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Téma: Nadpřirozené jevy 

                             UFO 

= Neidentifikovatelný létající předmět. K největšímu kontaktu s UFO 

v ČR došlo r. 1987, kdy vrtulník armády 

pronásledoval stříbrný předmět 

doutníkového tvaru velikosti 10-15 m. 

Oficiálně nebyly zprávy potvrzeny.         

(Luboš Fales – 6. B) 

 

Rozhovor: Věříte na UFO? 

„Nevěřím přímo na létající talíře, ale věřím, že na jiných planetách život také existuje .“                                                                       

Lenka Suchardová 

„Ne, nevěřím.  Ale bylo by fajn najít kamarády, kteří by přiletěli létajícím talířem. Učili 

bychom se potom ufonštinu.“  :-)       Ivana Hůrková 

„V současné době je v astronomii současným hitem objevování tzv. exoplanet, které obíhají 

kolem hvězd různých kategorií podobně jako naše Země kolem Slunce. Zatím nebyla 

objevena žádná, která by dobou oběhu a hmotností připomínala naši Zemi, ale kosmologové 

doufají, že nějakou takovou planetu objeví a pak by se mohlo stát, že by tam byly podobné 

podmínky jako na Zemi a tudíž i život podobný tomu našemu.“ 

                                                                                       Hana Bretfeldová 



Turistický kroužek mezi zvířaty 

Na konci listopadu proběhla další akce turistického kroužky. Žáci vyrazili za 

zvířaty do Zooparku v Chomutově. Současně na statku oslavili první advent. A 

jak to tam vypadá? Obrázek si můžete udělat z fotografií.... 

 

 

Noc strávená ve škole 

Poslední listopadový víkend přespali někteří z našich žáků opět ve 

škole. Upekli si tu perníčky, malovali na trička a zahráli na 

schovávanou. Všem se to moc líbilo. 

 

 

 

 

 

 



V prosinci bude ve škole rušno: 

4. 12. 2009 Mikuláš ve škole 

7. 12. 2009 – vánoční výstava VŠFS v Mostě 

10. 12. 2009 – Hannah Montana (karaoke, móda, film a dívčí 

pokec) 

17. 12. 2009 – Little pet shop (soutěže. focení, 

burza) 

22. 12. 2009 Vánoční nadílka 

 

 

Rozhovor s PhDr. Hanou Ajmovou  

(kdyby někdo nevěděl, tak jde o naší paní ředitelku) 

reportér: „Co se tady změní a kdy?“ 

p. ředitelka: „ Budou nová plastová okna.“ 

reportér: „Co si nejvíc přejete?“ 

p. ředitelka: „ nejvíc bych si přála, aby se žáci více kamarádili s učiteli.“ 

reportér: „Je nějaký problém, na který byste chtěla čtenáře upozornit?“ 

p. ředitelka: „Je velký problém s elektrickou energií, spotřeba je velmi vysoká, proto žádám 

všechny, aby se snažili šetřit a neplýtvat.“ 

reportér: „ Myslíte, že sem děti chodí rády?“ 

p. ředitelka:“ Myslím, že ano. Je to velmi neobyčejná škola a děláme s kolegy maximum pro 

to, aby se tu všem líbilo.“ 

reportér: „ Co se Vám líbí na škole?“ 

p. ředitelka: „Velmi ráda sem chodím, máme to tady pěkné a cítím se tu ne jako ve škole, ale 

jako doma.“                 (zuřivý reportér Ondřej Vyhnálek, 5.B) 



Co je Bermudský trojúhelník? 

Mizí zde letadla a lodě, jejich vraky nebyly nikdy nalezeny. 

Přitom posádka vždy 

hlásila, že se připravují 

na přistání v naprostém 

pořádku. 5. prosince 

1945 tam zmizela celá 

letka. 

                                     ( 

Ivana Matějková, 6.B) 

 

Co je bílá magie? 

Bílá magie je magie která má za účel pomáhat a neuškodit. 

Patří sem:  

 Bylinkářství  

 Věštění  

 Přírodní léčitelství  

 Astrologické znalosti  

V dnešní době je nejrozšířenějším kultem bílé magie tak zvaná Wicca. 

Na bílou magii pak dále navazuje Stříbrná magie. 

                                                               (Jiří Jamabor-6:B) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie_(esoterismus)
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9%C4%8Div%C3%A1_rostlina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wicca
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C5%99%C3%ADbrn%C3%A1_magie&action=edit&redlink=1

