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KARANTÉNA: ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLY

ilustrace: Adam Trnobranský, 5.A

V souvislosti s epidemií nemoci
COVID-19 způsobené nově
objeveným koronavirem je naše
škola od 11. března 2020
uzavřená a výuka probíhá

vzdálenou formou - z domova.
Žáci prvního stupně jsou
v kontaktu s učiteli díky svým
rodičům, na druhém stupni
dostávají žáci úkoly většinou

přes Bakaláře - systém, který
naše škola zavedla na začátku
tohoto školního roku.
Toto číslo Hlásné trouby vzniklo
vzdálenou formou posbíráním
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příspěvků od přispěvatelů.
Hezké čtení!
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Znáte Etiopii?

Nová vyhlídka v
New Yorku

foto: Czechaid.cz

Etiopie se řadí mezi nejchudší
země světa. Zemědělství je
příliš závislé na podnebí a v
poměru k rozvinutým státům
málo modernizované. Výjimku
v jinak špatné etiopské
dopravě tvoří Ethiopian
Airlines, které se řadí mezi tři
nejdůležitější letecké
společnosti v Africe.
Češi učí Etiopany, jak udržitelně
hospodařit přírodními zdroji.
Úvodní fáze projektu zaštítěného
Českou rozvojovou agenturou
začala před čtyřmi lety. Podařilo
se obnovit část zdejší krajiny,
pomoci se snaží při zlepšování
životního prostředí
a ekonomických podmínek
drobných etiopských zemědělců
kolem řek Baso a Kurpayo,
spolupracují s místními školami,
které se zapojily i takovými
aktivitami, jako je založení
kompostu nebo vybudování
jezírka pro chov ryb.
Díky efektivnímu hospodaření
a s tím souvisejícím zvyšujícím
se příjmem zemědělců si tito
mohou dovolit poslat své děti

do školy nebo si zaplatit lepší
zdravotní péči.
Česká rozvojová agentura,
spadající pod Ministerstvo
zahraničních věcí České
republiky, se zaměřuje na plnění
úkolů v oblasti zahraniční
rozvojové spolupráce, přičemž
jejím hlavním přínosem je snaha
o snížení chudoby, zlepšení
kvality života a podpora
udržitelného rozvoje.
Kim Klimentová
Zdroje:
https://pozitivni-zpravy.cz/c
esi-uci-etiopany-jak-udrzitel
ne-hospodarit-s-prirodnimi-zd
roji/
https://cs.wikipedia.org/wiki
/Etiopie
https://www.cksen.cz/poznavac
i-zajezdy/etiopie-omo-lalibel
a-gondar-1530/

Podle aktualne.cz zpracoval
Oliver Hašler, VI. A

Zajímavé je, že prosklené má
celé ohraničení a částečně
i podlahu. Nabízí úplně nový
pohled na New York. Otevřena
bude každý den od 8.00
do 24.00 hod.
S využitím Novinek.cz
zpracovala Marta Zelníčková
(VII.A)

Tání ledovců v Grónsku

foto: Ilustrační foto

specializuje na studium
permafrostu (věčně zmrzlé
půdy). Teplota byla měřena
na 23 různých monitorovacích
stanicích v Antarktidě.

11. března 2020 byla v New
Yorku otevřena nová vyhlídka.
Nazývá se Edge (okraj) a měří
344 metrů, čímž se stala
nejvyšší vyhlídkou na západní
polokouli.
Je umístěna na jednom
z mrakodrapů v nové čtvrti
Hudson Yards a je z ní vidět
při dobré viditelnosti
kromě New Yorku až
do sousedního státu New Jersey.

Na Antarktidě poprvé naměřili
teplotu přes 20 stupňů Celsia

Dne 9.2.2020 byla na Antarktidě
- na Seymourově ostrově naměřena rekordní teplota 20,75
stupňů Celsia. "Nikdy za celou
historii měření jsme
nezaznamenali takto vysokou
teplotu," uvedl brazilský vědec
Carlos Schaefer, který se

foto: Ilustrační foto

Ledovce v Grónsku (největší
ostrov světa - na severní
polokouli) v současnosti tají
sedmkrát rychleji než
před dvaceti lety. Hrozí, že
budou zatopeny oblasti, které
obývá asi 400 milionů lidí,
protože hladiny moří se do roku
2100 zvednou o asi 67
centimetrů. Led v Grónsku
způsobuje růst hladin oceánů
kvůli tomu, že spočívá
na pevnině na rozdíl od tajícího
ledu v jiných oblastech, který
plave na vodní hladině.
Zhruba polovinu ztráty ledu
v Grónsku způsobila teplota
vzduchu, která se na severu
zvyšuje mnohem rychleji než
jinde na Zemi. Druhou část
ztráty ledu způsobil rychlejší
pohyb ledovců do oceánu.
Hladina oceánů se zvyšuje nejen
přítokem vody z tajících
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foto: 21stoleti.cz

ledovců, ale i zvyšováním
objemu vody v důsledku jejího
ohřívání.
Z novinek.cz zpracovala Eliška
Riedelbauchová, VI. třída
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Déčko České televize - nabízí zábavu i poučení

Jednou z možností jak trávit
svůj volný čas je sledování
dětské televize ČT :D a jejího
webu decko.ceskatelevize.cz.
Nejde přitom jen
o jednoduchou zábavu, celou
řadu aktivit lze

prostřednictvím internetových
stránek vyzkoušet. Hned
na úvodní stránce jsou čtyři
velké ikony (obrázky) s nadpisy:
Hry - Videa - Pořady - Nenudím
se doma. Pokud si kliknete
přesně na poslední obrázek

Zemětřesení v Chorvatsku

V hlavním městě Chorvatska
Záhřebu bylo na konci března
zaznamenáno zemětřesení o síle
více jak pět stupňů. Podle
některých zdrojů mělo
zemětřesení intenzitu 5,3 stupně.
Lidé v tuto chvíli ve většině

případů zapomněli
na obezřetnost kvůli koronaviru.
Poraněných bylo hodně a bylo
hlášeno i jedno úmrtí, ale to se
pak podle opraveného prohlášení
vyvrátilo. Byla poškozena
zvonice kostela, budovy
(střechy) a dokonce i porodnice,
ze které lidé odváželi inkubátory
s miminky. Hlášeny byly
i požáry, výpady dodávek
elektřiny a špatné připojení
k internetu.
Eliška Riedelbauchová, VI. B
s využitím iRozhlas.cz

(Nenudím se doma), najdete zde
celou řadu námětů a receptů
pro volné chvíle. V záložce
Hackni nudu vám Aleš Cibulka
např. poradí, jak vypěstovat
doma ředkvičky nebo Kateřina
Vrtíšková poradí, jak si zahrát
kuličky. V Návodech
a receptech si můžete např.
uvařit něco podle známého
pořadu Draci v hrnci, či si něco
vyrobit podle pořadu Mám
nápad. Děvčata si Pod
rozkvetlou třešní zase mohou
vytvořit třeba pandí ponožky.
V záložce Vzdělávání se můžete
stát ředitelem galerie nebo si
projít interaktivní komiks Duch
minulosti. Zajímavý je i pořad

EURO
posunuto na
rok 2021
Fotbalové EURO, které se mělo
konat 11. června až 11. července
tohoto roku, bylo posunuto
na stejné dny v příštím roce.
Na videokonferenci všech členů
UEFA se rozhodlo o tomto datu
díky šíření pandemie
koronaviru. 4. až 9. června 2020
ještě proběhnou zápasy play off
o zbylá místa ve skupinách.
Ve skupině A bude Turecko,
Itálie, Wales a Švýcarsko.
Ve skupině B bude bude

S Jakubem v přírodě nebo Sám
v muzeu. Vyzkoušet své znalosti
můžete v soutěži AZ kvíz Junior
nebo v logických hrách Záhada
prázdného domu a Vrána k vráně
sedá.
Dánsko, Finsko, Belgie a Rusko.
Ve skupině C bude Nizozemsko,
Ukrajina, Rakousko a vítěz play
off D nebo A. Ve skupině D
bude Anglie, Chorvatsko, vítěz
play off C a Česká Republika.
Ve skupině E bude Španělsko,
Švédsko, Polsko a vítěz play off
B. A ve skupině F bude vítěz
play off A nebo D, Portugalsko,
Francie a Německo
autor článku:
JAKUB MICHALINA

Jak prožívají páťáci život bez školy?
Na mě působí karanténa docela
špatně, ale co se dá dělat. Proto
dělám ve volném čase nejvíc
úkoly nebo chodím na zahradu.
Hned jak se dozvím, že máme
úkol, jdu ho udělat, aby se mi to
tam nehromadilo. Hlavně píšu
závěrečnou práci, už mám 5
stran. A voláme si s mojí nejlepší
kamarádkou.
Ema Svobodová, 5. B
To co se momentálně děje mi
nevyhovuje... Doma je celkem
nuda, nemůžete za kamarády.
Škole se věnuji cca. 3 hodiny.
Ve volném čase rád chodím
s mojí mámou a pejskem
na procházku, maluji si, a nebo
si proletím letadlem na počítači.
Roman Holomek, 5. A
Moc mi chybí kamarádi,
a dokonce i normální učení.
Alespoň mám 3 pejsky, teď už
vlastně 4. Dostala jsem i svého
pejska. Ráno vstáváme jako
do školy, ale je to mnohem blíže
než škola. Často si ale telefonuji
s kamarádkou Rózou

přes Skype. Taky procvičuji
na umimeto.org. Naučila jsem to
i Rózu a hrajeme proti sobě
nebo spolu jako tým.
Amélie Vala, 5. A
No doma je to horší než
ve škole.Ve škole je při hodinách
víc zábavy. Většinu dne se
nudím u školy a trvá mi to déle
než ve škole. Teď bych se radši
učil ve škole. Já už si nemám
skoro s někým hrát jak ve škole.
Ve volném čase často jezdím
na kole a na koloběžce. Koukám
na filmy s maminkou. Jdu si
na točenou zmrzlinu. Jezdím
na čtyřkolce. Hraji hru s bratry.
Štěpán Miškovský, 5. B
O karanténě dělám úkoly. A o
volném čase jdeme s moji
rodinou a naším pejskem
na výlet. Také pracuji
na závěrečné práci a čtu.
Velikonoce jsme měli super.
Malovali jsme vajíčka a pekli
beránka. Anna Svobodová, 5. B
Karanténa mě moc nebaví, ale

snažím se jí užít jen jak to jde.
Mám to štěstí že nebydlím
ve městě, ale v malebné
vesničce kousek u Prahy. Máme
velkou zahradu, takže na ní
můžu v klidu jít si hrát ping
pong nebo fotbal. Každé pondělí
máme kroužek programování
přes Microsoft Teams. Je to fajn,
protože tam máme svojí
klávesnici, na kterou jsme
zvyklí. Naučil jsem se
na kolečkových bruslích.
Většinou, když se nudím tak si
zapnu počítač a na webu Alza.cz
si skládám počítače. Jednou
jsem si tam postavil počítač
za 190 tisíc. Byl v něm procesor
Intel I9, Grafická karta 2080 ti.
Přes karanténu už jsem složil tak
15 počítačů. Když jsem unavený
tak se koukám na HBO GO
nebo na Netflix. Na Hbo Go
miluji Teorii velkého třesku
a Malého Sheldona a na Netflixu
Star Trek.
Jakub Rippl, 5. A
Ráno vstanu a jdu s mojí starší
kamarádkou běhat. Poté se
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vrátíme a jdeme se psi
na procházku. Potom se učím
a dělám úkoly zadané od učitelů.
Tato situace na mě působí dobře,
protože nemusím chodit
do školy a trávím více času
s rodinou. Těším se, až se
uvidím s kamarády.
Adéla Bradnová, 5. A
Jsme s mamkou na chalupě a já
se učím střílet s lukem. Někdy si
sem chceme přivést mého koně
Mikyho. Dodělávám si staré
úkoly co jsem nestihla:)
Ve volném čase jsem hlavně
venku, protože nechci být celý
den doma. Dnes přijela moje
kamarádka Amča. Pořád pleteme
náramky:D
Pracuji na své závěrečné práci
na téma Minihorsing. Už se moc
těším do školy a doufám, že to
nebude až v září:(
Lucie Radová, 5. A
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Barrandovské skály

foto: Foto: Adéla Huřtáková

foto: Barrandovská skála připomíná významného geologa Joachima Barranda

"Národní přírodní památka
Barrandovské skály je
chráněné území nacházející se
na levém břehu Vltavy,
na jihozápadním okraji hl. m.
Prahy. Péčí o NPP
Barrandovské skály je
pověřeno regionální pracoviště
Střední Čechy Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.
Nadmořská výška je 195 - 280
m. n. m. a rozloha je 11,57
ha." Tedy, to říká Wikipedie.
Ale pro mě jsou něčím mnohem
víc. V Chuchli sice bydlím
teprve jen asi šest let, ale
od malička jsem sem jezdila
k babičce. A protože
v nejbližším okolí nic moc není,
tak jsme pod skálami trávili,
řekla bych, docela dost času.
Například mezi mé oblíbené
činnosti pod stromy tyčícími se
do nebe z naprosto neudržované
krajiny v okolí železnice
rozhodně patřilo pojmenovávání
tvarů stromů. S rodiči
na procházce jsem vždycky měla
oči upřené směrem do oblak, div

jsem nezakopla (i když myslím,
že se to někdy stalo) a vždy jsem
jen vykřikla: "Mami! Koukej,
tenhle strom vypadá jako
tyranosaurus! Vidíš to tam?!" "Ne, kde?" - "No támhle, jak to,
že to tam nevidíš?" A nebo,
když jsem vždy na podivné
kresbě na betonu připomínající
vrtule začala běhat dokola
a dělala, že jsem přistávající
vrtulník, potom, co mě to
naučila babička mé sousedky.
Ale i všechny ty vycházky
a projížďky na všem možném od bruslí, přes longboard,
po kolo či koloběžku, ať už
s někým nebo jen se sluchátky
v uších, v letních podvečerních
hodinách při zlatavém západu
slunce, kdy se zbytky hřejivých
slunečních paprsků odrážely
v malých vlnkách na hladině
Vltavy. I tyto vzpomínky jsou
hrozně důležité a když si na ně
vzpomenu, tak mě hřeje u srdce.
To mě přivádí k kouzelnému
místu, které vždycky přitahovalo
moji pozornost. Starý bazén
pod ikonickými Barrandovskými
terasami a trčícím

polorozpadlým skokanským
můstkem. Bazén byl, což mě
udivuje, zavřený už v roce 1955.
A od té doby chátrá. Stejně jako
terasy, se kterými se něco začalo
dít až teprve před rokem (začala
renovace a výstavba hotelu
na stejném místě).
Ale i přes to všechno mě to
k tomuto místu ohromně táhlo.
Vždy jsem přemýšlela, jak to tu
doopravdy vypadalo nejen
za první republiky. Jaké to bylo
sedět u stolku pro dva s ležérním
kloboučkem na hlavě,
s elegantně oblečeným
manželem sedícím naproti,
horkou kávou... vybranou
smetánkou okolo a výhledem
na moderní plovárnu, ve které se
radují celé rodiny s dětmi
při svitu příjemného letního
sluníčka. Nebo, jaké by to bylo,
být dítětem v té době a jen tak se
společně vydat s rodiči a starší
sestrou v neděli k bazénu
a ochladit se zmrzlinou.
Přesto i návrat do těchto míst je
v současné době zážitkem. Vždy
mě nejvíce bavilo běhat po dně
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dávno vypuštěného bazénu,
ze kterého se mi jako malé
nedařilo vylézt ven. Dnes,
když se tam dostanu, tak už
spíše s kamarády
prozkoumávám, co se skrývá
v těch částech porostlých vším
možným. Roste tu trnovník akát
nebo klasický javor, který se zde
vyskytuje ve velkém rozsahu.
Jenže nikdy jsme neobjevili
bohužel nic moc zajímavého.
Na závěr bych chtěla říct, že
na mě celé okolí
Barrandovských skal působí dost
nostalgicky, a když je ještě
k tomu hezké počasí, tak
i neskutečně příjemně, a proto i
přes všechna znečištění,
sousedící silnici, železniční trať,
hluk, a nepříliš udržovanou
krajinu se sem ráda vracím.
autor článku:
ADÉLA HUŘTÁKOVÁ
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