takže dopoledne
byli první běžkaři na svahu a
úterní sjezdaři byli na
běžkách. Ještě toho dne jsme
všichni byli na odpolední
procházce a hráli „lavici“. Ve
čtvrtek, den před odjezdem,
jsme
byli
na sjezdovce u Čápa, která byla delší
a míň prudší. Žáci, kteří lyžovat doteď
pořádně neuměli. se to doučili. Téhož
dne večer byla menší diskotéka pod

vedením skvělého DJ T. M.
V pátek to byl trochu chaos. Museli
jsme se opravdu rychle sbalit,
abychom stihli ještě dopolední
lyžování. Poslední den byl sníh
opravdu namrzlý, takže to dělalo
i některým zkušenějším lyžařům
problémy.
Nemluvě
o
těch
nezkušených. Po naložení tašek a
ostatních věcí jsme konečně
nastoupili
do autobusu a jeli domů.
V Liberci většinu lidí
překvapilo, jaké je tu teplo.
Pochopte, z těch -6 °C jsme se
dostali na +6 °C. Já si lyžařský
kurz opravdu užila, nejen že
jsem se opravdu zlepšila
na lyžích, ale dokonce jsem se
seznámila
s
několika
lidmi
z
ostatních
tříd.
Děkuji všem, se kterými jsem
byla
na pokoji, a lidem, se kterými jsem se
mohla seznámit blíž.
Vendula Řepková, 8. A

Poslední den letošního března se na naší škole uskutečnil Den
otevřených dveří pro předškoláky. Od 15 hodin tak mohli vkročit
do naší školy a podívat se do míst, ve kterých začne
od září jejich další významná část života. Mohli
nahlédnout do učeben chemie, fyziky, přírodopisu a do
tříd na prvním a druhém stupni naší školy. Celkově se
Dnu otevřených dveří zúčastnilo přes 120 lidí.
Šimon

Tento rozhovor jsme si vybrali, protože nás má pan učitel na hodně předmětů a taky
protože ho máme rádi. Pan učitel Brus vyučuje v naší třídě fyziku, zeměpis a češtinu.
A je to náš první učitel - muž, kterého máme. Do letošního roku nás totiž učily pouze
paní učitelky. Otázky jsme si vybraly, abychom ho mohly představit ostatním žákům.
Pro porovnání jsme se zeptaly i jich, jak si myslí, že nám pan učitel odpoví. Sami
můžete posoudit, jak hodně se jejich tipy liší od jeho odpovědí.
Odpovědi pana učitele:

Odpovědi Niki a Tey

Nejoblíbenější barva je zelená.

Nejoblíbenější barva - zelená

Nejoblíbenější zvíře je kočka.

Nejoblíbenější zvíře – kočka (ale je to
tip) myslím si že má doma ještě psa.

Nejoblíbenější jídlo: svíčková na
smetaně.

Nejoblíbenější jídlo je Studentská
pečeť.

Co by si přál: klid a mír

Co by si nejvíc přál – abychom byli
hodní a nezlobili o hodině a
poslouchali a nemluvili pořád.

Bydlí v Jablonci.

Bydlí v Jablonci, ani ne kilometr od
nás.

Jeho oblíbená knížka: 1984.

Kniha – Pán prstenů, fantazii

Nejoblíbenější svátek: 28. říjen.

Nejoblíbenější svátek – Všechny, kdy
se nejde do práce, ale asi Vánoce.

Proč si vybral, že bude učit na téhle
škole: když sem poprvé přišel, tak se
mu to tu zalíbilo.

Proč si vybral tuto školu – Tea: „Tak to
by mě taky zajímalo!“ (smích). Niki:
„Proč asi ne.“

Na této škole se mu líbí hodné děti z 6.
A.

Na této škole má nejraději, že učí látku,
která ho baví (dějepis).

Má doma kočky a psa.

Co nejraději učí – dějepis (Niki),
zeměpis (Tea)

Nejraději učí zeměpis a dějepis.

Má doma zvíře – dvě kočky a jednoho
psa.
Kája, Káťa a Sofča

5. 5. 2022 jsme se my ze třídy 4. C rozhodli uklízet okolí naší milované školy
ZŠ Broumovská. Uklízeli jsme 60 minut. Zjistili jsme, že z odpadků, které jsme
nasbírali, bylo nejvíce nedopalků od cigaret. O něco méně bylo plechovek od piva a
energetických nápojů a také obalů od žvýkaček a bonbónů. (Z toho vyplývá, že by si
dospělí měli po sobě více uklízet.)
Samozřejmě jsme měli gumové rukavice a odpadky jsme házeli do pytle. Jsme
rádi, že pomáháme přírodě, a doufáme, že se všichni budou chovat trochu slušněji.
Děkujeme.

Draci 2 …pokračování z předchozího čísla
V minulém čísle jsme si draky rozdělili na tyto druhy: zimní; vodní; ohniví;
zemní a vesmírní a v tomto čísle se budeme věnovat vodním drakům.
Vodní draci jsou skoro všude na celém světě. Ocitají se totiž v oceánech a
někdy i v mořích. Žijí v ohromných hlubinách, ale alespoň 3x za rok se vynoří. Jedno
nadechnutí jim vystačí přibližně na 120 dní. Je to divné, ale nemají žábry, tedy mají,
ale mohou je používat jen v akutních situacích. V hlubinách si vytvářejí nory, kde
žijí. Mají hodně šupinatou kůži. Nepotřebují ji mít tvrdou, protože jsou zamaskováni
ve vodě a nikdo je nemůže ohrozit (nevidí je). Za to mají ale moc silné ploutve.
Když jste si prohlíželi ilustraci, všimli jste si, že mají draci v rukou kouli.
Všichni vládci draků totiž střeží magické kuličky, které když spojíte, získáte moc na
zničení světa. Ale nedoporučuje se něco takového uskutečnit! Má to pak takovou
sílu, že by to nikdo nezvládl a ani by nechtěl (jen vesmírní draci tuto moc přežijí, ale
to se dozvíte později).
Terka Ch.

V každém čísle našeho časopisu Vám představíme jednu z kouzelných bylinek
Terčiny zahrádky. Toto číslo patří Crilce bažinaté.
CRILKA [KRILKA] BAŽINATÁ
Crilka je velmi malinká rostlinka, která roste u bažin (proto má v druhovém
jméně bažinatá). Jedná se o jemně do zelena zbarvenou rostlinu, která potřebuje
hodně vláhy a živin. Může růst buď na ostrůvku, nebo u břehu a podle místa výskytu
se pak nazývá CRILKA BAŽINATÁ nebo CRILKA OSTRŮVČITÁ.
OSTRŮVČITÁ je vzácnější a dají se z ní udělat lektvary. Jeden
z nich je třeba pamatovací lektvar, díky němu si můžete zapamatovat vše, co chcete.
Nepleťte si ho s všehovědním lektvarem
to je zas něco jiného. Další lektvar je třeba
myšlenkový. Ten předpovídá to, co si
ostatní myslí, teda můžete si vybrat jen
jednoho člověka či jiné stvoření.
Pamatovací lektvar – crilka bažinatá,
kernoska lesná, listnostka morravá
Myšlenkový lektvar – crilka bažinatá,
listnostka morravá, jasnivka visící,
kasforka rosní
Terka Ch.

Povídka na pokračování do autobusu
Půlnoční Údolí hostilo ticho a chlad jako vždy. Občané však museli pracovat,
aby pomocí směnného obchodu získali alespoň nějaké potraviny nebo oděv. Byla to
poněkud zastaralá obec. Ačkoliv ve vedlejším království se již platilo mincemi, zde
na to nikdo nepomyslel. Vesničané to vědět určitě nemohli, věřili totiž jedné jejich
staré pověře, kterou rozkřikoval zdejší starý pán: „Ten, kdo vystoupí z Půlnočního
Údolí a nechá se ožehnout sluncem, vypaří se jako pára nad hrncem a už nikdy více
nespatří svět.“ Jak přehnané.
Erik, syn zdejšího kováře, tomu taktéž nevěřil. Ovšem ani on neměl sebemenší
důvod to zkoušet.

Jeden den se Erik opět zašil do lesa. Často se procházel na hranici světla a tmy.
Vylezl na nejbližší strom a prohlížel si krajinu na druhé straně. Tam byla tráva zelená
a vypadala tak živě a hravě, ale u nich. Ouha, je stejně ledová jako srdce vesničanů.
Omrzlá krajina ho přestala bavit, její nezajímavá struktura se po letech
omrzela. Začal se pomalu škrábat ze stromu, když vtom:
„Křup!“ praskla pod ním větev a on se jen bezvládně zavěsil o zbývající větev.
Nic ovšem netrvá věčně a jeho ruce nevydržely váhu celého těla a Erik sjel po stromě
jako po smirkovém papíru. Pád zbrzdila směsice klacků a listí. Pouze se podíval na
svá odřená kolena a zůstal ležet na chladné a vlhké zemi.
Tu se k němu natáhla ruka…

PARKOUR
Parkour je umění pohybu, jehož základem je schopnost dostat se
z bodu A do bodu B co nejefektivněji, s co nejmenší spotřebou energie.
Hezky a účinně za použití vlastního těla, a to prostřednictvím výšky,
výskoků, přeskoků a lezení.
Za zakladatele tohoto sportu je považován David Belle.
Francouz, který pochází z prosté rodiny žijící na okraji Paříže. Jeho
dědeček Gilbert Kitten, otec Raymond Belle a bratr Jeff Belle byli velmi
zkušení záchranáři francouzského hasičského sboru.
Já sám na takový kroužek chodím. Velmi mě baví a přijde mi to
jako super spojení moderní doby a pohybu ve městě.

Florbal
Florbal je čím dál tím víc populárnějším sportem nejen
u nás, ale i ve světě. Já se mu věnuji již 5 let. Právě 5. rokem
hraji za tým FBC LIBEREC, který mám velmi rád. Ve
florbale jsem zažil své první úspěchy a také i neúspěchy, ale
pokaždé jsem byl schopen se zvednout a pokračovat dál.
Můj tým vznikl v roce 1994 pod vedením Tomáše
Erbena. Tento florbalový klub hraje pravidelně českou
nejvyšší ligu Super ligu a poslední roky se neustále drží na 9.
místě. Letos se Liberci po neuvěřitelných 11 letech povedlo
postoupit v play off proti FBC Ostrava 3:1 na zápasy, ale
bohužel ve čtvrtfinále proti Florbal Mladá Boleslav vypadl.

YouTubering očima žáků

Peca
Peca je člověk, který rok a půl pracoval
v restauraci a ve slévárně, aby si vydělal
na techniku a mohl se stát youtuberem.
Ze začátku vytvářel videa na zakázku. Peca
hrál 9 let hokej a jeho největším snem bylo
získat 1000 odběratelů.
V dnešní době má Peca 102 000 odběratelů
a 128 videí. Jeho tvorba je velice zajímavá a
předává hodně pozitivní energii. Někdy vás
namotivuje k běhání a někdy k ponoření se
do studené vody. Zkrátka je to dobrý
youtuber a namotivuje vás k novým věcem.

Terka Z.

Tento rok se tohoto velice oblíbeného tábora
zúčastní nový youtuber Error1k. Bude na 4. a
5. turnusu. Erik "ERROR1K" Šafařík je
youtuber, který začal aktivně natáčet v roce
2017. Na jeho tvorbě není snad nic špatného.
Error1k je můj oblíbený youtuber. Vše si dělá
sám, od scénářů přes natáčení až po samotný
střih videí.
Na to, kolik má odběratelů, má velmi obsáhlou
a kvalitní tvorbu. Natáčí především reakce,
rozebírá zajímavá témata, dělá recenze
a mnoho dalšího. Každý si u něj najde něco
pro sebe a my vám tento kanál rozhodně
doporučíme.
V začátcích mu velmi pomohl Nejfake, který
ho sdílel ve videu "HODNOTÍM VAŠE
KANÁLY #8". Právě díky němu získal
prvních 1 000 odběratelů.
Šimon

USA
Spojené státy americké - zajímavosti
Nejbohatší čtvrt – Beverly Hills.
Nejnavštěvovanější vodopád – Niagarské vodopády.
Nejlidnatější město – New York.
V Montaně žije více krav než lidí.
Nejhříšnější město – Las Vegas.
Nejčastější místo sebevražd – most Golden Gate v San Francisku.
Nejstarší dálnice – matka cest Route 66 z města Santa Monica do Chicaga.
Terka Z.

Vtipos
Baví se dva kapři:
Nevíš o něčem k snědku?
Vím, ale má to háček…
Proč je dobré chodit na školní časopis?
Důvod 1: Je tu zábava.
Důvod :. Je to zadarmo.
Důvod 3: Děláme časopis pro děti to tříd.
Důvod 4: Máme hodného učitele.
Důvod 5: Jsou tady skvělí lidé.
Důvod 6: Hrajeme hry.
Důvod 7: Je od 13:45 do 14:30 hodin.

Adam

SLENDER MAN

Tento film byl natočen roku 2018. Žánr je horor. Slender man je fiktivní nadpřirozená
postava. Byla vytvořena Ericem Knudsenem. Slender man je popsán jako vyzáblá, nepřirozeně
vysoká, humanoidní postava v černém obleku a bez obličeje. Ve svých příbězích obvykle
pronásleduje, unáší nebo traumatizuje své oběti, zejména děti. Slender man měl být v USA
uveden studiem Screen Gems 24. srpna 2018. Měl mít premiéru 18. května, ale datum bylo
změněno, aby se předešlo konkurenci s Deadpool 2. Natáčení muselo být pozastavené kvůli
nízkému rozpočtu.
Každý má jiný názor na tento film. Recenze na internetu jsou negativní, ale i pozitivní.
Já osobně bych se třeba na tento film již znova nepodívala. Ze začátku mě to bavilo, ale pak
ke konci už tolik ne. Některé strašidelné části mají velmi dobrou atmosféru, ale naopak některé
části působily až komicky.
Nikol Hr.
MINECRAFT
Je to hra na mobil, Xbox, počítač atd. Hráči ji mohou hrát s kamarády
nebo i sami.
Cílem hry je zabít Draka. Jsou v ní vymyšlená stvoření např.:
Enderman, Creeper, zombie, kostlivec, ghast, či pig wither. Hra byla vyvinuta
v roce 2009 švédským vývojářem Markusem Perssonem. Nabízí vhled do
různých světů Overworld Nether The End, ve kterých jsou jeskyně pro těžbu
diamantu, zlata, železa nebo uhlí, které hráči využijí k vylepšení brnění.

Je to naše osobní věc. Názor máme na cokoliv kolem nás. Na dnešní
politiku, na lidi ze školy, na prodavačku v Lidlu. Názor můžeme mít na situace,
události, vzpomínky i na to, co se dělo v hodině. Je to naše rozhodnutí, jak na
něco reagovat. Náš názor je dost ovlivněn tím, jak na nás okolí reaguje a působí.
Někteří jsou schopni ho říct a nestresovat se tím, co na to řeknou ostatní. Jiní zas
řeknou názor, který není jeho, ale někoho jiného, aby se zalíbili. Další zas neřeknou vůbec nic, ať
už jim to přijde nedůležité, nebo mají svůj neznámý důvod. A ostatní, ke kterým patřím i já, raději
řeknou jen část svého názoru a zbytek si uchovají u sebe, protože se bojí reakce ostatních. V hlavě
mezitím proběhne několik myšlenek „co když se mi vysmějí“, „co když na mě budou mít narážky“.
Každý má jiný způsob, jak vyjadřovat svůj názor. Já lidi vždy beru, jako dvě části. Vyjadřuji se
k tomu, jak se daný člověk chová. Na druhou stranu se vždy zamyslím nad důvodem jeho chování.
Zaměřme se například na zločince. Když se kohokoliv zeptáte, jaký má na něho názor, řekne
vám, že je to zlý a odporný člověk. Je dobré se i zamyslet nad tím, proč se tak chová. Měl trauma
v dětství? Nebo nějaká manželská hádka? Mohlo to být ze žárlivosti? Je také důležité si uvědomit,
že ne každý člověk, který má málo peněz, musí krást. Takovým člověkem se může stát osoba
s dobrou prací, z bohatší rodiny, chceme-li to takhle nazvat. Jako další příklad si můžeme vzít
šikanu dětí ve škole, ve třídě, nebo dokonce dospělých v práci. Jaký důvod měl ten, kdo šikanuje
ostatní? Každý si myslí, že dotyčný je problémový člověk, který to dělá z nudy. Někteří jsou opravdu
takoví, ale ne všichni. Když se zamyslíme, proč někdo něco takového dělá, vrátí nás to zpět ke
zločinci, o kterém jsem psala výše. Někdo takový může být zase z bohatší rodiny. Nemusejí mít
ovšem s rodiči dobré vztahy, a proto šikanují někoho, kdo je naopak má. Nebo chtějí více
pozornosti, kterou nedostávají od příbuzných, přátel. Házet všechny do jednoho pytle by nebylo
správné a dělat by se to nemělo. Obhajovat jejich činy nechci, ale v některých případech je dobré
se nad důvody, které k tomu vedly, zamyslet.
Jak vidíte názor má každý na vše jiný už jen tím, jak se kdo zachová a jaké je
povahy. Říct svůj názor není o tom, že se k nějaké věci vyjádříte, ale že i vyslechnete
názory druhých stran. A právě proto se spousta lidí bojí říkat svůj názor. Někdy to
vede právě k tomu, že se tito lidé přidávají do skupiny k těm, kteří svůj názor už
neříkají. Podle mě je to velká chyba. Nemělo by se nikomu nijak bránit v tom, aby řekl svůj názor.
Názor je něco, co vám nemůže nikdo vzít, a někdy je důležité svůj názor vyslovit. Někdy se nezmění
nic, někdy se změní jen trochu a někdy můžeme změnit nebo podpořit opravdu hodně.

Ema

