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D e t e k t i v k y   ze   4.A 

Neposlušné holky  -  Anna Vondráková  

   V sobotu u mě byly kamarádky Nikča Mařanová    
a Nikča  Domácí. Odpoledne kolem páté hodiny 
jsme si šly ven hrát s míčem. Když se setmělo, 
začala na nás volat moje mamka, abychom si šly 
hrát domů. Ale nám se nechtělo, a tak jsme zůstaly 
venku, protože jsme věděly, že na nás za chvilku 
mamka zavolá znovu. Šly jsme si hrát dál od domu.    
Cestou jsme si všimly, že za námi jede černý vůz. 
Začaly jsme zrychlovat a pochopily jsme,že nás 
sleduje. Uvědomily jsme si, že jsme daleko od 
domu a nemůžeme se vrátit. Zabočily jsme a já si 
všimla, že je blízko keř. Když jsme šly kolem, 
stáhla jsem obě holky za keř. Všechny tři jsme měly 
úplně stejný názor, že nás chce někdo přepadnout,  
a tak jsem začala mít velký strach. Řekla jsem, že 
nesmírně na sobě dát znát, že tušíme, co se asi děje. 
Když  jsme vstaly, všimly jsme si auta, které nás 
pronásledovalo. Bylo na druhé straně ulice a čekalo 
na nás, až se objevíme . Šly jsme jakoby nic dál, ale 
auto nastartovalo a řítilo se k nám. Začaly jsme 
zrychlovat, ale jen nenápadně, aby auto nic 
nepoznalo. Auto začalo zrychlovat také, ale 
nápadně. My jsme nevydržely a začaly jsme utíkat. 
Najednou se stala hrozná věc! Nikča Domácí spadla 
na zem, a když jsme si toho všimly, viděly jsme 
Nikču, jak se snaží zvednout, ale nešlo jí to. Auto 
zastavilo a muž v černém ji stáhl k sobě. Naštěstí 
jsem měla s sebou pár věcí a mezi těmi věcmi byl   
i foťák. Rychle jsem ho popadla a vyfotila značku 
auta.Zavolaly jsme na policii a nahlásily, co se nám 
stalo. Policisté neváhali a hned zahájili pátrání. 
Nejdříve uzavřely silnici a silnice v okolí a pak 
začali pročesávat důkladně okolí. Nikču našli     
v 11 hodin. Byla na poli kousek od vesničky 
Jivany. Byla docela v pořádku až na to, že byla 
úplně vystrašená. Ale byla tak ráda, že nás vidí, že 
zapomněla na přepadení. A co se stalo s lupičem? 
Šel do vězení a byl potrestán. No, a všichni byli 
spokojení až na lupiče.  

                                          

Banka v ohrožení – Tomáš Hujer 

Ten den, kdy pustili známého lupiče z vězení, 
hodně pršelo. Neměl u sebe žádné cenné věci ani 
peníze, tak musel jít domů pěšky. Měl jen deštník, 
pod který se schoval. A nikdo ho pod ním nepoznal. 
A protože už dlužil hodně peněz před tím, než šel 
do vězení, vymyslel plán, jak se dluhů zbavit. Chtěl 
vyloupit banku. Tak si to zamířil rovnou k bance. 
Chvíli přešlapoval před bankou a byl pořád 
schovaný pod deštníkem, aby ho nikdo neviděl. 
Když přišla ta správná chvíle, vtrhnul do banky       
a zakřičel: „Tohle je přepadení! Všichni si lehněte 
na zem!“ V tu chvíli ochranka vytáhla zbraně          
a chtěla ho zneškodnit, ale lupič byl rychlejší          
a ochranku zastřelil pistolí, kterou jim ukradl. Lidi 
začali křičet a panikařit. Lupič ukradl všechny 
peníze, které mohl, a rychle utekl. Nestihl ale utéct 
moc daleko, protože policie, kterou lidé přivolali, 
ho hned zneškodnila, zatkla a vrátila ho zpátky za 
mříže. A tak mu jeho dluhy zbyly dál.                                         

 

Přepadená babička  - Nikola Mařanová 

Bylo krásné odpoledne, babička šla s pejskem na 
procházku. Rozhodla se,  že  zajde na poštu vybrat 
peníze, aby si došla na nákup. Peníze si uložila do 
kabelky a vyšla z pošty. Zamířila přes park do 
obchodu. Nevšimla si, že ji celou dobu sleduje cizí 
mladík. Na cestičce v parku jí najednou někdo 
vytrhl kabelku z ruky. Babička  křičela : „Pomoc , 
pomoc, zloděj!“  Ostatní lidé v parku pomáhali 
zloděje chytit. Nakonec se jim podařilo lupiče 
dopadnout. Zavolali policii, aby si ho odvedla a vše 
dobře dopadlo. 



Billi a Ben – Nikola Domácí                                        

Jednou seděl bankéř v bance a kontroloval peníze. 
Najednou se za okny mihl povoz se dvěma 
známými lupiči, kteří vyloupili již spoustu bank. 
První se jmenoval Billi  a druhý se jmenoval Ben. 
Billi najednou říká: „Hej, Bene, tuhletu banku jsme 
ještě nevyloupili. „To máš pravdu, Billi, a víš co ? 
Vyloupíme ji. A to teď hned.“ Hop a byli dole 
z povozu.Chystali se vyloupit banku.Potichu se 
kradli do banky. Tam však seděl za stolem 
bankéř.Když uviděl lupiče, chtěl se bránit. Ale pak 
zahlédl, že mají pistole, a tak toho radši nechal. 
Lupiči vzali všechny peníze a utekli ven k vozu. 
Vtom vyběhl bankéř ven, skočil na povoz a peníze 
strhl zpět. Chvíli se o peníze přetahovali, ale pak 
Billi bankéře shodil na zem. Chtěli odjet, ale nešlo 
to, bankéř dal pod kola vazu veliký kámen. Bankéř 
počkal, až se chvíli nebudou dívat a peníze dal zpět 
do banky. Ben s Billim poznali, že se bankéř jen tak 
svých peněz nevzdá, a tak toho raději nechali,  
neboť věděli, že kdyby toho nenechali, tak by 
skončili brzy za mřížemi nebo na šibenici. 

 

 

Výlet – Adéla Šorejsová 

V pátek jsme se s kamarádkou domluvily,že si        
o víkendu vyjdeme na procházku ne letiště.             
V sobotu ráno jsme si připravily svačinu a pití, 
oblékli jsme se a vyrazily.Počasí nám přálo, 
nepršelo ani vítr nefoukal.Byly jsme spokojené, až 
najednou u cesty seděl starý pán a byl trochu 
potlučený.Ptaly jsme se ho, co se stalo a jestli mu 
můžeme pomoci.Odpověděl, že ho přepadli nějací 
mladíci a chtěli po něm peníze a cigarety. Mladíci 
byly tři, a jak kolem něho poskakovali, starce 
strčili, ten zavrávoral a upadl do příkopu. Přitom se 
uhodil do hlavy a tekla mu krev. Jelikož u sebe 
neměl ani peníze ani cigarety, mladíci ho neokradli, 
ale bohužel nechali starého pána bez pomoci            
a odešli. Já jsem musela s kamarádkou jet na policii 
sepsat výpověď. Z našeho výletu už nic nebylo. 
Přesto jsme byly obě rády, že vše dobře dopadlo, 
protože starý pán neměl žádné zranění a po ošetření 
ho odvezli zpět domů.Ve škole jsme pak dostaly 
pochvalu a výlet jsme si znova naplánovaly na další 
víkend.Doufáme,že tentokrát do cíle dojdeme         
a budeme mít hezké zážitky. 

 

Cesta z noční směny – Aneta Březinová 

Vracím se pozdě z odpolední směny, unavená, 
utahaná, noční ulicí, už se vidím doma v posteli, 
když najednou slyším kroky za sebou. Jsou docela 
blízko a nikdo není v dohledu přede mnou. 
Neotočím se, mám strach. V duchu si přehrávám 
scény z hororů  a detektivek.Už vidím, jak mě 
někdo zezadu táhne do křoví, aby mě, pokud budu 
mít štěstí, jen znásilnil. No a pokud ne, domů se už  
nedostanu. Pepřák, co mi koupil přítel, aby se o mě 
nemusel tolik bát, trůní jako vždy v předsíni na 
komodě. Přece se s ním nebudu tahat? V kabelce 
mám místo na jiné poklady. V duchu se probírám 
kabelkou: rtěnka, hřeben, peněženka, mobil, 
zrcátko, balíček papírových kapesníčků a synova a 
přítelova fotka. Nic z toho mi pepřák nenahradí. 
,,Co kdybych rozbila zrcátko a bránila se jím? “ 
Probleskne mi hlavou. Ale jak ho rozbiju, než mi 
stihne násilník vzadu ublížit? Zrychlím krok, třeba 
přeháním a je to jen někdo, kdo se taky vrací 
z odpolední domů. Ale kroky za mnou taky zrychlí. 
Nedokážu  se ohlédnout, srdce mi buší až v krku, 
v ústech mám sucho, ve spáncích jako by mi tloukli 
kladivem. Tak takto si připadá oběť před tím, než ji 
zabijí…Musím utéct! Popoběhnu, ale neznámý za 
mnou také popoběhne! Cítím, jak mi na zádech raší 
pot. Co mám dělat? Tak dělej, ať už to mám za 
sebou? To jediné mi běží hlavou. Teď přijde úder? 
Nebo mě chytne za krk a začne mě škrtit? Budu 
křičet, třeba mě někdo uslyší. V tu chvíli mě 
neznámý popadne za ruku. Ztuhnu, ale slůvko ze 
sebe nevydám. Vytřeštím oči, kabelka mi padá 
k zemi a já tam stojím s pusou dokořán. Za sebou 
slyším tichý, tichounký šepot. Nejdřív mu 
nerozumím, ale pak zaslechnu své jméno a 
pohlédnu do očí svému sousedovi. ,,A,a, ahoj, 
Jirko,“ vykoktám. ,,Tys mi dal, proč ses neozval? Já 
myslela, že mě chce někdo zabít.“ Až pak mi Jirka, 
který bydlí o dvě patra výš, vyšeptal, že měl 
problém s mandlemi a vrací se z pohotovosti. Tak 
nemůže na čas mluvit.  Zbytek cesty jsem 
absolvovala v Jirkově doprovodu a nemusela se už 
bát přepadení.           

 



Záhadné setkání v lese – Lucie Borošová 

Jako každé léto jsme jeli s partou na letní tábor. Ten 
rok jsme byli v Novém Řadově kousek od Třeboně. 
Byli jsme ubytováni v malých chatkách, tak jsme si 
kromě zajímavých výletů a her užili také báječné 
koupání.Asi v polovině pobytu si pro nás vedoucí 
oddílů připravili stezku odvahy. A aby to nebylo 
tak jednoduché, samozřejmě se musela odehrávat 
v noci. Byli jsme rozlosováni do skupinek po 
čtyřech a to vždy dva kluci a dvě děvčata. 
Prozradili nám jenom to, že musíme sledovat svítící 
kroužky a ty nás povedou správným směrem. Po 
celé trase budou různá stanoviště, kde budeme plnit 
úkoly a získávat tak body. Hlavní cenou pro 
vítěznou skupinku byl výlet na pouť do nedaleké 
vesnice. Odpoledne jsme byli všichni ohromě 
odvážní, ale jak se začínalo stmívat, odvaha nějak 
záhadně vyprchávala a začínal nám běhat mráz po 
zádech. V lese už bylo dostatečně šero, když 
vyrazila první skupina. My si bohužel až poslední 
pozici, takže jsme vyráželi už za úplné tmy! 
Vyzbrojení baterkami, batůžky s pitím, sešitky a 
tužkami jsme se vydali směle na cestu. Celkem se 
nám dařilo. Najít správnou trasu nebylo těžké         
a úkoly na stanovištích jsme také zvládli téměř bez 
chyb. Jednu chvíli se nám zdálo. Že slyšíme nějaký 
šramot a hlasy. Říkali jsme si, že by skupinka před 
námi byla tak pomalá a my ji doběhli? Ale ty hlasy 
se přibližovaly a musím říct, že to nebylo v té tmě 
zrovna příjemné. Svítili jsme kolem sebe baterkami 
a snažili se zjistit, odkud se ty zvuky blíží. 
Najednou kolem nás stála skupinka velkých kluků. 
Bylo jich asi pět, nebo šest a netvářili se zrovna 
přátelsky. Spustily na nás, co že tam děláme, kam 
jdeme, proč se procházíme v jejich lese a ještě 
spoustu jiných věcí, no, nebylo to vůbec příjemné. 
Pak jeden houkl, ať jim odevzdáme naše baterky    
a do tábora si najdeme cestu pěkně po tmě. My 
holky jsme se chytily za ruce a při představě, jak do 
rána někde bloudíme lesem, jsme začaly jednotně 
pištět. To náš mužský doprovod byl daleko 
statečnější! Dodnes nevím, co těm výrostkům řekli, 
protože jsem strachy ani nevnímala, ale najednou se 
celá banda dala na útěk. A hurá! Baterky nám 
zůstaly. Asi po patnácti minutách chůze jsme už 
zahlédly světla tábora. Dost se nám ulevilo. Došly 
jsme k ohni, kde už nás všichni čekali a nestačily 
jsme se divit: sedělo tam i těch několik našich 
lesních nepřátel a vesele se bavili s naším 
vedoucím. Ten, když viděl naše udivené pohledy, 
tak nám představil kluky ze skautského oddílu 
z vedlejší vesnice a vysvětlil nám, že i oni byli  

 

součástí naší odvážné stezky. Chtěla jsem vědět, co 
je donutilo k útěku, ale všichni se jen potutelně 
usmívali. Takže to zůstane pro mě asi navěky 
tajemstvím. Na výlet na krásnou pouť jsme nakonec 
za odměnu druhý den jeli všichni. Našemu lesnímu 
dobrodružství se dneska už  jenom smějeme, ale 
v té chvíli nám rozhodně do smíchu nebylo…. 

 

Přepadená babička – Nikola Mařanová 

Bylo krásné odpoledne, babička šla s pejskem na 
procházku. Rozhodla se,  že  zajde na poštu vybrat 
peníze, aby si došla na nákup. Peníze si uložila do 
kabelky a vyšla z pošty. Zamířila přes park do 
obchodu. Nevšimla si, že ji celou dobu sleduje cizí 
mladík. Na cestičce v parku jí najednou někdo 
vytrhl kabelku z ruky. Babička  křičela :       
“Pomoc, pomoc, zloděj! , , Ostatní lidé v parku 
pomáhali zloděje chytit. Nakonec se jim podařilo 
lupiče dopadnout a zavolali policii, aby si ho 
odvedla. Vše dobře dopadlo. 

                                            

Poprvé sám doma – Tomáš Richter 

Jednou v zimě mi rodiče oznámili, že půjdou spolu  
do kina.Nepřišlo mi na tom nic divného, ale jak se 
večer  blížil, tak jsem začínal mít trochu  strach. 
Rodičům jsem ale nedal nic najevo. Rozloučili jsme 
se, zamával jsem jim z okna a přemýšlel, co budu 
dělat. Nic mě nenapadlo, tak jsem šel do 
koupelny.Umyl jsem se, vzal si pyžamo a šel do 
pokojíčku číst knížku.Nemohl jsem se vůbec 
soustředit. Bylo to tím, že jsem zůstal poprvé 
v celém domě sám. Jak tak přemýšlím, začínají se 
mi pomalu zavírat oči a usínám. Vtom to vše 
začalo! Z chodby se ozývají  divné zvuky a vrzání 
dveří. Strachem se celý potím. Zůstal jsem doma 
úplně sám a náš dům někdo přepadnul! Co budu 
dělat? Volám mamince a tatínkovi, ti však mají 
telefony vypnuté. Jsou přece v kině. Nic naplat, 
musím něco dělat. Potichu zalézám celý pod peřinu. 
Krve  by se ve mě nedořezal.Uši mám napnuté, 
slyším kroky, pomalu se blíži  po schodech 
nahoru.Už je slyším úplně blizoučko u postele. 
Srdce mi buší, že to musí být slyšet určitě až na 
náměstí.V tom mě pohladí po hlavě mamka a přeje 
mi dobrou noc. Došlo mi, že celou dobu jsem spal. 
Měl jsem hroznou radost,že to byl jen ošklivý sen. 



Pecky 
Jsem tu zas a dnes Vám v hudební části  představíme zpěvačku Rihannu, o které jste určitě slyšeli ☺  

 
Povolání: zpěvačka, modelka, tanečnice 
Věk: 22 
Datum narození: 20. 02. 1988 
Místo narození: St. Michael, Barbados 
Znamení: Vodnář  
Výška: 178 cm 
Přezdívka: Riri 
 
Rihanna se narodila v hlavním městě Barbadosu Saint Michael. Má 
dva mladší bratry, kteří se jmenují Rorrey a Rajad. V patnácti se 
seznámila s hudebním producentem Evanem Rogersem, který ihned 
poslal Rihanniny nahrávky do USA, kde pak podepsala smlouvu s 
vydavatelskou společností. Rihannino debutové album Music of the 
Sun vyšlo v srpnu 2005 a první singl z alba Pon de Replay se dostal 
na druhé místo americké hitparády Billboard Hot 100. Na počátku 
roku 2007 se Rihanna společně s producenty jako jsou Timbaland 
nebo Ne-Yo zavřela opět do studia, aby mohla začátkem června 
2007 vydat své třetí album nazvané Good Girl Gone Bad. První 
singl Umbrella, kde se objevuje i Jay-Z se stal jedním z 
nejúspěšnějších v roce 2007. V současné době vede všechny 
důležité světové hudební žebříčky. 

 
Filmy  
127 hodin - Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26-letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend 
lezením po odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, 
bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Jen díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté smrti. 
 

Rango – Rango je malý chameleon, který se jednoho dne ocitne na pusté poušti, kde ho málem sežere jestřáb. 
Po té hrozné příhodě se vydá  na cestu do města jménem Prach, kde si vymyslí svou přezdívku Rango a pár 
zajímavých historek, které však nejsou pravdivé. Od domorodců obratem dostane šerifskou hvězdu a spoustu 
úkolů. Na Rangovi  teď bude, zda přizná pravdu a vrátí se do civilizace nebo si hvězdu ponechá a bude dál žít ve 
lži. 
 
Křížovka:  
Jak dobře znáš Rihannu? (malá nápověda – vše najdete v textu) 
 
 

1) V jakém státě se Rihanna narodila? 
a) Barbados  S 
b) Jamajka    M 
c) USA         O 

 
2) Jakou má Rihanna přezdívku? 

a) Rajad       R 
b) Rihi         P 
c) Riri          K 

 
3) Je nejznámější jako…? 

a) Zpěvačka        V 
b) Herečka          T 
c) Skladatelka     B 

 
 
Tajenka: 

      

 
 

 
 
 

4) Věděli byste jeden z jejích nejznámějších 
singlů roku 2007? 
a) Love          Í  
b) Umbrella   Ě 
c) Rain          Á 

 
5) Jak se jmenují její bratři? 

a) Ron a Robin       H 
b) Randy a Rick      S 
c) Rorrey a Rajad   L 

 
6) Jaké je Rihannino debutové album? 

a) Music of the Sun         E 
b) Good Girl Gone Bad   O 
c) Jay-Z                            A 

 
 

Tajenka: Skvěle 
 

Gába a Pája 



                                                                                                      

V jarním čísle nás čeká trochu bláznívá móda z 80.let  

a příště se podíváme na  maličko ,,drsnější´´ módu. 

                             Kuželovitá podprsenka 

• Móda 80. Let byla snad tou nejvýstřednější a nejbláznivější v historii módy 

• Jakoby každý chtěl strhnout veškerou pozornost pouze na sebe 

• Světové žebříčky hitparád v 80. letech ovládlo disko (flitry na minisukních, šatech, 

trikách, neonové barvy, výrazné líčení a trvalá) 

• Hlavní bylo mít dokonalé tělo 

• Nosilo se opravdu vše možné i nemožné 

• Náhle se objevilo nespočet nových fotografů a módních návrhářů 

• Ikonami doby se staly především Meryl Streep a Cher  

• Lidé v této době byly nakloněny k zobrazení svého bohatství v podobě oblečení, 

účesů, hodinek  i šperků 

• Hitem byly také jeansy , ať už ,,mrkváče´´ nebo ,,plísňáky´´ 

• Zmiňované plísňáky  se teď opět vrací do módy 

• Uměli byste si představit, že bylo normální, když  téměř všechny ženy nosily na hlavě 

trvalou,  v ramenou vycpávky a kuželovité podprsenky jaké nosí Madonna?   

• Muži si často oblékali sukně!  Docela zábavná představa ☺ 

 

 

                 
           

                   Vycpaná ramena  Přesně podle módy 80. Let                       Plísňáky 

Bára a Míla 



Filmy od Veroniky a Tomáše ☺ 
Příběh z prostředí praktického školství. 

Bez povrchností, klišé a přetvářek. 
 

 
 

   Film vychází ze zkušeností autora, který dlouhodobě pracoval v základním školství, zejména ve speciálních 
třídách, kde byly vzdělávány obtížně zvladatelné děti. Zde čerpal inspiraci pro drsný příběh o dětech ze sociálně 
vyloučených lokalit. Film pojednává o brutální vraždě mladé praktikantky, kterou mají na svědomí právě chlapci 
z jedné základní školy.  
Podle slov autora se příběh zakládá na pravdě co se týče výrazů a způsobu komunikace dětí s dospělými i dětí 
mezi sebou. Vražda učitelky je ale smyšlená, slouží jako zápletka. Prostřednictvím příběhu však záhy zjišťujeme, 
že vymahatelnost práva u mladistvých pachatelů je téměř nemožná… 
 
Přinášíme pár zajímavostí o hlavních hercích  
 
Tomáš Magnusek – autor scénáře, hraje hlavní postavu učitele 
Objevil se jako osmnáctiletý ve video-amatérském seriálu Parťáci s.r.o. z roku 2002. O sedm let později si zahrál 
hlavní roli ve snímku Pamětnice společně s Libuší Švormovou. 
 
Patrik Koutný 
Žák T.Magnuska ze základní školy v Broumově zkoušel postavu jednoho z tria gaunerů ve snímku Bastardi 
společně se svým učitelem více jak rok. Jeho výkon překvapil všechny zúčastněné. 
Také ostatní dětské byly ztvárněny  skutečnými žáky školy, kde T.Magnusek pracoval. Hrály vlastně samy sebe. 
 
Kristýna Leichtová 
Letos pětadvacetiletá sympatická herečka na sebe nejvíce upozornila ve snímku Účastníci zájezdu jako Denisa. 
Věnuje se i televizní tvorbě (Comeback, Sokromé pasti). 
 
Jan Šťastný 
Ať se tomu nedá věřit, v současnosti jeden z nejoblíbenějších českých herců se poprvé postavil před českou 
filmovou kameru právě ve snímku Bastardi. Pan Šťastný je především výrazným televizním a dabingovým 
hercem. 
 
Patrik Vrbovský  „Rytmus“ 
Jedna z nejvýraznějších hudebních slovenských osobností Rytmus je současně i autorem hudebních skladeb, 
které ve snímku uslyšíte. 
 

Anketa o trestní odpov ědnosti. 
Víte co je to trestní 

odpovědnost? 
Od kolika let je trestní 
odpovědnost v naší 

zemi? 

Pokud s tímto věkem 
nesouhlasíte, jakou 

věkovou hranici byste 
navrhovali. 

Změnili byste hranici 
pro zahájení 

sexuálního života 
mladistvých? 

Ne, nevím. Od 13-ti let. 16 Nezměnila. 
Ano, vím. Od 15-ti let. 16 Až od 16-ti let. 
Možná. Nevím. 17 Nezměnil. 
Možná. Od 15-ti let. 18 Nezměnil. 

Ne, nevím. Od 14-ti let. Souhlasím s věkem. Nezměnila. 
Ne, nevím. Od 15-ti let. 13 Až od 16-ti let. 
Ano, vím. Nevím. 20 Už od 18-ti let. 
Možná. Nevím. 14 Nezměnil. 

Ano, vím. Od 14-let. 17 Nezměnila. 

Takto odpovídali na otázky naší ankety ob čané Hodkovic n/M 



MetaL   od   Vaší čka a P říhody  

 
Na tuto kapelu jsme narazili, ,když jsem si procházel stránky české metalové kapely Dymytry 

a koukal jsem, co poslouchají.A objevil jsem právě  Soilwork. Tato kapela se mi líbí 

melodikou a po hrubých, ukřičených  „slokách“ přicházejí odbourávací REFRÉNY, kde zpěvák 
vytáhne své čisté vokály. No prostě super, každá píseň je unikát. DOPORUČUJEME ;-) 

 
Je švédská melodic death metalová skupina založená v roce 1995. 
Nejdříve pod názvem Inferior Breed, o rok později se přejmenovali 
na Soilwork. Jako i jiné kapely  (Dark Tranquillity, At the Gates a 
In Flames) se říká, že pochází z tzv. švédské metalové 
"gothenburg"(jiné označení melodic death metalu) scény.  

Složení:  Björn "Speed" Strid – zpěv, Peter Wichers – 
kytara,Sylvain Coudret – kytara,  Ola Flink - basová kytara,         
Dirk Verbeuren – bicí,     Sven Karlsson – klávesy 

Bývalý členové: bylo jich hodně  ☺                                                 
(u kytar- 5 členů, baskytara – 1 člen ,                                             
bicí – 3členové a u kláves – 1 člen)

alba 

• 1998 - SteelBath Suicide 
• 2000 - The ChainHeart Machine 
• 2001 - A Predator's Portrat 
• 2002 - Natural Born Chaos 
• 2003 - Figure Number Five 
• 2005 - Stabbing the Drama 
• 2007 - Sworn to a Great Divide 
• 2010 - The Panic BroadCast  

Videoklipy (album) 

• As We Speak (Natural Born Chaos) 
• Rejection Role (Figure Number Five) 
• Light The Torch (Figure Number 

Five) 
• Stabbing The Drama                              

(Stabbing The Drama) 
• Nerve (Stabbing The Drama) 
• Exile (Sworn To A Great Divide) 

Melodický death metal (označován také jako melodeath) je podžánr death metalu. 
Obsahuje více melodických kytarových riffů, sól, akustické kytary. 

Death metal je hudební styl vycházející z heavy metalu. První death metalové skupiny vznikaly 
v první polovině osmdesátých let ve Spojených státech. Skladá se hlavně (nebo spíše jenom) 
z hrubého  zpěvu.   

 



Anime 
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. Třetí anime, o kterém píšu je Avatar, Legend of Aang (Avatar, legenda o Aangovi). 
Avatar  je také zfilmovaný, já film neviděl. Ale má zlatou malinu – nejhorší film. 
 

 
Avatar, Legend of Aang 
 Katara a Soka, kteří žijí na jižním pólu ve Vodním kmeni, 
jezdí dennodenně na ryby. Katara umí ovládat vodu, vznášet i s ní 
ve vzduchu a trochu ji  i zmrazit – je to vládkyně vody.  Jednou, 
když normálně rybařili, narazili na svítící ledovec s chlapcem 
uvnitř. Rozbili led a přiběhli za chlapcem. Byl to  poslední vládce 
vzduchu Aang a také Avatar. On jediný mohl svrhnout Ozaie, krále 
království ohně, který chce ovládnout svět. Aang se musí naučit 
ovládat vodu, zem a oheň, aby ho porazil. Nic ale není jednoduché. 
Zuko, vládce ohně a Ozaiův syn po něm pátrá.  
 
                                                            Zpracoval Marek Kechl Hudec 
 
 
 
 
 

 



Velikono ční malování v 1.A 
 
 

                      
 

 
 
 

           
 
 
 
 

                  
 



DRUHÁCI  P ŘIVÍTALI  JARO!!!! 
 

                              
 

                           

                               
 
 

                                 



Dopis neváženému pokrmu 

 
Vážená rybo! 
Nechci, aby se tě to dotklo, ale vůbec mi 
nechutnáš, protože nejím nic, co je z vody. 
Připadá mi to nechutné. Když tě jím, zdáš 
se mi jako jídlo, co už někdo jedl, a když tě 
cítím, zvedá se mi žaludek. Když tě jí 
maminka a tatínek, tak od nich nechci ani 
pusu na dobrou noc. Nechápu, jak tě 
může někdo konzumovat. Rád bych ti to 
napsal upřímně, ale paní učitelka nám 
zakázala hanlivá slova. Včera byl ve škole 
tvůj příbuzný rybí prejt  
a já utekl ze školní jídelny domů, měl jsem 
celý den zkažený. 

S pozdravem tvůj Filip Hanus. 
 
Vážená brokolice 
Nechtěla bych tě nějak urazit, ale vůbec 
mi nechutnáš. Nic si z toho nedělej, 
protože mým rodičům chutnáš. Jsi ztrašně 
cítit a tvá chuť je vážně odporná. Vždy, 
když se vaříš, přemlouvám rodiče, ať tě 
nemusím jíst. Nikdy nepovolí. Víš, když tě 
jím, tak jsi sytá a páchne mi z pusy. Když jsi 
ve škole, všechnu tě nechám! Vypadáš 
tak zeleně. Naštěstí tě doma tolik 
nevaříme, ale když jo, stojí mi všechny 
chlupy a mám kusí kůži. Jsi jako z vesmíru. 
Je to, jako kdyby jsi očarovala všechny 
dospělé. Prostě tě vůbec nemám v lásce. 

S pozdravem Ilona Fortelná 
 
Milé houby! 
Nechutnáte mně, protože mi bylo po vás 
strašně moc špatně, ale nezlobte se, 
protože mé rodině moc moc chutnáte a 
ostatním lidem taky.  

S pozdravem Kačka Zámková  
 
 

 
 
 

 
Milá koprovko! 
Nechci, aby se tě tento dopis nějak 
dotknul, ale pravda je taková, že nejsi mé 
nejoblíbenější  jídlo. 
Vlastně mi vůbec nechutnáš, protože 
vypadáš jako nepovedená kaše. Tvá vůně 
je mi velice nepříjemná. Chutí připomínáš 
cosi z vesmíru a jen co tě ochutnám, 
zvedá se mi žaludek. Nemysli si, že je to 
názor celé rodiny, ale kvůli mně tě u nás 
nevaří. 
                 S pozdravem Karolína Řezáčová 
 
Milá rybo! 
Nechci tě nějak rozzlobit, ale nechutnají mi 
všechny výrobky z ryb kromě rybích prstů a 
zavináčů. Vůbec nehutné je rybí filé a 
pangas   
Jednou ve školce jsme měli rybu 
s kečupem  
a málem jsem se pozvracel. Rybu mě 
nikdo jíst nepřinutí ani přes moji mrtvolu. 
Rybo, vadí mi na tobě malé kosti, páchneš 
rybinou a jsi celá šedá. S kuřecími řízky se 
určitě rovnat nemůžeš. Když mamka vaří 
k obědu rybu, tak mě uvaří něco jiného. 
Prostě jsi odporná. 
                                S pozdravem Kryštof Porš 
 
Vážená dušená mrkev 
Pochop prosím, že když jsi dušená, jsi moc 
sladká, a když se vaříš s masem, pokazíš 
celou omáčku a já pak kvůli tobě nejím 
jídlo. Mrkev, neber si to špatně, prostě mi 
nechutnáš, ale když jsi syrová, tak tě sním. 
Na talíři vypadáš jako piliny a tak 
zapácháš, také jsi určitě spojenec s mou 
matkou, ta tě totiž vaří opravdu často. 
Možná naše celá rodina tě jí, ale ať chceš 
nebo nechceš, já tě jíst nebudu. 

S pozdravem tvá Anetka Kněbortová 

 
 



Left 4 Dead 2: 

Trošku moc číslic v nadpisu, nezdá se vám? Věřte, že ohledně názvů her se už odehrály i větší hnusy (voriginální název Stalkera), 

takže nebuďte povrchní, je to přece stylové. Druhý díl apokalyptické FPS střílečky z dílen Valve (ano, ti co stvořili školní modlu 

Counter Strike) vyšel sotva rok po prvním díle a obsahoval vše, co prvotině chybělo. Víc zbraní, zombíků, lepší hratelnost a 

drsnější hlášky. Jelikož chci tímto jarním dílem trošku odlehčit temnou atmosféru  panující po minulých dílech (speciálně 

F.E.A.R.) stalo se L4D2 vítězem mojí osobní ankety. 

Varování:pokud vás uráží zneužívání kuchyňských potřeb, sranda z obézních lidí nebo ukládání tělesných 

tekutin do láhví od zavařeniny, laskavě se prosím věnujte zbytku Termita!! 

 

Kapitola první: Zkáza a čokoláda 
 
5:30 ráno :Městečko blízko New Orleans 
 
Zdálo se, že všichni ještě spí ve svých vyhřátých a měkkých postelích. Mraky nad obzorem se začaly obarvovat na krvavou červeň, 
přesto však ještě byla tma. Tichem se neslo jen hekání a údery do kovu. Jediný zdroj světla pocházel z garáže na kraji města hned u 
silnice. Zpod luxusně nablyštěného Vipera (závodní auto) čouhaly pouze světle modré montérky ušpiněné od oleje. Konečně se  z pod 
mašiny vysoukal Ellis, mladý automechanik. Byl celý zašpiněný, ale obličej mu zářil radostí. Konečně byl hotov. Otočil si svoji oblíbenou 
baseballovou kšiltovku a radostně se soukal do postele, hodlal se ještě alespoň na ty dvě hodinky natáhnout. Už dva dny byla 
vyhlášena po celém státě karanténa, společnost CEDA, která se ujmula ochrany nad obyvateli, rozvěsila po celém městečku plakáty s 
bezpečnostními předpisy. Umývejte si ruce, zachrání vám to životy, hlásaly nápisy na skoro každé stěně města. CEDA tvrdila, že je to 
extrémně nakažlivý druh rýmy a Ellis si s tím moc nelámal hlavu (upřímně si nelámal hlavu s ničím). Jeho matka i otec byli po smrti, ale s 
tím se již vyrovnal, stalo se to ještě v jeho dětství. Zítra zajede zpět do Savany, prosluněného města, spojnice s New Orleans. Odveze 
zpět opraveného miláčka jeho páníčkovi a při troše štěstí dostane tučně zaplaceno. Také zjistí, jak to vypadá s karanténou a kolik lidí je 
již zasaženo. Teď měl však na práci jen hlasité chrápání.  
 
7:30 ráno :Hotel ‘’Zlatá palma‘‘ ,Savana 
 
Před vchodem hotelu bylo dosti ticho. Ellis zabrzdil efektním půl obloukem u chodníku a trošku si urovnal tričko s nápisem BULLSHIfters. 
Docela ho překvapilo, že už mu neběží naproti někdo z personálu a necení na něj svoje běloskvoucí zuby, aby auto odvezl zpět jeho 
majiteli. Uvnitř v recepci to nebylo o nic lepší. Ellis postupoval dále chodbou, na které byly podezřele zbarvené stříkance tekutiny. Začal 
se obávat, že chřipka udeřila už i zde a on prošvihl evakuaci. Hodlal to tu jen rychle obhlídnout a raději se vrátit. Na schodech byla 
barikáda ze židlí, stolů  
a dalšího nábytku. S námahou ji přelezl a děsil se toho, co za ní najde. Stáli tam  dvě osoby, a když si ho všimli, popadli v rychlosti stůl a 
chtěli ho po něm hodit. ,,Ne, ne, takhle plýtvat nábytkem  není dobrej nápad!“ zakřičel a ruce měl připravené ke zmírnění nárazu. 
Postavy se zarazili a zase s klidem stůl položili. „Takže ty nejseš nakaženém, kluku?“ zvolal ten nalevo. Ukázalo se, že to byl krapet 
obtloustlý černoch ve fialovém výletním tričku. Strniště na bradě mu vyrovnávala pleška na hlavě. Druhá postava byla žena, také 
černoška, s vlasy stáhnutými do pevného drdolu. Oba k němu již s klidem přišli a pomohli mu překonat zbytek barikády.  
O poslední židli však Ellis zakopl a natáhl se na dlaždičky. „Lehnout a dvacet kliků!“ poručil s velitelským přízvukem muž. „He,he,he, jen si 
dělám pr***, pomůžu ti na nohy,“ dodal a natáhl silnou ruku. „Přátelé mi říkaj Coach, myslím si, že ty můžeš taky. Tady tohle je 
Rochelle,“ kývl k ženě. Ellis to moc nechápal. „Co má být ta barikáda zač, to tady děláte opičí dráhu pro děti?“ otázal se s úšklebkem 
Ellis. „Ne, jen se pojišťujeme kvůli nakaženým,“ odpověděla mu Rochelle. „Nakaženým? Takže ta rýma už je tady?“ opět se zeptal Ellis. 
„Jestli tomu chceš říkat rýma, tak ano je tady, ale já těm sr***** , co tvrdí CEDA, nevěřím.“ Ellis jen nasadil nechápavý výraz, ale už se 
na nic neptal. „Evakuační vrtulníky by tady měli být za 15 minut,“ promluvil neznámý hlas za Coachem. Ze dveří vyšel relativně vysoký 
muž budící respekt už jen kvůli bílému obleku a modré košili. „Ah, málem bych zapomněl. Tohle je Nick, náš pan Tajemnej,“ zahučel 
Coach. 
 
7:45 ráno :Hotel ‘’Zlatá palma’’ ,Savana 
 
Banda čtyř lidí vybíhala schody do posledního patnáctého patra. Když míjeli desáté, Coach už byl nutně unavený. „Koho sakra 
napadlo, zřídit evakuační centrum v patnáctym patře?!!“ vydechl opřený o zábradlí. Ellis a Rochelle ho předběhli a vydupávali schody 
napřed. „Honem, Coachi, možná ta helikoptéra,........ možná je čokoládová!“ málem se zadusil smíchy Nick, který ho také předbíhával. 
Coach mu věnoval zlostný pohled  
a pomalu se šoural do posledních pěti pater. Ellis vykopl dveře na střechu, ale helikoptéra se už zvedala. „Heej, zastavte jsme pořád 
tady! Vraťte se!“ křičel zoufale Ellis, ale pilot to zvednul a zamířil pryč. To už doběhl Nick a za ním v těsném závěsu Coach, který 
vypadal, jako by se měl každou chvíli sesypat. „Myslíš, že nás viděli?“ zeptal se Nick Ellise. „Určitě nás viděli, ale nevrátí se!“ odpověděl 
Ellis. „Zdá se mi, že ten vrtulník míří k další čtvrti, kde je obchoďák,“ prohodil Coach, pozorující odlétající hromadu plechu. „Tak s tím 
musím souhlasit, zamíříme teda k obchoďáku,“ navrhl Nick. „Když se budeme držet u sebe, tak se z toho pořád můžeme dostat!“ 
motivovala ostatní Rochelle. Tak se z těchto čtyř poněkud odlišných osob stala parta, která měla v počátku v plánu si jen pomoci na 
cestě k evakuačnímu místu, ale nakonec, jak už to tak bývá, se zformovali v něco silnějšího. „Ehm, hoši, nechci vás rušit, ale někdo se 
sem chce dostat taky,“ ustupoval Ellis od dveří, na které něco bušilo. Pak si všiml stolku přistaveného ke zdi. Vyjímalo se na něm hned 
několik věcí. Požárnická sekyra a čtveřice lékárniček. „Teda nejsem žádnej násilnej typ, ale já si radši vezmu tu sekyru,“ reagoval Nick a 
popadl obouruč červeně zbarvený nástroj. Rozkopl dveře ze střechy a celé čtveřici přeživších se naskytla podívaná. „Aha, tak už víme 
co se stalo s personálem,“ řekl Coach a sledoval přes 20 potácejících se těl, která blokovala celou chodbu. Ellis se konečně prodral 
přes Coache, aby viděl také. „Dopr**** , to sou opravdový zombie! vyjekl Ellis. „Já vždycky věděl, že ty filmy nekecaly! Máme ale štěstí, 
tihle se k nám sotva doplazej,“ uchechtl se ještě. 
Sotva to však dořekl všichni v chodbě se otočili a rozeběhli se ke dveřím rychlostí polovičního Usaina Bolta. Nick zvedl sekeru na úroveň 
ramena a vyčkával. První dva nakažení prolítli dveřmi a Nickova sekera udělala tlumený svist. Těla bez hlav dopadla na beton a 
červená barvička se rozlila všude kolem. Rochelle s Coachem proklouzli do sousedního pokoje a spěšně hledali něco, čím by se dal 
zabít člověk nebo spíše to, co z něj zbylo. Pohledy jim spočinuly na krabici se sportovními potřebami. Za chvíli již oba vyběhli zpět na 
chodbu, každý ozbrojený baseballovou pálkou. Nick již stihnul skalpovat tucet zombíků a jeho sekera se zdála být ještě krvavější, než 
byla předtím. Klouzala mu z rukou, ale pevně ji držel. Nyní, když se do chumle zbývajících nakažených připojily i údery leštěného dřeva, 
zombie se poroučeli k zemi mnohem rychleji. „Kde je sakra Ellis?“ zeptal se Nick ostatních, zrovna když tupou stranou rozpleskl 
zombíkovi hlavu na kaši. 



Nevšiml si však dvojice dalších zmetků plížících se zezadu. Ozval se dvojitý čistý tón a infikovaní se váleli po podlaze. Ellis tam stál a v 
ruce držel pánvičku. „Někdo má snad chuť na omeletu?“prohodil a přetáhl další hlavu. Z druhé strany chodby se však mezi několika 
dalšími zombíky rozeběhlo i něco malého, jakoby skrčeného. „Sakra, nějakej prcek!“ vykřikl Ellis, ale to už ho měl na zádech. Dlouhýma 
rukama mu držel hlavu tak, že neviděl a cukavými pohyby strhával Ellise do stran. V tu chvíli to již Nick nevydržel. Vytáhl koženou 
peněženkou a kývl na Coache. „Coach, vsadíme se? O deset doláčů, že s ním zahne doprava.“ Ellisovi to zřejmě nepřišlo moc vtipné. 
„Můžete tam přestat hrát z****** Monopoly a jít mi pomoc?!!“ Rochelle se napřáhla s pálkou, a jakmile se Ellis přepotácel okolo ní, vší 
silou přetáhla mužíka po hřbetě. 
 

Kapitola druhá: Seznamte se, Tank! 
 
8:00 ráno: Zadní východ hotelu ‘’Zlatá Palma’’, Savana 
 
Čtveřice těch, co přežili, našla úkryt za železnými dveřmi příhodně nazvanými ‘’SafeHouse’’. Tyhle obrněné místnosti byly vybudovány 
na mnoha místech po celé Americe hned v prvních dnech nákazy. Byly naplněné zbraněmi, lékárničkami, jídlem a vodou. Tahle však 
zela prázdnotou. Ellis s Coachem popadli pumpovací brokovnice („Říkám ti, Coachi, s touhle brokovnicí naděláme paseku“) a sedli si 
na stůl na skleničku vody. Rochelle obvazovala Nickovi zranění na předloktí. „Nefunguje to doufám tak, že tě kousnou a proměníš se v 
ně, ne?“ zeptal se Ellis, který se teď válel na stole a hladil pánvičku. „Ne, myslím že tak to není, vypadá to, že jsme imunní nebo tak 
něco,“ odpověděl mu Nick a popadl menší kulomet. „Tak jo, bando, můžeme vyrazit?“ vyzval všechny Coach. „Nechce se mi, ale 
můžeme,“ odpověděla Rochelle.  
,,Ne počkejte!“ ozval se Ellis. „Musím vám něco říct. Jednou jsem takhle s mým kámošem Keithem dělal ohňostroj. Já sem o chemii 
věděl velký lejno, ale věděli jsme, že benzín hoří (Ellis se válí smíchy na stole). Keith si z toho odnesl popáleniny třetího stupně na více 
než 95% těla. Za jeho domácím doktorem pak chodili i všichni ostatní doktoři z celýho města, protože nikdy neviděli nikoho tak 
popálenýho jako jeho. A potom...“ rozpovídal se Ellis, ale Nick ho přerušil. „Ellisi, máme na to zrovna teď čas?“ 
Ellis sklopil hlavu a jen pronesl něco jako OK. Coach zvedl ocelovou závoru na dveřích a vyběhl ven. „Jo, zapomněl jsem se zeptat, 
jestli se cestou nechcete ještě někde stavit?“ zeptal se ostatních a brokovnicí oddělal první skupinku odvážných infikovaných. „No, 
nevím, moc to tu neznám, nechápu jak jsem mohla zůstat trčet v Savaně,“ vyčítala si Rochelle. „Sakra, Rochelle, Savana je úžasná!“ 
začal už zase Ellis. „Pojďte se podívat, jakej je bezva výhled z hlavní ulice!“ A tak šli. Po krátké cestě vedlejší uličkou, při které si trochu 
osahali nové zbraně, se vynořili na hlavní ulici. „Dobře, Ellisi, teď nám určitě vysvětlíš, proč jdeme hlavní ulicí, která je navíc plná 
zombíků,“ obořil se na Ellise Nick a nabil si svůj kulomet. 
Vtom však zpoza křoví na zvýšené zdi vyskočil asi dva metry vysoký infikovaný a vystřelil z úst nepřirozeně dlouhý a tlustý jazyk, který se 
omotal kolem Nicka a stáhnul ho dozadu ke zdi. Jako na povel ze dvora začali nabíhat zombíci a Rochelle s Coachem měli spoustu 
své práce. Ellis mezitím zatarasil vlastním tělem dveře do domu, aby zabránil průniku dalších nenažranců. Nikdo ale neměl čas pomoci 
Nickovi, který se mezitím dusil jako oběšenec. „Schežer tchhhhohle tchy chhz********!“ podařilo se mu konečně vyndat z opasku pistoli 
a střelit z ní v nebezpečné blízkosti vlastního krku. Jazyk se přetrhl a Nick dopadl na asfalt, udělal otočku a poslal několik dobře 
mířených ran skrz hlavu svého málem popravčího. „Co to d******* bylo?“ zeptal se s údivem Coach, hned potom, co vystřelil poslední 
náboj do kolena posledního zombíka, který se krásně prolítl, ale tvrdě dopadl. Vypadal vyčerpaně, stejně jako zbytek skupiny. Ellis byl 
až dosud přimáčknutý ke dveřím a ztěžka oddechoval. „Nejsem si jistej, ale vim, že jsme to nepotkali naposledy, bude jich víc. A ještě 
něco vím. Dneska sem si vybral fakt blbej den na bílej oblek,“ odpověděl mu Nick a zvedl se z chodníku. 
Konečně se dobrali rovnou doprostřed hlavní ulice. Vyčerpali už jak svoje síly, tak i náboje. „Chtěl sem jít sem, protože asi půl míle 

odsud je obchod se zbraněma,“ vysvětlil Ellis „Ale vypadá to, že už se 
tam asi nedostaneme.“  
 
Rooáááááááár! Ozval se jeden z nejděsivějších zvuků, jaký může být. Jako 
kdyby řvalo nějaké obrovské, agresivní zvíře, predátor. Pravda nebyla 
tak vzdálená. Všichni se vysoukali ven, kromě Coache, který se zasekl o 
několik černých brašen, a jen pozorovali, jak se osobní auto sto metrů od 
nich vzneslo třicet stop do vzduchu a roztříštilo se o silnici o kus dál. Zpoza 
tohoto hrůzného výjevu se vynořila obrovská hromada rudých svalů a 
masa, kterou nesly jen dvě hubené nohy. Ruce dosahovaly takové 
délky, že tvor se s nimi opíral o zem a běžel proti nim jako gorila. 
„D*******, musíme pryč, HNED!“ zařvala Rochelle a pomáhala Coachovi 
z dodávky. „Sakra z****** tašky!“ zaklel Coach  
a nakopl je. Jedna z nich se otevřela a vypadlo nejméně šest dlouhých 
zbraní, granáty, molotovy a nějaké prášky. Ellis s Nickem na sebe kývli a 
popadli to první, na co přišli. „Tak jo, Nicku, tohle ti dlužím! Tvůj 
předčasnej dárek k Vánocům!“ zařval Ellis, zapálil molotov a rozeběhl se 
vstříc běžící bestii. Nick mezitím nabil granátomet a zaměřil přesně na 
hlavu. Ellis odrazil od kapoty auta a mrsknul molotov obrovi přímo pod 
nohy. „Můžeš Nicku!!“ otočil se a prchal zpátky. Čtyřicetimilimetrový 
granát vylítl, až Nick zavrávoral, a trefil s obrovskou destruktivní silou 
mrchu přímo do obličeje. „A TAK SE TO DĚLÁ !“ 
 
Díky svým vlastním bezva zážitkům při prožívání zombie apokalypsy sepsal: 
  
                                                  Vojtěch ,,Miluju pánvičku a brokovnici“ Fišar 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 

 



Retro hry 
Tento měsíc bych chtěl popsat hru, která byla mojí první RPG hrou, kterou jsem hrál. Do té 
doby než jsem objevil Might and Magic VII, tak jsem hrál jen závodní hry. Pro mě to byla 
průlomová hra a zároveň vstupenka do světa RPG  her. Might and Magic je hra, která je ve 
3D a je rozdělená na několik oken.  Proto je to vskutku velice dobrý začátek pro RPG hráče. 

Might and Magic VII: For Blood and Honor 
Might and Magic 7 je sedmé pokračování devítidílné série Might and Magic. Hra je od 
vývojářů New World Computing a vydavatel je 3DO. Hra se objevila na pultech v roce 1999. 
Hra je tak stará, že si ji na XP zahrajete jen s patchem, jinak si ani neškrtnete. Jak jsem psal 
nahoře, hra je rozdělená do oken, a tak se to pokusím objasnit. První a největší okno je okno 
herní, kde se zobrazuje svět, ve kterém hrajete. První okno zabírá většinu monitoru a je 
umístěno do levého horního rohu obrazovky. Pod ní je druhé okno, které je už malé, ale v 
poměru se zbylými okny je taky docela velké. Toto okno jsem nazval okno postav, kde se 
zobrazují vaši vybraní hrdinové a jejich avataři (portréty). Nad jejich obrázky hlav je řádek, 
kam hra píše poškození, které jste buď způsobil, anebo bylo způsobeno vám. Třetí okno je 
napravo od velkého v pravém horním rohu obrazovky. V něm je vyobrazená mapa oblasti, 
ve které se právě nacházíte. Samozřejmě včetně vás a nepřátelských jednotek. Pod ním je 
okno, které má stejnou velikost, ale jiný účel.  Toto okno vám ukazuje, kolik máte aktivních 
podpůrných kouzel a také avatary přátel, kteří vám pomáhají. Popřípadě se v něm můžete 
dozvědět, kolik máte peněz a jídla. Poslední okno je velké jako ty dvě předešlá a je v levém 
dolním rohu. V tomto okně je obrázek knihovny, kde můžete klikat na jednotlivé knihy a 
zobrazují se vám úkoly, historie a různé další statusy, které si může prohlédnout. Pod obrázkem 
jsou ikonky, na které se dá taky klikat. Takže si můžete otevřít na největším okně seznam 
použitelných kouzel, nebo se můžete na chvíli prospat. To by bylo k jednotlivým oknům vše. 
Ve hře jsou také velice povedé animace (úvodní a koncová). Rovněž obrázky při načítání hry 
jsou víc než dobré. Jsou zde prvky, které u pořádné RPG nesmí chybět. Třeba levely, výbava, 
statusy… V této hře je taky skvělá možnost zastavovat čas (což moc v RPG nebývá). Jak už 
jsem možná psal, je to skutečně nejlepší RPG minulého tisíciletí.  
 
 
 

 
 

Honza Havrda 



Co lidé neznají… 

Pelota 
 
Tento sport vznikl  u indiánů v 16. století , ale budeme vám popisovat nové ztvárnění této míčové 
hry. Rozdíl mezi tou moderní a tou prastarou je zásadní, a to že se ta prastará hraje proti koši 
(podobnému baskebalovému bez síťky.) A moderní proti zdi. 
 
Pelota baskická je druh tenisové hry na principu posílání míče sem a tam mezi družstvy nebo 
dvěma hráči. Hráči nebo družstva odpalují míček proti zdi s tím, že se může země dotknout jenom 
jednou a poté se musí odehrát. Hráč získává bod, pokud jeho soupeř není schopen míček odehrát 
nebo jej odpálí mimo hru. Podle varianty hry se hraje na 25 až 50 bodů. 
 
Varianty hry : 
� Holýma rukama - hráči odehrávají míč holou dlaní nebo špičkami prstů 
� Frotenis a pelota de goma - při této variantě se používá tenisová raketa se zpevněným 

výpletem. 
� Kožená pelota - míček je odpalován pevnou dřevěnou raketou 
� Xare - zde se používá raketa s dřevěným rámem a volným výpletem a míček se musí 

zachytávat bez přerušení pohybu 
� Cesta punta (nebo také jai alai) - zde se ke hře používá prohnutý košík s názvem Cesta 

Tato impozantní hra se roku 1952 dostala na mistrovství světa a ujala se. Bohužel v roce 2006 
byla z mistrovství vyřazena.                                

Honza Kotek a Radek Hanuš z 8.A 

 

 

 
 
 
 
Černoch s papouškem na  rameni  vejde  
do obchodu a prodavač se ptá:  
“Odkud ho máte ?” 
“Z Afriky, tam jich je plno,” odpoví  papoušek. 
 
Dvojice obcházejí domy a byty v okolí. Jedna  
z nich zazvoní u dveří rodinného domku. 
Otevře muž středního věku a ptá se, co si 
přejí. Jeden z dvojice oznámí, že vybírají pro 
domov důchodců a zeptá se: "Můžete nám 
přispět?" "Ale samozřejmě," pokývá muž 
hlavou, otočí se dovnitř a zakřičí:  
"Marie, nevíš, kde je tvoje matka?" 
 
Víte proč je v Česku nejprodávanějším 
hudebním CD Eva a Vašek? 
Protože si to důchodci neumějí vypálit. 

 
 
 
Jaký rozdíl je mezi americkou a českou 
armádou? 
Žádný, obojí dorazí transportérama na 
Václavák za tři dny! 
 
"Vojáci, potřebuji někoho, kdo umí vařit!" - 
"Já!" - "A vařil jste už ve velkém kotli?" –  
"Ano, asfalt!" 
 
Po koncertu vojenské kapely osloví jeden  
z posluchačů trombonistu: "Můžete mi říci 
název skladby, kterou jste právě hráli?" –  
"Číslo pět, pane!" 
 
 
 

Vyhledal Radek Hanuš 8.A 



Největší králík a další „NEJ“ ze světa zvířat !  
 

Největší králík 
 

Měří 130 cm (což je 1,3 m !) a váží 22 kg…  
Zatím má 1 ROK!! 
Jmenuje se Sir King Darius a denně 
zkonzumuje  
12 mrkví , 6 jablek a 2 hlávkové saláty. 
 
Jeho majitelka Annette Edwardsová říká:  
„Doufám, že ještě poroste, aby dosáhl 
své pravé velikosti. Svou matku Alici 
přerostl o několik centimetrů ,ale váží 
zatím stejně.“  
 

 
Rekordy pesanů 
 
Cenu za nejdéle žijícího psa získal honácký pes 
jménem Bluey. Majitelé z Austrálie si ho 
pořídili roku 1910. Svůj 29 a půl roku dlouhý 
život ukončil listopadu roku 1939. 
 
Nejdelšíma ušima se může pyšnit bladhaund 
Tigger, 34,5 cm na každém. Nechtěl bych být 
v blízkosti, když by se zrovna oklepával..... 
 
Každý pes musí být také poslušný, že? Proto se 
zřejmě páníčkové rozhodli vzít přesně 257 
svých čtyřnohých kamarádů na hromadný 
výcvik, konaný v Nizozemsku na jaře 2004. 
 

Jedovatí pavouci 

Pavouci  - existuje jich přes 40 000 druhů , v České republice 800 druhů.  
U nás nejčastější jsou sekáči. Nejsou nebezpeční, ale lidé se jich bojí kvůli jejich dlouhým  nohám. 
Údajně nejjedovatější pavouk je černá vdova. Je to ale jen úsudek, jelikož nejsou prozkoumány 
všechny druhy, co existují. Spekuluje se i o tom, že někteří pavouci žijí dlouhodobě pod hladinou 
moře. 
V Česku smrtelně jedovatí pavouci nebývali, ale to už není pravdou. Nyní je u nás nejjedovatější 
pavouk zápřednice jedovatá. Dříve byla velmi vzácná 
v Evropě, natož u nás. Dostala se k nám díky globálnímu 
oteplování. Některé druhy se stěhují do Evropy a i do 
Česka spolu s ovocem dováženým sem v zimě z Afriky. 

Nejospalejší  
Koala medvídkovitý je považován za nejospalejšího 
savce světa, protože denně prospí až 18 hodin. Velkým 
spáčem je také lev, který prospí denně asi 16 hodin a 
dalších 6 hodin odpočívá. 



A JAK VYPADAJÍ NEJOŠKLIV ĚJŠÍ ZVÍ ŘATA SVĚTA? 

Nejošklivější zvíře světa  
Samovi, čistokrevnému čínskému 
chocholatému psovi, se třikrát po sobě 
povedlo vyhrát nepochybně velmi ... ehm 
... populární soutěž o nejošklivější zvíře 
světa, organizovanou v Kalifornské 
Sonomě. U mnohých dokázal vyvolat 
nekontrolovatelný smích, u jiných odpor. 
Svým zjevem a tím, jak zasáhl do života 
své majitelky Susan Lockheed, oslovoval 
mnoho různých lidí. Její nesmírná láska a 
úcta k tomu nejnepřitažlivějšímu tělíčku na 
světě pohnula srdci mnohých. Susan si ho 
vzala z útulku, kam se dostal po stěhování 
původního páníčka na místo, kde psi nebyli 
povoleni. Postupem času se z něj však stal 
její miláček, který měl přístup v jejím 
životě i domově prakticky kamkoliv. 
Přihlásila jej do soutěže, která ho úžasným 
způsobem proslavila a umožnila mu jíst 

pouze vybrané lahůdky a přespávat v luxusních hotelích. Susanin partner jeho přítomnost neunesl  
a opustil je. Fotografie Sama a Sue na internetové seznamce ale zaujala jiného muže, který je jejím 
nynějším partnerem. Sam zemřel ve věku 14 let a zpráva o jeho smrti obletěla celý svět.  
 
 
Nejošklivější kočka světa 
 
Většinou se píše o nejkrásnějších zvířatech, která jsou 
volena na nejrůznějších výstavách. Tentokrát však 
rozhodně nejde o nejkrásnější zvíře, které ještě k tomu 
nebylo ani nikým voleno. Přesto se však zřejmě 
nenajde člověk, který by si dovolil polemizovat s tím, 
že kocour Ugly Bat Boy (Ošklivý Netopýří Kluk) je 
nejošklivější kočkou na světě. 
 
 
 
Nejošklivější primát 

 
 
Lemur Aye-Aye 
Na fotografii můžete vidět toto zvířátko po 
narození.  
Uvádí se jako jedno z nejošklivějších zvířat, ale 
nám připadá docela roztomilý. ☺ 
Je to primát, ale chová se jako obří veverka.  
Tento tvor se objevil i ve filmu, a to 
v animovaném Madagaskaru.  
 

  Připravilo TERMITIŠTĚ 



 
 
 
Olympiáda v anglické konverzaci – okresní kolo 
 
Kategorie I  : 6.-7. ročník :  Magdaléna Kadlecová (6.A) se umístila na  6. místě 
Kategorie II : 8.- 9. ročník:  Pavla Nejedlová (9.A) obsadila 8. -9. místo 
 

English  rhy mes  by  Clare Panusková (C6A) 

 
1 I have a favourite group,                       3  I like a fox, 
  I have their mug.                                        but I live in a flat. 
  Yesterday I have some soup.                     I have in a box             
  It´s on my rug.                                           my little pet. 
 
2  I really don´t like a mouse                     4  I´m so clever 
    that´s why I don´t live in a house!             I´ve pet forever! 
 
 
 

Lyžařský kurz  na Buříně 7.2.-11.2.2011 
očima sedmáků 

• Když jsem první den vylezla na Buřín, říkala jsem si, že mě to za celý týden zničí. 
Nakonec to byla pohoda a sranda 

• První den jsem stál na snowboardu podruhé v životě, byla to fakt sranda… Třetí den 
jsme se pokoušeli  vyjet na vleku, ale skoro nahoře jsme vždy spadli – no fakt jsme se 
nasmáli….. 

• Pan učitel Eichler byl výborný instruktor snowboardistů a já jsem se s ním naučil skoro 
všechno na snowboardu…….. 

• Jednoho dne jsem trochu víc spadnul. Ale na vleku  jsem vyjel hned první den……. 
• Bohužel  jsem první dva dny nebyla, až ve středu. A to byla sranda, protože všichni už 

umírali, ale já ještě ne. Přišlo to až odpoledne……. 
• Bylo to super! Hlavně, když jsem zajela pod strom a byly mi vidět jenom nohy…….. 
• Když jsme šli na autobus,  museli jsme vybíhat na vleku……. 
• Od začátku byl lyžák super, každý den jsme chodili na svačiny a tam byla sranda. 

Lyžování mě začalo bavit…… 
• Byl to super týden odpočinku bez učení a školy. Ten, kdo tam nebyl, bude tisíc let 

litovat. Naučil jsem se skákat a taky carwingový oblouk. Bezva byla paní Škopánová a 
pan Škopán, kterým moc děkujeme……. 

• Za instruktora jsme dostali pana školníka, když jsme něco nedělali dobře, říkal nám 
„chuligáni“………… 

• Když pan školník spatřil pana Fialu, hned nám dával odborné lekce – prý, aby 
nedostal vynadáno……. 

• Paní učitelka Rucká: „Já vás obdivuju, vy pořád jen sedíte!“   - Odpověď : 
„Hahahahaha…..“ 
Pan učitel Fiala: „Bolí vás něco?“ – Odpověď:  „Jaúúúúú, to bolí…..“ 

• Pan školník: „Takže, přátelé, na loučku………“     



Matematické soutěže ve školním roce 2010/2011 

Matematická olympiáda - soutěž Matematická olympiáda má školní (domácí) kolo. 

V tomto kole žáci doma řeší 6 zadaných úloh.  Ze  školního kola postupují úspěšní řešitelé, žáci  

kteří správně nebo částečně vyřeší aspoň 4 úlohy, do okresního kola. V letošním školním 

roce  postoupili: 

V kategorii Z5 (žáci 5. tříd) – Věra  Horáková,  Martin Kočí                                                                                      
V kategorii Z7 – Petr Horák                                                                                                                  
V kategorii Z8 – Jiří Sluka, Jan Šavrda                                                                                                         
V kategorii Z9 – Pavel Horák, Vojtěch MillerOkresní kolo zatím proběhlo v kategoriích  Z5 a Z9. 

Výborného výsledku dosáhl Vojta Miller, který se umístil na 2. místě a tím si zajistil postup 

do krajského kola. 

Pythagoriáda  - tato soutěž je určena  žákům  5. až  8. tříd. Žáci mohou získat maximálně 

15 bodů, pokud správně vyřeší v časovém limitu 60 minut 15 úloh. Ti, kteří získají 9 a více bodů, 

jsou úspěšnými  řešiteli. Úspěšní řešitelé postupují do okresního kola.  V okresním kole 
získali 9 a více bodů a tím se stali úspěšnými řešiteli  žáci 8.A Vojtěch Fišar a Jan Havrda. 

Jan Havrda obsadil 5. místo , Vojtěch Fišar 3. místo.                                                                    

Vojtěch Fišar navíc postupuje do krajského kola, které v této soutěži probíhá letos 

poprvé. 

Klokan  -   Klokan je mezinárodní soutěž určená pro žáky od 2. tříd ZŠ až po čtvrté ročníky 

SŠ.  Je rozdělena do 6 kategorií.  Na naší škole proběhla soutěž ve čtyřech kategoriích. 
Výsledky  nejúspěšnějších žáků se zašlou okresním pořadatelům, kteří vytvářejí pořadí 
nejlepších řešitelů v okrese. 

PYTHAGORIÁDA - 5. ročník   KLOKAN - kategorie Cvrček 

1. PAŘÍK David 5.A 9   1. Matyáš Fiala 3.A 54 

2. ŘEZÁČOVÁ Karolína 5.B 8   2.-3. Adéla Jäschkeová 3.A 46 

3. NEDVĚDOVÁ Lenka 5.B 8   2.-3. Marek Landfeld 3.B 46 

PYTHAGORIÁDA - 6. ročník   KLOKAN - kategorie Klokánek 

1. PEIGEROVÁ Jana 6.A 9   1. David Pařík 5.A 82 

2. BOHUSLAV Dominik 6.A 7   2. Lenka Nedvědová 5.B 81 

3. PANUŠKOVÁ Klára 6.A 6   3. Eliška Pelešová 5.A 71 

PYTHAGORIÁDA - 7. ročník   KLOKAN - kategorie Benjamín 

1. KRÁL Vítězslav 7.A 10   1. Marek Hudec 7.B 97 

2. HORÁK Petr 7.A 8   2. Jiří Vojtíšek 7.B 83 

3. HUDEC Marek 7.B 7   3. Petr Horák 7.A 78 

PYTHAGORIÁDA - 8. ročník   KLOKAN - kategorie Kadet 
1.-
3. HANUŠ Radek 8.A 10   1. Pavel Horák 9.A 87 
1.-
3. HAVRDA Jan 8.A 10   2. Vojtěch Miller 9.B 80 
1.-
3. FIŠAR Vojtěch 8.A 10   3. Jiří Sluka 8.A 73 

4. SLUKA Jiří 8.A 9       



 



Ve škole je vesele….!!! 

 

Velikono ční slovní ček  

 
Třeťáci jsou už téměř mazáci na prvním stupni,a tak pro ně není žádný problém vysvětlit 
některé pojmy, které se pojí s Velikonocemi. Nebo JE??!! Nu, přesvědčte se sami!!!! 
 

1) Co je to mazanec?    
 Houska, jídlo z hub, druh vánočky, velikonoční buchta, chleba, co se jí na 

Vánoce, škrtance, pořádný výprask, buchta, velikonoční knedlík, rozplácnuté 
vejce, rozplácnutá skvrna, špína v sešitě, sladký chléb. 
  

2) Proč se říká, že jsou Velikonoce pohyblivý svátek? 
 (protože)se chodí s pomlázkou, pomlázka je taky pohyblivá, kluci chodí 

koledovat,  jsou pokaždé v jiný den, jsou v dubnu a pak zase v březnu, protože 
si hrajem na honěnou, jsou barevné, cestujeme po zemi,  chodí se  po lidech, 
chodí se do domů z domů, do domů z domů, do domů z domů, do bytu z 

domů a bytů…. 
Katka Zubková, Honza Kotek, Radek Hanuš 

 
 
 

Drby z Vrby -  aneb nééé asi !  
Takže dnes jsme si pro váš připravili vtipné hlášky  z písemek.., které nám dodali naši –
vaši vyučující - DĚKUJEME!!! (Dík patří vyučujícím, ale i Vám, kterým se tyto úžasné 
blbůstky zadařilo vyrobit!!!!!    
Tvořte dál, blíží se čtvrtletí a konec školního roku – to bude písemek!!!!!!!!!!!!! 

Písemka z literatury : 
 

• Z jakých částí se skládá divadelní hra?  
Prolog , samomluva , ultralog 

• Na jaké dvě části se dělí Bible? 
1. Pravá a Levá 
2. Stará a Nová 
3. Zákony  
4. Stará a nová verze 
5. Dobrá a špatná 

• O čem je román Romeo a Julie? 
     Romeo píše hry a Julie je má ráda , tak se převlékne za chlapce a zamilují se do sebe.  

             Juliin rod s láskou nesouhlasí , ale na konec vše dobře dopadne. 
• Na co měli pátrači přijít v telefonním seznamu? 
     Kdo má velká chodila. 

Písemka ze zeměpisu: 
• Co je zdrojem největších příjmů a sektorem nejvyšší zaměstnanosti v Praze? 
     Senátorská místa 

Honza Vašíček a Honza Příhoda 


