. číslo
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NOVOPIS
ZŠ Nová – časopis žáků 2. stupně

novopis@zsnova.cz

Ústecký zpravodaj – Marie Hejduková

Společenskou akci hostilo ve
středu 4. prosince Severočeské
divadlo opery a baletu v Ústí
nad Labem. Diváky pobavili svými
vystoupeními žáci, učitelé
i asistenti Speciální základní
školy a Praktické školy pod
Parkem v Ústí.

Každý ročník má speciálního
hosta. Letos spolu s dětmi
zazpívala Leona Machálková, což
byl pro mnohé vystupující velmi
silný zážitek. Vybrané finanční
prostředky poslouží zvířatům,
která se používají pro terapie

Hudba – Josef Kerner
Tentokrát jsem si pro vás připravil kvíz na celosvětovou hudbu
1)
a)
b)
c)

Kolik členů má skupina Linkin Park?
4
3
6

2)
a)
b)
c)

Který český zpěvák má nejvíce Slavíků?
Tomáš Klus
Karel Gott
Tom Holland

3)
a)
b)
c)

V jaké kapele je frontman Pepa Vojtek?
Kabát
Nightwork
Zrní

4)
a)
b)
c)

Jak se jmenuje jeden z největších hitů skupiny Nightwork?
Tepláky
Šusťáky
Maskáče

5)
a)
b)
c)

Ve kterém městě se každoročně koná hudební festival Rock for People?
Praha
Brno
Hradec Králové

6)
a)
b)
c)

Kdo vyhrál první sérii Česko hledá SuperStar?
Aneta Langerová
Ben Cristovao
Eliška Dovolilová

7)
a)
b)
c)

V jakém roce se narodil Viktor Sheen?
1993
1998
1990

8)
a)
b)
c)

Z
Z
Z
Z

které země pochází Viktor Sheen?
České republiky
Kazachstánu
Ruska

9)
Jak se jmenuje svým pravým jménem
Nik Tendo?
a)
Dominik Citta
b)
Jan Citta
c)
Václav Hrubý

10)
a)
b)
c)

Ve kterém filmu zazněla píseň Sladké mámení?
S tebou mě baví svět
Sněženky a machři
Honza málem králem

Chovatelství – Šárka Jahnelová
Grannys Siamon
Grannys je můj vlastní pes, máme ho už 3 roky. Narodil se 25. 02. 2016. Má složené zkoušky z
norování, vloh a barvářské zkoušky. Když pes složí tyto zkoušky, tak se může uchovnit (získá
rodokmen, může na výstavy, mít potomky).Pes/fena může jezdit po výstavách jen tehdy, když má
složené všechny zkoušky, žádné zdravotní problémy, úplný chrup bez vady.
Dosažené Tituly
25. 7. 2017 Český Junior Šampion
13.1.2018 opět Český Šampion
10. 12. 2017 Slovenský Šampion krásy mladých 13. 12. 2017 Německý Šampion (VDH)

Sport – Jan Košťíř
Mistryně světa na naší škole!
Žákyně naší školy Kateřina Kořenová se stala mistryní světa
v karate…
Karate trénuje již 3 roky.
Dovedl ji k tomu Otec.
Trénuje 3x týdně.
Baví ji na tom nejvíce všechno.

Florbal
Starší žáci a mladší žákyně naší školy nás reprezentovali na ZŠ Rabasova ve
florbale. Reprezentantky se dne 26.11. umístily na 5. místě. Chlapci hráli dne
9.12., umístili se na krásném druhém místě, bohužel to nestačilo na postup do
krajského kola, kam postoupila ZŠ Stříbrnická.

Kultura – Markéta Pasternaková
Větruše
Větruše je oblíbeným výletním cílem, každý si může užít výhled na okolí města.
Přináším vám pár zajímavosti o této památce.
 Dříve se jmenovala Ferdinandova výšina.
 Je to zámek s hotelem, rozhlednou a restaurací nedaleko se nachází i
zrcadlové bludiště.
 V horní stanici je lanová dráha Větruše, která vede
do centra Fórum.
 Stavba: Budova historizujícím stylem obrazů na sklech, poprvé vznikla
přestavbou původně francouzského císařství restaurace ústeckým
horským spolkem v roce 1896-1897.
 Po 1. sv. v. se rozšířila
o jižní ubytovací křídlo.
 V roce 2002 byl zachráněn od úplného zhroucení, rekonstrukci financovalo
město Ústí nad Labem.
 V roce 2012 byla otevřena přístavba hotelu.
 Historie: rok 826 údajně první stavba vyhořela
 Roku 1839 - při hledání vodního pramene byli objeveny zbytky základních
zdí.
 7. října 1897- byla přestavba dokončena.
 Roku 1945 - vrch byl přejmenován na původní název Větruše.
 Prosinec 2005 - znovuotevření areálu pro veřejnost.
 Prosinec 2009 - obnoven provoz vyhlídkové terasy pro veřejnost.
 Prosinec 2010 - zprovozněna lanovka z centra města.
 Hotel byl zprovozněn v podzimu roku 2012.

Ankety – Laura Kunertová
V měsíci leden jsem si vybrala téma povolání.
 5. A D. M.- Youtuber
R. H.- Youtuber
L. K.– Zoolog


5. B Š. T.-Programátor
L. J.- Majitel
O. H.- Programátor



6. B N. Š.- Kadeřnice
T. P.- Ochutnávač zmrzliny
P. V.- Cukrář



7. B O. K.- Kuchař
D. S.- Řidič autobusu
T. T.- Účetní

5. C A. B.- Kadeřnice
D. D.- Fotografka
P. K.- Policista

6. A K. K.- Učitelka
A. D.- Fotografka
P. N.- Policistka






7. A. V. V.- Popelář
V. R.- Profesionální cyklista
P. V.- Záchranář



8. A V. J.- Politik
V. M.- Zvěrolékařka
E. J.- Patolog



8. B K. Z.- Učitelka ve školce
P. M.- Automechanik
P. K.- Číšnice



9. A A. P.- Kosmetička
P. G.- Policista
N. W.- Učitelka ve školce



9. B V. V.- Elektrotechnik
M. K.- Hasič
A. D.- Policistka

Odpovědi na otázku jaké chtějí mít žáci
v budoucnu povolání se dost lišili. Nejvíce se tu
objevilo povolání policista. Být policistou je
občas velmi nebezpečné, ale záleží na oboru ve
kterém jste.

Všimla jsem si tu i odpovědi youtuber.
Myslím, že jsou děti, konkrétně kolem 8 až do
12 let, youtubery velmi ovlivňovány, ale to je
věc názoru. Jako práce je to celkem
bezstarostné, ale záleží na typu videí, která
dotyčný natáčí.

Literatura – Dominik Lučka
Lednové pranostiky:
 Teplý leden, k nouzi krok jen
jeden.
 Jak na Nový rok, tak po celý rok.
 Na Nový rok, do zimy skok.
 Leden jasný, roček krásný.

Básně:
Tak už je tu zase leden,
ten, co vládne sněhem, ledem.
Narazíme beranice,
navlékneme rukavice.
Vyrazíme směle ven
za ledem a za sněhem.
Mráz nás štípe do tváří,
oči se nám rozzáří.
Leden, ten je vlastně prima,
i když je nám hrozná zima.
Vrátíme se zmrzlí domů,
dáme čaj a něco k tomu.






Na Tři krále mrzne stále.
Na tři krále o krok dále.
Na Tři krále zima zlá je.
Kašpar, Melichar, Baltazar, všecky
díry zamazal.

Leden - Karel Toman
Po cestách zavátých a po silnicích
rod opuštěných bloudí.
Sychravé zimy dlátem bolestí
monogram bídy ryly v jejich tělo,
a tak jdou světem.
Vyjde-li hvězda, pro ně nesvítí.
Betlém jim shořel.
Jen v bludných kruzích šlapou boží zemi
a jíní stéká jim chladnými krůpějemi
po tvářích dětsky vzpurných.
Hospodu teplou večer jim dej, Pane,
a plnou mísu
a slovo dobrých lidí.

Kultura – Michaela Mašková
Hrad Střekov
Je zřícenina hradu v Ústí nad Labem.
Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka.
Hrad založil Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile,
kterému hrad v roce 1319 udělil v léno.
Obnovu a úpravu hradního areálu přineslo až období romantismu, kdy se stala
zřícenina cílem návštěv běžných turistů a významných osobností.
později se zřícenina v osmdesátých letech a 19. stol. V letech 1911-1912 rozsáhle
upravoval.
Historie: mezi lety 1316 a 1319 nechal vybudovat Střekov král Jan Lucemburský k
ochraně labské plavby.
Nový hrad tak převzal funkce ústeckého hrudu, který vzápětí zanikl.

Móda – Karolína Vaňková

Móda Billie Eilish
Billie Eilish, sedmnáctiletá americká zpěvačka, proslula již v roce 2016 písní Ocean Eyes
a do povědomí posluchačů se dostala i díky skladbám Bad Guy a Bellyache. Billie Eilish
však nezaujala média a fanoušky jen zpěvem, ale také svým stylem oblékání. Zatímco jiné
zpěvačky se spíše odhalují a v hudebních klipech a na koncertech volí provokativní
oblečení, Billie své tělo zcela vědomě zahaluje.
Billieino rozhodnutí skrývat své tělo je inspirativní obzvlášť v době, kdy jsou mladé
dívky po celém světě bombardovány upravenými fotkami ženských těl, ať už v
časopisech nebo na Instagramu. A je to také důrazný postoj coby umělkyně. Neprodává
svůj vzhled, ale svůj talent,“ oceňuje Billiein postoj server Upworthy. „Móda pro mě
vždycky byla ochrannou pokrývkou,“ zdůraznila Billie.
V nedávné reklamě pro módní značku Calvin Klein poprvé sdělila, proč jde proti proudu
a lidé z jejího těla téměř nikdy nic nevidí. „Nikdy jsem nechtěla, aby o mně svět věděl
všechno. To je důvod, proč nosím široké oblečení. Nikdo si tak na mé tělo nemůže udělat
názor, protože nevidí, co je pod oblečením,“ uvedla v reklamě. „Nikdo nemůže říct: ,Ona
je štíhlá´ nebo ,Ona není štíhlá, má placatý zadek, má velký zadek,´ nikdo to nemůže
říct, protože jednoduše nevědí,“ dodala zpěvačka.
Já osobně si myslím, že je hezký že se obléká podle toho, co ji je pohodlné a nehledí na
to, co si o tom budou myslet ostatní. Billie má hezký styl oblíkání a hodně teengeru se od
ní inspiruje a nosí to, co ona.
Billie je inspirací ne jen ve stylu oblékání, ale i zpěvem.

Sport – Jan Kovařík
Ester Ledecká
 Ester Ledecká (* 23. března 1995 Praha) je česká snowboardistka
a alpská
lyžařka.
 Jejím otcem je zpěvák a skladatel Janek Ledecký, dědečkem hokejista Jan
Klapáč. Starší bratr Jonáš Ledecký působí jako výtvarník.
V dětství
nechodila do školy, absolvovala domácí vzdělávání.
 V roce 2014 odmaturovala na gymnáziu Bankovní akademie v Praze.
Poté začala studovat na Vysoké škole finanční a správní marketingovou komunikaci.
 V roce 2017 získala cenu Matteo Baumgartena pro sportovce, kteří úspěšně
kombinují sportovní kariéru se studiem na vysoké škole.
 Roku 2019 studium úspěšně zakončila ziskem titulu Bc.
 Je i prvním českým alpským lyžařem, který vyhrál olympijské zlato
a prvním olympionikem v historii startujícím v lyžařských
i snowboardových disciplínách.

2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

3.
2.
1.
3.
1.
1.

18 let
19 let
20 let
21 let
22 let
23 let

2017/18

ZOH

Pchjongčchang 1.

22
let

super g

Školní zpravodaj – Adéla Divišová
Matematická olympiáda
Žáci Ondřej Kohout, Štěpán Kryl, Vojtěch
Bubeník, Pavel Málek z 5.A, postoupili do
okresního kola Matematické olympiády,
která proběhne ve středu 29. 1. 2020.

Určitě klukům držíme palce a doufáme,
že se umístí co nejlépe.

Zábava – Martin Koudelka
Obtáhni čáru, test tvé trpělivosti:

Najdi 6 rozdílů:

Něco na logiku:
Jaký je chybějící kus, který patří
do čtverce A, B,C, D nebo E??

Odpovědi:
střecha, pták, tráva, vlasy,
šroub na skluzavce, mrak
Logika: C

Zábava – Vojtěch Vinš
Šťastný Nový rok a bohatého Ježíška vám přeje 9.B

Hádanky:
1.Má to oči jako kočka,
má to ocas jako kočka,
mňouká to jako kočka,
a není to kočka?
Kocour
2.Víte, proč blondýna pokládá vedle počítače sýr?
Aby měla myš co jíst!

Odpověď:

Recenze – Eliška Dovolilová
Čas strávený s rodinou je důležitý, ale někdy trochu nudný. V té chvíli nastává čas na
deskové hry.

Díky více než jednomu tisíci zajímavých
otázek se dozvíme mnoho informací. Na
otázky můžeme využít svoje znalosti ,ale
i tipovat a odhadovat. Tato hra je pro 36 hráčů.

Ke hře je potřeba postřeh, pohotovost,
předvídavost a strategicke myšlení. Celá
hra se odehrává v Africe, kde jsou
ukryty drahocenné diamanty. Cílem je
dostat se k nim, ale správnou cestu znají
jen šamani místního kmene. Ti vám to
určitě neusnadní. Pokud se vám přesto
podaří vyřešit všechny hlavolamy,
nástrahy a překážky, zvoláte
„UBONGO“. Vítězství máte v kapse.

Vaším cílem bude za 10 minut nasbírat co
nejvíce kartiček. Začíná nejmladší hráč,
který se snaží, co nejvíce si zapamatovat
z karty, kterou si vylosuje. Musí to, ale
stihnout než se hodiny přesypou. Kdo
bude mít nejvíce karet vyhrál.

