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Nazdar, čtenáři našeho tradičního časopisu Termit.  
Po prázdninách jsme prošli změnami v našem týmu. Někdo přišel, někdo odešel. Přesto 
však přinášíme nové nápady, rubriky, ankety a další, co nás ještě napadne. 
Hned  jste si určitě všimli, že jsme změnili image obálky, což je práce Petry Štruplové.  
No uznejte sami, že to nějakou změnu po těch patnácti letech potřebovalo!  
Doufám, že mluvím za celé Termitiště, když si přeji, aby se Vám naše Termity dobře četly 
a abyste se u nich taky trochu pobavili. Jistě se  dozvíte i něco nového a zajímavého. 
 

Pěkné počtení přeje za Termitiště  
Honza Havrda 
 

                                                                       

 
Kateřina Richterová 1.A                                     Natálie Králová 1.A 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŠD Hodkovice nad Mohelkou 
 

připravuje 
 

SBĚR PAPÍRU!!  

 

sběr proběhne ve dnech   30.10.  –  4.11. 2011 (za školou u šk.jídelny) 
 
                                                    Pondělí        7.00 – 8.00 hod. 

                                Úterý           7.00 -  8.00 hod.        16.00 – 17.00 hod. 
                                                         Středa          7.00 -  8.00 hod. 

 Čtvrtek        7.00 -  8.00 hod.      16.00 – 17.00 hod. 
                                                          Pátek           7.00 -  8.00 hod. 
              
                     Všem zúčastněným, kteří nás podpoří, děkujem 
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Fantastické prázdniny se 4.A

Nechtěná cesta do pravěku    Matyáš Fiala 
 
     Jednou o prázdninách jsme jeli na ruzyňské 
letiště. 
     Potom rychle došli na ranvej, kde byla krásná 
letadla a my jsme pomalu nastupovali do 
dvoupatrového letadla. 
     Když jsme rychle nastupovali, byl jsem tak 
ohromený, že se mi dělaly mžitky před očima. 
     „Už budeme vzlétat,“ řekl kapitán. A už letíme. 
     „Mami dívej!“ řekl jsem, když jsme letěli nad 
pralesem. 
     A pak se ocitnu dole v pralese, pak jsem se 
potichu plížil, protože jsem slyšel příšerné skřeky a 
děsivé řvaní.Najednou jsem rozhrnul křoví a málem 
jsem omdlel hrůzou, kdyby mě neprobral děsivý 
řev. A uviděl jsem Tyranosaura Rexe. Byl úplně 
úžasný, byl veliký jako panelák. 
     Najednou se ocitnu zase v letadle, které letí už 
domů.Ale zážitek to byl lepší, než kdybych se 
koupal v Chorvatsku.   
 
 
Výlet do pralesa        Zuzana Konopová  
 
     Když jsme jeli do pralesa, tak jsem se moc 
těšila. Zároveň jsem měla trochu strach, protože 
jsem nevěděla, co tam na mě čeká. 
    V pralese bylo strašné teplo a vlhko. Musela 
jsem tam chodit pomalu a opatrně, abych nešlápla 
na nějaké zvíře. Třeba na jedovatého hada. Velkého 
hada jsem viděla obtočeného na větvi stromu. Asi 
odpočíval a hřál se na slunci. Ani nevěděl, že tam 
stojím a dívám se na něj. 
    Náhle zaslechla celá naše výprava řev divokých 
šelem. Z liány na liánu skákaly opice.  
    V pralese se také nachází a roste mnoho 
vzácných a neznámých stromů a květin. Mě zaujala 
na první pohled veliká, červená květina. Byla to 
masožravá květina, která pojídala hmyz. 
V některých místech pralesa bývá porost hustý, že 
jím neprosvítí ani slunce. Působilo to na nás 
strašidelným dojmem, že jsme se raději vrátili zpět. 
Při zpáteční cestě nám létali nad hlavami velcí 
barevní papoušci. 
    Výlet do pralesa se nám moc líbil a máme na něj 
mnoho hezkých vzpomínek. 

 
Tomáš Kočí 1.A 

Chvilka v minulosti          Kryštof Panuška  
 
     Před čtyřmi roky, když jsem byl ještě malý, jsem 
se poprvé podíval do minulosti.  
    Jeli jsme autem k moři dalekou cestu, a docházel 
nám benzín. Měl jsem na sobě jen dlouhé rifle, 
tričko s krátkým rukávem a vestu. Zastavili jsme  
u benzínové pumpy natankovat benzín a koupit pití. 
A tak začala moje krátká výprava do pravěku. 
     Hned u pumpy rostlo pole kukuřice. Poprosil 
jsem mamku, jestli bych si mohl vzít jednu 
kukuřici, jenže tam nebyla žádná.  Šel jsem tedy dál 
a dál do pole kukuřice, až jsem se tam ztratil  ocitl 
se  v džungli pralesa, kde se proháněli mamuti a 
v křovích na ně číhali šavlozubí tygři, když v tom 
přede mnou zasvištěl oštěp.Ale protože jsem byl 
ještě malý a bál jsem se, tak jsem sebral oštěp a 
běžel jsem se schovat do kukuřice, když v tom jsem 
uviděl mamku, jak mě hledá.  Běžel jsem k ní 
s oštěpem v ruce. Maminka mi vynadala, kde jsem 
byl a už jsme jeli. 
     Doufám, že příště zase pojedeme k moři.  
 
     Pavla  Domácí 1.A 

 
 

Cesta do vesmíru            František Dědek  
 
     Před sedmi lety jsem se rozhodl letět do 
vesmíru. Po čtyřech letech se mi podařilo tento sen 
uskutečnit. 
    Rychle jsem si na sebe vzal skafandr. Pak jsem 
rychle doběhl k raketě. A jako tryskem jsme 
odletěli. Na neznámé planetě jsme spadli do jámy, 
ale když jsme se rozhlédli, tak jsme zjistili, že je tu 
tunel. Někteří navrhovali jít tím tunelem, ale někdo 
navrhoval zůstat, protože je vystrašili strašidelné 
zvuky. Ale přesto jsme šli. A najednou jsme viděli 
mimozemšťany, kteří nejspíš dělali cestu k jejich 
doupěti. Měli jsme strach, aby nás nezahlédli, a 
proto jsme strachy ani nedýchali. Najednou se 
provrtali až k jejich doupěti. A najednou jsme 
dostali strach, co se bude dít dál. A tak jsme 
nastoupili do rakety a odletěli jsme zkoumat jiné 
civilizace. 
     Mám rád dobrodružství a rád se tento výlet 
zopakuji. 
 



ŠKOLA začíná na PODZIM – připravila  4.A a  3.A 

Hej hola, škola po prázdninách volá.              
Do školy každý den chodívám,                        
známky z předmětů dostávám.                          
Učím se pilně, znám já toho hodně.                         
Po písemkách z češtiny a matiky                        
přijdou zase prázdniny.       Zuzana Konopová                  

 

 

Budík na mě volá, vstávej, už  je škola! 
Vstanu, snídám, čistím zuby,                              
nedělám už nic naruby.                                             
O prázdninách jsem se polepšila,                                  
do školy jsem se moc těšila.                                             
Ve škole mám samé jedničky,                             
maminka mi koupí nové botičky                        
Karolína Vrátilová  

 

 

 

 

O prázdninách v lese byli jsme,                  
zajíce chytit chtěli jsme.                                          
Každé ráno časně vstávat,                                                            
to je starý návrat.                                                    
Když do školy ráno jdeme,                                  
cestu vyšlapanou máme.                                        
Školní aktovky těžké máme,                                
pod nimi se prohýbáme.                                                
Před školou řádně řadíme se,                                   
v šatně vesele strkáme se.                                            
Když začne zvonění,                                                 
začne nové učení.                                                   
Všichni sedí, nedutají,                                             
paní učitelku poslouchají.                                                  
Když nás paní učitelka vyvolá,                                 
máme strach, aby koule nebyla.                
Nikola Holubová   



 

Už se těším do školy 
mám moc ráda úkoly.                                     
Pak už přijde tělocvik 
to už zvládám každý cvik.                          
Haló, haló, vstáváme, 
honem, už Vás čekáme.                           
Nebaví nás vstávání 
my jsme totiž na spaní.  Tereza Špačková 

 

     Ráno musím brzo vstávat 
     abych mohla mámě mávat. 
      Mám tu hodné spolužáky, 
      taky hodné učitelky. 

Máme hodné učitelky, 
      taky samé jedničky. 
      My se dobře učíme, 
      potom doma slavíme.    Monika Křížová 

                 

 

 

Ráno, když se vzbudím,                                 
tak se strašně nudím,                                                    
škola je má záchrana,                                                  
začíná už od rána.                                                      
Ve škole mám jasný řád,                                                    
ne každý ho má rád.                                               
Pro nás vzorné žáky                                                     
má paní učitelka různé dárky.                                
Kdybych byla špatný žák,                                     
nikdo by mě neměl rád,                                    
já se, ale nebojím,                                                  
snad  se všechno naučím.     Adéla Jäscheová                           

 



 
V dnešní anketě jsme se byli ptát našich učitelů na jejich zkušenosti se zvířaty a položili jsme 

jim následující tři otázky: 

1. jaké máte doma zvíře?                      2. jaké je vaše vysněné zvíře? 

3. zachránili jste někdy nějaké zvíře? Pokud ano, vyprávějte nám o tom. 

Jako první jsme se byli ptát v družině, kde jsme potkali paní učitelku Kaplanovou a na naše otázky 
nám odpověděla. 

1. ano, mám jednoho pejska 
2. ne, žádné nemám 
3. nevím, už si nevzpomínám 

 
Pak jsme se byli zeptat v kabinetu paní učitelky Tejnské a Kalouskové. 
 
Paní učitelka  Tejnská 
1. mám psa, korelu, slepice, bažanty, křečka 
2. nemám, nevím 
3. ne, nevím nevzpomínám si 

 
                      

 

               Paní učitelka Kalousková 
 1. ano,  mám 2 psy 
 2. ano,  moje vysněné zvíře je pes 
 3. ano, jednou když dělali novou 

                   asfaltovou silnici tak,  se do ní zamotal 
                   kosi a my jsme je zachraňovali. Marně. 
                 

Paní učitelka Kolomazníková 
1. mám rybičky 
2.můj vysněný domácí mazlíček je kůň 
3.určitě ano, ale nevzpomínám si. 
 
Paní učitelka  Banghová  
1., 2. ano, mám jednoho psa, jiné vysněné zvíře nemám  
3. já ne, moje máma ano. V loni na podzim zachránila  6 ježků, protože ježkové se zabydleli v naší kůlně.  
    Byli   příliš malí,  aby přežili zimu, proto se o ně máma starala. Dávala jim kočičí granule, maso, piškoty.  
    Ježci zimu přežili. Letos se k nám přistěhovali znovu, ale  tentokrát se je nepodařilo vykrmit, protože   
    pravděpodobně auto, nebo něco jiného zabilo ježčí maminku a než jsme na to přišli, ježci uhynuli. 
 

       
 
Vít Komňacký 1.A                                                          Vendula Pelantová 1.A 



Nikdo není dokonalý   

Tuto anketu jsem se rozhodla realizovat v našem městečku a zajímalo mě, jak na ni odpoví 

jeho obyvatelé. Jejich odpovědi najdete pod každou otázkou, správnou odpověď v závorce. 

1. Když vyslovíš moje jméno umřu!  Jsem smrt? (ne – jsem ticho) 
Odpověď: 4x ano      2x ne  

2. Kolik má noha židlí  ?? (žádnou – noha židle nemá) 
Odpověď:  4x řekli 4 židle     3x žádnou 

3. Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? (páv) 
Odpověď:  2x nevím      2x páv 

4. Jaké y/i se píše ve slově „ Šejkspír “? (žádné – píše se Shakespeare) 
Odpověď:  2x  „i“         3x žádné              2x  „y“ 

5. Matka má 7 dětí. Polovina z nich jsou kluci jak je to možné?? 
                                                        (všichni jsou kluci) 

Odpověď: 2x neví      1x všichni kluci 
6. Co bylo první  kuře-vejce ? (vejce- měl je už dinosaurus) 

Odpověď: 1x  kuře           2x  neví                    2x  slepice 
7. Kdo chodí spát v botách ??  (kůň – má kopyta) 

Odpověď:  1x  vězeň             2x  bezdomovec        2x  nevím 
8. Kdo dokázal zavraždit čtvrtinu lidstva ? (Kain – zavraždil bratra Abela) 

Odpověď:  3x  Hitler      3x nevím 
9. Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik m ěsíců jich  má 28 ? 

(každý měsíc má 28 dní )  
Odpověď:  3x „1 měsíc“     3x všechny 

Andrea Honzejková a Radek Ludvík
 

 

Ten náš kocour chlupatý                                                        
má kožíšek mouratý.                                                               
Tlapičky má bílé, čumáček kulatý 
zabaví ho jen klubíčko střapatý. 
Spinká doma v pelíšku 
sám většinou na bříšku.    František Dědek    

 
Kubíčku, Kubíčku, polož si hlavičku, 
postýlka tě čeká, peřinka je měkká, 
rychle tě zahřeje. 
Ta naše babička, koupila vajíčka, 
koupila jich pytlíček, upeče nám dortíček. 
Šťastný bude Kubíček!         Kryštof Panuška  

Obrázky shora: Lukáš Havrda , Aneta Jágrová , 
Veronika Davidová  - 1.A 

 1. 

                               



Nechtěla zaplatit dvanáct čokolád…. 
 
Brněnsko – Příslušníky Policie ČR přivolaly pracovnice jednoho nejmenovaného obchodního domu 
v centru krajského města. Zadržena byla jednapadesátiletá žena, které se z obchodu pokusila odcizit 
dvanáct čokolád v celkové hodnotě 500 Kč. Zlodějku si odvezli pracovníci Policie ČR. Dále se 
zjistilo, že tato žena má bohatou trestní minulost, za kterou byla v posledních sedmi letech trestána. 
Pachatelce hrozí až tříletý trest. 
 
Žáci 9.A měli k dispozici výše uvedený článek. Jejich úkolem bylo napsat vypravování z pohledu 
jednotlivých aktérů : zlodějky, policisty a tabulky čokolády 
 

Z pohledu zlodějky:  
 
    Je mi 51 a pracuji jako cukrářka. Jednou jsem šla koupit 12 čokolád, ale když jsem přišla do obchodu, tak jsem si 
vzpomněla, že nemám peníze. Šla jsem  k těm čokoládám a vzala jsem všech 12. Potom jsem přemýšlela, jak 
uteču, aby si toho nikdo nevšiml. Šla jsem normálně, jako kdybych si nic nevzala. Ale když jsem procházela 
kolem pokladen, začaly pískat varovné signály. Vtom přiběhla ochranka a chytla mě. Začali mě prohledávat, pak 
mi sundali bundu a vyklepali mi ty čokolády. Mezi tím už prodavačka volala policii. Policie tu byla do chvilky, 
nasadila mi pouta a odvedla mě do cely. Dostala jsem tříleté vězení. Už si na milku nikdy nešáhnu.    Katka Kočová
      

NEBO ???!!!!  
                         
   Je mi jednapadesát a mám Kroobroomoovům syndrom. Pokud moje hladina čisté čokolády v krvi klesne pod 
42 %, začne se mi odkysličovat mozek a povolovat pásek. Doktor je sketa a vůbec mi nevěří, prý mám jen tmavší 
a sladší krev. Každý den dvacet čtyři balení čokolády, to je cena za můj život. Dopoledne jsem už polovinu vzala 
vietnamskému prodavači na náměstí, jenže to nestačí. Všude mě už znají, mám strach, že mě odhalí. Čokometr 
ukazuje rychle klesajících 60 %. Je čas akce. Musím to risknout dolů k benzínce, nebo se úplně zblázním. Už při 
cestě směrem k dálnici začínám pociťovat příznaky mé neznámé nemoci. Vidím duchy lidí, kteří mají stejný 
problém jako já. Někteří už svůj boj vzdali a teď se houpají oběšení na krátké čokoládové smyčce kolem krku. Jiní 
se vydávávají stejnou cestou jako já, dokonce mě povzbuzují, že prý to zvládnu.  
   K benzínce zbývá posledních 100 metrů. Už ani kvůli vidinám nerozeznám budovu, ve které je můj lék. Teď 
tam stojí obrovská černá pevnost s vodním příkopem a elektrickým drátem. Nahoře na nejvyšší věži je na 
červeném koberci položeno mých 12 balení. Zalézám za roh benzínky a připravuju se. Naposledy se ještě měřím.  
35 %. A je to tady. Některé funkce mé palice přestávají fungovat, začínám se stávat zvířetem. Dva členové 
ochranky si zrovna pokuřovali před vchodem. Rozeběhla jsem se proti nim, odrazila jsem se a prvnímu jsem 
ukopla hlavu. Druhý hned sáhl po své beretě, ale já byla rychlejší. Sevřela jsem mu ruce kolem zbraně a stiskla 
spoušť. Výstřel mu ustřelil palec skrze botu. Odhodím pistoli na zem a proskočím výlohou rovnou ke kase. 
Prodavač vpravo už spustil alarm. To neměl, zmetek jeden! Hrábnu po plyšovém medvídkovi v regále a vší silou 
ho po něm mrsknu. Chlápek ho dostal přímo do úst a začal se dusit. Pak to ale přišlo. Z veřejných záchodů se 
vyvalilo přes padesát dalších členů v černém ,,security‘‘ tričku. Co to ale? Na polici za mnou si jen tak sedí plně 
nabitá M 60! Vezmu ten čtyřiceti-kilový skvost do pravé ruky, pás nábojů do pravé ruky a zaujímám bojovou 
pozici v sedu za krabicí cornflakes. Zmáčknu spoušť, brutálně masivní kulky vylétávají předem daných formací. 
Roj securiťáků postupuje řídne, stejně tak moje náboje. Není však konec. Zvenčí najednou přibíhá celé fotbalové 
mužstvo securiťáků. Pohotově skáču za pult a přebíjím kulomet. Zuby odjišťuju spickerckovou výbušninou a 
házím jí po černém oděném davu. Po výbuchu, jenž za sebou nechal mastné cákance všude po stěnách (vybuchl 
friťák) jsem si došla pro svou čokoládu spásy. Venku mě ale dostali. Velký černý slon mě zalehl a pak někam 
odtáhl.              Vojta Fišar
          

Z pohledu policisty: 
 
Nedávno jsem našel na služebně deníček mého kolegy. Jmenuje se Prokop Buben a napsal zkráceně toto: 
          29. září 2010 – Mám ranní a zatím se jeví  jako všechny ostatní, to znamená nudná a dlouhá. Po dohrání 
počítačové hry „Mário“ si jdu na chvíli lehnout (prospal jsem půlku směny). Zrovna se mi zdá, že mě honí obří 
kobylka, když mě ze sna vytrhne zvuk pevné linky. Zvedám sluchátko a rozespalým hlasem se hlásím. Po půl 
hodině, v níž se mi prodavačka z benzínové stanice snažila nahlásit krádež, jsem předal sluchátko veliteli. A jede 



se. Nevím jenom, proč velitel pořád opakuje, že by to pochopil i petard, a jenom já ne. Začínám mu odporovat a 
než dorazíme na místo činu, jsem bez práce… 
   Tak to byl příběh našeho bývalého kolegy, který nebyl schopen pochopit, že jedna žena ukradla dvanáct 
čokolád v ceně pět set korun. Teď jdu spálit tento deník, aby si široká veřejnost nemyslela, že Prokop Buben byl 
člověk s IQ menším či rovným houpacímu koni.      Podplukovník Fuk.                                           Honza Havrda 
                                                                

A TAKY…… ???!!!!  

 
 Venku už byla tma, když si Robert ukusoval ze svého macatého  hamburgeru. Ještě si dopřál pořádný doušek ze 
svého kelímku s Coca-Colou a pak se podíval na hodinky. Bylo 21:00. Robert se pořádně nadechne a říká 
„Fanouši,  počkej  tu na mě, já si skočím pro čipsy a hned jsem tu“. „Jó, jasně “ a Fanouš pomáhá obtloustlému 
kolegovi ven z policejního auta. Robert bere za kliku samoobsluhy .  Fanouš  ještě  slyší, jak na něj malý prodavač 
volá: „Dobrýýý den, pane , co si přejete?“ když vtom se ve vysílačce ozve upištěný hlas policejního dispečera: 
„Vačice 1, vačice 1! Slyšíte mě?“ Fanouš hned bere vysílačku a odpovídá „Tady Vačice 1, slyším jasně a zřetelně 
“.„Vačice 1, vačice 1 , máme vloupačku v obchodním domě blízko vás, můžete se tam rychle dostat ?“. Fanouš se 
podívá na Roberta, jak se přebírá v čipsech a nemůže se rozhodnout, jakou příchuť si vezme. Fanouš pevně 
stiskne vysílačku a hrdině říká: „Tady Vačice  1, rozumím. Už jsem na cestě “.  
   Fanouš šlápne na plyn a svého kolegu nechává na pospas dotěrnému prodavači, který se pořád snaží Robertovi 
vnutit nějaké další zboží. Zhruba po jedné  a půl hodině dojíždí k obchodnímu domu. Zaparkuje auto 
,vystoupí,blíží se k obchodnímu  domu  a už vidí, jak smečka uklizeček drží košťaty  v šachu postarší zlodějku. 
Fanouš kývne uklizečkám. Uklizečky ustoupí a vytvoří kruh.  Fanouš se pustí do boje  se zlodějkou a bez velkých 
problémů  ji zatkne a jako hrdina se vrací na stanici.                        Jirka Dědek 
                                                                                                                     
                 

Z pohledu čokolády milka:  

 

   Ahoj! Jsem čokoláda milka. Za chvíli se bude otevírat obchod. Jsem moc zvědavá, jestli mne někdo koupí. Už tu 
jsem celý týden a nikomu se nechtělo kupovat čokoládu milku. Závidím své kamarádce, tu si koupili včera. „Jupí 
už se rozsvící!” říkám. ,,Honem vstávejte!” ,,Co? To už je ráno?” říká Edita, kamarádka s karamelem uvnitř. ,,Ano, 
Edito! Uvidíš, za chvíli si nás určitě  někdo koupí!” “Za  celý týden si nás nekoupili, tak myslíš, že dneska bude 
výjimka? ” pochybuje Edita.”  
   Pomalu začínám taky pochybovat. Už je skoro večer a nikdo nepřišel. Slyším cinknutí dveří. Vidím paní , jak 
vchází do naší uličky! Nastavím se, aby si mne šimla. Jde ke mně! ,,Hm… NE!” Říká a odejde. Vezme si 
studentskou pečeť, ta na mě vyplázne jazyk a zmizí v košíku. Za chvíli přijde nějaká stará paní. Vypadá, že je 
zamyšlená. Potom přejde ke mně. Dívá se na mne. Podívá se sem a tam, tam a  sem. Vezme si mne, adokonce I  
další moje kamarádky. Celá veselá se těším až mne dá do košíku. Jenomže ona si mne bere do tašky! Ne, pomoc, 
já chci zpátky! Ale najednou něco začalo pípat. Ta stará paní utíká, ale upadne a já jsem se málem zlomila! Pak se 
mi ulevilo. Jsem celá. Náhle  slyším, jak tu paní někdo chytil. My jsme  zůstaly ležet v té tmavé tašce, dokud  nás 
naše prodavačka nedala  zpátky do regálu.                                  Anna Šturcová 
           
   A JEŠTĚ JEDNO ČOKOLÁDOVÉ VYPRAVOVÁNÍ… 
 
   Dobrý den, jmenuji se XXL Milka se spoustou mléka. Je sobotní ráno, přesněji 6:00 hodin ráno, a do obchodu 
vchází první pokladní. Já si v klidu ležím na regálu a povídám si se svou kamarádkou Milkou s jahodovou 
příchutí. Tato pokladní se mi hned od prvního okamžiku, kdy ji náš šéf ,,Bambulka“, jak mu říkáme, přijal, 
nelíbila. Ty její oči, které neustále sjížděly po mně a ostatních kamarádkách, se mi nezdály. Ale říkat si můžeme, 
co chceme, stejně nás šéf ani nikdo jiný neslyší. Teď vám prozradím tajemství. My čokolády se domlouváme 
zvláštní řečí, které rozumí jen sladké dobroty!  
Ale najednou vidím, jak si zlodějská pokladní chamtivě  strká jednu čokoládu po druhé do kapes  
u kalhot. Dokonce i do výstřihu. Směšné, že? Já jsem to věděla, já jsem to tušila, že tahleta, ta ta ta…. „Pomoc!!!“ 
křičím, ale to už mě ta protivná ženská strká do kabelky. Padám do té obrovské kabelky plné  
čokolád a různých sladkých dobrot. Ale to už do obchodu přišel šéf, který vše nenápadně sledoval za výlohou. A 
nastává mela. Šéf se snaží si to s tou ženskou vyřídit po dobrém, ale ona je hrozná, nedá si nic vysvětlit. „Když to 
nejde po dobrém, tak to půjde po zlém!“ křikl šéf, naše ,,Bambulka“. Po nějakém čase vyplněném přetahováním 
se o kabelku a plné kapsy čokolád, přijel policejní vůz, z něho vystoupili asi tři policisti, kteří ji nejdříve zatkli a 
pak nás všechny po jedné začali pěkně vracet na regály.  
   Teď jsme všechny v pořádku a naši divnou pokladní si odvezli policisti. Ale byl to zážitek, co?        Nela Samková 



 

 DRBY HVĚZD                                                                   DRBY ZE ŠKOLY 

    Katy Perry má strach ze tmy.                                                  Bára Žůrková je až moc aktivní. 

Ewa Farna a Tomáš Klus jsou pár.    Bára Laurinová je holka s klukem v těle. 

     Justin Bieber má brutální fobii z pavouků.        Martin Dudl si říká playboy. 

Taylor Swift nosí bombarďáky.    Majdě Kadlecové se líbí styl emo. 

      Beyonce chce vydat kuchařku.           Pepovi Špačkovi se hodně líbí ženy. 

Robert Pattison a Johnny Depp mají fobii z klaunů.     Marcela Vágnerová má minimálně                                   

         Jessie J je posedlá uklízením                                                                 dvakrát do roka zlomeninu. 

Justin Bieber napadl mladšího chlapce.                                     Nelle Kaprálkové se líbí 
Christian Tkáč. 

Tipy na filmy 

Bez dechu 

Mladý Nathan Harper (Lautner) jednoho dne objeví svojí fotografii na webové stránce s pohřešovanými dětmi. 
Rychle zjišťuje, že jeho "dosavadní" otec a matka rozhodně nejsou jeho skutečnými rodiči. Nyní chce víc než 
cokoliv jiného odkrýt svoji pravou identitu. Do cesty se mu však připletou vládní agenti a začíná jej 
pronásledovat policie. Co stojí za tajemstvím jeho pravého jména a rodiny? Z pronásledování se stává divoká a 
nebezpečná hra o Nathanův život, ve které při něm stojí jeho přítelkyně Karen (Lily Collins). Svůj boj o pravdu 
ale Nathan nehodlá vzdát.                                                                                                                             
Natočeno: USA                                  Premiéra: 29. 10.  2011 

Rodina je základ státu 

Mnohovrstevnatý příběh vykresluje zprvu bezproblémový rodinný život, kterým otřesou nepředvídané události. 
Hlavní postavou je Libor, bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve významném 
finančním ústavu. Řadu let si spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. 
Bezstarostný život ale netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů, týkající se celého 
vedení banky. Libor se následně ocitá v dohledu policejních vyšetřovatelů, kteří 
mu začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží se uniknout před hrozícím vězením a oddálit 
osvětlení celé situace své nic netušící manželce. Rozhodne se tak pro netradiční 
útěk, kdy pod záminkou společné dovolené odveze celou rodinu na jižní 
Moravu. Po krátké době ale policie odhaluje další souvislosti včetně místa, 
kde se rodina nachází, což odstartuje skutečné rodinné drama a stále se 
zrychlující cestu – před spravedlností i pod povrch vztahů v rodině.            
Natočeno: ČR                                Premiéra: 13. 10. 2011  

K.Bulušková, I.Kosinová                                                                      

 



 
Vítáme vás u prvního dílu seriálu Auta snů, který pro vás budeme připravovat po celý rok. 
 A hned si řekneme, co nás čeká v tomto dílu. 

 Jako první auto jsme vybrali opravdu zajímavé fáro Pagani Zondu R. 
Písmeno R znamená, že auto neni v originalu, ale  je  upravené a sportovní . 
 
  Pagani  Zonda R – technické  údaje 
     
Zrychlení z o-100  dá za  2,7 s 
Nejvyšší rychlost:  350km/h 
Je to dvanáctiválec  s objemem 750koní při 
7500 ot/min 
Váží pouhých 1050 kg                                         
Cena je za toto auto poměrně  vysoká 
41 000 000 Kč  
A má 21 palců kola 
(skvělý zvuk je na tomto autě nejlepší)  
 
A protože v tomto časopise nemáme 
reproduktory, tak si  
ho můžete poslechnout doma na  www.youtube.com                                                 

Pagani Zonda R: Zonda bez kompromisů 

Pagani chystá svůj dosud nejvýkonnější model – 750koňovou Zondu R. Tato verze bude 
určena jen na okruh (pro silniční provoz nemá homologaci) a má být vyvrcholením řady 
supersportů Pagani Zonda. 

Pagani Zonda R ve výrobním programu naváže na model Zonda F z roku 2005. Automobilka 
ale tvrdí, že obě auta mají společných jen 10 % dílů a konstrukce nové verze byla navržena 
prakticky na čistém papíru. Jediným omezením při návrhu bylo zachování vysoké úrovně 
bezpečnosti.  

Motor si nechá Pagani opět stavět u Mercedes-AMG. Jedná se o šestilitrový dvanáctiválec s 
mazáním se suchou skříní, karbonovým sáním a výfukovým potrubím inspirovaným vozy 
..Formule 1. Nejvyšší výkon tohoto motoru je 551 kW (750 koní) při 8000 ot./min a točivý 
moment vrcholí 710 Nm, pohonná jednotka byla odvozena od motoru ze závodního 
Mercedesu CLK GTR. Palivo motoru dodává čtveřice čerpadel umístěných u gumové nádrže. 
Přenos momentu na kola obstarává nová sekvenční šestistupňová převodovka.  

Karbonová samonosná karoserie má rozvor prodloužený o 47 mm a celková délka narostla o 
394 mm. Tvary auta byly aerodynamicky optimalizovány, což znamená delší přední kapotu, 
zakrytý podvozek zadní difuzor a nastavitelné zadní křídlo. Přední i zadní pomocný rám jsou 
zcela nové, aby vyhovovaly okruhové geometrii náprav a o 50 mm rozšířenému rozchodu kol. 
Pneumatiky jsou obuté na kovaných hořčíkových ráfcích s centrální maticí. Výměnu kol 
usnadňuje také pneumatický zvedací systém.  

  A V PŘIŠTÍM ČISLE SE TĚŠTE NA BUGATTI VEYRON                                ZPRACOVALI: Vojta a Lukáš 



Říkám vám, to musíte vidět! 

 
Pamatujete si, jak jsem říkal, že jsem otravnější než houbičky v Máriovi a spliceři v Bioshocku dohromady? Už jsem si myslel, že 

tomu nedostojím, ale prolomil jsem ledy, jsem zpátky i s posilou! Ti co žrali moje příběhy i s inkoustem a zapíjeli vodkou (čti 
limonádou), musím trochu zklamat, protože moje nová rubrika bude o něčem dosti jiném. O filmech. Ale nebudu tady jen mluvit 

do zdi, a ještě k tomu o filmu, který jsem vůbec neviděl. Hodláme vám totiž přinést několik filmů, které stojí za to vidět. Proč, to už 
pochopíte sami…… 

OTNV: (Obvykle Trapné a Nudné Varování): 

-Uvedené filmy byste měli vidět. Vážně! 
-Je to věc vkusu a nemůžu garantovat, že se za celý rok trefím aspoň jedním filmem do toho vašeho. 
-Možná budu nostalgický (Honza ne, on je Terminátor) 
 
Nyní už, bez dalších průpovídek, přivítejte největší sci-fi ságu v celém vesmíru! Kdo bude tvrdit něco jiného, dočká se akorát obrovského 
výsměchu a zesměšnění od svých vrstevníků. A pokud byste potkali opravdového fanouška……., raději nechtějte vědět, kde všude byste repliku 
světelného meče cítili. 
 

 
Ano, je to tak. Možná jste se právě praštili rukou do obličeje, možná jste si na sebe vylili tu vod….LIMONÁDU, možná jste teď rádi, že budete 
mít co číst. Abychom si to ujasnili, vezmeme si jen první tři díly, tudíž epizodu IV, V a VI. Pokud se už zase mlátíte do hlavy, vězte, že 
šesterologie byla opravdu natočena v pořadí 4,56,1,2,3. Zeptejte se vašich maminek nebo tatínků, potvrdí vám to. 
Nechci, aby si to Skrytá hrozba, Klony útočí a Pomsta Sithů braly osobně, ale já prostě jako malý miloval Luka Skywalkera, Hana Sola, Dartha 
Vadera a mnoho dalších, na které budu vzpomínat už navždy. Pojďme se podívat na vznik legendy. 
 
 

Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje 
 
Režie: George Lucas 
 
Hrají: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness, 
Anthony Daniels 
 
Tady to začalo. Rok 1977. George Lucas vytvořil neuvěřitelnou legendu, která změnila 
všechny ostatní filmy. Lidé tenkrát nic takového neviděli, vždyť neměli možnost. 
Velkolepé počítačové triky stvořily vesmírná plavidla křížící celé plátno, světelné meče, 
mistra Yodu a vůbec ukázaly svoji sílu. Nevím jak vy, ale já závidím těm lidem, co si 
tenkrát ve starých kinech vychutnávali tenhle skvost tak, že zapomněli na popcorn a 
všechno a všechny okolo. A kina málem praskla. Samotný režisér se bál, aby z filmu nebyl 
propadák, předpremiéra tomu nasvědčovala, ale v hotelu na něj již čekala zpráva. Zpráva 
oznamující hit. Kina nejdříve v Americe a posléze i v Evropě zažívala obrovské návaly 
návštěvníků. Prodávaly se však pouze jedny lístky. Lístky na Star Wars. 
 
A Hvězdné Války si to zasloužily. Nenabídly nám sice něco, co bychom už neviděli, ale 
daly nám takový příběh a postavy, které jsme obdivovali, hráli jsme si na ně a netrpělivě 
jsme čekali na další díl trilogie. První díl si vysloužil uznání nejen u mladistvých, ale i u 
všech ostatních věkových kategorií a dostal 7 Oskarů. 
 

Příběh se točí okolo orbity celé galaxie tak, jak ji neznáme. Už v úvodní scéně si uvědomíte, s kým máte tu čest. Obrovský imperiální křižník 
Destroyer přepadává malou osobní loď princezny Leii. Aaaaaa dál? To už přece musíte znát všichni. A kdo ne, tomu nebudu kazit překvapení  
a zábavu. Určitě se ale podívejte, třeba prostřednictvím nově vydané Blu-Ray Edice ! 
 
 
 
 

 

 



Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder 

 

Režie: Irvin Kershner 

 
Hrají: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, 
Frank Oz,  Alec Guinness 
 
Po neskutečně dlouhých třech letech se diváci dočkali. Došlo k mnoha změnám, ať už 
v hereckém obsazení, rozpočtu (dvojnásobný) nebo, a hlavně, v režii. Mistr Lucas si totiž 
odsedl na vedlejší stoličku s nápisem „producent“. 
 
Jenže to nebylo všechno. Samotný film už není tak světlý, hrdinové zažívají svoje osobní 
dramata a do toho všeho Impérium kupodivu nabírá na síle a agresivitě. Impérium vrací 
úder ukazuje, že Star Wars má rohy a umí být pěkně temné a drsné. 
 
Pokud bych měl vybrat nejlepší díl celé série, pravděpodobně byl zvolil tento. 
 
 

 
 
 
 

Star Wars: Epizoda VI – Návrat Jediho 
  
Režie: Richard Marquand 
 
Hrají: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Ian 
McDiarmid 
 
Opět uplynuly tři roky. George Lucas téměř zdvojnásobil svůj majetek, Luke se naučil 
zacházet se světelným mečem. Takže se jde na finále, které bude tak epické, že na něj nikdy 
nikdo nezapomene, i kdyby dostal šutrem do hlavy. Tady budou lítat ruce a hlavy,  
dámy a pánové! 
 
Star Wars ušly dlouhou cestu, už jsme tu měli i pár pokusů o kopie tohoto arcidíla, Darth 
Vader nabízí svůj vlastní hamburger v McDonalds a vůbec, reklama je všude. Jestli tohle má 
být konec, tak jenom perfektní.  
 
Návrat Jediho nemá úplně skvělou výchozí pozici. Očekávání jsou astronomická a film již 
nemá ten šokující útok na diváky v podobě nikdy předtím neviděného vesmíru. Nemůže si už 
ani dovolit tolik temnou a depresivní atmosféru, při které Impérium totálně zvrátilo všechna 
očekávání a vrátilo úder.  
 
Star Wars možná nezměnily svět, ale změnily miliony lidí na n ěm. Daly nám 
totiž to, co nikdo nehledal, ale každý chtěl. 

 
Nyní však, prostřednictvím posledních pár řádků, je čas prokázat svoji věrnost temnému lordu Vaderovi!  
Impérium vyhlašuje nového hledaného pro následující tři měsíce Endorského času.  
 

HLEDANÁ MRTVÁ NEBO ŽIVÁ 
 

Saxána a Lexikon kouzel 

 

Impérium vyhlašuje tento film zločinným ze dvou hlavních důvodů. Trikové efekty máme stokrát lepší a dějový řád jakbysmet. Jasně, možná 
byste lordu Vaderovi řekli, že v českých končinách se prostě nenatáčí za takové peníze, i když ne do očí. Jenže na tom vám jeho ctěná milost 
pěkně kašle. Rebel Václav Vorlíček se tímto snímkem dopustil zločinu proti lidskosti a ještě k tomu sám chtěl mít dílo založené na digitální 
technologii. Tak si potom tedy nedokážeme vysvětlit, proč příšerky a pohádkové bytosti vypadají tak, jak vypadají. Mnohem horší je to však 
s logikou. Ta vůbec nedává smysl, přestože by měla být logická, což není, možná jen trochu logická, ale nejspíš to byl jen logický záměr, jako 
když bobr honí medvěda a ten se utopí v kameni a potom se usměje a řekne, že to je logické. Předchozí věta by vám měla ukázat, jak stupidní 
celý film vlastně je. Tetičku Irmu, která je ve filmu naprosto nesnesitelná, bych nejraději zastřelil dědečkovou brokovnicí hned po první scéně. 
S původní Dívkou na koštěti jsem neměl absolutně žádný problém. Tady jich mám asi tak 99, stejně jako Jay-Z. Kladivo na čarodějnice!! 
                                                                                                                                
 Pro nadšené a zhnusené filmové fanoušky sepsali: 
                                                                 Honza “Ten co obrázky (ne)pilně hledal“ Havrda a Vojt ěch “Co si to pořád dělám?“ Fišar 
 

 



PEKLO FREE HER 

Vítejte v …. PEKLE FREE HER….. ! My vám zrecenzujeme pár suprových pařbiček, které si můžeš 
stáhnout i ty nebo tvůj kámoš z netíku, který určitě vlastníte a né jako šulda, že když stahuje, tak 
zalaguje celý Hodkovice . Pro ty, co nevědí, co je slovo „LAG“,  tak ti, práávě ti, kteří to nevědí, ztrácí 
čas s tímto článkem, ale pro ty, co to zkusí… Hodně štěstí ☺…. Tak abychom nekecali takhle z cesty, 
tak vás v průběhu roku seznámíme s několika FREE hrama a ujišťuji vás …. Ty opravdu nebudou pro 
barbíny. A začneme pěkně z ostra, lidičky ☺... a to s hrou League of Legends.. Čtěte pozorně a 
nenechte si ujít jediné slovíčko. 
 

LoL -  League of Legends 
Tááák, vše nečekaně začne na INTERNETU!!!! Což by asi u Online FREE HRY nečekal  nikdo, že 
…. Proto vám poskytneme recenzi a zároveň návod ke stáhnutí v několika bodech…. 
 

1. Za prvé si uvařte velký hrnek kafe, protože díky nám už víte, že to bude na dlouho. 
2. Dejte si další hrnek kafe a ujistěte se, že už ho nevypijete po cestě ke kompu. 
3. Když už se konečně dostanete ke kompu alespoň s půlkou hrnku kafe, najeďte na oficiální 

stránky LoL. 
4. Dojděte si doplnit kafe. 
5. Najděte tlačítko Download (stáhnout). 
6. Jestliže jste ještě nedopili kafe, tak pokračujte stáhnutím hry, což zabere nejméně hodinku a 

půl ☺… 
7. Za tu dobu se s námi můžete nudit na nějakých jiných hrách, jak už je zvykem. 
8. Když už jste stáhli hru, dojděte si pro další kafe, protože „Tréning“ vás zřejmě dožene 

k šílenství !! 
9. Jestli už vám došlo kafe, dojděte koupit další a dodělejte „Tréning“…. 
10. No, a už můžete hrát „TEČKA“!!!!!! 

 
Tak abych už začal s recenzí. Online hra LoL vám nabízí široké herní možnosti. Celá struktura hry je 
založena na tom, že si zvolíte svého hrdinu, u kterého ovládáte dobře schopnosti (takový je už 
předpoklad) a poté si jen najdete hru, ke které se nějakým záhadným způsobem připojíte, a poté už 
vám nezbyde nic jiného než huntit prachy, za které si koupíte itemy, které vám pomůžou huntit další 
prachy na další itemy, které vám pomůžou, no, vy víte s čím, nechci tu zůstat v nekonečné spirále…. 
A jak že se ty prachy vydělávají ….? No, to je prosté, samozřejmě z mobů, kteří jsou snad 
všudypřítomní, ale to dělaj jen naprosté lamky ,anebo jen borci, co na konci hry mají o 250 zabitých 
mobů více než ostatní, že jo…. Asi jako Vojťák, když hraje za Teema ☺…. 
 A druhý daleko luxusnější a výdělečnější způsob je vraždění protivnických hrdinů, za které je možné 
nahuntit tak velké částky, že by to ani Bárta nespočítal!!!! Celá hra spočívá v jednoduchém stylu, stačí 
když si vyberete mapu. Například Summoners Rift, což je hra 5 vs. 5, průměrný čas jedné hry je asi   
35 – 45 minut ovšem já s Vojťákem a Koťákem víme, že se to dá protáhnout i na 75 minut!!!! Což 
značí, že to chce další kafe…. No, a poté je The Twistet Treeline mod 3 vs. 3, který je nečekaně 
kratší…. Průměrná herní doba je 25 – 35 minut, ale jak je zvykem, dá se to hrát i déle ☺…. Abych se 
konečně hnul zase z místa, za každou hru, kterou vyhrejte nebo prohrajete, získáte na váš hráčský účet 
určité Expy a Body….. Expy vám nečekaně pomáhají rozvíjet vaše Masteries pointy (talenty) a dávají 
vám možnost vlastnit více run (další kraviny na kterých sem prodělal asi 1500 bodů)…. Navíc když 
konečně doděláte level 30, budete mít nový herní mod a to Ranked!!!!!!!! A jelikož já jsem necelý 
level 20, tak vám nemůžu říct, jestli to za tu námahu stálo …… No, a nakonec se dostáváme 
k Bodůůůům !!!! Body slouží k odemykání nových hrdinů a ke kupování run…. Ovšem jako je 
zvykem ve většině her, je i možnost koupit jiné body, takové ty „speciáááální“, a ty jsou pro ty blby, 
kterým se nechce čekat, až nahuntí normální body a utratí reálné prachy za tyto speciální,za, které 
koupí hrdinu,  anebo jen tak z nudy, že mají vysoký kredit, si koupí skin na svého oblíbeného 
hrdinu….   
A pro ty, co nechtějí utrácet vůbec, jsou každý týden FREE hrdinové, který si může vybrat kdokoli. 
Bohužel, když se setkají dva hráči, kteří hrají za stejného hrdinu, tak z toho bývá pěkná hádka…. ☺…. 



Stejně jako rozdělování hrdinů na „Liny“…. Cože…?! Vy nevíte, co to je…? Že já s vámi ztrácím 
čas…. No dobrá. Liny jsou pomyslné úsečky, nebo jak to nazvat lépe. Jo!! Už to mám!! Cesty mezi 
vaším a nepřátelským basem. Vzorec pro rozdělení v 5 vs. 5 je 2-1-2 to znamená, že 2 jdou nahoru na 
linu,     1 na prostředek a 2 dolů ☺…. Jestli to stále nechápete, není to moje chyba.  No, a na 3 vs. 
3…? Tam jsou jen 2 liny a řeší se to zejména tak, že nikdo není nikde a všichni si tam chodí, jak chtějí 
a vraždí nepřátelské hrdiny…. Jo, málem bych se zapomněl zmínit o tom, že v každé hře si musíte 
znovu a znovu kupovat a upgreadovat schopnosti, a jelikož je maximální level v každé hře jen 18 a 
máte pouze 4 schopnosti, jde to rychle ☺…. 
Jelikož mě už nenapadá, co vám o tom dále říci, tak vám napíši úplně zmateně inteligentní rozdělení 

hrdinů do různých class, ve kterých vynikají…. ☺ 
 

1. Ranged – Střelba na dálku (Jak fyzické typy tak magické) 
2. Mage – Mág (soustředí se na magické útoky) 
3. Support – Podpora (zařizuje podporu ostatních, zpomalení 

nepřátel, léčení)  
4. Tank – Absorbuje zranění od nepřátel tím, že si nafarmí 

hafo životů 
5. Fighter – Válečník (nejčastěji zblízka) 
6. Melee – Bojovník (útočí nablízko fyzickými útoky) 
7. Stealth – Postava se schopností neviditelnosti 
8. Assasin – Postava specializovaná na zabíjení hrdinů 
9. Pusher  - Proráží nepřátelskou ofenzívu nebo defenzívu na 

„lajnách“ nebo devastuje turrety 
10. Jungler – Je schopný od prvního levelu běhat po lese a 

mlátit silnější miniony 
           11. Recommended – Doporučený hrdina na začátek  

 
Hru LoL si můžete stáhnou z oficiálních stránek www.leagueoflegends.cz 
Hodnocení: Krásných 8/10 - kvůli našim sousedům z Polska, kteří furt jenom leavují. 
         
               Spoustu zábavy u pařby LoL vám přeje Pan Koťák a Karel „Kyle“ Hejl 
 

 
                                  Barbora Valnegová 1.A 

    
Julie Brázová 1.A 



 

 

 

 

KARŠTEJN -   

Gotický hrad založený v roce 1348, zaujímá mezi českými hrady zcela výjime čné 
postavení. Hrad Karlštejn byl vybudován českým králem a římským císa řem Karlem IV. 
jako místo pro uložení královských poklad ů, především sbírek svatých relikvií 
a říšských korunova čních klenot ů 

SYCHROV –   

Historie místa, kde se zámek nalézá, sahá do 15. st oletí. V té dob ě zde byla 
připomínána tvrz, která byla majetkem české královské komory. Na jejím míst ě byl 
v 16. století vystav ěn panský kamenný d ům a v letech 1690 - 1693  nevelký barokní 
zámek, jehož stavebníkem byla rytí řská rodina Lamott ů z Frintroppu. 30. srpnem 1820, 
kdy se novým majitelem Sychrova a svijanského panst ví stal kníže Karel Alain Gabriel 
Rohan. Tímto rokem za číná stop ětadvacetiletá éra Rohan ů na Sychrov ě a doba 
největší slávy zámku. Hlavním sídlem rodu byl práv ě Sychrov. P řelom dvacátých 
a třicátých let 20. století zámku p řinesl funkcionalistickou úpravou. 1. kv ětna 1950 byl 
v malém rozsahu zp řístupn ěn ve řejnosti. 

TROSKY –  

Bizarní z řícenina gotického hradu z konce 14. století se stal a jedním ze symbol ů 
Ćeského ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích u činilo 
z Trosek nedobytný hrad - dobýt se jej nepoda řilo ani husit ům. Při prohlídce má 
návšt ěvník možnost seznámit se s historií hradu a vystoup at na v ěž "Babu" i na 
vyhlídku pod v ěží "Panna", které skýtají jedine čný rozhled do okolní krajiny. Státní 
hrad Trosky je národní kulturní památkou spravovano u Národním památkovým 
ústavem, územním odborným pracovišt ěm v Liberci. 

 

QUIZ:  

1) Psací potřeba 
2) Jih, východ, západ a …? 
3) Prsty máme na noze a na … ? 
4) Tom a Jerry byli Kočka a ? 
5) Zámek odemyká … ? 
6) Králové a Královny seděly na ? 

Tajenka:_________________________ je můj oblíbený časopis. 



Přečtěte si následujících 9 úryvků z textů ,zamyslete se, které tvrzení je 
správně,a zakroužkujte písmenko za větou 

 
 
1) Hrad Karlštejn byl založen v roce 1350 (S)              Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 (N) 
 
2) Karlštejn byl vybudován králem Karlem IV. (E)     Karlštejn byl vybudován králem Karlem VI. (Y)  
 

 3) České klenoty jsou uloženy na Karlštejně (J)          České klenoty jsou uleženy v Chrámu sv. Víta (D) 
 
 4) Nedaleko Hodkovic se nalézá zámek Slavkov (E)    Nedaleko Hodkovic se nalézá zámek Sychrov (R)   
 
5) V té době to nebyl zámek, ale panský kamenný dům (A )  V té době to nebyl zámek,ale  tvrz (O)  

 
      6)   7.5.1950 byl zámek veřejnosti zpřístupněn (R)       1.5.1950 byl zámek veřejnosti zpřístupněn (D) 

 
       7)Trosky jsou bizardní zřícenina gotického hradu(Ě) Trosky jsou bizardní zřícenina románského hradu(Á) 
 
           8)  Věže se nazývají ,,Baba‘‘ a  ,,Panna‘‘  (J)              Věže se nazývají ,,Bob ‘‘ a  ,,Bobek‘‘ (S)  
 
          9)  Trosky jsou celosvětovou kulturní památkou (B)   Trosky jsou národní kulturní  památkou  ( I ) 
 
       

Život je jako jídelní lístek. Často je vyškrtnuto to, co bychom ___________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spojte čísla,jak jdou za sebou, a zkuste hádat, jaká národní památka to je. Hodně štěstí   =) =)  
 
 

 Vypracovala: Petra Štruplová 



 

 

Váží 111 Kilogramů.                    Nový majitel psa si stěžuje, 

Měří 109 centimetrů.                 „Ten pes, kterého jste nám prodal, 

                                                         Stoj za nic!“ 

                                                        „Jak jeto možné?“ 

                                                        Včera v noci štěkal tak hlasitě,  

                                                        že jsme neslyšeli zloděje v kuchyni!“ 

 

 

 

 

Nejtlustší pes na světě váží          Rozčílený kolemjdoucí: Říkali jste,  

156kilogramů                                že ten pes člověku nic neudělá a on 

                                                         Mi roztrhal kalhoty!! 

                                                         A copak jsou kalhoty člověk? 

                                        

 

 

Nejmenší pes světa                   „Kdo tě tak pokousal?“ 

Měří 8 centimetrů                      „Můj pes.“ 

                                                       „A jak se ti to stalo?“ 

                                                       „Vrátil jsem se domů střízlivý a on mě  

                                                        nepoznal“ 

 

 

 

                                                    Nejušatější pes na světě!!                   „Pane doktore, pes mě kousnul 

                                                    Jeho levé uchu měří: 34,3 cm            Do ucha!“ 

                                                    Zatím co pravé měří:3 1,2 cm.           „A vydezinfikoval jste ho?“ 

                                                                                                                     „Ne, on stačil utéct.“ 

                                                                            

                                                                                                                        Created by: Lukáš Dědek , Čenda                            

                                                                    



  

1 Křížovka s vtipem 

Plešatý se posmívá hrbatému: "Co máš v tom batohu?" Hrbatý: "……….!" 

1 - Lesní doktor. 

   

2 - Malé a chlupaté zvíře, které leze 

po stromech.  

3 - Zvíře, na kterém jezdí rytíři. 

4 - Zvířátko s bodlinami. 

5 - 

6 - Syčící zvíře. 

7 - Malé, oranžové domácí zvířátko. 

8 - Lesní zvíře s parohama. 

9 - Slunéčko sedmitečné jinak. 

10 - Velmi pomalé malé zvířátko. 
11 -  Noční zvíře používající 

echolokaci. 

 

   

2 Doplň vhodná písmenka a objevíš slovíčka spojená 
s podzimem  

              

Řešení :                                                                                                                                                                                                    
FOUKÁ VÍTR, PODZIM, VĚTRNÉ POČASÍ,  BAREVNÉ LISTÍ,                                                                                                                 
LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, HRUŠKA, DRÁČEK, ŠKOLA, JABLKA                                                                                                                        

 



KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 
Angličtina - MŠ  

•  Mgr. Dana Rucká 

Angličtina - hravá 

•  Mgr. Dana Rucká 

Angličtina - konverzace  

•  Mgr. Dana Rucká 

Baltík  

•  Mgr. Iveta Mazgalová 

Lego 

•  Mgr. Dana Kalousková 

kroužek keramiky - 1. skupina 

•  Broňa Kučerová 

kroužek keramiky - 2. skupina 

•  Broňa Kučerová 

kroužek keramiky - 3. skupina 

•  Broňa Kučerová 

kroužek keramiky - 4. skupina 

•  Broňa Kučerová 

kroužek keramiky - 5. skupina 

•  Broňa Kučerová 

Aerobik  

•  Pavlína Kuchtová 

Aerobik - rope skipping 

•  Pavlína Kuchtová 

Sborový zpěv 

•  Vladimíra Havrdová 

Pohybové hry 

•  Mgr. Pavlína Fialová 

Cvičení pro dospělé BOSU   

•  Pavlína Kuchtová 

Cvičení pro dospělé BOSU  
BALANCE 

•  Pavlína Kuchtová 

Cvičení pro dospělé BOSU  BODY 

•  Pavlína Kuchtová 

KOPANÁ 

•  Václav Šturc 

ATLETIKA 

•  Markéta Khauerová,  
•  Mgr. Helena Řezáčová 

KNIHOVNA 

•  Mgr. Alena Banghová 

INTERNETOVÝ KLUB 

•  Mgr. Dana Kalousková,  
•  Mgr. Iveta Mazgalová,  
•  Ing. Ivana Drozdová 



 


