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Vánoce Křížovka Basketbal Rozhovor Fotografie Tesla Vtipy Zvyky Chiran Zvyky
Milí čtenáři,
vítáme Vás v našem novém čísle časopisu Novohradečák. Redakční tým není seskupení více tříd,
ale několik dobrovolníků, kteří se setkávají po škole a tvoří pro Vás články.
Zde můžete očekávat sportovní rubriku, ve které lehce představíme basketball. Zamyslíme se nad
vánočními svátky a tradicemi. Sestavili jsme pro vás žebříček chlapeckých jmen z naší školy. Dočtete
se o vzniku fotografie. Přiblížíme vám našeho chlapce Chiran Sentu, který studuje na škole. Tým
redakce napsal chlapci dopis. Máme pro vás dvě soutěže, zúčastněte se, hraje se o sladké ceny.
Doufáme, že jste si užili klidné svátky a do nového roku vykročili správnou nohou.
Tým redakce
redakce@zsnovyhk.cz

Předvánoční maratón v obchodních centrech
Tak je říjen a už jsou všude reklamy, billboardy na vánoční dárky, výzdoby atd.
A takhle to bylo už i minulý rok a ten předminulý.
Měl by s tím někdo něco dělat? Jasně. A udělá to někdo? Ne.
Důvod je ten, že když jsou Vánoce, tak firmy a obchody vydělávají více peněz. A čím dříve začnou
prodávat vše, co chcete i co nechcete, tím více získají.
Podívejte se jak vypadali Vánoce v minulém století a jak vypadají dnes:
Tak jste to viděli, a je to zvláštní. A hlavně kupují si to lidé?
Kupují si už v listopadu vánoční dárky, přáníčka, vánoční výzdobu, nebo dokonce i stromky ?
Překvapivě ano, a bohužel ano, ale proč?
Podívejte se na to takhle: „Ty jo, chci se zase mačkat v těch
frontách v supermarketech? Ne koupím to hned teď “.
Z mého pohledu to je špatné ale pořád lepší než kdyby se už i
zpívaly vánoční koledy.
A nejsme v tom sami. Takhle to je i v ostatních státech.
Proč tak hnát? Proč kupovat co nejdříve, co nejlevnější, k
čemu?
Proč se nezastavit? Nikdo žádný závod nezačal a jestli ano
proč ho neskončit?
(berte prosím ohled, článek byl psán v říjnu)
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Křížovka
Doplňte křížovku a tajenku s vaším jménem a třídou můžete donést do 5.A či pošlete e-mail na
redakce@zsnovyhk.cz Přejeme hodně štěstí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Nejlepší přítel člověka
2. Používáme ke stolování
3. Orgán v těle

4. Místo, kde žijeme
5. Oblečení na spaní
6. Kyselý a žlutý plod.

7. Svazek papírů (listů)
8. Školní předmět v laboratoři

Basketbal - sportovní redakce
Basketball se nejvíce hraje v Americe, kde je obří basketbalová soutěž, která
se jmenuje NBA. Na ploše hraje 5 hráčů. Dohromady je v týmu 10 hráčů.
Jeden z nejslavnějších basketbalistů je Michael Jordan.
Michael Jordan
Celkový počet bodů: 32,292
Průměr bodů na zápas: 30.1
Hrál za tým : Washington Wizards
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Rozhovor s… Ondřej Synek
V: Jaká je vaše přezdívka?
O: Moje přezdívka je Sýňa.
V: Jaký je váš největší rekord ve veslování.
O: V závodu na 2000m mam rekord 5:40.9.
O: A v závodě na 6000m mám rekord 18:11.
V: V jakém hrajete týmu?
O: Já hraju v týmu Dukla Praha.
V: Kolik měříte ?
O: Měřím 199 cm.
V: Kdy jste se narodil?
O: Narodil jsem se 13.října v roce 1982
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(informace čerpány....ondrejsynek.cz)

V: Kde jste se narodil?
O: Moje rodné město je Brandýs nad Labem.
V: Pane Ondro jaký je váš koníček?
O: Moje záliba je: Rodina, Spánek, Dobré jídlo a
pití, Televize, Kino, Auta, Motorky.
O: Ale můj největší koníček je veslování.
V: Váš trenér se jmenuje?
O: Můj trenér se jmenuje Milan Doleček.
V: A ještě jsem se nezeptala kolik vážíte?
O: Moje váha je 105 kg.

Vznik a historie fotografie
Za první fotografii je považován snímek, který zhotovil roku 1826 francouzský vynálezce Joseph
Nicéphore Niépce. V roce 1884 vyrobil George Eastman první fotografický film, který zbavil
fotografy nutnosti nosit s sebou těžké skleněné fotografické desky a jedovaté chemikálie. V roce
1888 uvedl první filmový fotoaparát pod obchodním názvem Kodak.
Od dávnověku se lidé snažili vymyslet způsob, jak co nejvěrohodněji zachytit události kolem sebe. V
období mezi 16.-17. století chemici přišli na to, že některé látky mění svojí barvu. To má na svědomí
světlo, ale tehdy se domnívali, že to způsobuje vzduch a teplo. Trvalo ovšem ± 100 let než vznikl
první obraz na papíře. Z toho vyplívá, že první fotografie vznikla pomocí různých chemických a
jedovatých látek a chemikálií. Fotografie je dnes nedílnou součástí našeho života. S její pomocí
zachycujeme jak radostné momentky rodinného života, tak okem nepostřehnutelné okamžiky letící
střely.

Vymysli - co bylo před pořízením fotografie a co potom?
Co se stalo před a potom? Svoje nápady pište na
lístek / e-mailem.
Lístky přijímáme v 5.A a e-mail zašlete na
redakce@zsnovyhk.cz.
Děkujeme a ty nejlepší v dalším čísle otiskneme.
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(převzato: https://zivotopis.osobnosti.cz/nikola-tesla.php )

...Mí rodiče byli velmi nadaní. Otec byl povoláním kněz a matka byla známá svými ručními pracemi.
…Z hezkého malého městečka jsme se přestěhovali do většího města, kde jsem neměl žádné
kamarády, protože jsem se s nikým nemohl zabavit tak jsem dlouhé hodiny pozorovat ptáky.
...V tomto malém městě jsem se stal když hasičská společnost pořádala slavnost a při té slavnosti
začal hořet dům na neštěstí se zasekla stříkačka a v náhlé situaci mě napadlo jestli není ucpaná
nasávací hadice
...Ukázalo se, že jsem měl pravdu a podle hasičů se ze mě hrdina dne.
...V obecné škole i nižší reálce jsem vynikal nad svými vrstevníky. Velmi mě zaujala fyzika a můj
zájem se začal ubírat směrem k technice.
...Po maturitě jsem se chtěl věnovat studiu techniky, ale můj otec byl proti!
...Otcův příslib jsem si vymohl, až když onemocněl cholerou,když se zotavil z cholery, odešel jsem
studovat fyziku a matematiku na polytechnice v Štýrském Hradci .
...V prvním ročníku jsem složil 10 zkoušek s vyznamenáním mí rodiče na mě budou pyšní.
Profesoři brzy poznali můj talent a konečně mi dovolili, aby jsem jim pomáhal při fyzikálních
pokusech.
...Při studiu jsem se setkal s Gramovým dynamem a po mnoha pokusech, s ním jsem se utvrdil v
tom, že motory na stejnosměrný proud se nehodí pro praktické využití.A dal jsem se do konstrukce
motoru na střídavý proud.
...V létě 1883 jsem zkonstruoval první motor na střídavý proud.
...Poté jsem studoval filozofii na Pražské Karlově-Ferdinandově univerzitě.Poté jsem pracoval
jsem jako elektrický inženýr v telefonní společnosti v Budapešti, kde jsem vynalezl telefonní
zesilovač, poté jsem pracoval ve Francii v jedné z divizí Edisonovy General Electric Company a
následně v Německu kde jsem vedl výstavbu elektrárny a jednal jsem zde i s císařem.
...V roce 1888 jsem učinil objev, že lze vytvořit točivé magnetické pole, jestliže jsou dvě cívky,
postavené do pravého úhlu, napájeny střídavým proudem s fázovým posunem 90 stupňů.
...Tento objev umožnil vynález střídavého indukčního motoru, jehož nejrozšířenějším typem je
asynchronní motor. Hlavní výhodou asynchronního motoru je, že ke své činnosti nepotřebuje
komutátor, proto je levnější, má vyšší životnost a hlavně účinnost.
...Velmi známý je můj transformátor. Já jsem také zkonstruoval svou vodní turbínu - Teslovu
turbínu.

Vtipy
„Jaký je ten váš nový učitel matematiky?“ Ptá se maminka. Příjde Pepíček domů a povídá:
„Připadá mi moc nábožensky založený.“
„Mami, představ si, že jsem dostal
„Proč myslíš?“
jedničku z Fyziky.“
„Když zkouší, tak stále opakuje: Bože, bože.“
Máma: „Opravdu?“
Pepíček: „Neee, jen si to představ.“
Učitelka se ve škole ptá: „Která země leží vedle USA?“
Přihlásí se Pepíček: „USB.“
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(inspirováno: https://www.denik.cz/tradice-czk/vanoce-puvod-zvyky-a-tradice20081201-eh6o.html)

Anketa:

Stíny
Když se rozsvítí dívají se všichni po stěnách, který stín nemá hlavu, ten do roka zemře.
Knedlíky
Pokud se dívka nemůže rozhodnout mezi nápadníky, napíše jejich jména na papírek. Papírek dá do
knedlíku, který knedlík první rozkrojí toho si vezme.
Klepání na kurník
Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se slepice dívka zůstane svobodná, pokud se
ale objeví kohout, brzy se vdá.
Cizí věci v domě
Do konce roku by se měly vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě. Projděte pečlivě celý dům či
byt a vraťte vše, co vám nepatří.
Zápalky
Svobodná dívka zapíchne do jablka tři zápalky. Každá z nich musí symbolizovat jednoho nápadníka. Všechny zápalky současně zapálí. Ta, která hoří nejdéle, představuje toho, za něhož se má
dívka vdát.
Třesení bezem
Nezadané dívky třesou bezem a dům, u kterého začne jako první štěkat pes je i domem, ve kterém
bydlí jejich nastávající.
Jablečné kouzlo
Dvanáct jadérek dáme do misky s vodou. Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v příštím roce
suchých měsíců (pro zemědělce, chataře a chalupáře).
Cibulová pranostika
Z cibule naloupeme dvanáct sukének, položíme je vedle sebe a do každé nasypeme trochu soli.
Každá sukénka přestavuje jeden měsíc v roce, na kterém se sůl do rána rozpustí, v tom bude pršet,
ve kterém jen zvlhne, ten bude srážkově průměrný, a ve kterém většina zůstane, v tom lze čekat
sucho.
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Chiran Sentu
Chiran je kluk z Bangladéže na kterého naše škola NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ každý rok přispívá
například pečením cukroví, perníčků, muffinů... Přispíváme na něj 7 800 kč ročně. Z pečení jsme
vybraly 4 350kč. Chiran se narodil 05. 09. 2003. Chiranovi je 15. Chiran má matku Chiran, Ela (je jí
43let) a otce Nokrek, Montu (je mu 48 let).

Dopis pro chlapce z programu Banglakids
Ahoj Chiran,

Dear Chiran,

My tě zdravíme z České republiky. Naše škola je
také moc pěkná. Naše škola je na kopci a proto
máme hezký výhled do města a na pohoří. Máme
tady jídelnu, tělocvičnu a venkovní hřiště. Ve škole
máme také zahradu. Myslíme na tebe a přejeme
Ti pěkné známky ve škole a at´ se Ti daří.

We wish you from the Czech republic. Our
school is beautiful. Our school is on the hill
and we see mountains and town. There are
canteen, gym and outside playground. There
is a garden. We Think of you. We wish you
good study result.

S pozdravem

Your loving

Viktorie, Nikola

Viktorka and Nikola.

Statistika chlapeckých jmen
Stane se vám někdy, že se ve třídě sejde více chlapců se stejným jménem? Říkáte si, ach jo... jak nás
poznají? Jak nás rozsliší? A co teprve ti, co nemají dalšího zástupce ve své třídě a je hned jasné, na
koho spolužáci a paní učitelky a páni učitelé volají! Projděte si tabulku a zjistěte, které jméno je
nejčastější. Tým redakce přidal i charakteristiku nejčastějších jmen. Jste mezi nimi? Dívky
nesmutněte, v další čísle si spočítáme vás :)
Antonín je mužské křestní jméno latinského původu. Polsky: Antonin nebo Antoni, rusky - Anton,
Maďarsky - Antal, Italsky - Antonio, anglicky - Antony.
Adam jméno pochází z Hebrejštiny, kde znamená člověk.
Jan neboli Honza je druhé nejčetnější české jméno. V češtině se
často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je
odvozena z německé zdrobněliny Hans. Toto jméno pochází z
Herbejštiny.
Jméno Vojtěch má slovanský původ. Jméno je tvořeno z „woj“válka. Německy a anglicky: Adalbert, polsky: Wojciech,
maďarsky: Béla.
Štěpán jméno řeckého původu, ženská obdoba je Štěpánka. Význam jména je koruna, věc.
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