
 

 
 

ZŠ TGM Hodkovice nad Mohelkou, číslo 2, 2010/2011, ročník 18, 180 výtisků 

 



Ahoj, milí čtenáři Termita!  
 
   Dostáváte do rukou vánoční číslo našeho školního časopisu a můžete se těšit, že v něm objevíte své oblíbené pravidelné 
rubriky, ale také jiné zajímavé články, rozhovory, recepty a nezklamou Vás určitě DRBY Z VRBY, které jsme v tomto čísle 
pojali trochu jinak!!!! 
   Vánocemi žije samozřejmě i celá naše škola. Před týdnem se jí prohnali čerti doprovázení Mikulášem 
 i andělem, ozývá se zpěv koled, ve třídách i na chodbách se objevuje vánoční výzdoba a vysoká okna naproti sborovně 
nahradily namalované svíčky – předzvěst vánočního představení. 
Tak si Vánoce pořádně užijte a do nového roku vykročte tou správnou nohou! 
                         
                                            Přejeme příjemné čtení. 

Vaše Termitiště 
 
    

UčiUčiUčiUčitelé a žáci základní školy Vás srdečně zvou na školní představenítelé a žáci základní školy Vás srdečně zvou na školní představenítelé a žáci základní školy Vás srdečně zvou na školní představenítelé a žáci základní školy Vás srdečně zvou na školní představení    
 

VÁNOČNÍ HRAVÁNOČNÍ HRAVÁNOČNÍ HRAVÁNOČNÍ HRA    
uskuteční seuskuteční seuskuteční seuskuteční se    

 

vvvv    pátek   pátek   pátek   pátek   17.prosince 201017.prosince 201017.prosince 201017.prosince 2010            
 

vvvv    17.00 hodin17.00 hodin17.00 hodin17.00 hodin (první představení) a v (první představení) a v (první představení) a v (první představení) a v    18181818.00 hodin.00 hodin.00 hodin.00 hodin (druhé představení) (druhé představení) (druhé představení) (druhé představení) 
    

Škola bude otevřená 30 minut před každým představením, Škola bude otevřená 30 minut před každým představením, Škola bude otevřená 30 minut před každým představením, Škola bude otevřená 30 minut před každým představením,     
návštěnávštěnávštěnávštěvníci si mohou prohlédnout výstavku vánočních prací žákůvníci si mohou prohlédnout výstavku vánočních prací žákůvníci si mohou prohlédnout výstavku vánočních prací žákůvníci si mohou prohlédnout výstavku vánočních prací žáků 
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ŽIVOČICHOPIS PODLE 5.A a 9.A 
 
   Víte, proč se říká, že má kočka devět životů, nebo proč chameleón mění barvy? 
Že nemáte ani tušení? Tak to si musíte přečíst, co vypátrali páťáci a deváťáci.  
Jako inspirace jim posloužila knížka Miloše Macourka Živočichopis 

KOČKA 
O kočkách se říká, že mají devět životů. A víte, kde je vzaly? Jednoho dne úplně obyčejná kočka našla 
tajný vchod do jeskyně a tam byl poklad. Kočka šla blíž a blíž a najednou se před ní objevil drak. 
Kočka nevěděla, jak utéct, a najednou uviděla, jak se nad pokladem objevuje východ. Kočka chtěla 
poklad vzít ukázat domů, a tak si nasadila  kouzelný náhrdelník na krk. Ale mezi tím, jak si ho 
nasazovala, drak jí na hlavu shodil obrovský balvan. Drak už se radoval, když vtom kočka vstala a 
draka přemohla. Když kočka došla domů dědeček kočičák jí řekl, že je to kouzelný náhrdelník. Proto 
mají kočky devět životů                                          Eliška Pelešová 5.A 
SLON HUGO 

Žil byl jeden slon. Jmenoval se Hugo a bydlel na sloním 
ostrově v obří noře. Byl však bláznivý a všechno dělal naopak. Jednoho dne se 
nudil, tak si řekl, že navštíví svého starého kamaráda. Vylezl nad zem a vydal se 
k jeho obřímu stromu. Normální sloni totiž bydleli ve větvích. Na úřadě mu to 
sdělili, ale vše zase obrátil. Zamával ušima, vznesl se a zamířil ke stromu č. 313, 
číslo popisné jeho kamaráda. „ Nashle,“ pozdravil ho Quido, když otevíral dveře. „ 
Nashledanou,“ odpověděl 
Hugo. „ Nechoď dovnitř,“ pozval ho Quido. Protože si často ze svého kamaráda 
dělal legraci, i dnes si na něho 
něco přichystal. „ Dnes v televizi jsem sledoval Svět rekordů a 2 sloni se 
předháněli, kdo má delší chobot,“sdělil Hugovi. „A kdo vyhrál?“ ozval se zvědavý 
Hugo. „Nevím, ale tak jsem si říkal, jestli bys to nezvládnul….“ „Já že bych to 
nezvládnul?“rozlobil se Hugo. A ihned dával chobot na hlavu a snažil se ho nacpat 
za uši. „Taky si nemyslím, že zvládneš vydržet takhle už do začátku života.“ „To 
víš, že nezvládnu!“ odsekl Hugo a odmítal se hnout, protože chtěl Quidovi 

dokázat, že může mít chobot na hlavě, jak dlouho se mu zachce. Po pár hodinách už ho to ale přestalo bavit,  
a tak řekl Quido Hugovi, ať přestane a že zas budou kamarádi. 

 Pavla Nejedlová  9.A 

KOČKA    
O kočce se říká, že má devět životů. Tato domněnka se kdysi začala říkat v Afghánistánu. Každý den měl král na talíři 
devět kočičích tlap. Jednoho dne prohlásil:,,Kočka má od teď devět životů.“ Hned druhý den vzali jedné rodině kočku a 
začali to na ní testovat. Nejdříve ji vyhodili z bálkonu, ale spadla do sena. Oni to nezjistili a dali králi za pravdu. Proto se 
po celém světě říká, že má každá kočka devět životů.                      Bára Bohmová 5.A 

MÝVAL SMÍVAL 
      V jednom malém domečku žil mýval se svojí rodinkou. Jelikož byl pořád 
smutný,říkali mu Smíval. Většinou chodil s kamarády na pokec do klubu ukecálků. Ale 
tento den byl naprostojiný, protože když přišel do Ukecálkova, aby ostatním sdělil 
novinky, nikdo tam nebyl. Smíval, velice smutný, ani nespěchal domů. Jaké ho ale čekalo 
překvapení……Jeho dvoreček byl plný jeho kamarádů, kteří ho překvapili oslavou  
jeho vlastních narozenin. Předali mu krásné dárky a zvířecí slečny polibky. Na Smílavově 
čumáčku se objevil radostný úsměv i pár slziček. Byl tak šťastný……A od té doby se 
nepřestal smát.  
To byl konec smutného Smívala. Zdraví vás Radostmíval.                       
            Veronika Gellnerová 9.A



 
CHAMELEÓNCHAMELEÓNCHAMELEÓNCHAMELEÓN    
Chameleón umí koulet očima a měnit barvu, ale odjakživa to tak není. „Chci mít barvu jako támhleta opice, zebra nebo 
jako pštros, který zakopl o myš a spadnul do bláta.“  
V tom ho uslyšel kung-fu panda. „Běž za malířem, ten tě zmaluje, že se na listu nepoznáš.“ Tak chameleón šel za malířem 
a než tam dorazil,uplynul rok. „Vy jste ten malíř?“ „Ano, copak vás k nám přivedlo?“ 
 „Chci se nechat namalovat. Jenže je tu jeden háček. Já jsem na barvu alergický!!!“ 
„To nevadí,“odpověděl malíř a začal malovat. Ale když byl u oka, oko se mu zvětšilo. A také i to druhé! 
 Že je zle věděl i chameleón. Viděl, že se jeho kůže zbarvuje každou minutu na jiný odstín. A tak teď koulí očima, aby 
věděl, jak zrovna vypadá…                                                           Andrea Erbanová 5.A 

 
KŘEČEK TOMÍKKŘEČEK TOMÍKKŘEČEK TOMÍKKŘEČEK TOMÍK    
Všichni si myslí, že křeček pořád jí. Ale on si dá jenom jednu celou malou mrkev za 14 dní. Stalo se to takto. Jednoho dne 
byly KŘEČČÍ ZÁVODY v tom, kdo toho nejvíce sní. Závodníci se připravovali na startovních polích. Připravovali se, že 1 
rok nejedli, aby toho co nejvíce snědli. Křeček Tomík měl číslo 9. Už odstartovali závod a už se jí. Jedl, jedl, až se přejedl. 
Sice byl na 2. místě, ale 2 měsíce mu bylo z toho závodu špatně. Na závodništi byl celý nafouklý a od té doby jí strašně 
málo, protože se bojí, aby se zase nafouknul. 

Leona Menčíková 5.A 
 
 
 

Zimní rekordy a zajímavosti  - na webu vypátralo Termitiště 
 
• Betlémské světlo je  jedna z novodobých tradic. Rozvážejí ho skauti. Každý rok se zapaluje v Betlémě a poté putuje 

Evropou, z Vídně se dostává do Česka a posléze i k nám do Hodkovic ☺     
      V ČR je k dostání v knihovnách, kostelech, trzích, na náměstích atd... 
 
• Největší člověkem vyrobený rampouch měří 11,1m a váží 26 tun     
 
• V roce 2008 padl rekord nejdelších lyží na světě dlouhých 534m  
• V neděli 11. února 1929 klesla v Ostravě stupnice teploměru 
 na minus 38 stupňů Celsia, na Těšínsku bylo ještě o čtyři stupně chladněji. 
 Meteorologové potvrdili, že takový mráz v Ostravě nebyl sto třicet let, tedy 
 od doby, kdy se teplota ovzduší začala měřit. Noviny upozornily, že na mnoha 
místech nelze mráz změřit, protože většina obyčejných teploměrů tak nízkou  
stupnici nemá.  
 
• Největší sněžení - Celkem 31 102 mm sněhu napadlo od roku 1971 do roku 1972 v 

Paradise Mount Rainier ve státě Washington v USA. 
Největší zaznamenaná hloubka sněhové pokrývky dosahovala 11,46 metrů a byla naměřena v Tamaraku ve státě 
Kalifornie v USA v březnu 1911. 

 

• Nejvyšší počet mrtvých a škod v důsledku sněhové bouře - celkem 500 lidí zahynulo při sněhové bouři, která se 12. 
až 13. března 1993 přehnala po celém východním pobřeží USA.. Bouře, kterou jeden z meteorologů charakterizoval 
jako "vánice se srdcem sněhové bouře a duší uragánu", způsobila škody ve výši 1,2 miliardy dolarů. 

 
• V roce 2008 padl rekord nejdelších lyží na světě dlouhých 534m pro několik set lidí. 
 

• Vánoční rekordy 
Nejdelší český vánoční řetěz vytvořili v roce 2008 v Karviné. Řetěz byl vytvořen v rámci vánočních trhů a měřil 
neskutečných 16 kilometrů! Prvenství ovšem drží studenti z Dublinu, jejichž řetěz měří neuvěřitelných  
59 kilometrů. 
   
Vánočka, kterou upekli v pelhřimovském pekařství, měřila 4,5 metru a vážila téměř 50 kilo! 
Podle údajů historiků byl ale tento rekord údajně překonán v roce 1867, kdy upečená  vánočka vážila 400 kilo 
 V Bulharsku se Vánoce slaví hned dvakrát. 24. prosince a pravoslavní 6. ledna. Nechybí ozdobený stromeček  
a dárky dává děda Koleda. Tradičním jídlem je vepřové, čočka, fazole, zelí, rýže a kroužky z kynutého těsta. 



Anketa o zimě 
 

Tak jako vždy jsme šly do města vyzvídat odpovědi na tyto otázky: 
 

1. Skočili jste někdy nazí do sněhu? Jaké to bylo?- Jedna žena řekla, že skočila   
a že ji viděla celá vesnice. Prostě TRAPAS 

2. Nosíte  čepičku s bambulkou? A jakou??- Ano mám moderní růžovou. No jo, no. Holčina… 
3. Podpálili jste někdy vánoční stromeček? A  jaké byly následky?- Jedné ženě chytily  vlasy. 

4. Máte nějaký zážitek spojený se zimou?- Prý snědla počůraný  sníh, když byla malá.. 
 
 

 
1. Skočili jste někdy nazí do sněhu? Jaké to bylo? 

Ano, nebylo to příjemné,málem mi umrzl… 
Ano,když sem byla opilá 

Ne, nejsem cvok 
 
2.Nosíte čepičku s bambulkou? A jakou? 

Ne, udělal bych si ostudu 
No jasně, růžovomodrou 

Chtěla bych šedou 
 
3.Podpálili jste někdy vánoční stromeček?  
A jaké byly následky? 

Ano,trochu nám ohořela stěna 
Ano, i s kobercem 
Jo, shořel barák 

 
4.Máte nějaký zážitek spojený se zimou?? 

Málem jsem se utopil 
Srazila jsem všechny lyžaře, co stáli frontu 

Ano, zlomila jsem si nohu na bruslích 
Pranostiky a přísloví k zimě...Pranostiky a přísloví k zimě...Pranostiky a přísloví k zimě...Pranostiky a přísloví k zimě...    

    Pranostika  je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu, založené na 
dlouhodobé lidské zkušenosti. Pojí se s každým měsícem. Například: 

                                                    *Když kráčíš po sněhu, neskryješ své stopy. 
                                                    *Vrána zůstane černá,i kdybys ji ve sněhu vyválel. 
                                                    *Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda. 
                                                    *Leden studený,duben zelený. 
   

Poprosily jsme žáky z  třetí třídy, aby nám vysvětlili:  
 
 a) co to je pranostika        b) jak rozumí této pranostice: Holomrazy- úrody vrazi 

 
Co to je pranostika?? Vysvětlete pranostiku : Holomrazy- úrody vrazi. 

• Něco dávného. 
• Že se to pra dlouho nosí 
• Je to pohádka 
• Kadeřnictví 
• Úřad práce 
• Když  žil Čech a Lech 
• Nějaké vyprávění, co kdysi bývalo 
• Něco o praotci Čechovi 
• Každý něco nosí 
• Nosíme teplé oblečení 
• Je něco starý 
• Památka 
• Pověst 

• Nějaký úrodní vrazi 
• Mráz nemá oblečení 
• Že mrzne a sněží 
• Vrazi 
• Zmrzla úroda 
• Něco se děje a je to strašidelné 
• Jsou úrody holé 
• Malé mrazy 
• Mrazy 
• Holé mrazy 
 
 

Pavla Š a Kačka Z. 



Když chodili na základku…Když chodili na základku…Když chodili na základku…Když chodili na základku…    
Dělali jsme anketu o tom, jak pan školník, učitelky a učitelé naší školy zlobili, když byli malí. Učitelé 
odpovídali na tyto otázky: 

1) Když jste byli malí, zlobili jste ve škole? Jestli ano, jak? 
2) Jaká byla vaše nejhorší poznámka (dostali-li jste nějakou)? 
3) Čím jste vytáčeli své rodiče? 
4) A čím oni vás? 

 
pí Drozdová: 
1) Nejvíce jsem asi zlobila v hodině tělesné výchovy, a to tím, že jak jsem mohla, tak jsem se jí vyhýbala nebo ji 

bojkotovala. 
2) Moje nejhorší poznámka byla právě z tělocviku a zněla: 

 ,,Bez dovolení opustila hodinu TV a do hodiny jsem ji musela přivést.“ 
(poznámka: šla jsem na WC a paní učitelce jsem se dovolila, do hodiny jsem se vracela sama, sice pomalu, ale 
vracela). 

3) Nejvíce jsem vytáčela své rodiče asi neustálými (i pěstními) spory se svým bratrem (svého bratra mám ale moc ráda). 
4) Rodiče mě nejvíce nadzvedávali ze židle svým neustálým poučováním, co mám a co nemám,… s odstupem času ale 

vidím, že měli ve všem pravdu. 
p. Fiala 
1) Byl jsem trošku upovídaný. 
2) ,,Vyrušuje. Žádám o domluvu.“ 
3) Asi tím, že jsem se cítil být dospělým dříve, než jsem opravdu byl. 
4) Tím, že moji ,,dospělost“ někdy nechtěli uznat. 
pí Kolomazníková 
1) Byla jsem trošičku upovídaná. 
2) V páté třídě jsem si zapomněla přinést jablko na VV. 
3) Snad tím, že jsem měla a chtěla prosadit vlastní názory. 
4) Tím, že je nechtěli přijmout. 
pí Tejnská 
1) Asi jsem byla hodné dítě. 
2) Nepamatuji si, že bych dostala nějakou poznámku. 
3) Rodiče chtěli, abych se učila, abych chodila včas domů a to se mi nelíbilo. Dnes už je chápu. 
4) Asi jsem je vytáčela tím, že jsem se nechtěla učit, jinak nevím, jak říkám, byla jsem hodná, téměř bezproblémové dítě. 
pí Rucká 
1) Svačila jsem při hodině, a i když jsem měla plnou pusu, tvrdila jsem, že nesvačím. 
2) Už v první třídě jsem dostala 5 ze psaní „Z“ a následně i poznámku. 
3) Nechtěla jsem chodit rychle (nechápala jsem, proč musím pospíchat). 
4) Musela jsem jíst rybí polévku na Vánoce. Nucení skončilo, až když jsem ji jednou vyblinkala zpátky do talíře! 
pí Banghová 
1) Ve škole jsem zlobila dost. Hrály jsme s kamarádkou v hodině piškvorky, neustále vyrušovaly mluvením a občas vedly 

tichou válku se dvěma spolužáky. 
2) Nejhorší poznámku jsem získala za vyrušování na výchovném koncertu – seděly jsme se spolužačkou mimo dosah 

učitelky, myslely jsme, že jsme v bezpečí, a celý koncert jsme se smály. Po koncertu si na nás učitelka počkala, zatáhla 
nás do třídy, každé udělila pořádnou facku a následovala poznámka. Bylo to v páté třídě. 

3) Já nevím, asi drzostí. Ale žádnou příhodu k tomu nemám. 
4) Máma se o mě strašně bála a pořád mi říkala, co by se mohlo stát hrozného – při lyžování, při bruslení, cestou do školy 

a tak. Asi to ve mně zůstalo dodnes. 
p. Dopita 
1) Ovšem, samozřejmě. Držel jsem panu učiteli kliku zevnitř a on se nemohl dostat do třídy. Vyrušoval jsem a to tak,  že 

jsme po sobě stříleli foukačkami papírky. 
2) S těma poznámkami je to horší, neměli jsme asi ani žákovskou. Nepamatuji se. 
3) Občas pětkami  nebo když jsem si stěžoval na učitele. To pak máma vzala vařečku, měla speciální, a byl výprask. „Pan 

učitel má vždycky pravdu,“ říkala. Taky jsem někdy chodil pozdě domů, ale to bylo kvůli sportu. 
4) Dělal jsem králikárnu, bylo mi deset let, máma mi se vším radila. Já jsem myslel, že to vím  líp, a poslal jsem ji pryč. 

Ale králikárnu jsem udělal. 
Marek Kechl Hudec a Dominik Rorejs 



 
 
 

V tomto čísle se vrátíme tak trochu do minulosti, do dob 50.let, ale více se podíváme na ,,revoluční´´ 
60. léta ☺ 

 
 
50. LÉTA  

• Očekává se lepší budoucnost po konci války 
• Objevují se nová pravidla a to především v módě 
• Ženy dobrovolně nosí zaškrcený pas, vysoké boty, podpůrné podprsenky, je to tzv.    „New look“, který ovšem 

ostatní lidé odsuzují 
• Modelky vypadají v tomto období velmi sebevědomě,ale pořád jsou znát finanční rozdíly 

60. léta60. léta60. léta60. léta    

• Právě se nacházíme v nejrevolučnějším období v historii módy 
• Všude je slyšet : nové je lepší než staré, což nejvíce platilo  pro mladé lidí 

• Vznikají „„„„styly ulice“ “ “ “ neboli street looky a udávají tón celé společnosti    
• Hlavním tématem byl let člověka na Měsíc, pop a v politice především válka ve Vietnamu a boj za lidská 

práva.Toto všechno ovlivňovalo módu 60.let    
• Nosili se ,,mini´´  (krátká sukně) 
• Obrovský vliv mají muzikanti a to především Beatles nebo Rolling Stones 

• Vzniká tzv. unisex, což znamená stejné prvky v oblečení pro muže i ženy 

• Nejsilnějším street lookem bylo hippies:hippies:hippies:hippies: (čelenky, džíny do zvonu, květinové výšivky, indiánské perelíny, 
šperky i pro muže, etno prvky, odhalené části těla a průsvitné materiály) 

                                                                                                                                                                                                            
50.léta 50.léta 50.léta 50.léta ---- zaškrcený pas, vysoké podpatky    zde vidíte mini sukn zaškrcený pas, vysoké podpatky    zde vidíte mini sukn zaškrcený pas, vysoké podpatky    zde vidíte mini sukn zaškrcený pas, vysoké podpatky    zde vidíte mini sukni               typické pro hippie styl i               typické pro hippie styl i               typické pro hippie styl i               typické pro hippie styl                 
                                Míla a Bára 9.A  

 
 
 



Pecky 
 

V tomto čísle si budete moci přečíst o zpěvákovi Adamu Lambertovi  
a novém dílu Harryho Pottera. 

 

Hudba Hudba Hudba Hudba     
 

Povolání: Zpěvák, herec, textař 
Věk: 28 
Datum narození: 29. 01. 1982 
Místo narození: Indianapolis, Indiana, USA 
Znamení: Vodnář    
    Adam Lambert je americký zpěvák a herec žijící v San Diegu, Kalifornii. 
V květnu 2009 skončil na 2. místě v 8. řadě soutěže American Idol. Otevřeně 
přiznává svou homosexuální orientaci a je tak prvním popovým zpěvákem, který 
i přes tuto informaci, úspěšně dobývá Ameriku. 
V listopadu 2009 vydal své první album For Your Entertainment. Během prvního 
týdne se ve Spojených státech prodalo víc jak 198 000 kopií. Jeho píseň Time 
For Miracle se objevila ve filmu 2012. Jeho nejznámější píseň je Whataya Want 
From Me. Slaví s ní úspěch po celém světě,  i u nás v České republice. 
 
 
 
 

Filmy:  
Od 17.11. 2010 se můžete v kinech těšit na první část posledního dílu Harryho 

Pottera a Relikvie smrti  na motivy knihy britské spisovatelky J.K.Rowling. Již dospělý  Harry, doprovázený věrnými 
přáteli Ronem a Hermionou, se po smrti Brumbála vydává hledat zbylé viteály – kousky Voldemortovy duše. My si první 
část posledního dílu Harryho určitě nenecháme ujít. 
 

 
Vánoční kvíz 

!!! nesouvisí s textem !!! 
 

1) Jakou vánoční koledu napsal Adam Michna z Otradovic?  
     a) Narodil se Kristus pán 
     b) Ježíšku panáčku 
     c) Chtíc, abys spal 
 
2)  Jak se jmenuje česky psaná církevní skladba od Jakuba Jana Ryby? 
      a) Česká mše vánoční 
      b) Ruská mše velikonoční 
      c) Hospodine, pomiluj ny 
 
3) Víte, jak se jmenuje jedna z  nejstarších koled, která je velmi známá? 
     a) Půjdem spolu do Betléma 
     b) Narodil se Kristus pán 
     c) Rybička maličká 
 
4) Víte, jak se jmenují tři králové ze stejnojmenné koledy? 
     a) Pankrác, Servác, Bonifác 
     b) Lukáš, Marek, Jan 
     c) Kašpar, Melichar, Baltazar 
 

Řešení:  1c)   2a)   3b)   4a) 



Metal od Vašíčka a Příhody 
 

Jako další kapelu vám představíme  „trochu starší“ Manowar 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manowar je americká heavy metalová skupina z m ěsta Auburn, New York založená v roce 1980. 
Jak kapela vznikla:    Baskytarista a lídr skupiny Joey DeMaio pracoval jako pyrotechnik pro Black Sabbath (kapela ve které zpívá  Ozzy 

Osbourn) a při tom se seznámil s kytaristou jménem Ross the Boss, který v té době hrál se skupinou Shakin Street; předkapelou Black 
Sabbath. Jako zpěvák se k nim později připojil Eric Adams a bubeník Donnie Hamzik, čímž byl položen základ skupině Manowar. Již od 

počátku byla jejich hudba založena na epickém zvuku a ovlivněna skladatelem vážné hudby Richardem Wagnerem. Ve spojení s texty 
ovlivněnými fantasy literaturou a nordickou mytologií je Manowar považován za představitele žánru Power Metal, hudebně k nim ovšem 

sedí spíše označení klasický heavy metal. 
První album: Na debutovém albu skupiny Battle Hymns vydaném v roce 1982 vystupuje s mluveným slovem režisér 
Orson Welles, který později namluvil část textu pro skladbu „Defender“ z alba Fighting the World. 

SSSSestava: (podle obrázku zleva) Scott Columbus (bicí),Eric Adams (zpěv),Joey DeMaio (baskytara),Karl Logan (kytara) estava: (podle obrázku zleva) Scott Columbus (bicí),Eric Adams (zpěv),Joey DeMaio (baskytara),Karl Logan (kytara) estava: (podle obrázku zleva) Scott Columbus (bicí),Eric Adams (zpěv),Joey DeMaio (baskytara),Karl Logan (kytara) estava: (podle obrázku zleva) Scott Columbus (bicí),Eric Adams (zpěv),Joey DeMaio (baskytara),Karl Logan (kytara)     

 
Heavy metal (zkráceně rovněž „metal“) je druh rockové hudby, který se jako vymezený hudební styl objevil na přelomu 
60. let a 70. let ve Velké Británii a Spojených státech.Kořeny má v hardrockových skupinách. 
Power metal je hudební styl, který kombinuje klasický metal se speed metalem, často za symfonického kontextu. Existují 
však dva příbuzné styly: jeden ze severní Ameriky s tvrdším zvukem, blízkým speed metalu a později druhý, populární, 
založený v Německu a Skandinávii. V dnešní době se termín „power metal“ vztahuje hlavně na ten evropský styl. Často se 
v této hudbě objevují klávesy. 
 

 
 



Filmy od Veroniky a Tomáše Filmy od Veroniky a Tomáše Filmy od Veroniky a Tomáše Filmy od Veroniky a Tomáše ☺☺☺☺    
Legenda o sovích strážcíchLegenda o sovích strážcíchLegenda o sovích strážcíchLegenda o sovích strážcích    

Hlavní postavou je mladý soví kluk Soren, který je okouzlen historkami svého otce o strážcích Ga’Hoolu - mýtické skupině 
okřídlených bojovníků. Ti bojovali proti zlým Čistým, jak si sami říkají, ve velké bitvě za záchranu všech druhů sov. 
Zatímco Soren sní o tom, že jednoho dne se přidá ke svým hrdinům, jeho starší bratr Kludd se té představě jen vysmívá a 
touží jen po lovu, létání a být otcovým oblíbencem místo Sorena. Kluddova žárlivost má ale hrůzné následky - oba soví 
sourozenci vypadnou z hnízda na vrcholu stromu přímo do spárů Čistých. Teď je na Sorenovi , aby se pokusil o odvážný 
únik s pomocí dalších mladých soviček. Společně letí přes moře i skrze mlhy, aby našli Velký strom - domov legendárních 
sovích Strážců Ga’Hoolu, jenž jsou jedinou nadějí na vítězství v bitvě 
proti Čistým a na záchranu sovích království. 

Animovaný, Dobrodružný, Fantasy - USA, Austrálie, 2010, 90 
min,3D 

Režie: Vyjde vám v tajence.  
Hrají : Jim Sturgess, Geoffrey Rush, Rachael Taylor, David 
Wenham, Emilie de Ravin, Hugo Weaving, Ryan Kwanten, 
Helen Mirren, Miriam Margolyes, Jay Laga'aia, Jacek 
Koman, Sam Neill  
 

  KŘÍŽOVKA   - pozorní čtenáři lehce vyluští!!! 

                              

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

         Ý    1 

        H       2 

                 3 

               4 

           5 

               6 

    CH            7 

              8 

                9 

                10 

   S           11 
           
1. Strážci bojují proti ….. Čistým.    
2. Mýtická skupina okřídlených bojovníků.    
3. Soví ….    
4. Starší bratr Sorena se jmenuje?    
5. S (doplň do tajenky)    
6. Jméno hlavní postavy.    
7. Strážci se snaží o ……. Sov.    
8. Letí přes moře i skrze ……     
9. Sourozenci vypadnou z ….    
10. Příjmení herce: David ….    
11. Domov legendárních strážců je velký….    



Co lidé neznají 
   
V tomto čísle časopisu máme pro Vás, milí čtenáři, zajímavý sport. S jeho hraním si  budete muset asi počkat až na 
teplejší období, ale alespoň budete mít víc času na přípravu…. 
 

LLAAKKRROOSS  

(také psáno lacrosse) je kolektivní sportovní disciplína pocházející od severoamerických indiánů. Lakros vznikl 
pravděpodobně v Severní Americe v oblastí Velkých jezer již před několika stoletími. Tento sport byl založen indiánským 
kmenem Irokézů, kteří ho nazývali „bagataway“, což v překladu znamená „malý bratr války“. Lakros sloužil indiánům jako 
alternativa k válce při řešení sporů, ale i k udržení kondice. Označení lacrosse vymysleli až francouzští misionáři. Tento 
název má původ ve francouzském „la crosse“ („kříž“), neboť původní indiánská hůl připomínala misionářům berlu biskupa. 
Postupem časů se vyvinuly další verze hry. Američané odvodili verzi fieldlakros, Kanaďané vymysleli boxlakros. V Česku 
se také hraje verze český lakros, který má svá specifika. Na první pohled se odlišuje tím, že se hraje jednoruč. Pak je tu 
poslední verze, která je nejmladší – interkros. Jednotlivé verze her se od sebe liší velikostí hřiště, počtu hráčů a způsobem, 
jakým je možné zneškodnit soupeře. Např. interkros je naprosto bezkontaktní sport, soupeře se nesmíte ani dotknout. 
Naopak boxlakros je tvrdý, kontaktní sport - soupeře můžete například mlátit holí do jeho hole nebo krosčekovat. 

  

Radek Hanuš a Honza Kotek 8.A 
 

AnimeAnimeAnimeAnime    
Anime je označení animovaných seriálů, které jsou kresleny japonským stylem manga. Manga se 

vyznačuje velkýma očima, rafinovanými tvary a barvami účesů a malým špičatým nosem. Druhé anime, o 
kterém vám píši, je One Piece. One Piece má přibližně 700 dílů a podle mě je to jedno z nejlepších anime 
vůbec. 

 

One PieceOne PieceOne PieceOne Piece    
 Kdysi dávno žil veleznámý pirát, jmenoval se Gold Roger. 
Vybojoval si všechny jedinečné poklady. Jeho slova před popravou 
inspirovala piráty po celém světě. „Chcete mé jedinečné poklady? Je to 
možné… Dám je těm, kdo je najdou. Mám je všechny shromážděné a ukryté 
na jednom místě.“ A ve světě nastala nová éra pirátů. Luffy, mladý chlapec 
který se chce stát pirátem, jednoho dne sní Ďábelské ovoce gumovitosti. To 
mu dává možnost se nekonečně natahovat, má to ale i svou nevýhodu – každý, 
kdo sní Ďábelské ovoce už nikdy nebude umět plavat. 
Asi po deseti letech Luffy vyplouvá do světa, aby si našel nejlepší posádku a s 
ní pak poklad Golda Rogera – One Piece. 
Zpracoval Marek Kechl Hudec 



Crysis 
Tak už jsem tady zase! Zkrátka se mě jen tak nezbavíte, jsem otravnější než Spliceři v Bioshocku a 
houbičky v Mariovi dohromady! Tentokrát vám převyprávím příběh jedné z mých nejoblíbenějších her. 
Dohrál jsem ji už osmkrát a prostě nemůžu přestat, vždy po čtvrtročním oddechu už na mě volá z mojí 
herní poličky. Nedávno jsem opět vyslyšel její prosby a vrazil toho zmetka do počítače. A takhle to 
bylo......... 
 
Ostrovy ve Filipínském moři-14. Srpna 2020 

 
,,O situaci už víte, ale pro jistotu ještě jednou!“ 
vysvětloval nám Prorok. Já, s krycím jménem Nomád, 
jsem pozorně naslouchal. Začala moje největší mise 
v životě. Za burácení letadlových motorů Prorok 
pokračoval. ,,Před sedmi dny tým archeologů objevil 
obrovský zdroj energie. Pravděpodobně meteorit. Ale 
sakra velkej. Problém je v tom, že celý území okamžitě 
obklíčila Korejská armáda a odepírá nám jakýkoliv 
průzkum nebo postup. Ještě jednou připomínám, hlavně 
tobě Psycho, že náš úkol je pouze průzkum! Nestřílejte, 
pokud to nebude nutné. Až dostaneme další instrukce 
z Pentagonu, zahájíme další kroky.“ Navlékl jsem si  
svojí masku a aktualizoval Nanooblek. S touhle hračkou 
budoucnosti byly všechny infiltrační mise jednodušší. 
Oblek dokázal pomocí 4 rychlých režimů zvýšit 
nositelovy schopnosti. Protože je klíčový pro úspěch 
naší mise, popíšu vám ho trochu více. Nanoobleky byly 
vyvíjeny pod přísně tajným dohledem a jsou využívány 

jen v těch nejtěžších misích. Jednotlivé režimy jsou: 
 
Maximum Shield-je standartní režim, nejčastěji používaný. Nanovlákna se stáhnou k sobě a kulky se rozrazí o povrch 
obleku. Pokud jste pod palbou, není nic lepšího. 
 
Maximum Strenght-vlákna obleku se nabijí energií, která velmi značně zvyšuje sílu svalů nositele. Skákat do výšky dvou 
metrů a odhazovat vojáky jednou rukou již není problém. 
 
Maximum Speed-do žil nositele začne proudit okamžitě účinkující droga, která několikrát zvýší rychlost krevního oběhu. 
Na krátkou chvíli doženete i rozjetý džíp nebo rychle utečete z dosahu výbušniny. Multifunkční schopnost. 
 
Cloak Engaged-Moje oblíbená specialitka. Lomí veškeré světlo mířící na oblek a tím vás učiní skoro neviditelným. Skoro 
ale znamená podstatný rozdíl a nezapomeňte, že vás stále mohou slyšet. 
Zelená kontrolka se rozsvítila a Prorok nám dal pokyn. Psycho se s řevem rozeběhl a skočil do chladné ostrovní noci. Azték 
a Jester hned za ním. Nadechl jsem se a skočil. Otevřel jsem oči a sepnul jsem ruce i nohy k sobě, abych dohnal Psycha a 
ostatní. Ještě další minutku jsem padal a kochal jsem se výhledem na celý ostrov. Prorok dal pokyn k roztažení padáku. 
V tu chvíli mě něco trefilo z pravé strany. Padák se mi zamotal a já padal zády dolů. Tvrdě jsem se narazil o dno zátoky, do 
které jsem dopadl. Nanooblek se mi vyřadil z provozu. Vyplaval jsem na hladinu a doplaval k písčitému břehu. 
 S námahou jsem se vyplácal na pláž. Na masce mi běžela synchronizace obleku. Byl jsem zpět on-line. Prorok mě hned 
informoval, že jsem o pěkný kousek minul přistávací plochu. Označil mi místo na mapě, kde čeká zbytek týmu. Vyrazil 
jsem na cestu hustou džunglí. Na vedlejší pláži už byla v pohotovosti parta Korejců. Namontoval jsem na svoji zbraň 
zbrusu nový SCAR, hybridní pušku, která je lehká, přesná a silná, tlumič 
a spustil si režim pláště. Obešel jsem ozbrojence zezadu a věnoval mu dva tlumené výstřely do hlavy. To mi ovšem zrušilo 
režim pláště a oblek se automaticky přepnul do štítu. Zbylí tři zmetci se otočili, něco zvolali v místní nesrozumitelštině a 
zvedli proti mně svoje kulomety. A to je neslušné. Chytil jsem toho nejbližšího  
pod krkem a hodil ho po druhém. Oba se svalili na zem a než se zvedli, okusili kadenci mojí zbraně. Otočil jsem se směrem 
k poslednímu. Ten sáhl do pouzdra a vytáhl příruční pistoli. Střílel po mně, ale kulky jen neškodně odlétávaly. Přepnul 
jsem na sílu a vrazil mu úder, který by položil i dospělého býka. Sebral jsem pár nábojů  
a s rychlostí převyšující geparda jsem vběhl do džungle. Prostupoval jsem hustým porostem a přeskakoval kořeny. 
 
 Došel jsem až k útesu. První ranní paprsky mě oslnily skrz display. 



 Pode mnou se rozprostíralo krásné písečné pobřeží. Vlny narážely na zarostlý útes v dáli. ,,Roztomiloučký!“ poznamenal 
jsem si pro sebe. Jediné, co trochu kazilo tenhle přírodní skvost, byl přístav v zálivu. Jednotka nepřítele hlídkovala kolem 
robusní rušičky radaru. ,,Nomáde, tady Prorok. Potřebujeme tu rušičku vyřadit z provozu abychom mohli pokračovat podle 
souřadnic. Nechávám to na tobě. Až to doděláš, sejdeš se s Psychem u vesnice, blízko poslední lokace archeologického 
týmu doktorky Rosenthalové.“ 

 
Přepl jsem se do pláště a dalekohledem jsem 
zkoumal počet Korejců. Vedle mě se něco pohnulo. 
Skočil jsem na bok a pistolí mířil na stín. ,,V klidu 
kámo, to jsem já.“ Stín se konečně s blikáním 
zhmotnil a vedle mě se objevil Psycho. ,,Tak jak to 
vypadá s tou rušičkou?“ ptal se mě. ,,No máme 
okolo asi dvě desítky Korejců a na druhý straně 
zátoky dva plně osazený zásahový čluny..... 
Navrhoval bych, abys ty odrovnal hezky potichu ty 
čluny a pak mi přišel pomoct zase zpátky. Já si 
vezmu tyhle čtyři blbečky u cesty a půjdu zadní 
cestou podél pobřeží,“ vysvětloval jsem Psychovi. 
Psycho poslouchal a sestavoval něco vedle mě. 
,,Takže potom zkusím odrovnat ty dva techniky u 
auta a granátem zruším tu malou chajdu, dokud 
budou uvnitř. Pak už zbejvá jen sniper a jednotka u 
pobřeží....“ Psycho konečně dostavil mašinu a hodil 
si ji na rameno. ,, Víš ty co, Nomáde ? S*** na tvůj 
plán!“ a vystřelil s obrovským hlukem raketu 

z trubice. Korejci u rušičky stihli jenom s křikem popadnout zbraně. Ohlušující výbuch následovaný krásným malým 
hříbkem se rozlehl zátokou.  
,,Tak a teď zdrhej Nomáde!“ zvedl se Psycho a vlítl zpátky do lesíka. Seskočil jsem ze skály a běžel mu přímo  
za zadkem. ,,Korejci teď budou svolávat menší poplach! Když to stihnem, odchytíme auta na silnici!“ zařval přes rameno a 
rozeběhl se ještě rychleji přes mýtinu. ,,Fakt skvělý, Psycho, hlavně, že máš plán!“ zvýšil jsem rychlost a doběhl Psycha. 
Doběhli jsme ke kraji mýtinky a přidřepli u kmene palmy. Pod námi se klikatila úzká silnička, vedoucí okolo celé zátoky, 
vytvářela věrný tvar písmene U.  
Dva maskované džípy, osazené těžkým kulometem na střeše, byly asi čtvrt míle od nás. Kontroloval jsem výstroj posádky a 
došlo mi, že vozy mají na zadních dveřích nejen náhradní pneumatiku, ale i kanystr s benzínem pro případ, že by jim došel 
uprostřed projížďky po zdejších pralesích. Vysvětlil jsem svůj plán Psychovi. Kývl  
a vydal se porazit palmu v místě, kde se silnice stáčela za kraj zátoky. Já se vydal pod krytem oblekového pláště naproti 
přibližujícím se džípům. Měl jsem v plánu jim ze zadu prostřelit přesnou trefou kanystry s hořlavou tekutinou. Psycho 
pokácí palmu a zahradí tak cestu ze zátoky. Já budu krýt únikovou cestu. Byla to dokonalá past, úzká silnička, pod kterou 
v hloubce třiceti metrů bouřilo moře. Dřív než stihnou ujet, benzín vzplane  
a s ním i celý džíp. A kdyby se někdo z nich pokusil opustit vůz, moc šancí by stejně neměl. Buď by se zabil 
sebevražedným skokem na ostré skály pod námi, anebo by okusil kadenci našich SCARů. Džípy projely kolem mě, směrem 
k místu, kde čekal Psycho. 
 Seskočil jsem na silnici a nastavil si zaměřovač do optimálního úhlu. První výstřel skrz tlumič. Nábojnice okamžitě vylítla 
otvorem, zbraň se cukla jen nepatrně. Kanystr vzplanul a já už měl na mušce druhý. Dal jsem povel a obrovská palma 
spadla a zablokovala silnici. V tu chvíli už hořel i druhý kanystr. Dvojice Korejců rozrazila dveře a sprintovala co nejdál od 
zdroje nebezpečí. Mechanismy v obou zbraních se daly do pohybu. Smrtelná sprška olova projela skrz zpocená těla a 
střelbu v zátoce přehlušily dva výbuchy. Zmačkané plechy džípů sletěly dolů z téměř kolmého svahu. Vzduch ztěžkl 
pachem střelného prachu, benzínu a ohořelých těl. Dělalo se mi zle a po tom, co jsem viděl, mi bylo jasné, že tohle se 
korejské armádě líbit nebude. 
 ,,Psycho, Nomáde? Ach díky bohu, myslel jsem, že je po vás. Radiový spojení už je v pořádku,“ ozval se z vysílačky 
známý hlas Proroka. Ihned jsme vyrazili za jeho signálem. ,,Jo, děláte dobře, sejdeme se na mojí pozici. Něco tu máme, 
ale........no, přijďte sami, stejně byste mi nevěřili.“ Bez větších potížích jsme se dostali až k signálu. Bylo to v zalesněném 
údolí. Signál se ozýval za skálou. Psycho šel pár metrů přede mnou. Jen co obešel výstupek ,ozvalo se jen zvučné:,,Co to 
SAKRA JE?“ Jako na povel jsem odjistil zbraň a přešel do běhu. Nalepil jsem se na skálu a posouval jsem se vodorovně 
podle stěny. V polovině ohybu skály mi něco povědomým zvukem křuplo pod nohou. Sklopil jsem oči k podrážkám. Sníh a 
led. Na tropickém ostrově v srpnu. Konečně jsem obešel celý ohyb. První pohled směřoval k týmu rozestoupenému okolo. 
Nic jim nebylo. Pak jsem věnoval pozornost tomu, co bylo za nimi. Patnáctimetrový trup lodě zaseklý v tlusté vrstvě ledu. 
,,Myslim že na tomhle ostrově nejsme jen my a Korejci.“ vystihl mé myšlenky slovy Psycho.  

Pro věrné Termiťáky sepsal Vojtěch Fišar 8.A. Zdroje mi poskytlo samotné hraní a moje hlava. 
Taktéž možné umístění na webu gamepark.cz pod profilem hráče RazEER.. 



Retro hry... 
Ohlédnutí za starými hrami 

 
V minulém čísle jsem psal o retro hře Mafii, ale jaksi jsem vlasně pozapomněl říct, proč se vlasně hrají staré hry. Může se 
vám zdát, že je to ztráta času hrát hry, které mají 150 barev a obraz je kostičkovaný, ale uvědomme si, že tyto hry položily 
základy k dnešním dobrým hrám. V roce 1993 byla vydána první hra ve 3D od společnosti  ID Software. Jedná se 
samozřejmě o hru DOOM, která se dočkala i dalších dvou dílů (DOOM 2-1994,Doom3-2004). V roce 2008 společnost ID 
Software oznámila tvorbu DOOM 4.   

DOOM 
Doom je hra z minulého tisíciletí, ale i tak se u ní dnes hráč pobaví. Grafický engine byl na svoji dobu revoluční. Ve hře se 
objevují textury podlah a stropu, parádní obloha, víceúrovňové mapy se schody a výtahy. Doom byl ve své době hrou 
náročnou na výkon PC. Tento, v té době špičkový engine využilo několik dalších her. Ještě dnes existuje ohromné 
množství DOOM fanoušků. 
      Teď  už ale ke hře samotné. Hra popisuje příběh elitního mariňáka vyslaného do společnosti UAC. Vy, jako mariňák, 
jste ten, který přežil jako poslední při výpravě na Mars a musí bojovat s příšerami, potvorami a nemrtvými lidmi. Celkem 
musí projít 27 úrovněmi ve 3 epizodách, aby se později vrátil na planetu Zemi. Ve hře je několik druhů monster: Bývalý 
voják, Bývalý seržant,  Imp,  Démon, Duch, Pekelný baron,  Pavouk Mastermind atd. Tyto nepřátele můžete zabíjet 
několika efektními zbraněmi jako jsou  motorová pila, pistole, brokovnice, a BFG 9000. Dovolte mi  se u nich na chvíli 
pozastavit. BFG 900 je nejlepší zbraň ve hře a BFG je zkratka Big Fucking Gun (radši to nebudu překládat, snad si to 
všichni přeloží sami). Dále bych rád napsal o motorové pile, která když ji objevíte, plní po celou hru funkci boxeru. Dá se 
sehnat už v první misi, ale je to velice složité, tak si radši počkejte, až její získání bude jednodušší. Jako poslední bych 
podrobil kritice brokovnici. Její nalezení je výrazně jednodušší než motorovky, je to velice efektivní zbraň, ale to nejen na 
blízko, ale i na dálku. Tato zbraň vám v pohodě vydrží až do konce 2. epizody. Ovšem nečekejte od brokovnice jen 
kladnou kritiku, i brokovnice má své horší stránky třeba pomalou rychlost mezi střelami a taky nabíjením. Teď už ale 
k mým dojmům ze hry samotné.  Před prvním spuštěním DOOMA jsem si říkal, co to může být za hru, když má nějakých 
150 barev, ale po spuštění jsem okamžitě změnil názor na hru a byl jsem ihned vtažen do suprového děje. Na působivosti 
mu neubrala ani angličtina, ve které DOOM je. Na začátku jsem neměl proti sobě žádné nepřátele, ale to se záhy změnilo a 
nestačil jsem nabíjet zbraně.  
     Pokud by vyšla hra DOOM 4, tak bych si ji určitě chtěl zahrát, a to nejen z důvodu porovnání  minulých tří dílů. Jelikož 
série DOOM byla skvělá, tak si myslím, že i čtyřka bude hodně dobrá. Prostě, kdo nehrál DOOM, tak nemá základy  
k dnešním 3D střílečkám. 

 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                                                                                                                                              Honza Havrda        



Vánoční kviz 

Jste vánoční nadšenci, nebo jsou vám Vánoce ukradené? Zkuste následující kviz a uvidíte! 
 

 1) Co byste chtěli  dostat k Vánocům?  
  a) ponožky  0 bodů    b) elektroniku 1bod   c) něco jiného 2body 
2) Rozkrajujete s rodinou jablka?  
  a) ano 2 body   b) ne 0 bodů    c) někdy 1 bod 
3) Už vám někdy uvízla rybí kost v krku?  
   a) ano 2 body    b) ne 1 bod    c) nevím 0 bodů  
4) Používáte pyrotechniku?  
  a) ano 1 bod    b) ne 0 bodů    c) pod dohledem 2 body  
5) Dáváte si nějaké předsevzetí?  
  a) ano 2 body   b) ne 0 bodů    c) ano ale neplním je 1 bod 
 
0-3 body 
Je vidět ,že jste líní něco plnit 

4 -6 bodů  
Máte rádi Vánoce,ale nejste jimi 
tolik zapáleni. 

7 -10 bodů  
Jste vánoční nadšenci, kteří dodržují 
téměř vše 

 

 
 

Drby z Vrby 
Áááááá, máte tu další salvu „drbů“ od Vašíčka a Příhody, ale teď se spíše zaměříme na hlášky 

kantorů a žáků : 
 

Paní učitelka: Žákovskou na stůl, kočičky! 
Paní učitelka: Jaký je rozdíl mezi Arktidou a Artaktidou?     Žák: Žádný, je tam zima. 
Paní učitelka Kolomazníková (na Michala Matěchu když pije) = necucej jak mimino. 
Paní učitelka Kadlecová: Já taky nemám nohy na stole a nechrápu! 
Paní učitelka Rulcová: Vašíčku, ty seš ale debil!                                   
 Paní učitelka Banghová : Průměr neurčuji. Byl kolem čtyř. 
Paní učitelka Drozdová: Já si počkám , já mám času dost. 
Paní učitelka Králová: Tohle je látka třetí třídy. Počkejte na střední škole! 
 
Žák (šeptá): Ty vole, slyší všechno.          Paní učitelka: Ticho tam vzadu. 
 
Příhoda: Bacha, „Aichí!“ (pan učitel Eichler) 
 
Žák: Paní učitelko, jste si jistá, že si tu pětku zasloužím? 
 
Žák 1: Můžu si opsat DÚ?    Žák 2: Mám ho ale blbě.    
Žák 1: To nevadí ,aspoň že ho budu mít. 
 
Vašek Růta: Paní učitelko, co je tohle?   Paní učitelka: To je petržel. 
Vašek Růta: A co je tohle?                       Paní učitelka: To je celer.             Vašek Růta: Já si to ovoce pořád pletu. 

 


