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Milí čtenáři, 
 

líp jak Terka Chovancová bychom nepopřáli. Tak, 

šup do nového roku, do nových úspěchů,  lásek, 

radosti i spokojenosti!  S naším lednovým číslem i 

přílohou Jirky Machýčka. Zdraví                                                                              

                                                 M. Stuchlíková                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
Živý Betlém 

 
proběhl 18.prosince ve Valašském 

muzeu. Se souborem Radhošť jsem se 

vystoupení účastnila i já. Program byl 

pestrý. Kdybyste nevěděli, jak se 

vystoupení jmenuje, podle děje byste to 

určitě poznali. Samozřejmě nemohla 

chybět zvířátka. No a chybička se 

vloudila. Oslík to neudržel a pokadil se. 

V každém betlémě musí být Josef, Marie 

a Ježíšek. Měli oblečené dlouhé šaty, ale 

pod nimi teplé oblečení. Program zahájili 

pastýři, kteří šli přivítat Ježíška. Potom 

jsme přišli my, jako malí koledníci, kteří 

zpívali koledy Ježíškovi. Dozpívali jsme 

a nastal zlatý hřeb večera. Přijeli Tři 

králové na  koních. Všechno se vydařilo. 

Počasí bylo pěkné a všem se vystoupení 

líbilo.                                         –tch-                            

Haló, haló! 
Hlásí se SUPER NOVÁ TELEVIZNÍ STANICE!!! 

Zakladatel a provozovatel:zatím Ne-Ing. Jiří Machýček, student 7. ročníku.  

Další důležité údaje a doba vysílání uvedeny na nástěnce. Vysílání TVC I  

a TVC II na webových stránkách tubemote.com/distant.                    –r-     

 

Je tu další důležitá informace z redakce. Naší  

šéfredaktorkou se stala Michaela Šrámková. Pozor! 

Ne abyste to pochopili, že vyfoukla místo paní 

učitelce Stuchlíkové! Stala se šéfredaktorkou pouze 

webových stránek  

( www.estranky.cz), na kterých se někteří z našich 

kolegů redaktorů objevili díky paní  redaktorce 

Spektra Rožnovska  Miarkové. Takže naší „nové“ 

šéfredaktorce zdar!!                                       -r-                                                                                                                                                          

                                                                          

 

Uzávěrka soutěže O nejhezčí krmítko 31. ledna 

!!! 

Děkujeme za příspěvky. 

Nejvíce nás potěšil dopis a dvě fotky od pana 

Jaroslava Chovance z Domu pokojného stáří 

Horní Lideč.. Srdečně děkujeme. Přesvědčili jsme 

se, že web Klubu mladých novinářů začíná mít 

široký záběr a jsme známí i za hranicemi Rožnova.                                                         

                                                                        –r-                                                                                                                       

Jak se hraje na klarinet 
 

Těžko. Hlavně záleží na tom, jak 

držíme v puse plátek. Malý klarinet 

se skládá ze tří částí, prostřední  

část klarinetu ze 4 dílů: z hubičky, 

bubínku, těla a konečku. Velký 

klarinet je skoro stejný jako 

prostřední, ale je těžší a má  

o jednu klapku víc.     –vs-                                                                 

 

 

http://www.estranky.cz/


 

Divadelní cestopis 

Dne 20.1. proběhlo U Pernických 

představení Divadélka pro školy 

z Hradce Králové Dobrodružství 

veverky Zrzečky (1. st)  a  Divadelní 

cestopis (2. st.).  Můj názor původně byl, 

že to určitě bude nějaká hloupost, ale 

opravdu mě překvapilo. Podle dojmů ze 

všech tříd jsem zjistila, že divadlo se 

nejspíš všem líbilo. Bylo to něco jako 

„škola hrou“. Zjistili jsme, kdo napsal 

jakou divadelní hru a báječně jsme se 

pobavili. I když hráli jenom dva herci, 

dokázali vystihnout přesně role určitých 

postav. Obdivuju je. Např. v komedii 

Sluha dvou pánů dokázali sehrát více 

rolí, i když byli jenom dva.                                       

                                               –tch-                                                                

 

Zápis budoucích prvňáčků 
Jakmile hodiny na chodbě ukazovaly přesně jednu, začali se před 1. třídou scházet budoucí prvňáčci. Ve třídách seděly 

tři paní učitelky, a to paní učitelka Fuchsová, Mertová a Šulganová. My, novináři, jsme se s nimi rozhodli udělat 

reportáž. Vyslali jsme tedy naše dvě novinářky ,Míšu Šrámkovou a Katku Baslovou. Jako první jsme si odchytily 

malého Filípka Maleňáka, který právě vyšel ze třídy se slavnostní zprávou, že byl přijat do školy. Zápis byl podle něho 

dobrý, paní učitelky moc hodné. Povídal, že musel nakreslit maminku a tatínka jako všichni, kdo šli k zápisu. Potom 

jsme se ho zeptaly, čímpak by chtěl být, až bude velký. Filípek nám řekl, že si doma hraje s pistolkou a že určitě bude 

voják. Velmi upovídaná byla také Sindy Kopecká. Paní učitelka Šulganová si ji chválila jako velmi šikovnou. Sindy 

ráda skládá puzzle a hraje si s panenkami. Ne pro všechny byl však zápis lehký, třeba takový Zbyněk Zajíček tvrdil, že 

to bylo moc těžké. Všichni byli opravdu šikovní, ale kdybychom tu měly vypisovat všechny dojmy, tak se nám to tu 

nevejde. Všechny dětičky dostaly za odměnu dárečky v podobě vyrobené papírové kočičky, která na sobě měla 

přilepený bonbónek, tašku s rozvrhem hodin, pastelky a pamětní list. Musíme ještě připsat, že všem dětem jsme položily 

otázku: „Těšíš se do školy?“ A všechny nám odpověděly stejně: „Jo.“                                                               -mš-, -kb- 

 

 

Včely v zimě 

Dříve včely žily v dutinách stromů. 

Dnes člověk včelám dělá úly. V úlu je 

jedna matka neboli královna, která 

klade vajíčka. Matku obklopuje něco 

kolem 60 000 dělnic. Dělnice se starají 

o matku a taky o vajíčka a larvy. Včely 

při plodování mají teplotu 34,5°C. Za 

potravu jim slouží med a pyl. Včely si 

v létě dělají zásoby medu na zimu. My 

jim ale med bereme a  prodáváme ho. 

Jako náhradu včelám dáme na podzim 

20 kg cukru. Včely v zimě nespí, ale 

stáhnou se do chumáče. Chumáč je 

shluk včel o velikosti 20 cm. Včely 

nesedí na rámcích s medem, ale pod 

nimi. Med ujídají postupně zespodu.  

V zimě mají včely ve středu chumáče 

teplotu kolem 19°C. Včely nevytápí 

celý úl, ale jen střed chumáče.                                                                                    

                                Jonáš Urban,III.tř.                                                                                                                                                                                                                     

   

 

Marek Bolf ( V. tř. ) se stal úspěšným 

řešitelem okresního kola matematické 

olympiády.  Blahopřejeme!!!              -r-                                                                                                                                                           
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Příhoda tří králů 

Po mši jsme vyšli z kostela ven a vzhůru zpívá na Bůřov. Tři domy za námi a 

najednou Melichar prohlásil, že asi ztratil mobil. Rychle zpátky!!! Melichar prošel 

kostel, obchod a asi tři domy. Kašpar říká Melicharovi: „A nemáš ho, ty popleto, 

v batohu od Baltazara ?“ „ Ne, ne, ale možná ano.“A jak si myslíte, že dopadla 

záhada Ztraceného SAMSUNGU GALAXY? Mobil byl u Baltazara v batohu.      

S pozdravem Kašpar,Melichar a Baltazar.                                            –jm- 

 

Perličky 

Nekuř, nebo se ti zmenší 

plíce.   

Spolužák: Čeština je 

nejhorší předmět...... 

Spolužačka: Kdyby jí 

nebylo, tak neumíš 

sprostě, chytráku… 

 

Co má pohádka a pověst 

společného?            

Odstavce. 

Kolem běžel čtyřnohý 

pes. 
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 Kterak  Honza ke štěstí  přišel 

Za devatero řekami, devatero lesy žil 

v jedné malé vesničce jeden malý kluk, 

který pořád lenošil v jedné malé posteli. 

Jmenoval se Honza.Jednou už to jeho 

maminka nemohla vydržet a povídá: 

„Himlhergot, donervetr, laudon, krucajs, 

element, tak já tady dřu, vařím, peču a ty 

nejsi schopný ani mi s něčím pomoct, 

pořád jen vyleháváš a lenošíš v posteli, už 

ať jsi venku a zameť dvůr!!“ Jenže 

s Honzou to ani nehnulo a říká: „Maminko, 

vždyť dvůr počká, mně se zrovna 

nechce!“Ale to už maminka nevydržela     

a vytahuje ze skříně velkou rákosku. Jak to 

Honza uviděl, okamžitě upaluje z chalupy, 

jako když střelí.Honza zametá a zametá, 

když tu se na zemi objeví výherní stírací 

los.Páni, to bylo radosti!Na druhý den šel 

Honza podat los na poštu, ale zrovna v ten 

den strašně foukalo. Fí, fí, fí! Los vyklouzl 

Honzovi z ruky. Viděl jen, jak vítr odnáší 

stírací los někde do hor. Honza za ním 

utíká. Když dorazil do hor, zpozoroval, že 

vítr zavál los do temné jeskyně. Honza 

neváhá a jde za ním, jenže v tu ránu se před 

ním objeví obrovský drak. „Pane Jane,“ 

říká si Honza, „co teď???“ Rozhlíží se po 

nějaké zbrani. Naštěstí  spatří kostru 

člověka držícího v ruce meč, neváhá a 

rychle se valí k ní a bere jí ten meč. Namíří 

na srdce a bodne draka přímo do něj! Drak 

se svalí k zemi. Potom Honza hledá los a 

nakonec ho najde pod drakovým ocasem! 

Vítězně si to mašíruje na poštu. Vyhrál 

celkem dva  miliony korun! Když mu 

výhru paní za přepážkou dávala, protočily 

se mu panenky. Přišel domů a maminka mu 

říká:„Vidíš, kdybys jen ležel a nic nedělal, 

určitě bys k takovému štěstí nikdy 

nepřišel!“ Tak skončila pohádka o 

Honzovi. Zazvonil zvonec a pohádky je 

konec!!                 

                         Vojtěch Hurtík, VII. tř. 

                                  

 

 Les, zlý pes, tisk a lid  aneb povídka 

z jednoslabičných slov 

Tam…tam, dál, když se jde za les…Tam je a vždy byl zlý pes. Je na 

nic tam jít. Tma a zlý muž. Ten řve, když tam je lid. Vždy řve: „Já 

vám dám tu furt psát o mně pro tisk tak, že jsem pak znám tam jak běs 

a zlý!“ Vždy jak to řek, tak tam zas rok v té tmě u psa byl klid. Vždy 

jak pán hvízd, tak se pes dal v běh a kous. Moc, moc kous ten lid, co  

v les byl a co rád v tisk psal, a tak i čet o zlém psu, co když kous, tak 

na to lék měl jen ten pán, co psa měl.            Míša Šrámková, VII. tř. 

                           

Míša Šrámková, VII. tř. 

 

Petardy v 7. třídě 

Jednoho dne se Kuba rozhodl, že bude každého provokovat  

a začal Davidem. Dělal, jako by zapálil petardu a hodil ji. Na 

Davida zavolal, že hodil k jeho lavici petardu. David se tak 

bál, že se schoval za moji lavici a já sedím vzadu. Tvářil se 

vyděšeně, dal si ruce do týla a skrčil se. Chvíli jsme ho 

nechali tak a potom jsme mu to řekli. Nakonec se tomu 

zasmál a celá třída se tomu taky smála.                       -md-                                                        
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Čest práci! 
A máme tady další a taky lepší číslo Technika.  V tomto čísle si povíme něco o HD televizi, T-Mobile, také 
o sýrech od pana Zajíčka, ale  i o nových programech. Doufám, že se vám tohle, ještě  více vyspělejší 
číslo,  bude líbit. 
                                                                                                                                                                                -jm- 

Jak složit motokáru 

 

V  minulém čísle jsme si řekli, jak postavit kostru 

motokáry. A dnes si řekneme, jak připevnit k této 

motokáře motor. 

 

Na papír si načrtneme obdélník. Obdélník by měl mít 

strany stejné jako má strany motor (mohou  být o něco 

delší). Např.: Když má motor str. 45cm x 30cm, tak 

obdélník bude mít strany 55cm x 40 cm. 

Seženeme  staré železo a svaříme z něj obdélník. 

Obdélník svaříme ke kostře a k obdélníku přišroubujeme 

motor. Řetěz,  který vede od motoru,  upevníme 

k ozubenému kotouči, jenž je na ose zadních kol. 

Můžeme nastartovat, ale pozor - nezapomeňte zařadit 

neutrál. 

Váš robot Disk 
 

V příštím díle si zase řekneme něco o elektřině 

v motokáře. 

                                                                                     -jm- 

 

Něco o sýrech od pana Zajíčka 

 

Začátky s výrobou sýrů byly  v roce 2009, 

kdy se v obyčejné stodole a v obyčejném 

hrnci na plynovém vařiči  bez pasterizace 

ohřívalo mléko pro první výrobu sýra. Po 

určité době se přidaly živé kultury 

(bakterie šlechtěné plísně) a také i syřidlo,  

které se nechá působit 40 minut. Mléko 

získá želatinový tvar a ten se pokrájí 

nožem. Vystoupí syrovátka a zrno se 

rozbije.  

 

Výroba nyní 

Do kádě se načerpá mléko, probíhá 

pasterizace na 70°C a podrží se 1 minutu, 

pak se zchladí na 35°C, přidá se kultura, 

nechá se působit 30 minut. Dodá se 

syřidlo, které se nechá působit 40 minut. 

Velkým nerezovým mečem se hmota 

pokrájí 1cm x 1cm, nechá se vystoupit 

syrovátka a zrno se musí rozbít harfou. 

 

Co je to harfa? 

Je to koule s ostrými plíšky, které jsou 

ostré jako nůž.  

 

Může se získat tak měkký sýr, který se 

nechá jen okapat, plní se do formičky, ve 

které se musí otáčet.  

Asi 99% měkkého sýra jde na výrobu 

polotvrdého sýra. Zbytek se ohřeje na 

40°C. Sýr se pak plní do formiček a 

zchladí se na 4-8°C. V ten den se ručně 

solí. Druhý den se koření, udí a vakuově 

balí. 

Ve firmě p. Zajíčka  vyrábějí jogurty, 

v budoucnu by chtěli vyrábět máslo a 

zrající sýry.                                   -jm-                                                 

 

                                                        -jm- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padá server, něco si přej! 

                        -autor neznámý- 

Co na srdci, to na Facebooku 

                        -autor neznámý- 

Když něco nevíš déle jak pět 

minut, vygoogli to! 

                       -autor neznámý-                                                                                                                    

Výherce soutěže: 

NEJSTARŠÍ WINDOWS 

 

Se stává  

Chovancová Tereza,VI.tř. 
 

 

Výherce získá cenu: 

Počítačovou kuličkovou 

myš. Zn. Genius. 

 

 

 

 

 

 

 

HD televize T-Mobile: 

 

Určitě jste někde slyšeli o HD televizi T-Mobile. 

Je to televize, která nabízí spousta programů. 

HD TV T-Mobile nabízí např. programy. 

- Eurosport 

- Discovery HD 

Ale dozvěděl jsem se, že je to úplně stejná televize jako Direct TV. 

Nové programy ve světě PC: 

 

Easy-Data Media player 1.3.0.0 - Přehledný multimediální 

přehrávač audio i video souborů. 

 

EyeDropper 1.0 - Rychlé zjištění kódů barevných odstínů. 

Guitar Tuner 1.0 - Jednoduchá kytarová ladička a metronom. 

 

 

Teď vám řeknu, jak sa dělajú 

webové stránky. Tož si zadám do 

vyhledavača ve ve ve, tečka 

éstranky, tečka ce zet. 

Potém si edem zadáš Vytvořiť a 

je to. 

Zadám edem, kde som, co som a 

nebo proč som a hotové. 

Potém už si je upravujú jako 

hlúpý, s barvičkama si aj hraju. 

Zdraví Valach JÓJ  

 

Estli někdo nerozumí,- tak ať si 

přečtne toto přeložené 

ve vietnamštině.  

Překlad do vietnamštiny (viz. vedla) 
Hi, 
Bây giờ tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào họ làm các trang 
web. Vâng, ông loại ở trong trong trong, éstranky dấu chấm, 
dấu chấm ce Zed.Sau đó bạn nhập vào trước và tạo ra nó. 
Tôi nhập trước ở đâu, những gì tôi hay tại sao tôi và đã hoàn 
thành.Sau đó ông là quản giống như một moron với các hộp 
sơn để chơi, vvY tế JOJ n 
 

http://www.slunecnice.cz/sw/easy-data-media-player/
http://www.slunecnice.cz/sw/eyedropper-capello/
http://www.slunecnice.cz/sw/guitar-tuner-capello/

