
 Spousta z vás určitě ani neví, co 
to je. No tak podle toho druhého slova je 
to hokej. A to první slovo „POZEMNÍ“ 
znamená, že se nehraje ani na ledě, ani na 
bruslích, ale na umělé trávě. 

POPIS HOKEJKY: Hokejka má jednu 
stranu kulatou a druhou stranu placatou a 
smí se hrát pouze stranou placatou. 
MÍČEK: Je asi stejně veliký jako míček na 
florbal, akorát míček na pozemák je tvrdší 
a bez dírek. Při tomto sportu se nesmí hrát 

rukama, nohama a ani hlavou. Míček nemůže letět výše než pod kolena, nesmí se 
sekat hokejkou do hokejky. Gól platí jen z kruhu. Hraje se v počtu osmi hráčů a je 
jeden brankář. Já tento sport hraji už osm let a hrozně mě to baví, teď jsem se navíc 
dostala do výběru národního týmu České republiky do 16 -ti let. Jinak hraju za tým 
Slavii Hradec Králové. Je to zábavný a super sport. A to je vše co bych o tomto 
sportu napsala.             Bára Chytrá, 8. 
ročník 

Pozemní hokejPozemní hokej  

Titanic 

se stavěl pod největším portálo-

vým jeřábem. Tři tisíce mužů 

usilovně pracovalo po dva roky 

do 31. května 1911. Kýl Titaniku 

byl položen v loděnici firmy Har-

land a Wolff na Queen´s Islandu 

31. března 1909. Za deset měsí-

ců, 2. dubna 1910 Titanic prošel 

zkouškami. Titanic vyplouval 

z Londýna do New Yorku. Tita-

nic pluje oceánem, ale najednou 

cestující uslyší náraz.  Narazil 

do ledovce. Kapitán po zastave-

ní lodi nařídil spouštění člunů. 

Titanic vystřelil všechny světlice. 

Po hodině se však potápí. Ob-

rovský parník se po nárazu na 

obrovský ledovec potopil 15. dubna 1912 ve 2:20. O dvě 

hodiny později připlouvá na místo katastrofy loď Carpathia. 

Bylo zachráněno 711 osob, tedy jedna třetina. Ostatních 

1489, včetně 106 žen a 52 dětí, nalezlo v ledových vodách 

Atlantiku smrt. Roztroušené mrtvoly oblečené v plovacích 

vestách objevovaly záchranné lodi ještě po týdnu. 

            Kristýna Hánlová, 6. ročník 

Trasa plavby Titaniku Kapitán lodi Edward John 
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   O animaci se zajímám tak na-
nejvýš rok, ale na dlouhou dobu jsem od 
toho upustil, protože jsem nemohl 
v počítači najít svoji první animaci. Mezi 
tím jsem hledal program, který by mi spo-
lehlivě uložil animaci, do složky, kterou 
určím sám. Takových programů jsem se-
hnal hned několik, ale jedno velké ale bylo 
v tom, že program nepojme kvantum fo-
tek a takové různé nedostatky, či složitos-
ti. Videa jsem našel až když jsem záloho-
val počítač. Takže picasa3 je na animování 
nejlepší. 

 Animace je v podstatě jenom dlouhá sek-
vence rychle se přehrávajících obrázků. 
Přehrávají se při rychlosti minimálně 8 
obrázku za vteřinu. Předmět se na animaci 
pohybuje jen proto, že animátor při každé 
fotografii předmětem pohne o pouhý mili-
metr a někdy i míň. Poté se obrázky 
v počítačovém programu spojí dohroma-
dy a přehrají, uvidíme pohyb. Na tom 
samém principu funguje i normální video-
kamera. Když natáčíte pohyb, kamera 
zaznamenává fotky pohybujícího se třeba 
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člověka, ve standartní rychlosti 30 
obrázků za vteřinu. Takže kamera je 
foťák. 

 Animaci si můžete vytvořit i vy do-
ma. Stačí vám k tomu kompaktní 
foťák, animovaná věc, lampička na 
nasvícení scény a když chceme tak si 
z papíru vytvoříme kulisy. Fotoaparát 
a předmět dáme do „startovní“ polo-
hy. Dbejte ,aby byl předmět dostateč-
ně daleko kvůli zaostření. Když je vše 
připravené, můžeme udělat první 
fotku, poté s tím pohneme a vyfotí-
me, pohneme a vyfotíme, pohneme a 
vyfotíme… Když už máte zakončeno 
to co chcete, přetáhněte si fotky do 
počítače. POZOR musíte mít nainsta-
lovaný program Google picasa3! 
Spustíte program a najdete si fotky, 
které označíte a objeví se vlevo dole 
v rámečku. Na pravé straně je ikonka 
se špendlíkem, tu stisknete a označené 
fotky se „přišpendlí“, vy s nimi může-
te dál pracovat. Nyní na příkazovém 
řádku (jak je úplně na vrchu a je tam 

soubor, zobrazit, složka atd.…) stisk-
nete vytvořit. Vyjede vám tabulka, kte-
rá vám nabídne několik věcí a mezi 
nimi i film. Vyjede vám další tabulka, 
tam zvolíte možnost „z výběru“. Na-
běhne vám editor videa, nastavíte styl 
přechodu na „časosběr“, ještě rychlost 
snímků (nejlépe 8 za vteřinu;1 minu-
ta=480 snímků). Poklepeme na první 
textový snímek, zadáme název anima-
ce. Nakonec dáme vytvořit film. Tím 
vytvoříme koncept, který se dá ještě 
upravit.  Nyní stačí jen stisknout tlačít-
ko exportovat klip. V dokumentech 
jsou obrázky, v nich složka „Picassa“ a 
tam exportovaná videa. To je celá věda. 

 

Štěpán Melichar, 6. ročník 

   Zloděj Majk   a 

tři detektivové z 

ulice 
Psalo se pátek 13 dubna, v ten 

den vykradl zloděj Majk Národní Gigantickou Banku. Ne-

byla to obyčejná banka, byla to největší banka světa.  Bylo 

to všude v novinách a v televizi. A zrovna z milionu lidi 

se na televizi dívaly 3 děti, které byly ze stejný ulice.  

Jmenovali se Petr, Adam a Alvin. Znali se moc dobře, 

chodili do stejné školy i do stejně třídy a Alvin řekl, že by 

ten případ mohli vyřešit. Petr řekl, že v televizi našli 

stopy, že utíkal do Andresovi ulice, tak tam 3 kluci po 

škole šli.  Přišli do Andresovi ulice,  šli do divného domu 

číslo 77.  Lupič spal, a tak zavolali rychle policii a ti ho 

zatkli. Ze tří kluků se stali hrdinové. Všichni na ně byli 

hrdí a starosta města jim dal 1 věc, co si přáli. 

  Ondra Musil, 5. ročník 

 

videosekvence 

  



 

Barvení vajíček 

 jsou podle staročeské-

ho jazyka „VELIKÁ NOC“ oslava jara. Patří k nejstarším svátkům vůbec. 

Poprvé se objevili u ŽIDŮ.  Křesťanské Velikonoce jako svátek umučení a 

vzkříšení Ježíše Krista. Velikonočnímu pondělí a neděli předchází tzv. zelený 

čtvrtek (začátek tří denní oslavy Velikonoc), velký pátek (den kdy byl ukřižo-

ván Ježíš) a bílá sobota (Bílá sobota je posledním dnem půstu). Velikonoční-

mi zvyky jsou pečení beránka a mazance, zdobení vajíček a pletení pomlázek 

na pondělní koledování. Symboly Velikonoc jsou zajíček, vajíčko, beránek a pomlázka.   

              Filip Urbášek, 8. ročník 
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Jsou tu zase Velikonoce, a protože každý má rád barvení vajec, tak je tu návod jak udělat různé 

druhy barevných vajec.         

 

 Barvení vajíček v cibuli

  

 Postup: 

do hrnce s vodou dáme  

slupky z cibule a uvaříme. 

 

 

                    

. 

Barvení vajíček gumičkami 

Postup:  
Opatrně si připevníme gumičku 

na bílé vejce a namočíme jej 

do jedné barvy 

Barvení vajíček octem 

 

Postup: 

Vajíčka uvaříme, obarvíme barvami na  

vajíčka, potom vezmeme párátko se špičkou, 

namáčíme ho do octa a malujeme, co chceme. 

Milan Vencl, 6. ročník 

Anežka Postlerová, Lenka Málková, Bára Hockicková, 

Matyáš Chytrý 



Upozornění: toto je můj náhled na svět, jelikož dneska je tolik nadhledů na zkázu člověka těžko říct, kdo 

má pravdu. Nemusíte se mnou souhlasit, ale byl bych rád, kdyby vám tato úvaha nějak pomohla k vašemu 

přemýšlení o této zemi. 

 Antropocén je nový název pro období, kdy se lidské aktivity stávají jednou z velkých globálních 

sil. Je to období kdy lidstvo staví obrovská města, mrakodrapy, kácí lesy, ničí zemi. Spousta lidí řekne, že 

jsem pesimista a že přeháním, jsem blázen, který jde proti zvykům a společnosti? Jak oni si můžou říct, že 

je vše v naprostým pořádku? Ne, změny jsou víc než zjevné. Proč máme takový vliv na planetu jak roste? 

Je hlavní příčinou růst populace? Nebo je to životní úroveň, která znamená vyšší spotřebu energie a dalších 

zdrojů? Nebo technologie, které nabízejí způsoby využití a spotřeby? Ve hře hrají tři faktory, nárost popu-

lace, nadbytek, technologie, tyto faktory se rovnají obrovskému lidskému vlivu. Od roku 1900 světový 

nadbytek a technologie rostl rychleji než populace. Je hlavní nárust třech faktorů ropa? Ropa vznikla roz-

kladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. Název ropa pochází z polštiny, v překladu znamená „hnis“, a 

jaký je význam ropy? 95% veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy, 95% dopravy zprostředková-

vají ropné deriváty, 95% veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu, na výrobu jednoho 

typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti. Ropa je využívaná u kaž-

dé masové výroby, přepravy a pěstování zemědělské produkce. Moderní zemědělství jak jej známe dnes se 

od nástupu petrochemického průmyslu po druhé světové válce stalo závislé na použití herbicidů, pesticidů 

a umělých hnojiv vyráběných z ropy. Dříve běžné použití přírodních hnojiv a přirozených pesticidů a her-

bicidů - tedy s minimem ropných a chemických produktů - je dnes metodou tzv. biozemědělství. Ropa 

osvobodila lidstvo od práce na polích, díky ropě získali někteří lidé nevídaný luxus. Naší společnost cha-

rakterizuje jedno heslo „rychleji a rychleji“. Počet obyvatelstva se za posledních šedesát let téměř ztrojná-

sobil. Přes dvě miliardy lidí se přestěhovali do měst. Čínské město  Šen-čen je metropole se stovkami mra-

kodrapů a s 9 miliony obyvateli, ještě před čtyřiceti lety to bylo město, které mělo jen několik tisíc obyva-

tel. V Šanghaji je 19 210 000 obyvatel a tisíce mrakodrapů. V současnosti žije ve městech polovina ze sed-

mi miliard lidí. Amerika jako první začala využívat ropu, díky ropě se stali z farmářů zemědělští výrobci. 

Lidé byli nahrazeni stroji, litr ropy dokáže vygenerovat tolik energie jako sto párů rukou za dvacet čtyři 

hodin, traktory však využívá jen tři procenta zemědělců. Naše zemědělství je nyní založeno na ropě, žijeme 

v nevídaném luxusu, ale náš život je zcela závislý na ropě. Město Dubaj je jedno z největších stavenišť na 

světě, je to místo ve kterém se nemožné stává možným třeba budování umělých ostrovů. Dubaj si může 

dovolit importovat miliony tun materiálu, může vystavět les mrakodrapů, či dokonce sjezdovku uprostřed 

pouště. Dubaj je město kde „platí čím více tím lépe“, je to město kde se ty nejbujnější sny stávají skuteč-

ností. Myslím že její vztah k přírodě je takový „nic není přírodě vzdálenější než Dubaj a nic není na příro-

dě víc závislejšího než Dubaj“. Další problém lidstva je kácení deštných pralesů. Někde jsem četl, že kaž-

dý rok zmizí 13 mil. hektarů deštného pralesa, to je území jako dvě České republiky. Deštný amazonský 

prales byl už z 20% vykácen. Místo stromů jsou plantáže s obilím, sójovými boby. 95% těchto bobů se 

spotřebuje na krmení dobytka a drůbeže v Evropě a Asii. Když stromy z deštných pralesů hoří, uvolňují 

obrovské množství uhlíky, 20% skleníkových plynů uvolňovaných do atmosféry je zapříčiněno kácením 

pralesů. Ropné tankery jsou stále větší a větší a spotřeba energie taky. Naše potřeby jsou jak bezedná pec, 

která si žádá víc a víc paliva. Naše lidstvo se řítí do záhuby! Takovou větou bych měl ukončit tuto úvahu, 

jenže na pesimismus už je pozdě protože po celém světě chodí každý čtyři děti z pěti do školy, vzdělání 

nikdy nebylo dostupné tolika lidem. Každý od nejbohatšího po nejchudšího může něčím přispět, kdykoliv 

jakkoliv můžeme, i když je to jen recyklace odpadu, nebo si jen více hledět toho, co nakupujeme, to je 

ohromný krok. Království Lesotho, jeden z nejchudších států, investuje do vzdělání svých obyvatel nejvíc 

na světě. Katar jeden nejbohatších států světa otevřel své brány nejlepším univerzitám. Kostarika nemá 

žádnou armádu, peníze investuje do přírody. Gabon je jeden z největších vývozců dřeva, nesmí ale pokácet 

víc než jeden strom na hektar. Je čas spojit síly, není důležité vědět, co jsme ztratili, ale kolik nám toho 

zbývá. Stále ještě máme polovinu lesů, tisíce rostlinných a živočišných druhů. Všichni máme moc něco 

změnit, tak na co čekáme? Konečná věta, jak to s námi bude, není. Naše lidstvo se řítí do záhuby, ale otáz-

ka zní takto: Jak tohle bude pokračovat, záleží pouze na nás.  Jáchym Košteyn, 8. ročník 

Věk člověka – antropocén 
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Od opice k člověku  / od člověka k opici 

Láska—úvaha 

Nadpis vnitřního textu 

 Člověk by od pohledu řekl, že tento článek 
hovoří, v první řadě, o těžko říci, zda pravděpo-
dobné evoluci, podle které bychom se měli vrátit 
zpátky do stádia našich opičích podob. Většina 
lidí by po krátké rozvaze řekla, že tato teorie je jen 
pouhý nesmysl. Ale pokud se nad tímto tématem 
pořádně zamyslíte, dojde Vám, že tato teorie má 
přece jen něco do sebe.  

 V této teorii nejde tolik o to, jak se pomalu 
ale jistě vracíme zpět ke svým nápadně podob-
ným předkům, ale spíše o fyzické i psychické de-
generaci lidstva, která nás přece jen vrací zpět k 
našim chlupatým kamarádům. 

To je evoluce! Jen evoluce… 

 Rozhlédněte se kolem sebe. Co vidíte? Jen slepý, hluchý a hloupý člověk by si nepovšimnul, jak 
se vracíme zpět. Vidíte to? Jak se postupně mění naše těla a naše mozky. Stále se rodí čím dál tím víc 
postižených dětí (jak fyzicky, tak i psychicky) a čím dál víc lidí jsou úplně zblbnutí televizí. Místo stravy 
jaká se jedla dříve, jsou dnes na našem jídelníčku hotovky z fastfoodů a jakési pavěci z těžko říct čeho. 
Dříve nebyly děti (někdy i dospělí) tak zdegenerovaní reklamami, filmy a podobnými věcmi. Dnes díky 
těmto uvedeným faktům a mnoha dalším je naše lidstvo v podstatě odsouzeno k věčné blbosti a čím dál 
tím častější fyzické mutaci. Někdo by řekl, že toto je jen záblesk dnešní doby a že se to brzy zase srovná. 
Ale ne, kámo. To je evoluce! Jen evoluce… 

A já,… já se neodvážím popírat. 

Než si přečtete tento odstavec, měl bych Vás informovat, že v něm moc pozitivního nebude. Co 
dodat? Co udělat pro to, aby se to změnilo? Jistě můžete se pokoušet, ale šance že vaše výsledky budou 
uspokojivé, je téměř nulová. Copak existuje na této planetě moc, která by dokázala zastavit tu odpornou 
průmyslovou výrobu potravin, nebo by alespoň zavedla do jejich obsahu pár zdravějších a přírodnějších 
složek, co by zastavily nebo alespoň zmírnily dodávání fantazii nesmyslných pořadů v éteru, či jinde? Ne, 
pokud se nezrodí Václav Havel zkřížený s Martinem Lutherem Kingem, Dalajlamou a dalšími světovými 
hrdiny. Což s největší pravděpodobností ne. A já,… já se neodvážím popírat…tu bestii, co máme všichni 

v sobě…….          Martin Jech, 8. ročník 

Co to vlastně láska je? Prý je silnější než smrt. Čím je tak zvláštní a proč jsou kvůli ní lidé šťastni i smut-

ni? Přináší bolest nebo zklamání a i radost. Slzy i úsměvy. Je to cit, co se lidé odlišují od ostatních. Jednou rozbu-

ší srdíčko a pohladí duši. Nezáleží, kdy přijde, ale jak to budeme vnímat. Záleží jen na nás a na osudu. Jak si vů-

bec představujeme lásku? Jako květinu? Ale může kvést a vonět nebo zvadnout a uschnout. Lásku najdeme jen 

v srdcích. Lásky je prý hodně, ale proč tu jsou lidé, kteří se nemohou dočkat? Není to spravedlivé? Samozřejmě, 

že ne, ale co je v životě spravedlivé? Ale i tak je láska úžasný pocit. Když myslíte jen na jedinou osobu. Celý den 

přemýšlíte, co jí povíte, až jí uvidíte, ale když ten okamžik přijde, stojíte a mlčíte, díváte se do prázdna. Čas jako 

by nebyl a nic kolem neexistuje. Cítíte jen silné bušení srdce. Je to strašně silný pocit. Nejste schopni myslet na 

nic jiného než na osobu, kterou milujete. Hlavou se vznášíte v oblacích. Všechno zakryto růžovou mlhou. Každý 

z nás prožívá lásku jinak. Láska nejde popsat slovy. Každý z nás má v sobě cit pro lásku. Je to hluboký cit, zůsta-

ne uvnitř. Nikdy nezmizí. Lásku nepřemůžeš. Nemůžeš jí popřít. 

          Dan Zahradník, 8. ročník 
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Stronghold Crusader – Mini recenze 

 Zdravím Vás u malé recenze o hře jménem 

Stronghold Crusader. Tuto hru vydala firma Firefly Studio. 

Hra se odehrává v 12. století. Hraje se za krále a hlavní 

dění je v Anglii.  

 V menu si můžeme vybrat, jestli chceme hrát křížo-

vou výpravu, anebo si stavět do nekonečna. Je zde i mož-

nost hrát on-line, lan (přes Hamachi, GameSpy Arcade, 

game ranger). V křížové výpravě jsou mise, které plníte a 

dostáváte se dál a dál, nebo vlastní hru, kde si vyberete mapu, počet soupeřů a také jaké soupeře. 

Máme na výběr desítky map, například pro 2 hráče, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 hráčů. Je možnost nastavit si 

soupeře, které chce proti sobě. Jsou tu NPC (bot, druhá strana pc, která je naskriptovaná  na danou 

hru a událost) jménem Krysa, Had, Prase, Vlk, Emir Omar, Richard, Saladin, Suldan, Král Filip, Ni-

zar, Wazir, Opat, Bedřich. Můžete hrát proti nim, být s NPC v týmu anebo můžete hrát proti ostat-

ním sami. Ve hře je menší lišta, ve které jsou budovy, hradby, věže, ovocné sady, chmelnice, obilné 

pole, opatství, chrámy, sýpky, pivovary, mlýny, pekárny, a hospoda. Účelem této hry je dobýt 

všechny nepřátelé. Toto je všechno k recenzi o hře Stronghold Crusared. Užijte si hraní. 

           Petr Hejzlar, 9. ročník 
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 Ze školního kola jsem se dostala spolu se svými spolužáky Luká-

šem Dyntarem, Filipem Švejdou a žákem 6. třídy Vojtou Palenčárem do 

okresního kola, které se konalo v úterý 10.4 v Rychnově. Připravovala 

jsem se na poznávání rostlin a živočichů, hlavně jsem se soustředila na 

lišejníky.  

 Byla jsem překvapena, že jsme preparovali kopřivu. Nejprve jsme 

odloupli část pokožky a dali jej na podložním sklíčku pod mikroskop a 

pozorovali jsme její chloupky. Poté jsme nakreslili, co jsme viděli pod mi-

kroskopem a odpověděli na pár otázek. Pak jsme ještě pod lupou pozoro-

vali trny růže a trnky. Po praktické práci s mikroskopem jsme šli na pozná-

vačku.  

 Poznávali jsme 15 rostlin a 15 živočichů. Pak jsme psali poměrně 

těžký test. Když jsme dopsali test, čekali jsme na výsledky a vyhlášení ví-

tězů.  

 Byli jsme napjatí, jak to dopadne. Mile mě překvapilo, že jsem se 

umístila na 3. místě. A také jsem se dostala do krajského kola, které se 

bude konat v Hradci Králové.  

    Lucka Mičková, 7. ročník 

 

Biologická olympiáda 2012 Chameleon jemenský 
Patří mezi velké druhy chameleonů. Samci dorůstají 

až 50 cm a samice až 40 cm. Samci mají na hlavě 

nápadnou přilbu (5-4 cm) samice ji mají menší. Cha-

meleoni mají oválné zavalité tělo. Dokáží koulet 

očima. 

Zde jsou zásady jak chameleona chovat. 

- chovat odděleně  

- vhodné terárium ( 600-700 l ) 

- terárium postavené na výšku. 

- osvětlení—žárovka  ( 60 w. ) 

- teplota 32-34°C 

- květiny, větve a dekorativní pozadí 

- pravidelně rosit 60-70% 

- potrava (hmyz, mladé myši, ovoce) 

Denisa Machová, 6. ročník 



STARÉ HRADY 

Jak se může stát z člověka „GEEK“ neboli hráč… 

 V tomto čísle časopisu jsem se rozhodla psát o Starých hradech, protože jsem tam byla s rodiči na 
výletě.  

 Staré hrady je hrad, kde vládne pohádkový čaroděj Archibald  I..  Když  jsem tam byla s rodiči a 
bráchou, tak nás u vchodu přivítala čarodějnice, vešli jsme na hlavní nádvoří, kde bylo uprostřed  podium, kolem 
kterého byly stánky, třeba se skleněnými postavičkami. Potom jsme šli na nádvoří, kde byla studna, kolem které 
jsme šli do malého krámku, abychom si koupili vstupenky do sklepení. Museli jsme asi 30 minut čekat, až přijde 
průvodce. Když přišel, tak jsme sešli po schodech k silnici, tam nám průvodce řekl, jak se máme chovat a hned po-
tom jsme šli do skřítkária, kde v první místnosti bylo několik skřítků, o kterých nám něco řekl. Po skřítkáriu jsme šli 
do sklepení, tam jsme viděli domácnost obra Zeliáše a jeho ženy Knedlindy, čertovskou domácnost a školu, ledové 

království, kde vládne Minus Celsius IV. a vodnické království, kde vládne král Škebla a jeho dcera princezna 
Ráchanda. Když skončila prohlídka, tak jsme jeli domů. Doporučuji jako rodinný výlet. 

          Monika Prázová, 7. ročník 

síte hrát. Chcete být výborní? 

Musíte hrát pořád. Této závislosti 

říká „NETOLIZMUS“. Můj po-

hled na toto téma je takový, že 

hraju také. Většinou hraji závodní 

hry nebo simulátory, žádné masa-

kry nebo jiné takové. 

Čenda Rada, 8. ročník 

Závislost na hrách se projevuje, jak u 

koho. Udává se, že je už od 8-47 hodin 

týdně hraní na PC či herních konzolích. 

Závislost na hrách je stejná jako jiné 

(drogy). Lidé potom třeba zapomínají 

jíst, nechodí ven, nespí, opouštějí je  

kamarádi, jelikož jim stačí ti virtuální. 

Někteří jedinci dokonce kvůli agresivitě 

her začínají být agresivní stejně jako 

hra, ale neuvědomují si to. Krev, zabíje-

ní a za každou cenu postoupit dál a po-

razit nepřítele, toto jsou priority dneš-

ních PC her. Odhady tvrdí ,že je na 

světě asi 10% populace, ale zřejmě jich 

je více. Chcete být ve hrách dobří? Mu-
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Domácnost obra Zeliáše a jeho ženy SKŘÍTKÁRIUM  
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Móda podle celebrit? Ne, děkuju.  

Móda je důležitá hlavně pro celebrity. Celebrity musí být vždy 

dobře oblečené, kdyby náhodou potkali nějaké novináře nebo pa-

parazzi. Já jsem toho názoru, že každý by měl mít svůj styl, ať 

je jaký chce. Jakmile jsou celebrity “nestylově” oblečené, je z 

toho skandál. A nejde tu jen o celebrity. I ve škole vás přece 

každý “ukamenuje” za to, že nejste oblečený tak, jako všichni 

ostatní. Takže moje rada: OBLÍKEJ SE TAK JAK CHCEŠ, A 

NEŘIĎ SE PODLE OSTATNÍCH. 

Móda na zbláznění, aneb co dnes letí! 

Nevíte si rady s tím co na sebe? Moje rada: KOUKNI SE OB-

ČAS, CO SE NOSÍ. Každý má rád něco jiného. Někdo chce vy-

čnívat z davu, někdo chce vypadat drsně, někdo vážně a někomu 

je to úplně jedno. V dnešní době se móda rozděluje na několik 

„stylů“. Co se takhle mrknout na nějaké celebrity? Pod člán-

kem tu máme ukázku: 

← Cher Lloyd je „nová“ britská zpěvačka. 

Když se pozorně podíváme na fotku, tak vidíme, že má 

ve vlasech šátek jako „uklízečka“, což se teď opravdu nosí. 

Nemá moc výrazně nalíčené oči  

ale rudá pusa krásně vyčnívá. 

Kožená černá bunda ladí k látkovým kalhotám 

 s leopardím potiskem. 

Jako doplněk použila kabelku,  

která je stejně s kalhotami s leopardím potiskem. 

Bohužel se k tomuto oblečení moc nehodí. 

Velký šátek okolo krku zakrývá celé  

černobílé tričko, což je docela škoda. 

Cher je ale opravdu stylová. 

HODNOCENÍ:                                      ( z pěti  ) 

Andrea Gažiko- vá a Klára Kárníková 8. ročník 

 

 

Přijde manželský pár do čínské 

restaurace. Usadí se, přiběhne číšnice: 

“Co si dáte? Máme kočičí nožičky, psí 

steaky….“ 

Žena se zhrozí: „Ježkovy voči!“ 

„Výborná volba madam.“ 



10 otázek pro Patrika Kříže 
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Ahoj, tak nejdřív by ses nám mohl trochu představit?                                                                                                     

P: Ahoj, jmenuju se Patrik Kříž, je mi 18 let a bydlím v Dobřanech, 

kde jsem také navštěvoval Základní školu Trivium plus o.p.s. Dobřany 

a už třetím rokem dělám freesking.                                                                                                     

2. A co to vlastně freesking je?                                                                                                            

P: Freesking je vlastně nový druh lyžování. Nejde vůbec o ježdění na 

sjezdovce, ale ve snowparku na překážkách nebo skákání na skocích. 

Je to freestyle a jde hlavně o to, bavit se jízdou a bavit lidi.  

3. Co musí člověk udělat, aby byl tak dobrý jako ty?                                                                       

 P: Aby byl tak dobrý jako já, tak raději nic, nebo bude akorát naštvaný. Hlavní je hodně jezdit, aby to bavilo, posouvat to dál 

a dál a učit se z chyb.  

4. Kolik takové freeski stojí ?                                                                                                              

P:Průměr je kolem 10 tisíc. Nejlepší stojí i přes 20 tisíc + musí se samozřejmě dokoupit vázání, které taky stojí různě třeba od 

3 do 10 tisíc…, hodně záleží na kvalitě. Lyže za 10 tisíc jsou už dost kvalitní. 

5. Máš určitě nějakého sponzora, jakého?                                                                                                        

P: První sponzor byl a je Gravity park Deštné, potom jsem měl sponzora na oblečení a to Vehicle store Hradec Králové, ale z 

toho bohužel sešlo. No a v současnosti jezdím na lyžích FACTION, což je švýcarská značka lyží. 

6. Zúčastnil ses nějakých závodů?                                                                                                                      

P: Loni jsem pár závodů objel, ale bylo to jen tady v okolí, jako je Deštná, Číhalka, Vrchlabí atd. Letos jsem jel jediný závod 

a to O'neill Soldiers, který se mi ani moc nepovedl. Přes léto chci jet nějaký závody ve skákání do vody a hlavně hodně potré-

novat. Příští zimu se chci pořádně blejsknout a jezdit na co nejvíc závodů.  

7. Máš nějaký vzor?                                                                                                                             

P: Přímo vzor nemám. Ale koukám hodně na zahraniční jezdce, na jejich videa a snažím se něco pochytit, naučit a pak to 

využít v parku. 

8. Chtěl bys být taky pro někoho vzor?                                                                                          

P: Tak vzor ani ne, protože jsem zastánce toho, že každý rider by měl mít svůj vlastní styl a být něčím osobitý. Ale jsem rád, 

když za mnou někdo přijde a zeptá se mě, jak na tohle nebo na tamto, jak to udělat a já mu rád pomůžu. Ale když už by mě 

někdo jako vzor měl, tak to určitě potěší.   

9. Kde nejčastěji jezdíš?                                                                                                                                       

 P: Nejčastěji jezdím jednoznačně v Deštném. V Česku není lepší snowpark. Ale snažím se taky hodně jezdit mimo park ně-

kde v ulicích, na zábradlích anebo stavět skoky někde ve volné přírodě. 

10. Tvůj oblíbený trik?                                                                                                                     

 P:  Oblíbené triky přímo nemám, protože mě baví celkem všechno a mám radost z každého triku, co se mi povede. Ale co 

mě asi nejvíc baví je rodeo 540, cork 720 a nebo underflip s japoncem.  

Díky za rozhovor.          Filip Švejda, 7. ročník 

 Po škole proběhla anketa, ve které 

jsem se ptala: Komu jsi fandil v hokejové 

extralize?  

Na tuto anketu jste odpověděli takhle:  

 

Hanka Smolová, 9. ročník 
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Č tená ř ske  oke nko 
 Dnes vám představím knížku, která mě opravdu zaujala, vypráví o dvojčatech, která se 
pouhou náhodou dozvěděla, že svět není takový, jaký si představovala. Je to Tajemství nesmr-
telného Nikolase Flamela a první díl se nazývá Alchymista. Dvojčata Sofie a Josh Newmanovi se 
pouhou náhodou dozvěděli, že magie opravdu existuje a zjišťují,  že všechny  bytosti o kterých si 
mysleli,  že jsou pouze legendy, opravdu existují a jsou nesmrtelné. S doprovodem nesmrtelné-
ho Nikolase Flamela probouzejí své schopnosti a jsou zasvěceni do magie živlů, aby ochránili 
svět od starobylých bytostí. Je to velice dobrá kniha, která zaujme snad každého čtenáře.    

Miloš Zahradník, 7. ročník 

 

Konflikty v Evropě 

Není divu, že při tak velkém množství území, 

národů a kultur, které žijí vedle sebe v těsné blíz-

kosti, je Evropa místem mnoha dlouhotrvajících 

sporů. 

Baskicko 
Baskové, žijící v severním Španělsku a jiho-
západní Francii, mají odlišnou kulturu a je-
dinečný jazyk. Od 70. let 20. století se Basko-
vé patřící ke skupině nazvané ETA 
(Euzkada Ta Askatasuna – Baskická domo-
vina a Svoboda), která usiluje o nezávislost 
na Španělsku, uchylují k terorismu. 

Severní Irsko 
Roku 1921 získalo Irsko sa-
mostatnost. Šest okresů 
v Severním Irsku však bylo 
začleněno do Velké Británie. 
Od té doby je Severní Irsko 
dějištěm násilných konfliktů 
mezi protestanty, kteří chtějí 
zůstat součástí Velké Británie, 
a katolíky, již si přejí připoje-
ní k Irsku 

Kosovo 
Asi 90% obyvatel srbské pro-
vincie Kosovo jsou etničtí 
Albánci, z nichž většina si 
přála autonomii nebo samo-
statnost. Srbsko se sice velmi 
tvrdě stavělo proti snahám 
kosovských Albánců o samo-
statnost ,ta však byla 17. úno-
ra 2008 vyhlášena. 
 

Michal Postler, 8. ročník 
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Streaming – Online přenosy 

Co je to Stream? 

Streaming pochází z angličtiny. Což znamená u nás v Česku online přenos. Je to přenos audiovizuálního materi-

álu do webové stránky, na které je podpora pro IPC/IT neboli na online přenosy. 

Jak vypadá stream? 

Stream je obyčejná tzv. Tabulka (něco jako youtube,  jestliže je to živě přenášeno) Kde si můžete například vy-

brat pořad, na který se chcete dívat. Existuje hodně pořadů např. na webové stránce www.Own3d.tv  Zde se 

můžete podívat, jak stream vypadá. 

Proč lidi streamují? 

Je hodně důvodů proč streamovat. První je ten, že z toho můžete dostat pár peněz. Jak? Pokud dotyčná má více 

jak 4000 sledovatelů po celý den, a pravidelně pouští ADS (neboli reklamy), tak za jeden den streamování dosta-

ne 1000 viewers = 250 € (podle toho, co se streamuje). Další bod proč se streamuje je, že člověk má na youtube 

přes 4000 věrných odběratelů a nechce se mu nahrávat materiál na youtube/box. 

Linky na stream? 

Pokud máte zájem koukat se na přímý přenos z počítače. Podívejte se na: 

Justin.TV, Own3d.tv (doporučuju největší kvalita audiovizuálního materiálu), Twitch.tv 

Livestream.com. 

Doporučuju shlédnout můj stream Own3d.tv/Aliczech_Nordic_East_Solo_Q_1700+. 

          Aleš Gall, 9. ročník 

 
 

 
 

Vlk, koza a zelí 
Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce hlávku zelí. Najednou přišel k řece. Na břehu má přivázanou 

malou loď. Už chce nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opouští. Totiž, do té lodičky se všechno naráz nevejde. A když 

tu nechá vlka samotného, vlk sní kozu. Když tu nechá kozu, ta sní zelí. Jak dostane vlka, kozu i zelí na druhou stranu? Do loď-

ky se mu vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí.  

 

Nápověda: Vesničan může vézt něco i zpátky. 

Kuba Ungrád,  6. ročník 

Kdo, má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? Pavel Marek, 6. třída 

Odpovědi naleznete na poslední stránce!!! 

http://www.Own3d.tv
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Tímto vás chci přivítat do světa krásných vodních ptáků. Mohl jsem vybrat jiné vodní ptáky, ale já jsem vy-

bral tyto a doufám, že vás to bude aspoň trochu zajímat… 

Chov okrasného vodního ptactva je závislý především na rozhodnutí, jaké druhy chovat. Například kachny 

mají velký nárok na vodu (na vodě se i páří), husy a husice potřebují zase větší prostor na pastvu a na 

vodě tolik nelpí. Labutě se rády pasou, ale zároveň potřebují prostornou vodní hladinu, protože z vody 

vystupují jen nerady. 

Toto je krásná Kachnička Mandarínská! 

Ale potichu ať ji nevylekáte! 

  

  

 

 

Tady plave Kachna Karolínská  ! Po-

zorně se podívejte, ale ať neuplave, ještě ji budeme potřebovat! 

 

Lukáš Dyntar, 7 ročník 

 

 

 

Dnes bych Vás chtěla seznámit s jarem v Orlických horách. Předpokládám ovšem, že ho všichni znají a tak ho chci 

připomenout pár obrázky. Tyto fotky fotil fotograf a spolužák Štěpán Melichar. 

 

 

Tato nádherná: Labuť Černá je 

jiná než známější Labuť Velká. 

Má červený zobák a černé peří. A 

pro mě je i hezčí, ale nikdo jí to 

neříkejte.   

Pozor ať vás nezraní! 

Narcis žlutý. Dosahuje výšky až 40 cm. Vyskytuje 

se technicky vzato všude na světě. Vykvétá brzy na 

jaře, už v březnu až dubnu. 

Prvosenka jarní (lidově Petrklíč). Vyskytuje 

se zvláště v Evropě, v teplejších polohách, 

dokáže však přežít i v severním Skotsku. 

Může i s květem dosahovat výšky až 25 cm. 

Violka vonná (Fialka). Dosahuje výšky 

až 20 cm. Kvete v březnu až dubnu. Její 

květy krásně voní a jsou většinou tmavě 

fialové.  

Šárka Šimůnková, 6. ročník 



 Jóga-Pozdrav Slunci 
Ráno je dobré se protáhnout. Pomáhá při bolestech a 

depresích.  

 

1. Narovnat se a dát dlaně k sobě. 

2. Vzpažit a zaklonit se. 

3. Dotknout se země. 

4. Pravou nohu posunout dopředu a vytáhnout se. 

5. Pravou nohu posunout dozadu do střechy. 

6. Položit se. 

7. Zvednout hlavu. 

8.Vytáhnout se do střechy. 

9. Pravou nohu posunout dopředu a vytáhnout se. 

10. Pravou nohu posunout dozadu a dotknout se země. 

11. Vytáhnout se do stoje a vzpažit a zaklonit se. 

12. Narovnat se a dát dlaně k sobě. 

   Tereza Martínková, 6. ročník 
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Coldplay 
Vstupenky v prodeji v síti 

www.ticketpro.cz 

Ceny vstupenek 1200-2250 

Datum konání: 16. 9. 2012 

Kde: Praha-sinot tip aréna 

Red Hot Chilli Peppers 
Datum konaní: 27. 8. 2012 

Kde: Synotip Arena,Praha 

Vstupenky v prodeji od 12. 12. 2011 

Vstupenky v síti  www.ticketpro.cz  

Ceny vstupenek: 1490-2490 CSK 

Bruce Springlsteen & The E Street Band 

Datum konání: 11. 7. 2012 

Vstupenky v prodeji v síti Ticketpro www.ticketpro.cz 

Vstupenky v prodeji od 5. prosince 2011 

Ceny vstupenek: 1100-1950 KČ 

 

Katka Jechová, 6. ročník 

Kam na brigádu? Co třeba k rybářům? 

Na rybářské brigády můžeme chodit od 15 

let. Každý rybář musí mít splněno 25 ry-

bářských brigádnických hodin. A co se dě-

lá na rybářské brigádě? 

1) výlovy rybníků  

2) krmení ryb 

3) slovování potoků a pstruhů 

Miloš Rampír, 9. roč-

ník 

 

http://www.ticketpro.cz
http://www.ticketpro.cz
http://www.ticketpro.cz
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Moc peněz? 
 V současné ekonomické krizi se peníze stávají hlavním stresovým faktorem. Průzkumy prováděné v 

USA ukázaly, že osm z deseti Američanů se nejvíce stresuje právě finančními otázkami a zhruba polovina 

dotázaných má obavy, že nebude mít v budoucnu dost peněz na uspokojení základních životních potřeb své 

rodiny. (Problém je ovšem taky, že většina lidí pořádně neví, co to jsou základní potřeby a zahrnuje do toho 

blbosti.) Psychologové i ekonomové se shodují v tom, že takové obavy existují i v dobách prosperujícího 

hospodářství, ale v období ekonomické krize dokážou ovlivnit psychiku člověka i jeho jednání, narušit nebo 

dokonce rozvrátit přátelské a společenské vztahy v rodině a okolí. Aby se tomu člověk ubránil, měl by podle 

některých psychologů přehodnotit vnitřní poměr k penězům, k jejich důležitosti a vytvořit si nové životní 

priority. Zároveň ale uznávají, že jen málokomu pomůže, když pod tlakem okolností přehodnotí své přístupy 

a rozhodne se, že důležité budou pro něj především citové vztahy a finance ponechá stranou.  

 Ve světě jsou dnes peníze bohužel nejen prostředkem k životu, ale i symbolem úspěchu. Jsou vyjád-

řením schopností člověka, určují jeho zařazení do určité společenské vrstvy, jsou synonymem štěstí, moud-

rosti i sex-appealu. Řada kultur dodnes zastává názor, že ekonomická prosperita patří pracovitým a schop-

ným a penězi měří hodnotu člověka. 

 Ekonomická rizika vnímá dnes většina lidí podobně, jako kdysi reagovali naši předci na nebezpečí 

v podobě divokých zvířat. Vyvolávají klasickou reakci „bojuj nebo uteč“, zvyšují agresi, nebo naopak úzkost. 

Chemické látky v mozku připraví tělo na akci a v mozku vyvolají nejvyšší stupeň pohotovosti. Svou roli tu 

hraje i hormon oxytocin, stejný hormon, který vzbuzuje láskyplné vztahy k milovaným osobám nebo členům 

rodiny. V tomto případě má zásluhy o láskyplné vztahy k automobilu, členství v golfovém klubu či k luxusní 

dovolené. To pak vede obvykle k neracionálním reakcím a k dalším zhoršením situace. Dá se říci, že etická 

prohlášení typu „láska a rodinné vztahy jsou vším“, zůstávají v určitých situacích pouze vyhlášeními. Peníze 

měly a mají svou moc a dodnes ve většině kultur významně určují postavení a do značné míry i štěstí a spo-

kojenost člověka. Ale pamatujte, jak řekl Karel Čapek. „Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, 

okamžiky, vteřiny.“ 

"Peníze ještě nikoho neučinily bohatým."Lucius Annaeus Seneca - římský filozof, dramatik, básník a politik 

"Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným“. Marcus Tullius Cicero - římský řečník, republikán-

ský politik, filozof a spisovatel 

Přísloví z různých zemí: Když promluví peníze, pravda zmlkne. (Řecké přísloví) 

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. (Skotské přísloví) 

Všichni nenávidí peníze - pokud nejsou jejich. (Židovské přísloví) 

Kdo nemá dluhy, je bohatý, kdo žije bez nemoci, je šťastný. (Mongolské přísloví) 

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. (Italské přísloví) 

Láska zmůže mnoho, peníze všechno. (Portugalské přísloví) 

Peníze vidí i slepí. (Čínské přísloví) 

Chudoba není hanba, ale zlo. (Španělské přísloví) 

Žít v chudobě není hanba, žít ve špíně ano. (Holandské přísloví) 

A jedno české přísloví na závěr:  

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze!   

 

Daniela Hejzlarová, 9. ročník 
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Nejdříve uvedu pár informací a zajímavostí, které se Avataru týkají:  

Avatar je americký sci-fi; fantasy film, s jehož nápadem přišel James Cameron (který, mimo jiné, režíro-

val například Titanic). Cameron plánoval natáčení filmu již v roce 1999, ovšem kvůli vysokému rozpoč-

tu, který v té době činil více jak 400 milionů dolarů, se studia rozhodla, že se s natáčením ještě chvíli po-

čká. Nakonec se na Avataru začalo pracovat o 9 let později, tudíž roku 2008, kdy se rozpočet pohyboval 

kolem „pouhých“ 190 milionů dolarů. Film trvá zhruba 2 a půl hodiny, přičemž z natočených záběrů by 

se dal udělat 6 hodinový film. Během 20 dní pokořil Avatar hranici více jak 1 miliardy dolarů, čímž se 

stal hned po Titanicu druhým filmem historie, který vydělal nejvíce peněz. Film se natáčel 4 měsíce, další 

rok se pak dotáčely chybějící scény.   Slovo “avatar“ znamená v indickém jazyce “vtělení“ (inkarnace) a 

je používáno v hindských svatých písmech jako označení vtělení boha do člověka. 

 

O čem je film  

Děj filmu se odehrává na planetě Pandora, na kterou přistane vesmírná loď, jejíž posádku tvoří výzkumná 

mise, která zde přistála kvůli minerálu, který má na Zemi cenu přesahující několik miliard. Aby ovšem 

mohli tento minerál těžit, musí se stát Avatary. Avatar byl vytvořen tak, aby co nejlépe odpovídal původ-

ním obyvatelům Pandory, modrým vysokým Na’vi.  Aby ses jimi mohli stát, napojí se na již předem při-

praveného Avatara, kterého člověk ovládá svou myslí, během tohoto „převtělení“ je člověk ve spánku. 

Hlavní hrdina Jake, který má ochrnuté nohy, toto bere jako příležitost znovu chodit. Jake se tedy stane 

Avatarem. Ovšem, aby ve filmu byla i nějaká zápletka, Jake se postupně zamiluje do místní princezny 

kmene Na’vi, Neytiri. Ve svém Avataru začne trávit skoro všechen čas a poznává místní kulturu, jazyk 

Na’vi, rozmanitou vegetaci Pandory, začíná si získávat sympatie u kmene a tráví více času s princeznou. 

Posádka vesmírné lodi dá potom obyvatelům na vybranou – buď minerál vydají sami, anebo si ho vez-

mou oni a zaútočí. Jake se proto musí rozhodnout, za koho bude bojovat v konečné bitvě. V bitvě, která 

zničí krajinu planety Pandora.  

Markéta Andršová, 9, ročník 

Velikonoční ostrovy byly kdysi krásným místem, dokud zde nezmizely lesy a porost, ale 

díky tomu můžeme vidět nádherné sochy jak na pobřeží, tak ve vnitrozemí a proč tam 

vlastně ty sochy jsou? A jak to, že tam nic neroste? Velikonoční ostrovy leží u Jižní 

Ameriky a byly objeveny cestovatelem Jamesem Cookem. Bylo zde nalezeno více než 300 soch postav jménem Moai a 

200 soch jménem Ahu. Údajně byly vztyčeny, aby se na ostrov vrátily lesy a zvěř. Kdysi zde byly lesy a dva kmeny, které 

spolu válčily zhruba 300 let, jak tak mezi sebou válčily a navzájem podpalovaly vesnice, stromy byly vykáceny a zvěř 

buď utekla, nebo vymřela. V důsledku toho první kmen vymřel a druhý hladověl do svého objevení.   

  Matěj Ježek, 6. ročník 



COPÁNKOVÝ COP 
1. Připravte si pěšinku, od ní oddělte pramen asi 2 cm široký a ten rozdělte na 2 stejné části.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   
   
  

 

 

 

 

 

3. Jednotlivé co-
pánky nezakon-
čujte  gumičkou. 
Provizorně je 
možné je sepnout 
skřipcem nebo 
sponkou. 

Účes jsem vytvořila na 
Klárce Tomášové 

z 1.třídy, Klárce za to 
děkuji. 

Aneta Moravcová, 6. ročník 

2. Z každé části 

upleťte copánek.
  

4. Stáhněte 
všechny vlasy 
dozadu, upleťte 
cop a zakončete 
gumičkou.  

5. Jednotlivé 
malé copánky 
můžete ozdobit 
barevnými 
skřipci. 

6. Účes je hotov. 

. 

Moderní sci-fi: svět 2050 

Co všechno bude na „dálkové ovládání“ nebo automatické? 
Myslí m si, ž e v řoce 2050 bude dost ve cí  ná dá lkove  ovlá dá ní , nebo áutomáticke , ále táke  dost ve cí , 
žu stáne ná mánuá lní  žřuc nosti lidí  á budeme muset poř á d de lát ne co má lo řukámá. A kdo ví , ják to 
vs e bude, ve dá se pohybuje řychlostí  blesku, tákž e nikdo neví , co se vynáležne ží třá, mu ž e to by t tř e-
bá střoj ná c tení  mys lenek ápod. 
Komunikace?  Bude mít člověk vůbec nějaké soukromí? 
Č love k bude mí t tolik soukřomí , kolik si ude lá , když  se nebude s nic í m chlubit, sve ř ovát se ápod. ták 
bude mí t hodne  soukřomí  
Energie? Prosadí se některý z nových zdrojů? 
Uřc ite  se přosádí  sve telná  eneřgie. 
Jak budou vypadat vztahy a rodiny v roce 2050?  
Podle me , to bude ope t ná c love ku, ják bude vychá žet on s ostátní mi, ták budou, oni vychá žet s 
ní m.:))))) 
Zaujala Vás tato úvaha?  
Me   tedy áno, přotož e bych  řá dá  ve de lá,  co bude  c ekát me  á moje de ti . 
          Bára Kleinerová, 9. ročník 



Ahoj Petře, tak pro začátek… jak se dnes máš? 
Ahoj Kláro, dneska se mám dobře. Dozvěděl jsem se, že jsem přijatý na obě střední školy. 
Tak to gratuluju! A na jaké školy? 
Do Dobrušky a do Rychnova na průmyslovku. 
Když by sis měl vybrat, na jakou bys chtěl spíš jít? 
Asi spíš do Rychnova, je tam více praxe než v Dobrušce. 
Dobře, a co jinak? Zahlédla jsem, že se kolem Tebe motá nějaká slečna, co mi k tomu povíš? 
Neodpovídám… 
Ok, tak mi ale pověz, plánuješ si v nejbližší době nějaký vážnější vztah? 
 Vážnější vztah? Zatím ne, ani nemám moc potřebu. Důležitá bude teďka střední škola, na které bude hodně záležet. 
To čumím! Zrovna od Tebe slyšet něco takhle „rozumného“ je docela překvapující! Jakou máš vlastně představu o bu-
doucnosti? 
Přehled o budoucnosti by byl dodělat školu, najít si práci, která mě bude bavit a doufám že to vyjde!  Až po škole bych si chtěl najít 
nějakou známost, u které budu doufat, že dlouho vydrží. 
Tak to Ti přeju, ať Ti vše vyjde tak, jak chceš. A co koníčky? Jaké máš?  
PC a občas mě ve škole baví hrát florbal.  
A co na tom PC děláš? Trávíš hodně času na Facebooku? 
Facebook mám v průběhu dne zapnutý pořád, hraju hry, upravuju obrázky, audio-video tvorba, a hraju si na „ajťáka“. 
Vááu. Chtěla bych se Tě ještě zeptat, co si myslíš o přípravě na SŠ od p. uč. Kárníkové a Vackové? 
Od p. uč. Kárníkové je příprava velmi dobrá, přijímací zkoušky jsem díky této přípravě zvládl. Nooo, a od p. uč. Vackové není 
špatná, ale mohla by na tom ještě trochu zapracovat :-D :-D. 
Tak já si myslím, že obě připravují dobře, ale na školy ses dostal a to je hlavní!  Tímto to už ukončuji, je něco co bys  
chtěl vzkázat čtenářům tohoto časopisu? 
Učte se!!!         Klára Dušková, 9. ročník 

 
 

Obsah tohoto časopisu 

je připravován žáky školy a neprochází redakční 

úpravou. Názory autorů jednotlivých článků nemusí 

vyjadřovat názory školy. 
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Odpovědi na hádanky ze strany 11 

Vlk, koza a zelí: Koza tam. Nic zpět. Vlk tam. Koza zpět. Zelí tam. Nic zpět. Koza tam  

PÁJOVA HÁDANKA 


