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Slunečnice za sluncem se otáčí,Slunečnice za sluncem se otáčí,Slunečnice za sluncem se otáčí,Slunečnice za sluncem se otáčí,    
Když dozraje malinko, dá každému semínkoKdyž dozraje malinko, dá každému semínkoKdyž dozraje malinko, dá každému semínkoKdyž dozraje malinko, dá každému semínko....    

Diana Doležalová 2.ADiana Doležalová 2.ADiana Doležalová 2.ADiana Doležalová 2.A    



Ahoj, milí čtenáři našeho školního časopisu Termit!  
 
   Začala nám škola, a tak naše redakce zase  pracuje na dalších číslech Vašeho oblíbeného časopisu.  
Od letošního ročníku si ho můžete přečíst i na webových stránkách školy www.zshodkovice.cz. 
   Už není to krásné slunečné počasí, venku padá listí a je chladno, tedy nejlepší podmínky pro čtení! 
Někteří z vás již začali topit v kamnech, a tím si navodili atmosféru nadcházející zimy ☺ . 
Avšak těžší než roztopit v kamnech bylo pro někoho přežít první letošní třídní schůzky!  
Ale protože chceme začít naše první číslo Termita v letošním školním roce optimisticky, máme pro Vás malý 
vzkaz -„Zimy se nebojte, stejně bude ☺!“  

Přejeme příjemné čtení. 
Vaše Termitiště 

 

Sportovní areál  při ZŠ 
 
   Dne 10.9. 2010 byl za přítomnosti představitelů města, školy, stavebních firem a veřejnosti 
slavnostně otevřen sportovní areál za naší základní školou. 
Toto zařízení bude sloužit jak pro výuku tělesné výchovy a mimoškolní činnost žáků, tak i pro 
sportovní aktivity široké veřejnosti. 
Celý areál je rozdělen do několika sektorů určených pro dané míčové hry a atletiku. 
Z míčových her si mohou zájemci přijít zahrát tenis, odbíjenou, košíkovou, kopanou, 
vybíjenou, nohejbal a plážový volejbal.  
Z atletických disciplín pak hřiště nabízí běhy, skok vysoký, skok daleký a připravuje se dokonce i 
vrhačský sektor . 
V celém areálu jsou položeny velmi kvalitní umělé povrchy, které vám zpříjemní sportování. 
Hodnota celého díla se pohybuje přibližně v částce 23 000 000,- Kč a byla z naprosté většiny pokryta 
z dotace získané z evropských fondů a zčásti z prostředků města Hodkovice n.M. 
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Fantastické prázdniny se 4.AFantastické prázdniny se 4.AFantastické prázdniny se 4.AFantastické prázdniny se 4.A    

 
Se sestrou na Mallorce 
   O letošních prázdninách jsem byla na dovolené na 
Mallorce. Letěli jsme letadlem s tatínkem a 
maminkou. Bydleli jsme v krásném hotelu, který se 
jmenoval PLAYADORA. Ležel přímo u moře. 
A hlavně tam pracovala moje starší sestra Míša jako 
animátorka. Měla na starosti sportovní aktivity pro 
děti a dospělé. Od rána do odpoledne jsme hráli hry 
- mikádo, bowling, šipky a jiné. Nejvíc mě bavilo 
večerní mini disko. Míša se převlékla za klauna  
a ukazovala, jak máme tancovat.  Byla to velká 
legrace. Taky se mi líbily večerní programy, které 
uváděla moje sestra anglicky, španělsky  
a česky. Měli jsme třeba vystoupení papoušků , 
kouzelníka, flamengo a jiné.  
   Jeden den měla Míša volno, tak jsme jeli na výlet 
do Dračích jeskyní. Šli jsme cestičkami v podzemí 
a kolem nás byly krásně barevně osvětlené 
krápníky. Dole v jeskyni bylo velké jezero, po 
kterém připluly lodičky, na kterých byli hudebníci  
a krásně hráli. Při cestě zpátky jsme se mohli na 
lodi svézt.  
   Jednou odpoledne jsme byli u moře, a když jsme 
se vrátili do hotelu, tak po bazénu plula veliká 
koule. Kdo chtěl, mohl se v kouli svézt. Já to také 
zkusila, ale je to hodně náročné udržet se na nohou. 
Moc se mi na dovolené líbilo. Mám hodně zážitků  
a ráda bych se tam ještě někdy podívala. 

                                                Nikola Mařanová   
 
 
 
Lov na medvěda 
   Začaly prázdniny. S tatínkem jsme si splnili sen a 
odletěli do Kanady lovit medvědy. Když jsme 
dorazili do malého městečka v Kanadě, nakoupili 
jsme patřičnou výbavu nutnou pro přežití. 
Ubytovali nás v dřevěném srubu uprostřed přírody. 
Překrásné husté lesy plné zvěře, řeky s peřejemi a 
lososy nás velmi nadchly. Po dlouhé cestě jsme 
tvrdě usnuli, jen občas nás probudilo vytí vlků a řev 
medvěda. 
Fantastické prázdniny začínají! 

Tomáš Richter 
 
 
Poklad                                        
   Letěla jsem do vesmíru a tam jsem objevila 
planetu chytrých lidí. Byli moc hodní. Také tam 
měli uschovaný poklad, který nikdy nikdo nenašel. 
A já jsem se ho odhodlala najít. Šla jsem přes lávu a 
po rozbitém mostě.  A potkala jsem tam pána, co mi 
řekl:,,Jdi za svým nosem.“ Pán mě pak dovedl 
k jeskyni a řekl:,,Teď jdi sama.“ Šla jsem a poklad 
nakonec našla. Byl to vzácný meč, který dokázal 
obživit člověka. 

                                                Lucie Borošová   
 

Perla 
   V pátek jsme jeli s rodinou do Chorvatska. Po 
dlouhé a únavné cestě jsme konečně dojeli na 
místo. Rozhlédli jsme se a nemohli jsme uvěřit té 
kráse kolem nás. Chvíli jsme bloudili, ale už za 
chvíli jsme viděli naši ubytovnu.  
Když jsem si prohlédl pokoj, hned jsem si vybalil 
věci. Druhý den ráno jsem si vzal ploutve, brýle, 
šnorchl a šel jsem se potápět do moře. Pod vodou je 
k vidění spousta nádherných věcí: ryby, krabi a 
hlavně mušle. Po chvíli strávené pod vodou jsem 
vytáhl spoustu mušlí. Když jsem plaval ke břehu, 
uviděl jsem zvláštní mušli. Ptal jsem se sám sebe, 
jestli se pro ni mám potopit. Nakonec jsem ji 
vylovil. Na břehu jsem zjistil, že v ní je ukrytá 
perla. Z nálezu jsem měl velikou radost. Zbývající 
dny rychle utekly a my se vydali na cestu domů. 
Doma jsem všem vyprávěl, co jsem zažil. 

                                               Tomáš Hujer  
 
Macocha 
   Jel jsem s celou rodinou na výlet do propasti 
jménem Macocha. Nejvíc mě zaujalo, jak je 
Macocha hluboká. Do propasti jsme jeli lanovkou. 
V propasti je nádherná jeskyně, která se jmenuje 
Punkevní. Jeskyní protéká řeka Punkva, po které 
jsme pluli na loďce. Mezi jeskyněmi jezdí vláček, 
který rozváží turisty. Strašně se mi tam líbilo a 
jednou bych se tam chtěl vrátit. 

Jan Kristofčák 
 
Nebezpečný výlet 
 O prázdninách jsme byly s Aničkou a její 
maminkou na dlouhém výletě. Šly jsme 
loukami,lesy a horami, až jsme došly na velikou 
louku a spatřily jsme vysoké skály. Ohlédly jsme 
se, ale Aniččina maminka nikde. Hledaly jsme ji, 
ale nikde jsme ji nenašly, a tak jsme musely dál 
samy. Přišly jsme blíže ke skalám a uviděly jsme 
obrovskou jeskyni, která zářila podivným světlem. 
Vešly jsme dovnitř a tam nás čekalo překvapení.  
Ve stěně skály byl zaseknutý diamant. Zářil sedmi 
barvami jako duha. Pomocí kapesního nože jsme 
dostaly vzácný kámen ven. Rozhodly jsme se, že 
v jeskyni přespíme. 
   Když jsme se ráno probudily, vydaly jsme se na 
cestu. Zjistily jsme, že nemáme jídlo ani pití. 
Začaly jsme hledat lesní plody a najednou jsme 
uviděly jabloň se dvěma červenými jablky. Utrhly 
jsme je, ale z křoví na nás vyběhl vlk. A tak jsme 
vzaly nohy na ramena. Vtom jsme uslyšely hlas 
Aniččiny maminky. Byla přivázaná ke stromu 
loupežníky. Odvázaly jsme ji a spěchaly domů. 
Když jsme došly do Hodkovic, jásaly jsme, že jsme 
zase doma! 

Nikola Domácí 
 



Anketa o podzimu 
 

Tak jako loni jsme šly do města vyzvídat odpovědi   
na pár otázek - tentokrát o podzimu.  
         Tak pěkné počtení ! 
 
1.Máte rádi podzim?? A proč? 
Na tuhle otázku nám nikdo nic vtipného neodpověděl � 
2.Co vás napadne, když se řekne podzim?? 
Jeden člověk nám řekl, že špína . 
Ale nás dvě by to nastopro nenapadlo ☺ 
3.Jaké barvy patří k podzimu? 
No nevím, jestli by někoho napadla růžová jako jednu holčinu…. 
4.Máte nějaký osobní zážitek, který se vám stal na podzim???  
Jedna žena dostala prý káru na dřevo. Jak zajímavéé. 
 
 
1.Máte rádi podzim?? A proč?? ANO ráda hrabu listí, NE všechno je studené, ANO 

můžu být u krbu, NE je bláto 
2.Co vás napadne, když se řekne podzim?? Konec léta a dovolené,barevné listí,déšť, změna 

času,začátek školy,houby 

3.Jaké barvy patří k podzimu?? Červená, žlutá,  fialová, oranžová,olivová, rudá, 
bronzová,hnědá 

4.Máte nějaký osobní  zážitek, který se vám stal na 
podzim?? 

Nakopla sem kluka mezi nohy,přejeli mi kočku,mí 
bratři mě mlátili, pohádala sem se s drbnou 

 
Tak co vy na to, čtenáři? Máte rádi podzim? Jestli jo, tak si ho užijte, protože zima tu bude coby dup. 
A s ní i naše další anketa !                                                                                                                        

 Anketa: Kačka Z. a Pavla Š, Obrázek: Ester Bínová 2.A 

 

Básničky o škole ze 4.A 
 

Hurá sláva ! 
Škola mává,  
družina začíná  
a my máme plán. 
Půjdeme si hrát,  
půjdeme si povídat, půjdeme 
sportovat a jedničky dostávat. 
Hodkovická škola  
má nejkrásnější hřiště - 
a dostihy budou příště!  
Za jedničkou za pětkou  
to je fuk, hlavně že jsme tu. 
Letadlo ze země Prázdniny  
zpátky do školy letí, 
Gumovat, psát,číst a počítat  
To chtějí všechny děti! 
                 Aneta Březinová 
 
Už je zase září, 
škola ve sluneční záři 
zdálky na nás volá: 
Haló, už je škola! 
Děti, pojďte ven, 
ať se zase užijem! 

 Petra Lepičová 

 
Nechce se mi z postele, 
a tak říkám nesměle: 
Mami, mně se nechce vstávat, 
vždyť jsou ještě prázdniny. 
Ale mamka zdola 
volá, 
že mi dávno skončily. 
A tak rychle spěchám do školy, 
Za rok zase budou prázdniny.        
                       Nikola Domácí 
 
Slunce,teplo,květiny! 
Budík drnčí! 
Škola volá! 
Začíná nám nová doba! 
Školní dobu, tu mám ráda, 
pro každého kamaráda, 
mám  však plno novinek 
z mých prázdninových 
vzpomínek. 
Už  se těším na další, 
třeba budou nejlepší. 
             Anička Vondráková 
 

 
Každé ráno s optimismem  
do školičky utíká! 
Posadí se do lavice, 
přepočítá učebnice 
a každý den zas a znova, 
hltá všechna moudrá slova. 
A kdo není s učením kamarád 
musí se den co den přemlouvat, 
na hodině marně  
mozkové závity žhaví 
a tváří se,  
že ho to děsně baví….. 
                   Lucie Borošová                                          
 
Hola,hola škola volá, 
honem vstávat, tašku vzít, 
do školy se posadit. 
V hlavě nemám skoro nic, 
začtu se do učebnic. 
Je to dřina veliká, 
moc mi nejde matika. 
Bude to však snadné, 
učením se všechno zvládne. 

Nikola Mařanová 



Vyjmenovaná slova v p říbězích z 5.A 

Sýrový kolá č 
Babiččin syn je můj tatínek. Můj tatínek vyrábí sytý sýr . Babička si ho ráda kupuje . Dělá ten nejlepší sýrový 
koláč. Babička ho vždycky dává vychladnout ven , ale jednou, to byl zrovna takový sychravý den, začalo pršet  
A pršelo i na sýrový koláč. Babička byla smutná. Tak když začalo všechno usychat, šli jsme s babičkou na 
procházku. Cestou jsme potkali sýčka a taky sysla. Ale pak jsme v trávě slyšely něco syčet, vzali jsme nohy na 
ramena a utíkali jsme pryč.                                                                                                             Eliška Pelešová  
 
Můj syn  
Můj syn moc jedl. Jedl pouze sýr a všechna syrové, jedl do té doby, než byl sytý. Potom si šel lehnout. Když se 
probudil, venku bylo mokro a sychravo. Šel ven a vše začalo usychat. Po chvilce uviděl sýkorku, sýčka a sysla. 
Každý vydával jiný zvuk. Sýkorka zpívala, sýček houkal a sysel pištěl. Poté uviděl zmiji radši se vzdálil, ta 
syčela. Hned na to šel za kamarády, hráli fotbal. Povedlo se jim omylem rozbít okno.“  
A koukejte sypat domů !“ zakřičel na ně starší pán.                                                                            David Pařík  

Městečko 
Bylo jednou jedno městečko Přibyslav. Tam bydleli obyvatelé Burdovi. Měli moc hezký byt. Nedávno se 
nastěhovali, a proto mají nový nábytek. Jejich syn Honza byl moc bystrý, ale zcela obyčejný kluk. Být tak bystrý 
jako on by si přálo hodně lidí. Burdovi mají  i babičku Marii, která se stará o svůj dobytek. Má například kobylu 
a býka. Marie se také hodně vyzná v bylinkách. Burdovým také za nedlouho přibude nový člen do rodiny - dcera 
Katka.                                                                                                                                                  Bára Bohmová   

Sýkorka 
Můj syn si vzal sýr a byl sytý. Probudil se a šel se projít. Venku bylo sychravo. Houkal tam i sýček. Ráno mu 
šaty dlouho usychaly . K snídani měl syrovou zeleninu. Se školou pak jeli na výlet do přírody. Slyšeli tam syčet 
hady , viděli dokonce i sysla. Večer byl tak unavený, že se si nasypal do hrnku místo čaje kávu. A  potom 
nemohl usnout. Ráno vstal moc pozdě a přišel i pozdě do školy. Cestou do školy našel zraněnou sýkorku. Dobře 
se o ni staral, a tak se uzdravila a on ji pustil na svobodu.                                                                    Martin Kočí  

Víkend 
Moje teta má 2 syny . Jednoho sychravého dne se oba synové dosyta najedli výborného sýra. Měli kurník, v něm  
slepice. Druhý den šli na procházku, bylo mokro, tak to muselo usychat trochu rychleji než v noci. Až se vrátili 
domů, museli slepicím nasypat zrní. Pak šli na zahrádku. 
 Druhý den ráno šli pro chléb a uslyšeli sýkorku. Odpoledne šli na procházku do lesa a uviděli sýčka, jak letěl 
nad stromy, potom prošli takovou uličkou a šli na pole. V dálce uviděli sysla. Tomík si začal hrát na hada, který 
syčí.  Sebrali pár syrových brambor a šli domů .                                                                          Leona Menčíková  

Kobylka Alex     
  
Jednoho krásného dne se Jana vydala do stáje  
za svou kobylkou Alex. Pohladila její třpytivou 
hřívu a dala jí jablko do pysků. Očistila jí kopyta  
od písku, aby si mohly s Pavlou zajezdit na svých 
kobylách. S Pavlou a Kety se sešly se na louce  
plné pylu. Kety byla celá rozčepýřená a klopýtala. 
Jana řekla Pavle, že by měla kobylce víc čistit  
kopyta, a Pavla se celá zapýřila. Na louce se ale 
pohádaly, kdo rozšlápl slepýše. Jana jela domů 
a přivezla pytle se senem. Po chvíli přijela Pavla 
a omlouvala se. Jana si v duchu říkala, že by měla  
zpytovat svědomí, protože je stejně pyšná. 
Potom jí Pavla pomohla vyplít zahrádku plnou 
 pýru a ve stáji našly několik netopýrů.  
Navečer se vrátil Janin tatínek, který je policista.  
Podařilo se mu chytit zloděje, po kterém dlouho pátrali.  
A zloděj bude pykat.                               Tereza Fialová 



Filmy od Veroniky a Tomáše Filmy od Veroniky a Tomáše Filmy od Veroniky a Tomáše Filmy od Veroniky a Tomáše ☺☺☺☺    ☺☺☺☺        
 

Resident Evil: AfterlifeResident Evil: AfterlifeResident Evil: AfterlifeResident Evil: Afterlife    
    

PPPPřinášíme vám nový díl Sciinášíme vám nový díl Sciinášíme vám nový díl Sciinášíme vám nový díl Sci----Fi akFi akFi akFi akčního filmu Resident Evilního filmu Resident Evilního filmu Resident Evilního filmu Resident Evil    
Je to děťátko předchozích dílů v řadě Resident Evil ,Resident Evil Apokalypsa ,Resident Evil Zánik , Resident Evil 
rozklad a Resident Evil Afterlife..  
Bohužel až nato, že ¨Resident Evil Afterlife navazuje na Apokalypsu, protože Resident Evil rozklad je 
kreslený film a spíš pro mrňata. Pro vás větší doporučuji Afterlife Do kina se na to stavte určitě ve  3D  - 
formátu – já se na to mrknul a je to bomba! Proto vám přináším nějaký popis a nějakou křížovku….. 
 
Hlavní herci: Milla Jovovich, Wentworth Miller, Ali Larter.. 
Režie: Paul W.S. Anderson 
Hrají:  Sienna Guillory, Spencer Locke, Shawn Roberts, Kacey Barnfield, Norman Yeung, Kim Coates, Sergio  
Peris-Mencheta, Boris Kodjoe 
 
Ve světě, který je zamořen virovou infekcí, která mění své oběti na Nemrtvé, pokračuje ALICE (Milla Jovovich) 
na své cestě, aby našla ty, kteří přežili a dovedla je do bezpečí. Její smrtelná bitva s Umbrella Corporation 
dosahuje nových vrcholů, ale Alice získá nečekanou pomoc od starého přítele. Nové vodítko, které slibuje 
bezpečné nebe od Nemrtvých, je zavede do Los Angeles, ale když přijíždějí, město je zamořeno tisíci Nemrtvých  
– a Alice a její společníci se dostanou do smrtící pasti. 

Všechny odpovědi do křížovky najdete 
v předchozím textu. V tajence je skryto jméno 
herečky: 
 
1) Jméno herce, kterému začíná příjmení na M 
2) Kolika Nemrtvými je zamořeno město 
3) Jméno a příjmení hlavního herce začínající na A 
4) Název 2. dílu Resident Evil 
5) S kým vede Alice smrtelnou bitvu 
6)  ------------------- 
7)  J 
8) Co Alice získala od starého přítele                               
9) Co nového je zavede do Los Angeles  
10) Křestní jméno herce Kodjoe 
11) Čeho nového dosáhla Alice v bitvě 
12) Co virového zamořilo svět 
13) Město Los Angeles je zamořeno tísíci … 

                                                                                                                                                                              
1 S e r g i P e r i s M e n ch e t a      
2      t i s í c i            
3          A l i L a r t e r     
4      A p o k a l y p s a        
5    U m b r e l l a C o r p o r a t i o n 
6                        
7           J            
8          p o m o c         
9           v o d í t k o      

10          B o r i s         
11           v r ch o l u       
12           i n f e k c w      
13    n e m r t v í ch            

 
Zdroje:  obrázek- Google, recenze- www.liberec.cinestar.cz 



Zpracovali: Tomáš Krupka, Veronika Gellerová 
 



                                                

METALMETALMETALMETAL    
 
Metal se začal objevovat  v 70. letech a vzniknul jako tvrdší rock (hudba založená na elektrických kytarách, 
bicích a baskytaře + zpěv a různé doplňky piana atd..).  Metal symbolizoval sílu a tvrdost, proto tehdy platilo 
pravidlo čím tvrději kapela zní, tím je lepší. Dnes je tomu trochu jinak.  Metal se dělí do mnoho žánrů např. 
Heavy Metal, Trash Metal, Death Metal atd…. 
 
A jelikož je Metal naším nejoblíbenějším stylem, v letošním Termitu představíme naše nejoblíbenější kapely  
a prozradíme, čím jsou pro nás tak dobré. Jako porvní začneme kapelou Korn 
 

 
 

KoЯn je americká metalová kapela založená roku  1993, původem z Bakersfieldu- Kalifornie. Nynější členové 
jsou: Jonathan Davis, James „Munky“ Shaffer, Reginald „Fieldy“ Arvizu a Ray Luzier. Skupina vznikla po 
rozpadu L.A.P.D. (kapely, ve které byli 3 členové Korn). 
Korn prodali ve Spojených státech více jak 16,5 milionu alb, přičemž obdrželi šest nominací Grammy-(Grammy 
Award =česky Cena Grammy je každoroční ocenění udělované Národní akademií hudebního umění a věd ve 
Spojených státech za výjimečné úspěchy v hudebním průmyslu.)  z toho dvě vítězné (pro „Freak on a Leash" a 
„Here to Stay). Navíc jsou považováni za tvůrce nového metalového stylu, tzv. nu-metalu.( Nu metal je podžánr 
heavy metalu, který vznikl v polovině 90. let)Korn jsou zakladatelé nu-metalu,jako první hráli na sedmistrunné 
kytary. 
Známé písně: Korn-Evolution, Korn-Blind 
 Informace: cs.wikipedia.org/wiki/Korn                                                             Vytvořil: Jan Vašíček, Jan Přihoda 
 
 

**************************** 
 

Drby z Vrby 
 

Áááááá letošní drby z vrby budou pro vás připravovat  Mr.Vašíček a Mr.Příhoda!!!!!!!! 
No máte se na co těšit! O čem se tedy ve škole šušká na podzim? 

 
Janu Havrdovi spadly v bazénu TRENKY! 

Martin Dudl je zván Playboy ! 
Ivana Kosinová políbila popelnici a vyhrála sázku s Jáčovou! 

Pavel Horák začal hrát counter strike – source a je do toho zamilovanej!! 
Roman Drotoš šlápnul na ježka! 



Pecky 
 

V prvním čísle tohoto ročníku Vám něco povíme o zpěvačce Hayley Williams a  doporučíme nové filmy. 
 

Hayley Williams 
 
Datum narození: 27. 12. 1988 
Místo narození: Meridian, Mississippi, USA 
Věk: 21 
Znamení: Kozoroh     
Členka skupiny: Paramore  
 
Hayley Williams, frontmanka hudební skupiny Paramore, co se ve věku 13 
let odstěhovala ze svého rodného města Meridianu do Nashvillu, kde se ve 
škole potkala s bratry Joshem a Zacem Farro. Oni už dřív hráli ve školní 
kapele, ale chtěli zkusit něco víc. Věděli, že Hayley má dobrý hlas, a tak jí 
pozvali na zkoušku, a když zazpívala, bylo jasno. Jejich první CD s názvem 
All We Know Is Falling bylo vydané v roce 2005. S prvním albem si 
Paramore získali dost fanoušků. Od prosince 2006 do března 2007 
Paramore natáčeli své druhé řadové album RIOT!. S tímto CD Paramore 
definitivně prorazili a písnička Misery Business se ve světě ze dne na den 
stala obrovským hitem. Zaznamenali velký úspěch a vydali se na turné po 

celém světě(Amerika, Anglie, Austrálie, Evropa). Do širšího povědomí se dostali Paramore se svou písničkou 
Decode, která je na soundtracku k filmu Stmívání (Twilight), tímto songem si získali oblibu po celém světe. 
 

Filmy:   
Karate Kid – remake známého filmu z 80. let o chlapci Dreovi Parkerovi, kterého cvičí pan Han na 
nadcházející turnaj, kde by se mohl postavit třídnímu rváči Čchengovi. 
Já, padouch – o tomto filmu jsme si přečetly nějaké recenze na české stránce www.csfd.cz. Podle kritiků je 
to vynikající animovaný film určený pro rodiny s dětmi. 
 

Křížovka z podzimních Pecek 
 
1) Jak se jmenuje naše rubrika?                 
2) Jméno frontmanky skupiny Paramore? 
3) Jak se jmenuje druhé album skupiny Paramore? 
4) Jak se jmenuje remake filmu z 80. let od chlapci Dreovi Parkerovi? 
5) Příjmení zpěvačky Hayley? 
6) Jak se jmenuje píseń k filmu Stmívání? 
7) Město, ve kterém se Hayley narodila?  
8) Jaké je jméno hlavní postavy z filmu Karate Kid? 
 
 

 
 
 
 
 

 
              5)       

 
Zpracovaly Gába a Pája 

 

     1)          

   2)            

     3)          

    4)            

               

  6)             

   7)            

   8)            



 
 

 
V minulém roce jsme psali do časopisu o módních stylech dnešní doby, ale v tomto roce se 
podíváme do minulosti. Ona se totiž móda neustále vrací, a tak možná najdete inspiraci i 
v některých hodně starých modelech. 
A začínáme na počátku 20.století 

obdobím kolem 1. sv. války 
 

Období před a během 1.sv. války 
 

• 20.léta představují jedno z nejpohodovějších období 20.století 
• Základem byl hladký korzet a dlouhá sukně, která se ovšem směrem dolů zužovala a ženy v ní nemohly 

normálně chodit, a proto ,,cupitaly´☺́ 
• Přestaly se nosit spodničky a začal se odhalovat hrudník 

 
Období po 1.sv. válce 
 

• Móda se opět hodně změnila 
• Sukně se zkrátily až po kolena, což předtím nebylo 
• Přestaly se nosit dlouhé rukávy 
• Účes se zkrátil na mikádo nebo se dlouhé vlasy svazovaly do drdolů 

 
20.století bylo období, kde se styly odívání opravdu hodně měnily... jednu dobu se nosilo vše dlouhé, a ze dne na 
den se všecko začalo nosit zase krátké -jak sukně, tak i vlasy..... Možná jste viděli český film Postřižiny, kde se 
zkracovaly koňům ocasy a paní sládková – Magda Vašáryová  - si  nechala ustřihnout své krásné dlouhé vlasy  
a od manžela pak dostala před celým pivovarem „na holou..“ 
 
 

                                              
 
 

Zde jsou dlouhé šaty a dlouhé 
 vlasy svázané do drdolu      Zde je pravý opak, krátká 

         sukně a krátké rukávy, vlasy 
          jsou zastřižené... 
 
 Zpracovala: M.Přívozníková, B.Futerová    zdroje: www.móda.cz  

     www.wikipedia.cz 
 



GUNGUNGUNGUN 

Vítejte v naší znovuzrozené rubrice. Jak si doufám vzpomínáte, v posledním čísle minulého 
ročníku jsem vám přinesl článek plný krve a brutality, příběh strachu. A dnes v tom hodlám 
pokračovat. Vydáme na divoký západ, tak jak si ho představují vývojáři z Nethersoftu pod 
dohledem Activisionu. 

80.léta 19. století. Asi vám hned v hlavě vyskočí obrázek z nějaké westernovky , nebo něčeho podobného. 
Období kovbojů, rudochů, jejich přestřelek, a zlaté horečky. Doba slavného Vinetua. Noví kolonisté si obsazují 
území indiánů a stavějí přes ně železniční tratě. Indiáni zoufale brání svojí domovinu, sabotují kde jen se dá a 
napadají každý konvoj s jídlem, alkoholem nebo zbraněmi. A v tomto nehostinném světě bez slitování, kde 
vládne hazard a všichni se bojí nájezdů banditů, žije mladý pistolník Colton White se svým otcem Nedem. 
Zpočátku je nic netrápí, snad jen kromě brzkého vstávání, a loví v divočině zvěř, kterou následně prodávají 
lodím plujícím kolem. Ale osudu této země se nedá uniknout a oni jsou brzy součástí Divokého západu a všeho 
co k němu patří. 

Kapitola 1.:Reverend 

Není snad nic otravnějšího, než když si podřimujete po těžké noci. Náhle vás ale vás otec kopne a vy se 
probudíte. ,,Vstávej, už svítá. Něco si zakousni a jdeme,“ prohodil Ned stojící kousek ode mě. Měl už sbaleno a 
v ruce držel svojí Winchestrovku, dar od náčelníka kmene. Pozvolna jsem vstal a protáhl se. Procházeli jsme 
údolíčkem mezi skalami. Byl to opravdový divoký ráj, jen bylo trochu chladno, krvavě rudé slunce teprve 
vycházelo. Náhle sebou Ned plácnul na zem a rukou mi dal povel, abych ho napodobil. Povzdechl jsem si a 
zalehl do mokré trávy. Ned ukazoval kamsi pod nás. Bylo vidět několik sobů pasoucích se na louce. Výstřel. 
Jeden padl k zemi. Z Nedovy pušky se kouřilo. Další výstřel jsem už daroval já. Další sob padl. Ještě třetí 
výstřel. ,,To  už bude stačit, jdem dolů,“ prohodil chladně Ned. Sestupovali jsme po prudkém svahu. Kameny 
klouzaly po včerejším lijáku, ale podařilo se mi nespadnout dolů. Seběhl jsem dolů na louku, kterou obklopovala 
mělká říčka. Jak jsem říkal byl to ráj. Náhle však zavytí vlků prořízlo ticho.,,Sakra, ty parchanti si jdou pro naši 
kořist!“ zakřičel na mě Ned a rozeběhl se k louce. Věděl jsem, že vlci nejsou nic příjemného. Vytasil jsem svůj 
námořní kolt nabitý šesti náboji a běžel jsem Nedovi v patách. Čtveřice vlků už začala rvát kusy masa ze soba, 
ale výstřel z Nedovy pušky je upozornil, že mají konkurenci. Rozeběhli se přímo proti nám. Ned dostal dva, ještě 
než se dostali ke mě. Já měl taky štěstí. Kulka z mého koltu trefila šedou hlavu. Posledního jsem ale nestihl. 
Skočil na mě a chtěl mi rozsápat krk. Bylo to ale naopak. Sáhl jsem po noži a rozřízl jeho krk. Zvedl jsem se a 
prošel si bojiště.,,Jeden sob už je na hadry, toho neprodáme. Ale vlčí kožešina taky není špatná.“ mumlal si Ned 
kus ode mě. 

Pak jsem slyšel už jen výkřik. Otočil jsem se a viděl dvou a půl metrového grizzlyho, který se postavil na zadní a 
uštědřil Nedovi ránu tlapou, tak silnou že kus odlítl a tvrdě dopadl.,,Vem si mou pušku!“ zakřičel na mě, a svíjel 
se na zemi. Nedova puška ležela pod obrovskými tlapami grizzlyho. Rozeběhl jsem se přímo proti němu. Grizzly 
se zaduněním dopadl znovu na čtyři nohy a rozeběhl na mě. Když se odrazil od zadních nohou a přední natáhl 
před sebe, aby mě rozmáčkl váhou pár set kil, uskočil jsem do strany. Bylo to těsně. Grizzly se neobratně otáčel. 
Měl jsem jen pár sekund. Skočil jsem po Nedově pušku a vystřelil proti hoře chlupů řítící se na mě. Trefil jsem, 
ale stále na mě běžel. Další dva výstřely. Byl už 2 metry ode mě. Poslední rána, trefila hlavu. Drobeček spadl 
těsně vedle mě. Ned s hekáním vstal.,,Ještě chvíli a zahrabával bys mě šest stop pod zem!“ prohodil cynicky. 
,,Seš příliš drzej na to, abys jen tak zařval,“ odpověděl jsem se škodolibým úsměvem. Zaduněl lodní klakson. 
,,Tak si jdeme pro výplatu!“ řekl Ned a pískl na loď plující po řece. 

MorningStar (jméno lodi) jsme s Nedem navštívili už víckrát. Byla to vskutku pěkná dvoupatrová kocábka, která 
objížděla zdejší výletní trasy. V porovnání s bohatě ošacenými pasažéry jsme s vypadali jako dva otrhaní a ještě 
k tomu ozbrojení vandráci, což jsme ale vlastně tak trochu byli, jen jsem se divil, že si na nás ještě nezačali 
ukazovat prsty. ,,Cole skoč za kuchařem, chtěl ty křepelky." Promluvil na mě Ned ,,Já si tu ještě něco vyřídím se 
Sandee". Chtěl jsem Neda uzemnit nějakou peprnou hláškou, ve stylu "Odnes si tam ten baťoh plnej mrtvejch 
křepelek sám!", ale viděl jsem, že Ned po napadení grizzlym nevypadá dobře, tak jsem kývl a odešel. Za chvíli 
jsem byl zpátky i s penězi. 

Náhle jsem slyšel kroky. Pootočil jsem hlavou a pohled mi spočinul na muži kráčícímu ke mně. Byl poměrně 
vysoký a hubený, na sobě měl černý kabát s namalovaným bílým křížem. Reverend. ,,Matka příroda tě obdařila 



přesnou muškou a hbitýma rukama, mladý pistolníku. Dnes se mi bude usínat dobře, jelikož budu vědět, že 
máme na palubě někoho jako jsi ty.“ V tu chvíli vyšel Ned i se Sandee z pokoje. Reverend nenápadně zavadil 
pohledem o trezor uvnitř. ,,Přeji vám pěkného dne pánové!“ pronesl ještě a odcházel pryč. Sandee se zatím 
vytratila. ,,Jestli on je duchovní, tak já jsem matka Terezie,“ prohodil jsem s pohrdáním v hlase k Nedovi. ,,Taky 
se mi nezdá. Pohlídej ho, musím si promluvit s lodivodem.“.  

Vydal jsem se tedy na příď. Přes zábradlí jsem pozoroval Sandee bavící se s Reverendem. Reverend začal řvát. 
,,Kam jsi to schovala! Řekni mi to a zachráníš život všech na této lodi!“ Rozeběhl jsem se ke schodům. Sandee 
mezitím uštědřila Reverendovi facku, až se zapotácel. ,,Staniž se tvá vůle!“ zařval na prchající Sandee a zpod 
kabatů vytáhl půl metrový Tomahawk. Napřáhl se a vrhl. Sandee přepadla přes zábradlí do vody.           
,,TÉÉĎ!!“ Dal Reverend povel směrem ke břehu. Žoldáci schovaní za křovím a kameny vystřelili salvu z 
opakovaček. Jedna kulka mě tesně minula, když jsem skákal za roh. Několik cestujících se sesunulo k zemi. 
Žoldáci se blížili k lodi na malých člunech. Ulevil jsem si spoustou hanlivých slov na účet těch panchartů, co už 
přelézali přes zábradlí. 

Co naplat, tohle nebude sranda. Loknul jsem si kořalky a vytáhl jsem kolt. Pár rvaček a dokonce i přestřelek 
jsem už zažil, ale nikdy předtím jsem nikoho nezabil. Všechno je někdy poprvé. Vyklonil jsem se a poslal 
pozdrav prostřednímu šťastlivci. Podle žbluňknutí jsem usoudil že střela neminula. Zabil jsem člověka a ani to 
nebolelo. Nepozvracel jsem se, ani jsem neomdlel. Bylo to stejné jako zabít divoké zvíře. A víte proč? Protože 
někteří lidé jsou jako zvířata. 

Kapitola 2.:Konec klidného života 

Na můj úkryt za rohem bubnovalo až moc kulek z koltů, brokovnic a bůhví z čeho ještě. To mě dožralo. Opustil 
jsem tedy svůj úkryt efektním kotoulem a z pokrčení sundal zbylé dva. Z druhého patra na mě skočil třetí a strhl 
mě k zemi. Kolt mi vyklouzl a spadnul do řeky. To mě znovu dožralo. Vytáhl jsem z pouzdra nůž a vší silou 
jsem mu ho zarazil do nohy. Zvedl jsem se a podkopl jsem mu tu druhou, zdravou nohu. Skácel se v bolestech na 
zem.                                                                                                                                                                      
Přešel jsem zábradlí rozloučit se se svým koltem. A hele, on se zachytil na laně. S něhou jsem ho zvedl, ten můj 
milovaný koltíček, otřel jsem ho, přebil a vyrazil jsem po schodech nahoru, najít Neda. 

Ned nezůstával pozadu. Na horní palubě se už válelo pár těl, těch co se odvážili přijít blíž. Přeskočil jsem 
několik beden, sloužících jako úkryt a zadřepl vedle Neda. ,,Sandee je mrtvá Nede, ten hnusák Reverend řídí 
útok!“ Neda to moc nepotěšilo. V kotelně něco začalo příšerně hučet. ,,Kotle vybuchnou!“ zakřičel Ned. ,,Poslyš 
vem si tohle, a běž do Dodge City. Až tam budeš, najdi ženu jménem Jenny a dej jí to. Ona už ti řekne, co dál,“ 
vtiskl mi do ruky zlatou minci, popadl mě a hodil mě přes palubu. Sám už svůj skok nedokončil. Loď vybuchla, 
a kusy dřeva a plechu se rozlétly po celé řece. ,,Nede!“ naposledy jsem zoufale zakřičel, ale jen jsem se napil 
chladné vody. Obrovská dřevěná deska se jménem lodi letěla na mě. Nestihl jsem se ponořit. Plaval jsem po 
hladině, aniž bych věděl kam. Byl jsem v bezvědomí. 

Kapitola 3.:Nový začátek 

Cítil jsem tíhu na hrudi. Klečel na mě strhaný postarší muž. Hmátl mi do kapsy a vyndal minci od Neda. Otevřel 
jsem oči a pevně ho chytl za límec kabátu. ,,Vrať mi to!“ řekl jsem mu hlasem, ze kterého bylo jasně znít, že 
minci nedostane. ,,Promiň pistolníku, myslel jsem že jsi mrtvý, třikrát jsem do tebe kopl!“ odpověděl mírně 
vyděšeným hlasem muž. ,,Aha tak proto mě tolik bolí žebra.“ pronesl jsem spíše pro sebe. Pak mi došlo proč 
tady vlastně ležím a proč ten chlap vedle mě není Ned. ,,Co se stalo s MorningStar?“ zeptal jsem se v naději, že 
získám odpovědi. ,,MorningStar? Tu napadli banditi před třemi dny hochu. Šílenej masakr, ty hovada skalpovali 
každýho muže, ženu i dítě. Nikdo to nepřežil“ odpověděl. Takže jsem byl mrtvej člověk, kterýho nikdo neznal. 
Byl jsem sám v tomhle světě. A měl jsem spoustu otázek na jazyku, ale věděl jsem, že o těch by muž nic 
nevěděl. Pak mi pohled ulpěl na minci. ,,Jak se odsud dostanu do Dodge City?“ zeptal jsem se chlápka, aniž 
bych tušil, že se následně vydám na cestu za zjištěním věcí, o kterých bych se nikdy nedozvěděl. Moje cesta 
pomsty začala..................a co bylo dál, když Colton White dorazil do Dodge? To už se dozvíte ve hře samotné.. 

Pro starší čtenáře Termitu napsal Vojta Fišar 8.A                                                                                               
Také umístěno na webu gamepark.cz pod profilem hráče RazEER 

 



Retro hry - Ohlédnutí za starými hrami 
 

Mafia 
Určitě každý z vás někdy hrál Mafii, nebo o ní slyšel. No ovšem Mafia je jedna z nejúspěšnějších českých her,  
ale i tomu, kdo ji nezná, se pokusím Mafii trochu osvětlit. Letos v srpnu vyšla Mafia 2, ale stejně Mafia zůstane 
na dlouhou dobu česká klasika. Hru vytvo řila společnost Illusion Softworks. Vyšla 29.08.2002 
 
Mafia je zároveň hra, která má neuvěřitelné množství patchů  (vylepšení), modifikací (přeměnění hry) a skinů 
(změn obrazu např. auta nebo telefonní budky atd.) Takže si Mafii můžete posadit do sněhové krajiny, nebo do 
21. století. Místo Boltů tam jezdí BMW, PORSCHE, AUDI… Nebo spatříte telefonní budky s nápisem Telecom. 
Mafia prostě a jednoduše je jak nervák, tak i porce zábavy. 
 
Příběh Mafie začíná  úvodní ukázkou, jak Tommy Angelo přichází do baru  a má schůzku s detektivem 
Normanem. Začne mu vyprávět, jak žil do této schůzky, a tím, jak to vypráví, tak hraje svoje vzpomínky.  
A to je váš úkol! 
Jsou 30. léta devatenáctého století a Tommy Angelo je taxikář. Jednou, když má po šichtě, tak k němu do taxíku 
nastoupí dva mafiáni Pauli a Sam, míří na tebe pistolí a chtějí, abyste ujeli jejich pronásledovatelům. Když jim 
ujede, tak je Tommy zaveze k Salieriho baru. Následuje ukázka, jak Pauli nese  Tomymu obálku plnou peněz a 
zároveň mu řekne, že kdyby potřeboval pomoc, tak že Salieri umí být vděčném lidem, co mu pomohli. 
Za vydělané peníze si opravíte taxík a začnete znovu taxikařit.   
V další misi jezdíte normálně po městě a vozíte lidi. Jakmile misi dokončíte, zaparkujete  na parkovišti v Malý 
Itálii nedaleko Salieriho baru. Sedíte v autě a najednou do vašeho taxíku začnou baseballovou pálkou mlátit dva 
lidi, kteří jsou naštvaní, že jste pomohli Paulimu a Samovi. Tommy vyběhne z taxíku a začne utíkat postranními 
uličkami k Salierimu baru, kde se schová. Tady se poprvé setkáváte se Salierim a ten Tommyho  přijme do tzv. 
Rodiny. V ní je Salieri (hlava rodiny), Frank (učetní),Luigi (barman) , Vinchenzo (mistr na zbraně), Raph (velmi 
zručný, ale hloupý automechanik), Pauli a Sam (jen gangsteři). Vy se do rodiny dostanete, až vykonáte misi 
běžná rutina, což je mise, kde jezdíte po městě a vybíráte se Samem a Paulim daně za ochranu jiných barů a 
hotelů. Jako poslední musíte jet za město do motelu. Tam na vás však čekají Morelliho lidi a ti postřelí Pauliho a 
Sama zavlečou do motelu. Tommy jde do motelu zadním vchodem a v něm postřílí pár mafiánů, zachrání Sama 
a mise končí. Od konce této mise je Tommy oficiálním členem Salieriho Rodiny. 
Od teď plníte mise, které Tommymu zadává Salieri . V jedné misi pomůžete Frankovi a jeho rodině odletět a 
Salierimu řeknete, že je Frank mrtvej. Později už Tommy Salierimu moc nevěří a protestuje. Salieri zjistí, že mu 
Tommy lhal a pošle Sama, aby Tommyho zabil. Tommy Sama nakonec zabije a uteče. Následně si smluví 
schůzku s panem Normanem. No ano, to jsme vlasně úplně na začátku hry. Norman vám poskytne azyl. V další 
ukázce je Tommy starý farmář, když u něj zastaví auto a z něj vystoupí dva mafiáni a se slovy 
„Posíláme pozdrav od pana Salieriho“ Tommyho zastřelí. 
 

 

 
 

Honza Havrda 



   
 
Přemýšleli jsme, o čem psát v letošním ročníku Termita, aby vás to bavilo a zajímalo. 
 A tak nás napadaly různé myšlenky a tato nám přišla nejatraktivnější -  budeme vám po celý 
rok přinášet věci, co lidi moc neznají. První z nich je : 
 

Geocaching  
 

Je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v 
použití navigačního systému GPS při hledání skryté 
schránky nazývané cache, o níž jsou známy jen její 
zeměpisné souřadnice . 
 
Při hledání se používají turistické GPS. Člověk, 
zabývající se geocachingem, bývá označován slovem 
geocacher, česky též geokačer, nebo prostě kačer.  
Po objevení cache, zapsání se do logbooku a 
případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a 
zamaskuje. 
 
Jednou ze základních myšlenek geocachingu je 
umísťování keší na místech, která jsou něčím 
zajímavá, ale přesto nejsou turisticky navštěvovaná. 
V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace 
o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi.  
 
Cache se ale umisťují i do atraktivníchch míst, velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavý právě 
úkol, který je s nalezením cache spojen. 

                                                                        
Zdroj:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching                          Zpracovali: Hanuš Radek a kolega Honza Kotek 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 

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. První anime, o kterém vám napíšu, je Death note (Zápisník Smrti).  

Death note je i zfilmován do dvou dílů. 
 

 

Death NoteDeath NoteDeath NoteDeath Note    
Nadprůměrný středoškolský student Light Yagami nalezne sešit 

s nápisem Death Note (zápisník smrti). V něm na první stránce je návod, který 
vysvětluje, že když se do zápisníku napíše jméno osoby a pomyslí se na její tvář, 
ta osoba zemře na zástavu srdce či jinou smrt. Light tomu samozřejmě nevěří, 
ale po pár experimentech zjistí, že zápisník funguje. Lightovi rychle dochází, že 
by nemusel být pouze géniem, nýbrž Bohem. Pomalu začíná zabíjet vrahy, 
jejichž  tváře jsou známy. To samozřejmě vyvolá rozruch, a tak se ho snaží 
chytit policie a pak i L, génius, který vyřešil každý případ a jehož jméno ani tvář 
nejsou známé. Začíná boj intelektu. Do hry přichází bývalý majitel zápisníku 
bůh smrti, Ryuk, který se „tam nahoře“ nudil a komentuje Lightovy pokusy o to 
stát se bohem spravedlnosti. Vyhraje Light nebo L? 
 



Zpracoval: Marek Kechl Hudec 
 
 
 
 
 
 
                                                                          



 
 

R + R COMPETITION  
Soutěž v počtu vyřešených křížovek 

 6.A 

1. Víťa Král 54 křížovek 
2. Lucka Fainová 36 křížovek 
3. Zbyněk Dostrašil 30 křížovek 
 Vojta Vondrák 30 křížovek 
 
6.B 

1. Petra Štruplová 38 křížovek 
2. Robin Kraus 35 křížovek 
3. Míša Vojteková 33 křížovek 
 
7.A 

1. Jirka Sluka 48 křížovek 
2. Lucka Roubínková 42 křížovek 
3. Honza Havrda 30 křížovek 
 
8.A 

1. Pavel Horák 88 křížovek 
2. Míla Přívozníková 45 křížovek 
3. Pavla Nejedlová 42 křížovek 
 
9.A 

1. Jakub Beneš 32 křížovek 
2. Veronika Zámková 26 křížovek 
3. Dušan Dostrašil 25 křížovek 
 Monika Rabinová 25 křížovek 
 
ŠKOLNÍ POŘADÍ 

1. Pavel Horák 88 křížovek 
2. Víťa Král 54 křížovek 
3. Jiří Sluka 48 křížovek 
4. Míla Přívozníková 45 křížovek 
5./6. Lucka Roubínková 42 křížovek 
 Pavla Nejedlová 42 křížovek 
7./8 Petra Štruplová 38 křížovek 
 Pavla Novotná 38 křížovek 
9. Lucka Fainová 36 křížovek 
10. Robin Kraus 35 křížovek 
 
        

 
           OLYMPIÁDA V ANGLI ČTINĚ  

  5.ročník 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
PROJECT  ENGLISH 

COMPETITION  
       Soutěž o nejhezčí projektové sešity 

 
 5.A                 7.A 
1. Jana Peigerová  1. Andrea Honzejková 
2. Barbora Zemková 2. Lucie Roubínková 
3. Magdaléna Kadlecová 3. Pavla Šedová 
4. Klára Panušková 
5. Radek Nevyhoštěný  
6. Dominik Bohuslav 
7. Martin Zubko       
    
 6.A                8.A 
1.Lucie Fainová  1. Barbora Futerová 
2. Kateřina Papoušková 2. Gabriela Mizerová 
3. Barbora Laurinová 3. Pavla Nejedlová 
 
6.B                9.A 
1. Petra Štruplová Jakub Kareš 
2. Pavla Pospíšilová Veronika Zámková 
3. Robin Kraus  Adéla Futerová 
 
 
 

1. Klára Panušková 38 bodů 

2. Jana Peigerová 36 bodů 

3. Barbora Zemková 35 bodů 

4. Klára Lukášová 
33,5 
bodů 

5. 
Dominik 
Bohuslav 33 bodů 

6. 
Zuzana 
Kořínková 32 bodů  

7.,8. 

Lucie Karešová 
Natálie 
Třešňáková 

31,5 
bodů 

9. David Kočí 
30,5 
bodů 

10. 
Radek 
Nevyhoštěný 

29,5 
bodů 



 Lesní běh 2010 
 

Předžákyně 
1. Sedláčková M. 
2. Zítková A. 
3. Šobrová P. 
 
Žákyně ml. 
1. Horáková V. 
2. Březinová A. 
3. Menčíková L. 
 
Žáci st. 
1. Jáč T. 
2. Zubko M. 
3. Růta V. 
 

 

 
Víte, že…. 
 
byl Bedřich Smetana ke 
konci života hluchý? Sluch 
zřejmě ztratil při explozi. 
Hluchota ani jiné obtíže ho 
však nezlomily  
a zkomponoval ještě opery 
Tajemství, Hubička  
a Čertova stěna. 
 

Žákyně nejml. 
1. Jäschkeová A. 
2. Domácí N. 
3. Večerníková B. 
 
Žáci ml. 
1. Pařík D. 
2. Roubínek L. 
3. Hujer T. 
 
Dorostenky ml. 
1. Novotná P. 
2. Linková K. 
3. Svatošová L. 
 
 

 
 
 
se Archimédes zúčastnil 
Punských válek? Tento 
významný řecký matematik, 
fyzik, inženýr, astronom  
a vynálezce odhadl číslo      , 
které je důležité pro výpočet 
obsahu kruhu. 
 
 
 

Žáci nejml. 
1. Hrušovský R. 
2. Khauer M. 
3. Fiala M. 
 
Žákyně st. 
1. Lukášová K. 
2. Banghová V. 
 
 
Dorostenci ml. 
1. Havrda J. 
2. Sluka J. 
3. Horák P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oxid uhličitý , který je 
obsažen v limonádách za 
účelem nasycení, najdete  
i v lidské krvi?  

 
Zajímavosti vybralo 

TERMITIŠTĚ 
 
Básnička:  
Kristýnka Líznerová, 2.A 



 

 
Oznámení:  
Linka důvěry bude 1. dubna mimo provoz. 
 

 
 
Tento rok připadá Silvestr na pátek. 
Snad ne na třináctého !!! 
 
 
"Co byste dělal, kdybyste vyhrál milion dolarů?" 
"Nic." "Jak to?" "A proč by?" 
 
Přišli jsme na to, jak lidi smířit s letním časem, kdy 
se posunuje čas o hodinu napřed. Základem řešení 
je, že by se čas neměnil v noci ze soboty na neděli, 
ale ve dvě hodiny odpoledne v pátek. 
 

 
 
Chlapík si koupil džíp a zaparkoval jej před svou 
vilou. Jde kolem bezdomovec a vidí nápis "4x4". 
Zamyslí se a hřebíkem vyryje: "=16". Chlapík se 
ráno rozčílí, nechá auto přelakovat, ale večer se to 
opakuje a pokračuje to několik dní po sobě. Chlapík 
změkne a nechá přímo v lakovně nápis doplnit na 
"4x4=16". Druhý den přichází k džípu a vidí, že je 
tento nápis doplněn vyškrábaným: "Správně". 
 
Pokud svému svědomí nedovolíte, aby vás hryzalo,  
tak ono samo potichoučku zemře hladem. 

         
Vtipy vybral: Radek Hanuš 

 

 
LIMERIKY  
Jsou humorné říkanky založené na rytmu a 
nesmyslu.  
Zakladatelem limeriků byl anglický spisovatel, 
malíř a přírodovědec Edward Lear(1818-1888). 
 
Přinášíme příklady limeriků, které se 
urodily v 7.A : 
 
BYLA JEDNA TLUSTA KRÁVA, 
CO MLÍKA MOC NEDÁVALA.  
CHLUPATA BYLA, 
PĚKNĚ SI ŽILA, 
NA SVÉHO PANA NADÁVALA.   

 Roman Drotoš 
 
BYL JEDEN DĚDEČEK NA VOZÍČKU, 
JEZDIL VEN  V ČERVENÉM  AUTÍČKU. 
NEMOCNÝ BYL, 
NA MĚSÍC VYL. 
SE SVOJÍ BABIČKOU V CHALOUPCE ŽIL. 

      Roman Drotoš 
 
ZNÁM JEDNOHO DLOUHÉHO MUŽE, 
KTERÝ SI SVLÉKA SVÉ KŮŽE. 
KŮŽE SI SUŠÍ,  
A TÍM SE LIŠÍ 
OD OSTATNÍCH LIDÍ, KDE MŮŽE.             
            Iva Kosinová a Bára Laurinová 
 
BYLA JEDNA LÍNÁ VDOVA, 
POŘÁD HOUKALA JAK SOVA. 
MYŠI JEDLA, 
DENÍK VEDLA, 
DĚLALA TO STÁLE ZNOVA. 

                    Petr Horák 
 
 

Křížovku vymyslela a vytvořila 

Nikola Filipová ze 2.A 


