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NEPŘEHLÉDNĚTE
Co to je kryptozoologie?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

ANKETA
Váš názor nás zajímá.
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Vážení čtenáři
Dostává se vám do rukou první
oficiální číslo školních novin.
 
V úvodu bych chtěla poděkovat
Spolku rodičů Chapliňák, který
finančně podpořil tuto aktivitu
žákyň a žáků školy a zakoupil
pro rok 2017 počítačový program,
ve kterém školní noviny vznikají.
Také chci poděkovat paní učitelce
D.Janů, M.Kunešové a panu učiteli
J.Hyžovi za redakční činnost.
 
Byli bychom rádi, kdyby se noviny
staly zrcadlem vašich zájmů,
nápadů a názorů. Dveře redakce
jsou otevřeny všem. Můžete psát,
fotit, kreslit, malovat...
Jedinou podmínkou pro zveřejnění
článku je jeho původnost, tzn. že
jste autorem článku a není stažený

z internetu.
 
Těšíme se, že redakci zahrnete
řadou zajímavých příspěvků. Záleží
jen na vás, jak často a v jakém
rozsahu budou noviny vycházet.
Každé číslo bude zveřejněno
na nástěnce ve vestibulu školy
a webové stránce školy.
Neváhejte a pusťte se do práce.
Dostáváte jedinečnou příležitost
vyzkoušet si novinářskou praxi.
 
Jana Fričová
ředitelka školy

Buřinka zahajuje

Proč právě Buřinka?
S nápadem na název časopisu
přišla 
Adélka Prokopová z 1.B. 
Byly i jiné návrhy, ale tento se
žákům školy líbil nejvíce a v anketě
získal největší počet vašich hlasů.
Buřinko, vítej mezi námi!

Doufáme, že si najdeš své čtenáře.

autor článku:
MARTINA KUNEŠOVÁ

Hry bez hranic - 2. ročník

Blíží se červen a s ním i jedna
z největších akcí na škole.
Ve dnech 23., 26. - 28. 6. se
v prostorách tělocvičen
a venkovního sportovního areálu
uskuteční 2. ročník Her bez hranic,
který je určen všem žákům školy.
Soutěží se v tradičních
i netradičních sportovních

disciplínách, budete řešit logické
úkoly, rébusy, kvízy, úlohy
z anglického jazyka, prostě
zapojíte svaly i mozek. A vyhrávají
všichni!

autor článku:
JANA FRIČOVÁ

Charlie Chaplin
Charlie Chaplin byl skvělý komik
a hrál v groteskách. Byl to krátký
černobílý příběh. Chaplinova
silueta je na budově naší školy.
Podle jeho klobouku se jmenuje
tento časopis BUŘINKA.
Charakteristická pro Chaplina byla
i hůlka a knír.
Chaplin se narodil v Londýně a v
roce 1912 se přestěhoval do USA
a zde hrál ve více než 90 filmech.
Dožil se 88 let a zemřel
ve Švýcarsku. Dostal Oscara
za celoživotní dílo.

autor článku:
JAKUB HRBÁČEK

třída 4. D

Moderní doba
Všimli jste si?
V dnešní době člověk třeba
nastoupí do jiné tramvaje, než
původně chtěl, pozdraví člověka,
kterého nezná, anebo spadne
do fontány, protože "nevidí"
na cestu. Má "důležitější" věci
na práci. Sledovat, co se děje
ve virtuálním světě.
 
Dnes si většina z nás "musela"
koupit chytrý telefon a tráví
s telefonem v ruce skoro celý den.
 
Nedávná analýza dokazuje, že
průměrný uživatel zkontroluje svůj
telefon 150krát denně, což je
hodně. A tak vznikla nová fobie -

nomofobie.
Nomofobie znamená strach
z odloučení se od těchto zařízení.
 
Když tak přemýšlím, dokážeme
bez něj vůbec vydržet?
 
 
(Poznámka redakce: Není to
vlastně štěstí, že ve škole musí
být mobily mimo provoz?)

autor článku:
PETR BARTÁK

třída 7.A

Nekonečná fantazie

Také máte rádi silná, rychlá,
nebo prostě jen krásná auta?
Nedávno jsem začal sledovat sérii
"Rychle a zběsile". Od té doby si
svět představuji jako svět
automobilů. Pro vysvětlení -
všechny lidi vidím jako auta.

 
Našeho pana tělocvikáře si
představuji jako silného Hummera,
protože má pořádné svaly.
Třídní učitelku si přestavuji jako
BMW X6, protože má ráda
přírodu a čísla.
Paní učitelku na češtinu si
představuji jako Shelby Cobra (na
obrázku), je totiž přísná
a spravedlivá. Takto nějak si
představuji všechny lidi.

autor článku:
JAKUB HÖNIGER

třída 6. A
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Kryptozoologie
svědectví pocházejí především
z Jižní Ameriky, Asie nebo z
Austrálie. Tajemní živočichové se
nazývají kryptidi. Jako kryptid
může být nazýván tvor, který není
v dané oblasti vědecky prokázán,
ale mimo tuto oblast jde o běžného
živočicha (např. velké kočkovité
šelmy na Britských ostrovech),
nebo tvor, který je v té oblasti
považován za vyhynulého, ale
i přesto jsou hlášeny jeho spatření
(např. vakovlk tasmánský
v Austrálii - na obrázku). Okapi
(blízký příbuzný žiraf) byl dlouho
považován za fiktivního tvora.
Do Jižní Ameriky se vydalo a stále
vydává mnoho výprav s cílem
prozkoumat Stolovou horu, o níž
místní indiáni tvrdí, že na ní viděli
velké, dinosaurům podobné tvory.
Spekuluje se o tom, že na velkém
prostranství, jež vrchol této hory
skýtá, mohli přežít někteří zástupci
dinosaurů. Právě o jedné z těchto
výprav vypráví kniha Arthura
Conana Doyla - Ztracený svět.
Určitě jste už slyšeli o pověstném

himalájském hominidovi, zvaném
yetti. Ale pověstní hominidi nežijí
jen v takto neobydlených
oblastech. Některá svědectví
z USA mluví o tzv. bigfootovi.
Ovšem pravděpodobnost, že
skutečně žije, není vysoká. Mluví
se také o hominidovi zvaném
Yowie z Austrálie.
I Evropa má své kryptidy, z nichž
nejznámější je asi Tatzelwurm,
údajně červ žijící v Alpách
v Rakousku, jehož popis spíše než
červa připomíná obojživelníka
nebo plaza.

autor článku:
ADAM ZACHARIÁŠ

třída 7. A

V tomto poněkud neobvyklém
názvu můžeme rozpoznat dvě
slova, která nám pomohou určit,
o co se jedná - krypto, krypta -
něco tajemného, a zoologie - věda

o zvířatech. Je to obor zkoumající
živočichy, jejichž existence není
vědecky prokazatelná.
O existenci tajemných živočichů
víme např. z vyprávění
domorodých kmenů. Tato

Vzdělávání v cizině
K: Ahoj Adriane, prosím, mohl by
ses v krátkosti představit?
 
A: Jmenuju se Adrian, je mi 12
let a chodil jsem na první stupeň
Chapliňáku.
 
K: Takže jsme spolu chodili
do první a druhé třídy, kam ses
pak poděl?
 
A: Táta dostal práci u zahraniční
firmy. Mamka chtěla, abychom
byli spolu, tak se stěhujeme
s ním.
 
K: Aha, takže v cizině chodíš i do
školy?
 
A: Jasně! Jeden rok jsem chodil
na Emily Dickinson v Redmondu

ve Washingtonu v USA. Pak
jsme se vrátili do Evropy a teď
bydlíme v Curychu. Ale
do školky jsem chodil také
v USA.
 
K: Tak to teda jezdíte! Jaké to je
v cizích školách? Jak se srovnáváš
s jazyky?
 
A: Do USA jsme se přestěhovali,
když mi byly dva roky.
Angličtinu jsem se naučil
sledováním Mickey Mouse
v televizi. Naučit se anglicky šlo
docela rychle. Mezi tím, jak jsem
byl v Praze, jsem se díval
na anglické pořady, a tak jsem
angličtinu nezapomněl.
Když jsme se vrátili zpět, začal
jsem chodit do třetí třídy.

Ve Švýcarsku to bylo trochu
náročnější, musel jsem se naučit
němčinu, ale když mluvím
s kamarády, mluvim švýcarsky.
Co se týká školy a výuky –
v Americe se ráno jelo školním
autobusem v půl deváté a byli
jsme ve škole až do půl čtvrté.
Měli jsme kratší přestávky, ale
velkou přestávku jsme měli až
v půl dvanácté. Venku jsme byli
třicet minut a pak jsme ještě
měli půl hodiny oběd. Na oběd
jsme si mohli vzít jídlo
z domova, anebo jsme mohli mít
kartičku, se kterou jsme si
kupovali oběd. Koupit jsme si
mohli pizzu, hamburger
nebo třetí jídlo, které se měnilo
každý den, např. hot dog.
V hodinách se nezkoušelo

před tabulí, ale psaly se testy, ty
se známkovaly od jedna do čtyř,
čtyřka je ale nejlepší. Ale tak se
asi jenom známkuje na prvním
stupni.
Ve Švýcarsku nám začne škola
dvacet minut po osmé a končí
v poledne na oběd, kdy děti jdou
domů. Pro ty, kteří nemůžou, má
škola „družinu“ s obědem. Ve tři
čtvrtě na dvě se jde zpátky
do školy na jednu nebo dvě
hodiny. Ve středu máme už
v poledne volno. Co se známek
týká, je stupnice od 1 do 6. 6 je
pro pana ředitele. Moc rád
dostávám čtyřky!

autor článku:
KRYŠTOF VEBER

třída 6. A

Vtipy
Učitel se ptá Petra: „Uměl bys mi
vyjmenoval 10 zvířat žijících
za polárním kruhem?“„Ano, devět
sobů a jeden lední medvěd.“
 
 
Maminka se ptá: „Honzíku, kdy si
konečně opravíš tu pětku
z matematiky?“ „Mami, to nevím,“
odpovídá Honzík, „paní učitelka
nosí pořád notes u sebe.“
 
 
Ptá se pan učitel fyziky: „Co je to
elektrické pole?“ „To je pole, kde
se pěstuje elektřina.“
 

 
Učitelka napomíná Pepu už potřetí:
„Neopisuj, pořád od souseda!“
„No jo, ale já to po něm nemohu
přečíst.“
 
 
U tabule: "Maruško, dělá ti ta
otázka snad nějaké potíže?"
"Otázka ne, pane učiteli, ale
odpověď."

autor článku:
DAVID ŠVEHLÍK

třída 4. C



STRANA 3 / 4

1. VYDÁNÍ, KVĚTEN 2017,

Time for poetry
About me
Josefa Horsáková (7. B)
 
J have been to Budapest,
There you don’t know what is
stress.
I have never lost my money
I can’t be always funny.
 
I have never read this book
So I don’t know how to cook.
I have eaten testy food
Now I am in perfect mood.
 
 
 

Sundays afternoon
Jiří Firbach (7. B)
 
I have met Poul
who has been to a ball.
The pub has been near
and we have bought one beer.
 
We have eaten meat
and have enjoyed our table and
seat.
The waiter has brought a drink list
but we have said good bay and
kissed.

 
 
 

My holiday
Anežka Fořtová (7. B)
 
I have visited Washington
I have met Hillary Clinton
I have visited Los Angeles
but I haven't seen many angles.
 
I have visited Tokio
I haven't eaten oreo
I have been to more countries
but at home it's better than this.
 
 
 
 
 

 

The penguin

 
Klára Pleskačová
třída 4. D

My grandfather

My grandfather’s name is Václav.
He is my only grandfather. He is
88 years old. He lives in Prague.
He smokes cigarettes. He has 3
children - Vašek, Petr and Ivana.
He has 2 grandsons and 3
granddaughters and 2 (in May 3)
grand grandchildrens.
 
He is slim.I can talk with him about
everything. I visit him about once in
three weeks. Other family
members often visit him. Members
of our family are meeting together
at his home. My cousin visits him
the most. My mum, my cousin, or

my aunt cooks for him.
 
He is catholic. He goes to church
every Sunday. I don't like, when he
tells me to go to the church. He
likes church in Hostivař, my cousin
will have a wedding there in June.
When I visit him, he tells me about
his past. He doesn't agree with my
high schools.
 
My grandfather is funny, careful
and helpful.
I love him

autor článku:
KAROLÍNA HOCHMANOVÁ

třída 9.A

Vegetarian life
People have bad opinion about the
life of a vegetarian. Mainly old
people think that it's not healthy for
us. But it is healthy lifestyle if you
know what you need to eat. You
need vitamins, proteins,
carbohydrates, fat and sugar. We
normally get most proteins from
meat, but when you decide to be
a vegetarian, you mustn't have
meat on your plate. So we need to
get protein from something else
such as soya.
Soya is a key to healthy life of
a vegetarian. It has strange taste,
but you will get used to it
eventually. I was scared to try it,
but today I can say that I like it.
You have lots of ways how to
prepare it. But it's tasteless and
odorless, so you have to give it
some flavor. Then you need
vegetables and fruits where are lots
of vitamins. You can find
carbohydrates in rice, potatoes,
fruits, milk, honey, nuts and whole

meal bread. Proteins are very
important for us too, they are in
Greek yogurt, eggs, milk and
lentils.
With fat you need to be careful,
you shouldn't consume a lot of it. It
is in oil, primarily in olive oil and
sunflower oil and in nuts too.
Another important part of
vegetarian diet is taking care of
sugar consumption. We should
consume healthy sugar such as
fructose and glucose which is
contained in fruits and vegetables.
Artifical sugar gives us energy but
only for short time and it isn't good
for our body and brain. If you
know these things, you can live
healthy beautiful life. Enjoy it every
day!

autor článku:
JITKA PRACHAŘOVÁ

třída 9.A

I nejmladší přispěli
Žáci z 1. B se zapojili do tvorby
časopisu s velkým nadšením
a mohou být příkladem ostatním
žákům naší školy.
 
Z 1. třídy vzešel nejen název
časopisu, ale žáci také přispěli
krásnými illustracemi.
 
Autorkou vybraného obrázku je
Adriana Černíková.

autor článku:
MARTINA KUNEŠOVÁ

Extra Sensory Perception

Sixth sense for blind 
 
Extra Sensory Perception is a way
of getting information about the
outside world with extra senses.
 
It is founded based on a previously
unknown senses, or the forces of
unknown nature, which allow
transmission of information.
Extrasensory perception is
a special phenomenon.

 
A person has his eyes closed and
has a mask on his eyes. The
person must know if a flashlight is
switched on or off. The person
must recognize different colors
thanks to the energy which they
emit. When the person walks with
his eyes closed, he recognizes
objects in front of him.
 
I think that for people who cannot
see it's amazing. They learn to see.
It's incredible to see different
energies of objects.

autor článku:
NATÁLIE RUSKOVÁ

třída 9.A
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All about running

Do you want to start running?
Total basis is to have quality shoes
for running. They aren’t cheap, but
if you don’t want to have bad
joints, it‘s better to buy them.

You need clothes for every
weather. In summer it’s simply, you
need only T-shirt (the best is cotton
T-shirt because it can soak sweat),
and shorts. In winter you need
windproof jacket and a scarf so
you won't breathe cold wind. Than
you only need strong will. Good
luck!

autor článku:
JITKA PRACHAŘOVÁ

třída 9.A

Books and today's generation

Today's generation is all about
internet and modern things.
 
Are books forgotten?
 
Today's world is fast and no one

has time for basic things as sleeping
or reading books.
You should take time for yourself.
Half an hour with a good book is
enough. Most of us have half an
hour every day, but we spend it
just on the internet. Why?
 
Let's try and read more!

autor článku:
JITKA PRACHAŘOVÁ

třída 9.A

Linoryt - žáci 3. A The lion

 
 

Emma Fričková
třída 4. D

Za poznáním
Poznáte, ze které věže jsou
pořízeny tyto 3 pohledy?
Napovím: první zmínka o věži
pochází z roku 1484. Věž bývala
původně dřevěná, po jejím
opakovaném zničení požárem
vznikla na stejném místě počátkem
17. století stavba kamenná.
O jakou věž se jedná?

autor článku:
DANA JANŮ

3 pohledy z jedné věže

Anketa
Vážení čtenáři, věřím, že jste se
s naším časopisem pobavili
a možná i poučili. Uvítali bychom
vaše názory, proto jsme pro vás
připravili krátký dotazník:
 
1. Který příspěvek tohoto
vydání (článek, obrázek) se
vám nejvíce líbil?
2. Co jste v časopise
postrádali?
3. Odpovězte na otázku
z článku PRAŽSKÉ VĚŽE.
Odpovědi napište na papír

a vhoďte nejdéle
do 9. 6. do schránky školního
parlamentu (uveďte své jméno,
příjmení a třídu).
 
Vaše lístky budou vyhodnoceny
a slosovány. Jeden z vás bude
spolu s autorem vítězného
příspěvku odměněn.
Těšíme se na vaše ohlasy.
 
redakce


