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Dožínky – Hradec Králové
Dne 18. 9. 2015 se pátá a šestá třída zúčastnily Dne zemědělství Hradci Králové
– dožínek. Je to slavnost na ukončení žní. Z Nového Hrádku jsme vyjeli o půl
deváté a přijeli jsme tam okolo desáté hodiny. Nacházely se zde stánky
s potravinami a oblečením. Také jsme se zúčastnili soutěže, ve které jsme
odpovídali na otázky a dostávali jsme razítka. Někteří měli zážitek, protože si
mohli ostříhat ovci nebo vyrobit bylinkovou sůl. Jsme rádi, že jsme mohli
dožínky navštívit.

Kateřina Povolná, Anežka Škodová,
Víte že…
Zajímavosti z živočišné říše:
 Nejstarší akvarijní rybička se dožila 41 let. Jmenovala se Fred.
 Pohlaví želvy poznáte podle zvuku, který vydává. Samečci chrochtají a
samičky syčí.
 Oči některých ptáků váží více než jejich mozky.
 Kočičí moč v ultrafialovém světle svítí.
 Slon je jediný savec, který neumí skákat.

IQ PARK LIBEREC
Dne 15. 10. 2015 jsme jeli na exkurzi do IQ Parku v Liberce. Jely s námi paní
učitelky Petra Knoulichová, Věra Voltrová a Kateřina Jirásková. Měli jsme se sejít
v 7.50 na náměstí v Novém Hrádku a v 8.00 jsme odjížděli do Liberce. Během
cesty jsme zastavili na jedné benzínce, abychom si mohli něco koupit a dojít si
na WC. Před 10.30 jsme byli v Liberci. Když jsme dorazili do IQ Parku, paní
učitelka Voltrová šla koupit lístky. Seznámili jsme se s pravidly o chování a měli
jsme si dát tašky do klecí. Paní učitelky nám daly 2 hodiny a 30 minut na
prohlídku.
IQ Park má 4 patra. Co bylo v určitých patrech?
1. patro- zrcadlové bludiště se šikmou místností, tunel, pokusy s vodou….
2. patro- požární tyč, noviny, kapela, škola…
3. patro- houpačky, Titanic, zvuková věž, moderátor počasí, skluzavka…
4. patro-termokamera, rentgenové snímky, fakírovo lůžko…
V 13.00 h jsme skončili s exkurzí a jeli jsme zpět na Nový Hrádek. Cestou jsme
se stavili na benzínce. Asi kolem 15.30 jsme dorazili do Nového Hrádku. Výlet se
nám moc líbil.

Karolína Bachurová a Denisa Schejbalová

Móda
Stránky o módě přinášejí 7 univerzálních trendů na letošní podzim a zimu.

1Kožešina
V zimní sezóně 2015/2016 bude nejvýraznějším ženským trendem bílá kožešina.
Sněhobílá varianta připomíná ledního medvěda.
2)Samet
Během zimních měsíců toužíme po teple, luxusu a komfortu. Ženy mají více
možností. Kromě sak a mikin budou nosit i šaty, sukně nebo topy.
3)Military
Charakteristické kousky pro military jsou kabáty a saka s dvouřadovým
zapínáním, lampasové lemování na nohavicích kalhot.
4)Shearling -ovčí kožešina
Má jednu stranu semišovou a druhá je pokryta vlnou. Obvykle se oblékat
semišovou stranou ven, ale může se nosit na několik způsobů.
5)XXL oblečení
Tentokrát se budou nosit XXL kabáty a kalhoty, XXL šaty nebo XXL topy.
6)Neopunk-rock
,, Rockerskou ̋ image tvoří roztrhané džíny, kožené bundy, kalhoty, sukně a
motorkářské lodičky.
7)Bordó
Stala se barvou roku 2015, konkrétně odstín s názvem ,, Marsala ̋,
pojmenovaný podle italského vína.

Karolína Bachurová

Německo
V pondělí 14. 9. ráno v 1 hodinu jsme se sešli na náměstí s kufry a cestovními
pasy. Nakonec s malým zdržením dorazili všichni. Cestou na Brno jsme ještě
nabrali školu z Dobrušky a další školu vyzvedli v Brně. Cesta byla dlouhá a
únavná, ale i hezká, viděli jsme různé hrady, zámky a jiné zajímavosti. Do
Mnichova, kde nás čekalo učení, jsme dorazili před 13. hodinou. Rozdělili nás
do skupin podle tříd a škol. Po učení jsme vyrazili na prohlídku města a jeli do
našeho penzionu do městečka Lermoos, které bylo hned pod Alpami. Ubytování
se nám moc líbilo a bylo hezky vidět na hory. Poté jsme se ubytovali a šli jsme
na večeři do penzionu hned nad námi. Po večeři jsme mohli jít na penzion, ale
ve 22.00 byla večerka, takže jsme museli být už na pokojích.
Ve středu ráno jsme vstávali asi kolem 7. hodiny, abychom šli na snídani, které
byly opět v jiného penzionu, byly dělané v podobě švédských stolů. Hned po
snídani jsme jeli do Mnichova, kde nás čekala výuka. Učili jsme se asi pět hodin,
ale bylo to dobré. Poté jsme jeli do kaple a hned pak do sýrárny, která byla asi
50m od kaple. Dozvěděli jsme se, jak se sýr vyrábí, a mohli jsme i ochutnat a
nebo si sýr zakoupit. Poté na nás čekal autobus a jeli jsme ještě na zámek
Linderhof. Po prohlídce zámku jsme se vrátili zpět do penzionu a hned jsme šli
na večeři. Pak jsme mohli být v penzionu a ve 22.00 byla večerka.
Ve čtvrtek jsme si sbalili své věci a vyjeli jsme na nejdelší visutý most na světě.
Poté jsme jeli na zámek Neuschweinstein, kde jsme dostali takové vysílačky,
které nám vždy říkaly něco k určité místnosti, kterou jsme procházeli. Bylo to
tam nádherné, jak v zámku, tak okolo. Původně jsme měli jet ještě do
Salzburku, ale počasí nám nevyšlo. Tak jsme jeli domů opět přes Rakousko.
V pátek asi ve tři hodiny ráno jsme byli na Hrádku na náměstí, kde si nás
vyzvedli rodiče a jeli jsme domů. Myslím, že jsme si to moc užili.
Kormanová Sandra

Recepty
Ahoj, dnes si uvaříme podzimní houbovku s dýní. Tak se do toho pustíme.
Budeme potřebovat: Dýně ……600g
Kořenová zelenina……400g
Brambory……200g
Cibule……2ks
Olivový olej……2lžíce
Zeleninový vývar……1,5l
Houbová směs……400g
Muškátový oříšek (strouhaný)
Sůl (na dochucení)
Pepř mletý (na dochucení)
Veka nebo bageta (k podávání)
Postup přípravy: Dýni, zeleninu a brambory očistěte a nakrájejte na kousky,
cibuli na kostičky. V hrnci rozhřejete většinu oleje a osmažte v něm nejprve
cibuli pak ostatní zeleninu a dýni. Zalijete vývarem, osolte, opepřete a
20min.povařte. Zbylý olej rozhřejte na pánvi, osmažte a krátce v něm poduste
houby. Vyjměte a opečte plátky veky.
Hotovou polévku rozmixujte a podávejte s houbami a křupavým pečivem.
Anežka Škodová

Rozhovor s paní učitelkou
Barborou Zajíčkovou
Jaké je vaše oblíbené zvíře??
Mám ráda všechna zvířata, nejradši však psy. Jednoho psího miláčka mám
doma.
Jaké máte koníčky?
V zimě ráda lyžuju a v létě zase obuji tenisky a jdu si zaběhat. Svůj volný čas
trávím nejraději s přítelem anebo na procházce s fenkou Duffynkou.
Máte ráda historii?
Celkem ano, ale abych se přiznala, můj oblíbený předmět ve škole to nebyl.
Jaký adrenalinový sport byste chtěla zkusit?
Automobilová rallye.
Co byste dělala, kdybyste vyhrála milion?
Určitě bych část peněz využila na naše bydlení a za část peněz bych o letních
prázdninách cestovala po různých zemích a poznávala odlišné kultury.
Jakou zemi byste ráda navštívila?
Láká mě Nový Zéland, Portugalsko, Brazílie, Kanada, Amerika.
Jaká tři přání by vám měla splnit zlatá rybka?
Cestovat, mít přátele… je to pro mě velmi těžké je vybrat.
Co byste si vzala na pustý ostrov?
Rodinu, kamarády, přítele, mého pejska Duffynku, jídlo, mobilní telefon a
plachetnici.
S jakou celebritou byste se chtěla setkat?
Leonardo DiCaprio.
Jaký máte názor na Facebook?
Je to dle mého názoru ,,žrout´´ našeho času .
Jaký druh literatury čtete?
Naučnou a někdy fantasy.
Co vás na lidech fascinuje?
Cílevědomost
Jaká je vaše nejoblíbenější barva?

Hnědá, bílá a lososová.
Jaká je vaše nejoblíbenější jídlo?
Mexické jídlo a sushi.
Jakou máte ráda hudbu?
Jakoukoliv.
Jaké je vaše rozhodování při výběru SŠ?
Mám ráda děti a vždy jsem měla- pedagogika pro mě byla jasnou volbou.
Jaký předmět Vás bavil, když jste byl/a na ZŠ?
Český jazyk, tělesná výchova a anglický jazyk.
Co vás baví vyučovat nejvíc?
Velmi mě baví výuka angličtiny.
Chtěl/a jste být vždy to, co jste teď?
Ano, chtěla jsem vždy být učitelkou nebo dětskou psycholožkou
Co vás na vaší práci nebaví?
Na mé práci mám ráda vše a doufám, že to bude i tak nadále.
Čím byste chtěla být, kdybyste už nemohla učit?
Asi reportérkou.
Jste spokojená se svou prací?
Ano jsem.
Co byste změnila na této škole?
Nic, zatím jsem tu krátkou dobu a na škole se mi líbí.

Karolína Bachurová a Denisa Schejbalová

Školní parlament
První schůzka 29. 9. 2015. Řešilo se, jestli se pojede na bruslení do Nového
Města nad Metují. 5. třída by chtěla odklidit kytky u jejich třídy. Zvolilo se kdo
bude předseda, místo předseda a zapisovatel.

5.TŘÍDA
Nikola Šrůtková, Anetka Komůrková

6. TŘÍDA
Vít Novotný, Eliška Čtvrtečková
7. TŘÍDA
Karolína Bachurová, Vojtěch Vogel
8. TŘÍDA
Klára Dudášková, Martin Škoda
9. TŘÍDA
Jindřich Stiller, Tereza Jelenová
Předseda- Jindřich Stiller
Místopředseda- Klára Dudášková
Zapisovatel- Karolína Bachurová

Karolína Bachurová

Tipy na výlet
V tomto díle vás pozvu a přiblížím okolí hory Ostaš, která se tyčí nad
Teplicemi nad Metují. Tato oblast je částečně v Česku a částečně v Polsku.
Jmenuje se Adršpašsko-Teplické skály. Nachází se v nadmořské výšce 463m. n.
m. v CHKO Broumovsko. Je zde několik desítek skal a možná i několik tisíc
schodů. Ale nebojte se, schody nejsou na sebe navazující, takže ani nepoznáte,
že jste zdolali tolik schodů. Tu cestu určili tak, aby ji ušly i malé děti. Skály se
podobají zvířátkům. Zvířecí podoby se budou dětem určitě líbit. A nebo můžete
zapojit vaší fantazii a můžete si domyslet, co by to mohlo být. Ale podle lidí,
kteří tam pracují, není možné, že budete mít odlišný názor na stejné skalní
útvary. Ke skalám patří i zdejší jezírko, které v zimě nezamrzá, protože se
vypouští. A je tu i možnost se svézt na pramici po jezeře s vtipným výkladem. Ke
skalnímu městu patří i dva vodopády. Jeden malý a jeden větší, ke kterému se
dostanete, když se projde skaliskem. A pokud budete mít čas a nebude se vám
chtít ze skal, tak se můžete jít podívat na zdejší Kočičí hrádek. Na hradě jsem
také byla a myslím, že to mají pěkně udělané. V areálu po vycházce se můžete
najíst a napít, takže vás o hladu nenechají. Doporučuji se do skal vydat
odpoledne v pracovních dnech, protože je méně lidí, ale pokud nemáte čas, tak
můžete i o víkendu, kdy se tam konají různé akce.
Klára Dudášková

Velikonoční výzdoba
Součástí svátků jara je také výzdoba, chceme přivítat znovuzrození sil a radostné
očekávání, proto bychom rozhodně neměly zapomenout si trochu ozdobit
domov, ať už proutky vrby jívy alias kočičkami s mašlemi, kraslicemi nebo
jarními kvítky, také okna by měla symbolizovat jaro, například nálepkami s
jarními motivy nebo můžeme dát povolení našim ratolestem a průchod jejich
dětské fantazii, aby nám krásně jarně vymalovaly okenní prostor různými
obrázky květin.

I v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápraží pomocí
hrnku či květináče a písku či vody, nebo zdobili okna květinovými vzory s
pomocí seříznutého mýdla - takto se zdobívaly vlnovkami a spirálami průjezdy a
zápraží venkovských stavení o velikonočních a svatodušních svátcích, nebo na
dožínky a posvícení.

Symboly Velikonoc

Víte,že…….
Jak a kdy vzniklo očkování
Za první vakcinační pokusy lze považovat pokusy ve staré Číně, kdy tekutina z
puchýřků od osob s pravými neštovicemi byla vbodnuta pod kůži zdravých osob.
První konkrétní očkovací látky pak byly objeveny před více než 200 lety. Za
objevitele očkování je považován skotský lékař Edward Jenner, který postřehl, že
dojičky krav, které prodělaly kravské neštovice, neonemocněly, když nastala
epidemie neštovic pravých.
Další vědec, který je s objevem a rozšířením očkování spojován, je Louis Pasteur.
Na základě jeho pokusů z let 1881 až 1885 byla vyvinuta první očkovací látka
proti vzteklině.
Objevem očkování se lidstvu podařilo zbavit mnoha nebezpečných infekčních
nemocí.

Zajímavosti z živočišné říše.
 Nejstarší akvarijní rybička se dožila 41 let. Jmenovala se Fred.
• Pohlaví želvy poznáte podle zvuku, který vydává. Samečci chrochtají a
samičky syčí.
• Oči některých ptáků váží více než jejich mozky.
• Kočičí moč v ultrafialovém světle svítí.
• Slon je jediný savec, který neumí skákat.

Vtipy

Učitel k žákovi: "Kdybys
měl sedm jablíček a já tě o
dvě poprosil, kolik by ti
jich zůstalo?" "Sedm!"

Proč se lidi hlásí na
vysokou školu?
Aby
dostali kolej a přístup na
Internet.

Při hodině tělocviku si žáci
lehají na záda a napodobují
jízdu na kole.
"Pavlíku, proč necvičíš s
ostatními?"
"Zrovna jedu z kopce."
Poznámka: Vědomosti vaší
dcery se rovnají nule, pro
postup do vyššího ročníku je
třeba, aby je minimálně
zdvojnásobila

Fanda Drška

