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   Jistě jste si všimli, že váš teploměr ukazuje teploty pod nulou či blízko nule. Jak by ne, vždyť 
je zima! A také my se pokusíme sepsat něco málo o zimě, o Vánocích či zimních radovánkách. 
Ovšem nečekejte to na každé straně, v rubrice o autech to asi nepůjde, teda pokud by nepsali 
o saních Santa Clause. Taky si nedělejte iluze, že se Vojťák kvůli Vánocům změní a nebude 
psát o něčem, kde se neobjevují zbraně. A zřejmě ani Kyle s Koťákem nic na PEKLE FREE 
HER nezmění. Teď, abych úvodník zakončil na lehčí notu, tak vám přeji hodně dárků pod 
stromečkem, štěstí a hlavně zdraví do nového roku. 
                                                                                                                              Honza Havrda   
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Vánoce  Kateřina Kopová 4.A                  
 
Když zavoní cukroví, 
každému  to napoví, 
že se blíží Vánoce, 
k nám přijedou po roce.  
 
Ozdobíme jedličku,  
hvězdu dáme na špičku. 
Pro zvířátka v lese, 
ovoce se nese. 
 
A když večer nastane, 
každý dárky dostane. 
Než-li do postele jdeme, 
Ježíškovi děkujeme. 
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Pranostiky a obrázky na zimu 
Pranostiky vybrali žáci ze 4.A 

 
Barbora 4.11                                                                         
Barboře ležívá sníh na dvoře.  
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.  
Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.  
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí, když je ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.  
Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce o budoucím roce.  
Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy.  
Svatá Barbora táhne sáně ze dvora. 
 
                                                                                                                  
Kateřina 25.11.                                                                                         
Zelí naložené na svatou Kateřinu platí za nejlepší.                                   
Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. 
Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu. 
Když Kateřina po ledě už chodívá,  
Eva potom blátem oplývá. 
Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená. 
Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej. 
Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína. 
Svatá Kateřina zavěsila housle do komína. 
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. 
Svatá Kateřina má pěkné jméno, ale chladné věno. 
Na Kačenku – po přadenku 
 
 
Ondřej 30.11 
Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje, ale na svatého 
Mikuláše už je zima zase naše.  
Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.  
Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok, zůstane-li na povrchu tiše, bude 
suchý rok.  
Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří  jej láme.  
Sníh svatého Ondřeje žitu velmi prospěje. 
 

      
 Lucie 13. 12.  
 Svatá Lucie královna zimy.  
 Na svatou Lucii jasný den.  
 Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. 
Umaže-li si Lucie šaty od bláta, 
bude si je po celý leden přepírat. 
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu . 
 
 
 

                                                                                       
 
Cecílie 22. 12.  
Svatá Cecílie sněhem pole kryje.  
Svatá Cecílie hroudy v poli sněhem kryje. 

 



Mám ráda zimu, protože se může lyžovat a bruslit. Můžou se 
stavět sněhuláci. Kdyby zima nebyla, tak bych se nenaučila ani 
bruslit na ledních bruslích. Je to zábava.                         
Leona Menčíková 6.A 
 
 
Stojím na nedalekém kopci Javorník. Pod kopcem sbírají 
brambory obrovské traktory. Na kopci je cítit kouř z komínů z 
blízkých vesniček Záskalí, Javorník, Dlouhý Most a Jeřmanice. Asi 
tak 50 metrů ode mě proběhly tři zmrzlé srnky, jako by jim do zad 
vál kouřový vítr. Ve vesnicích lidé sklízejí jablka, která jsou  jako 
rubínové koule. Nad  hlavou  přelétá hejno černých  vran, cítím se 
jako v hororu. Brzy přijde zima.                                                                           
Vojta Vondrák 8.A 
 
 
Zima                                                                                                                                                                          
Je den zrození Krista a my procházíme bílou pokrývkou. Pomalu, ale jistě se dostáváme na vrchol 
kopce, všude, kam se jen podíváte, všechno spí a je ticho. Z bílého nebe se snáší běloučké hvězdice. 
Téměř u vrcholu kopce narážíme na šlépěje čtyřnohých. Poté, co se dostaneme na kopce, přivítá nás 
krásný pohled. Hned za kopcem se  rozprostírá nádherná krajina. Tak scházíme omámeni krásnou 
okolní krajinou, když najednou vejdeme na mýtinu. Uprostřed vyčnívá mohutný smrk, pod nímž je 
nora. Chvíli se posadíme do měkkého křesla. Před námi proběhne zajíček a hupne do nory, jeho 
půvabné stopy protínají okolní ticho.                                      Víťa Král 8.A 
 
             
Milá zimo, 
 minulý rok jsi byla velice dlouhá. Byla jsi mrazivá, studená, občas padaly kroupy a pršelo. Moc jsem 
si tě užil, tak co? Budeš takhle dlouhá i tento rok? Protože mám rád: koulování, stavění sněhuláků, 
ježdění na lyžích, bobech a sáňkách.  
Ahoj Martin.                                                                                                                    Martin Kočí 6.A 

 
Zimní krajina                                                                         
Jdu kolem kluziště, kde děti na diamantově 
čistém ledě bruslí jako o život. Za mnou je 
les rozprostírající se až  
do nedohledna. Na stromech štěbetají 
tvorové s křídly a peřím, kteří tu zůstávají 
přes chladnou zimu. Stromy  na zimu 
shodily své pestrobarevné listí a oblékly se 
do sněhu. Zůstávám stát jen na chvíli, 
protože vítr mě štípe  
do tváře a mrznou mi nohy.  
Teď jdu kolem domů, které jsou zasněženy 
jako iglú na Sibiři. Tenhle pohled  mě moc 
nebaví, a tak pokračuji dál. Procházím se 
lesem a smrky mě pozorují, jako by měly  

tisíce očí s jehličím místo obočí. Najednou přijdu na vykácenou pláň a tam se pasou krásné srny. 
Jejich malé vroubkované růžky jsou podivně vidět  v skoro zapadajícím slunci. Teprve teď jsem 
postřehl, jak na mě padá tma, jako by mě  chtěla  spolknout. Vracím  se zatemnělým lesem, který je 
podezřele tichý.                                                                                                     
Jsem doma a žlutě praskající oheň  mi zajišťuje teplo. Jsem rád, že zítra půjdu na svoje nové 
snowboardové prkno.                                                                                                                                            
Roman  Drotoš 8. 



Vzpomínka na zimní den                                                                                                                                       
Jsem daleko od své vesnice na polní cestě, která je pokryta bílou pěnou. Běží po ní dvě srnky od 
krmelce. Okolo krásně šustí les jak do něj naráží studený vítr. Vcházím do lesa plného zvířat, kolem 
mě utíkají stáda srnek. A ve sněhu je plno dírek - jsou to úchvatné stopy. Naráží do mě pěkně studený 
vítr, štípe mě brada a mám zmrzlý nos. Ale je to půvabné být v přírodě mezi vrásčitými dědečky.  
Vykouklo slunce a les byl celý osvícen. Na sněhu leželo plno listů, které si povídaly. Ohýbaly se 
větrem a šustily. Na zem dopadávaly velmi studené vločky.                                                                    
Lukáš Dědek 8.A 
 
Mám ráda zimu, protože se v ní dá dělat spousta věcí a taky se dá hodně sportovat, třeba jezdit na 
bobech, na sáních. Dá se i koulovat a na sněhu válet sudy, dělat andílky a taky se dají stavět třeba 
sněhuláci nebo také iglú. 
                                                                                                                                   neznámý autor z 6.A 
Zimní dny                                                                                                                                                                  
Jsme daleko od města, daleko od všech problémů. 
Jdeme zasněženou krajinou. Najednou slyšíme křik 
dětí. Ze strany je krásný zachumelený krmelec a u něho 
se hemží plno zvířat. Z druhé strany spí zamrzlá řeka. 
Zamrzlá řeka je jako zrcadlo. Blíží se k večeru a my se 
chystáme pomalu domů. Jdeme přes velký kopec 
přikrytý bílou peřinkou. Mráz nás štípe do tváří čím dál 
tím víc.Doma na nás čeká krásně teplý čaj. Všude voní 
svíčky, cukroví a hlavně chlebíčky.                                                                                                           
Kateřina Papoušková 8.A 
 
Milá zimo,  
jsi pro mě nejlepší roční období. Zeptám se tě, jak to 
s tebou tento rok bude? Doufám, že napadne hodně 
sněhu  
a nebude bláto, chtěla bych si letos pořádně a hezky 
zasportovat.  
S pozdravem  
              Jiřina.              Jiřina Pincová 5.A                                                                                                                      
 
Večerní procházka zimou                                                                                                                                          
Je zima a hodiny ukazují sedmou večer. Rozhodla jsem se, že se půjdu podívat na vánoční stromek, 
který je na našem náměstí. Vycházím ze vchodu paneláku, slyším dětské radostné výkřiky, svištění 
saní a bobů. Kráčím uličkou a poslouchám křupání sněhu pod mými botami. Ta ulice je poměrně 
dlouhá, na každém asi šestém metru stojí lampa osvětlující andílky sypající se z nebe. Jak jsem se 
zadívala, nekoukala jsem na cestu a uklouzla jsem po zamrzlém chodníku. Ležím teďna zemi, můj 
pohled směřuje do tmavé oblohy, ze které začíná padat sníh hustěji a hustěji.Třpytí se jako diamanty. 
Zabořím jsem svoje dlaně do štiplavě studeného sněhu a zvedám se. Nikdo nikde, jenom uklidňující 
ticho, zamrzlé rampouchy na okapech a v dáli obrovský nádherně osvětlený jehličnan.                                                      
Bára Laurinová 8.A 

 
 



 
 

V dnešní anketě jsme se vypravili do našich hodkovických obchodů, abychom zjistili,  
jak se na vánoční zákazníky připravují v hodkovických obchodech.  

Měli jsme připravené následující otázky: 
 

1. Těšíte se na Vánoce? Proč? 
2. Jaký druh zboží objednáváte speciálně na Vánoce? 
3. Jaké zboží  si myslíte, že se bude prodávat nejvíce? 
4. Budete mít přes Vánoce otevřeno? Kdy a jak? 

 
Jako první jsme se byli ptát v zelenině (v Liberecké ulici)  pana prodavače Najmana: 

1-Ano, protože bude volno. 
2-Na Vánoce objednáváme hlavně ořechy, sušené ovoce, brambory a ananas.  
3-Já si myslím že hlavně červené brambory, pomeranče, ananasy a papriky. 
4-O svátcích ne. 
 

Potom jsme se zastavili na náměstí v CR family, kde nám na naše otázky odpověděla 
 paní prodavačka Šorejsová: 

1-Ano, těším se. 
2-Na Vánoce budeme objednávat hlavně hračky, oblečení a kosmetické balíčky. 
3-Asi pyžama, ponožky, hračky a tepláky. 
4-Ano budu, jen 24. prosince-ne. 
 

Pak jsme v drogerii vyzpovídali paní prodavačku Jechovovou: 
1-Ano, protože Vánoce jsou nejkrásnější svátky, protože děláme ostatním radost. 
2-Na Vánoce objednáváme specialně dárkové balíčky, svíčky a ozdoby. 
3-Asi dárkové balíčky. 
4-Přes Vánoce otevřeno mít nebudeme . 
 

A šup do květinářství, za paní  paní prodavačkou Trojanovou: 
1-Ano, těším se na Vánoce. 
2-Ano, na Vánoce objednávám speciálně svíčky, ozdoby a květiny. 
3-Já si myslím že svíčky a květiny. 
4-To ještě nevím. 
 
Je čas opustit náměstí, a navštívit  zverimex v Liberecké ulici, kde milovníky zvířat obsluhuje  

paní prodavačka Knoblochová: 
1-Ano, těším se na Vánoce, a to hlavně na tu atmosféru a že se sejde celá rodina. 
2-Ano objednávám a to hlavně hračky pro zvířata a dobroty pro zvířata. 
3-Asi dobroty, hračky a obojky. 
4-Ano, budu mít otevřeno přes Vánoce. 
 
Dostali jsme hlad, a tak jsme se přemístli vedle do potravin za paní prodavačkou Krausovou: 
1-Já se na Vánoce těším, a to hlavně na tu atmosféru a na sníh. 
2-Ano, na Vánoce objednáváme speciálně vánoční kolekce. 
3-Každé Vánoce se prodávají klobásy a vánočky. 
4-Ano, budeme mít přes Vánoce otevřeno. 
 

A nakonec jsme se byli ptát v papírnictví u paní  prodavačky Thomasové: 
1-Já se na Vánoce moc netěším. 
2-No, tak na Vánoce objednávám od všeho něco. 
3-Na Vánoce se budou prodávat asi nejvíc pokémoni, šmoulové, gormiti a reklamní zboží. 
4-Ano, až do Vánoc.                                                           Míša Vojteková a Domink Šorejs 



Jaký by měl být správný kamarád  
 
1.Neměl by mi lhát.                                  
2.Neměl by mě pomlouvat. 
3.Pomohl by mi s problémy. 
4.Poradil by mně s úkoly. 
5.Vždy by si na mě udělal čas. 
6.Neměl by mě podrazit. 
7.Měl by mi říkat vždy pravdu. 
8.Neměl by brát drogy. 
9.Měl by mít podobné zájmy. 
10.Neměl by mě vydírat.                    
             Tereza Winklerová 8.A 
 
   Myslím si ,že to opravdové přátelství je mezi lidmi, kteří se mají rádi a důvěřují si. Na kamaráda musí být 
spolehnutí. Měl by udržet ta největší tajemství a nikomu je neříct. Měl by být prostě přátelský, spolehlivý  
a hlavní je, aby si na kamaráda jen nehrál a měl mě rád. Jinak kamaráda o něj lehce přijdete. 
   Například já jsem si jednoho dne začala psát s holčinou. Nic jsme o sobě nevěděly, ale za pár dní jsme se 
dozvěděly, že my dvě se známe už od malička a že i naše mámy se spolu znají až moc dobře. Staly se z nás dvě 
nejlepší kamarádky.Věděla jsem, že jí můžu říct cokoliv. Řekla jsem jí i to, co nikdo jiný nevěděl. Ale pak jsem 
se dozvěděla něco, co mě strašně mrzelo. Všechna ta tajemství a všechno, co jsem jí svěřovala, nebylo jen mezi 
námi, ale ona to řekla kamarádům. Od té doby si už skoro ani nepíšeme. Je fakt lehký ztratit kamaráda.    

                                                         Katka Capoušková 8.A  
 
 
Zaručený recept na ztrátu kamaráda,                        
který sedí ve stejné lavici jako vy 
 
Přísady:  50 g zlosti 
               50 g štěstí 
               50 g smůly 
                 1 kg lásky 
                 1 ks prdící polštářek                    V.Davidová  1.A 
Postup:                                                                                
   Máte ve škole 1. hodinu. Aplikujte 50 g zlosti na učitelku 
(učitele). Budete psát písemku. Na kamráda použijte  
50 g smůly. Naneštěstí to jsou takové otázky, na které kamarád nezná odpověď. Nenápadně mu ukažte svoji 
písemnku a na sebe vyčerpejte 50 g stěstí. Když jste si jistí, že kamarád je plně zabrán do opisování, potají 
upozorněte vyučujícího. Když zjistí, že od vás spolusedící opisuje, určitě ho náležitě odmění ☺ 
   Na 2. hodinu jste měli domácí úkol-vypracovat cvičení na pracovním listu. Když se kamarád o přestávce 
nedívá, schovejte mu pracovní list tak, aby ho nenašel. Od učitele dostane poznámku za to, že nepřinesl domácí 
úkol. Po vyučovací hodině mu papír okatě vraťte. Kamarád se hodně rozzlobí.  
   Na zbytek vyučovacích hodin jedete do divadla. V divadle položte prdící polštářek (podepsaný váším jménem) 
na sedadlo kamaráda (polštářek nejlépe v barvě sedadla) ….. Kamarádovi nechybí moc k výbuchu. 
   Na oběd se vrátíte do školy. Musíte jít před kamaráda a sednout si blízko dveří do jídelny. Jakmile půjde kolem 
kamarád s obědem, podrazte mu nohy. 
Po obědě si na něj počkejte před školou. Když opustí školu doprovázen svou přítelkyní, aktivujte 50 g lásky  
na jeho dívku a 50 g lásky na nějakého cizího chlapce (váš kamarád musí vidět, že jste to byl vy). 
 
Výsledek:   
   Váš bývalý kamarád odchází s pětkou a poznámkou v žákovské knížce a je ztrapněný před celou školou. Oběd 
má na oblečení a jeho holka ho opustila. Ztratil take kamaráda 
 
Upozornění:  
   Dejte si pozor,aby vás v průběhu dne váš bývalý kamarád neuškrtil.     Petr Horák 8.A 



Královské rýmování se 4.A                
                                    na zadaná slova 
 
 
Byl jeden král,                                                  
co konal bál.                                                                    
Řekl jsem králi,      
že se kočka bojí mámy. 
Král na to, 
není to domem, ty náš táto? 
Já a táta? Pane králi, 
mimčo je v břiše naší mámy. 
                      Denisa Nováková 
 
Král bydlí v Králově. 
Kočka má na stromě. 
Má dům a vněm trůn. 
                      Emil Kněbort 
Byl jeden dům, 
a v něm byl trůn. 
Na trůně král,  
který si s kočkou hrál. 
                    Jirka Růta 
Byl jeden král , 
co se koček bál. 
A zrovna když  byl bál, 
tak k němu kočka skočila. 
A jak se lek, 
tak na  trůn sed.                                                                                                                                                    
   neznámý autor 
 
Přišla tam i kočička 
jmenovala se Vločka. 
Bydlela na stromě, 
jako ve svém domě. 
               Katka Kopová 

 Čertoviny  v  3.A 

 

 

 
Byl jeden král  
ten si kočku vzal, 
do svého domu 
a žili tam spolu. 
          Zuzka Konopová. 
 
Byl jeden dům 
u něho byl kůl 
a na tom kůlu byla  
jedna kočka  
jmenovala se Vločka 
byla v domě  králem 
a dobrůtky snědla málem. 
              Natálka Rotková 
 
V zámku je sál 
a na trůnu sedí král. 
Na zahradě je kočka, 
páv má na ocasu očka. 
Máme nový domek 
u něj starý stromek. 
                  MonikaKřížová 
 
 
Byl jeden dům 
a v něm kočka Čočka. 
Takhle se jmenuje 
Králova kočka. 
Byla také trošku mazaná 
ale přesto nadaná. 
          Karolína  Vrátilová 
 

 
    

  

Král měl dům,                                     
A v něm trůn. 
Na tom trůně kočku,  
která byla trošku 
nezbedná a vychytralá,  
tak si krále omotala,  
až mu spadla koruna 
a z kočky je královna.                                         
Matyáš Fiala 
 
Král má velký dům,  
A v tom domě trůn.  
Před ním dvě kočičky,   
ty mají malé tlapičky.           
Vanesa Capoušková  
 
Král  má korunku  jako 
kohoutek,  
kočka má svůj kouteček 
a my máme domeček 
a v něm plno hraček. 
           Nikola Holubová 
 
Král má dům a vněm trůn, 
u trůnu sedí kočička, 
co má velká očička. 
                     Tereza Špačková 

 

 



 
 
 
 

 
 

Nikola Stará 
Těsto - 2 hrnky polohrubé mouky 
            1 prášek do pečiva 
            2 vejce 
            ½ hrnky oleje 
            ¾ hrnku cukru moučky 
           1 hrnek mléka 
Drobení – ½ hrnku cukru moučky 
                 ¾ hrnku kokosu 
Poleva – 1 šlehačka 
Postup – předehřejeme si troubu na 170°. Tukem 
vymažeme plech a vysypeme ho hrubou moukou. 
Vyšleháme těsto na hladkou hmotu – vlijeme na 
plech a posypeme rovnoměrně drobenkou. Pečeme 
necelých 20 minut. Kokos by neměl zrůžovět => 
hlídáme ho. Ihned, jak moučník vyndáme z trouby, 
zalijeme ho šlehačkou. Necháme vychladnout a 
uležet.     
 

     
 

Karolína Hisemová 
Ingredience: 
Náplň 1: mléko 1l 
       vanilkový puding 3ks 
       cukr 5 polévkových lžic 
Náplň 2: vanilkový cukr 2ks 
         zakysaná smetana 2ks 
Náplň 3: šlehačka 1ks 
Těsto: prášek do pečiva 1ks 
    cukr 20dkg 
    hladká mouka 20dkg 
    vejce 4ks 
    olej 1dl 
Postup přípravy receptu: 
4 vejce, 20dkg cukru krupice, 20dkg hl. mouky, 
prášek do pečiva, 1dcl oleje, celá vejce ušleháme 
s cukrem, potom přidáme olej a mouku s práškem 
do pečiva.vylijeme na vyšší plech vyložený pečícím 
papírem.  
Uvaříme puding: 1 l mléka, 3 vanilkové pudingy,  
5 lžic cukru. Ještě horký puding nalijeme cik cak na 
těsto, srovnáme stěrkou a teprve nyní dáme vše péci 
na cca 20-25minut na 180°C 
Na upečený jen lehce zchladlý moučník navrstvíme 
2 kysané smetany smíchané se  
2 vanilkovými cukry. Po vychladnutí  potřeme        
1 ušlehanou šlehačkou Dr.Oetker z prášku, 
ozdobíme vidličkou a posypeme přes sítko skořicí. 
Před podáváním je možné dozdobit na šlehačku 
ovocem (můžeme použít čerstvé jahody a bude to 
vynikající) 
 

 
Nikola Stará 
 
1 hrnek cukru 
1 margot - čokoláda - nastrouhat 
2 hrnky polohrubé mouky 
3 vejce 
½ hrnku oleje 
prášek do pečiva 
1 vanilka 
mléko 
    Vše promíchat, nalít do vymazaného  
a vysypaného pekáče.Upečené posypat cukrem 
nebo polít čokoládou 
 
  
 
 
Aneta Jágrová 
 
Suroviny: 
200g hladké mouky 
80g moučkového cukru 
120g rostlinného tuku 
2 vanilkové cukry 
4 žloutky 
špetka soli 
Postup:  
Ze surovin zpracujeme těsto, necháme v ledničce 
odpočinout. Z těsta tvoříme malé kuličky (když 
těsto lepí, přidáme trochu mouky) a do kuliček 
uděláme důlek, který plníme malinovou 
marmeládou. Dáme péci do předem vyhřáté trouby 
na 180°C. 
 
 
 
Julie Brázová 
 
200g ovesných vloček 
100g jemné celozrnné mouky 
100g hnědého cukru 
100g hery        
1 vejce 
     Vše smícháme a vypracujeme tuhé těsto. 
Tvarujeme kuličky o průměru 3cm. Poklademe na 
plech na pečící papír a pečeme do růžova. 
 
 



Jak postavit vlastní p lanetuJak postavit vlastní p lanetuJak postavit vlastní p lanetuJak postavit vlastní p lanetu     

                                                          Sci-fi návod Míly Musila z 9.A                                                   

     Nad tímto návodem zavrtí hlavou spoustu lidí. Nebudu vám lhát. Postavit vlastní planetu není 
zrovna jednoduchá práce. Jak finančně, tak fyzicky. Naštěstí díky tomuto návodu to bude lehké jako 
sestavit skříň.                                                                                                                                          
Pro začátek budete potřebovat raketoplán, vesmírnou loď nebo meziplanetární letadlo a s tím se vydáte 
najít klidný kousíček vesmíru. Doporučuji se vyhnout černým dírám, supernovám, oblakům 
kosmického prachu a pásu meteorů, neboť jinak by existence vaší planety  netrvala dlouho. Tak jestli 
jste si vybrali nějakej ten kousíček, kterým proletí meteorit jednou za uherskej rok, máte splněno. Teď 
si vyberte si nějakej větší meteor a odtlačte ho na vybrané místo. Do meteoritu zasaďte rostlinu,nejlépe 
strom. Doporučuji ovocný, neboť po čase se stane hlavním zdrojem tepla a dýchatelného vzduchu. 
Dříve, než strom zasadíte, je potřeba rozmrazit meteor. Vynikající topení pro tento účel je topení, které 
se používá do akvárek. Po zasazení stromku do meteoritu ho dáme do malého skleníčku, aby neumrzl. 
Abychom meteorit příště našli, označíme ho GPS lokalizací. Poté, co splníme první krok, můžete na 
týden odjet domů.                                                                                                                                     
Co se bude dít? To je otázka na, kterou mám lehkou odpověď.Planeta se bude zvětšovat a strom velmi 
rychle sílit. Poté,co se na ni vrátíme, udiví nás, jak moc se meteorit změnil. Samotná planeta má 
průměr sto metrů a stále se zvětšuje. Její vzduch už se dá dýchat, neboť stromeček, který jsme zasadili, 
je vzrostlý jako dvěstěletý buk. Nyní zasejeme traviny. Jelikož na planetě nejsou skoro žádné rostliny, 
zaujme to, co tam vysejete, popřípadě vysadíte, hlavní místo. Může se stát, že vysadíte růže a až se 
sem zase za týden vrátíte, budou mít květy jako hlávky zelí. Živočichy zatím nevysazujte, jelikož tu 
není povrchová voda. 
Po týdnu se zase vrátíme. První pohled na naši planetu nás nadchne. Už vůbec se to nepodobá holému 
kameni se stromem. Planeta je porostlá bujnou a svěží trávou. Má už i vlastní jezírko s rozlohou dva 
hektary a hloubkou asi tak dva metry. Do něj si můžete vysadit ryby a škeble, ale pozor. Do planety 
vrážejí meteority, a proto jsou na některých místech holé plochy. Tam v žádném případě nevypouštějte 
zvířata. A hlavně v této fázi nevypouštějte zvířata větší než myš a létavé ptáky. Ptáci by při letu mohli 
opustit planetu a umrznout. Větší zvířata by vám zase zdevastovala rostliny. A můžete zase na měsíc 
odjet domů.                                                                                                                                             
Poslední krok je nejlehčí. Po měsíci vám zbývá už jen dodat větší zvířata a ptactvo. Nesmíte 
zapomenout na krmivo. Pak už jen stačí se na vaší nové planetě zabydlet. Budete mít planetu o 
průměru asi sto kilometrů. Tak si to užívejte. Vždyť je to vaše vlastní místo. 
 

 
 



 
 

DRBY HVĚZD 
Lady Gaga vydává knihu. (Nejspíš vánoční koledy) 
Lindsay Lohan bude prodávat boty.(Asi nemá peníze na dárky) 
Rihaně se vrátila agresivita. (Možná je to předvánoční horečka) 
Justin a Selena byli v cukrárně bez peněz. (Že by šetřili na dárky?) 
Pink pojmenovala své dítě po vrbě. (To není zrovna vánoční) 
 
DRBY ZE ŠKOLY  
Žůrková Bára brala prášky na hyperaktivitu(evidentně nezabraly) 
 David Češka nosí tanga s nápisem policie. 
Bártovi se líbí Bulušková. 
Lukáš Filip se chce živit pantomimou. 
Klára Lukášová si balí svačiny do pytlů na odpadky.  
Markovi Hudcovi smrdí nohy. 
 
ANKETA  
Udělaly jsme tentokrát dvě různé ankety, jednu mezi spolužáky v 8.třídách a v 9.A a s druhou  jsme zabrousily 
mezi personál naší školy. O čem ankety byly a co jsme zjistily?  
ČTĚTE DÁL! 
  
Anketa mezi žáky : 
Našim spolužákům jsme položily jednoduché otázky: Na jaký vánoční film nebo pohádku se těšíte  
a naopak netěšíte? A dopadlo to následovně: 
Nejvíce se těší na Tři oříšky pro Popelku a na Grin če. A netěší se na Mrazíka. 
 
Anketa mezi personálem školy: 
Tentokrát se naším cílem nestali jen učitelé, ale i provozní zaměstnanci naší školy. Potrápily jsme je otázkou: Z 
čeho si myslíte, že má Rihanna fobii? A co vymysleli, věděli nebo tipovali? 
paní učitelka Drozdová - ryba 
pan Dopita (školník) - prase 
paní kuchařky si myslí - sob   
paní Bártová (uklízečka) si myslí to samé – sob 
Správná odpověď je ryba (to má docela smůlu, když se blíží Vánoce!), a tak paní učitelka Drozdová 
odpověděla jako jediná správně.   GRATULUJEME!!!                                      

Zpracovaly: Kosinová, Bulušková 
 

Nikdo není dokonalý   
Tuto anketu jsme se rozhodli realizovat v našem městečku a zajímalo nás, jak na ni odpoví jeho obyvatelé . 
Jejich odpovědi  najdete pod každou otázkou, správnou odpověď v závorce. 

1. Víte, co dělá osel, když na něj svítí slunce ? (stín)  -   2x stojí   4x sedí  3x jde do stínu  2x zůstane stát 

2. Je to těžké, ale nic to neváží. Co je to? (hádanka)  - 5x peří    3x srdce   1x váha   3x hádanka 

3. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? (měsíc)  - 6x měsíc  1x vajíčko    2x míč 

4. Na počátku je to černé, při použití je to rudé, na konci je to šedé.  (uhlí) - 4x uhlí   3x nevím 

5. Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží. Co to je? (sáně) - 1x židle     5x sáně   1x šnek 

6. Na kolik třetin se hraje fotbal? (na dvě poloviny) - 4x na 2 třetiny   3x na 2 poloviny    2x na 3 třetiny 

7. Je to tvé, ale tví přátelé to používají více než ty.  (tvé jméno) -  4x jméno   2x tužku    4x tel. číslo 

8. Co je to: nejí to, nepije to a přece to roste? (ceny) - 2x plevel   1x smrk   3x kaktus  1x strom  1x ceny 

9. Tři muži se potápějí v řece, ale jenom dva mají mokré vlasy. Jak je to možné? (třetí je holohlavý) 
-   5x holohlavý    3x vodník     2x měl koupací čepici                        

Andrea Honzejková , Radek Ludvík 



Říkám vám, to musíte vidět! 
 

Každá doba má své vizionáře a lidi, kteří nám zde něco nechají a možná u toho potkají i holku s těmi nejmodřejšími 
vlasy pod sluncem. Počkat, tak to nemá být. To se mi už zase popletly dva skvělé filmy, ve kterých jsou si i vzhledově 

podobní hlavní hrdinové. Můj Scott Pilgrim proti zbytku světa je film seslaný z nebes herní kultury přímo na můj 
monitor a Honzův Social network je zase skvělým oddechovým dramatem, který mapuje vznik hitu zvaného 

Facebook, což už by vás mělo zajímat. 
 
OTNV: (Obvykle Trapné a Nudné Varování): 

-Scott Pilgrim je film stylizovaný herní klasikou a narážkami. Pokud nejste pařan, užijete si ho o 25%-35% 
méně. 
-Social network je zase film s jemnou režií a kamerou a dost možná na něj ještě nejste vyzrálí. Ono to přijde. 
-Skutečně pro vás vybírám filmy ověřené kvality, stojí za to je vidět. 
 

Scott Pilgrim proti zbytku světa 

Režie: Edgar Wright  

Hrají:  Michael Cera, Chris Evans, Brandon Routh, Mary Elizabeth Winstead, 
Anna Kendrick, Kieran Culkin, Jason Schwartzman 

Scott Pilgrim je film jako žádný jiný. Kolikrát jste ve filmové branži viděli film, který si pan 
režisér natočil sám pro sebe a své věrné stoupence? Jasně, za pár let, až se Edgar Wright 
bude rozvalovat v Hollywoodu a bude přijímat jednu komerční nabídku za druhou, Scott se 
stane připomínkou, že jedineční režiséři žili a snad i budou žít. Wright dostal na natočení 
šíleného nápadu šílené peníze, a tak si splnil sen a my se u toho vesele bavíme.               
Bude se vám líbit? 

Zaprvé musíme brát v potaz, že Scott je komiksová adaptace, ačkoliv se nepodobá žádnému 
superhrdinovi. Ve filmu je na to, spolu s herní tématikou, kladen velký důraz, takže když si 
nejdříve knížečky přečtete, rozhodně neuděláte chybu. Komiks je totiž na velké plátno 
přenesen tak, aby v něm bylo co nejméně zásahů jak do příběhu, tak do stylizace                  
a celkového cítění a zážitku. To znamená, že byste si měli zapojit kompatibilní ovladač        
a svézt se na audiovizuálním nátěru roku. Střihy jsou tu rychlejší než v posledním Rychle    
a Zběsile a postavy ani na pět sekund nesklapnou, což ale neznamená, že dialogy jsou tupá 
výplňová vata. V dialozích je síla a humor je skvěle dávkován a dobře skryt běžným 
uživatelům. Jste připraveni ulovit tento Achievment. 

Scott Pilgrim (naprosto sedící Michael Cera) je amatérský rocker, člen kapely Sex-Bob-
Omb, flákač a věčný lamač dívčích srdcí. Je mu dvaadvacet a svým životem si jen tak 

proplouvá, zatímco bydlí u svého gay kamaráda Wallace Wellse (skvělý Kieran Culkin ). Bez práce, bez starostí. Loví a opouští jednu holku za 
druhou ve vidině, že jednou natrefí na tu pravou a snad i začne novou kapitolu života. Proto když na sobotním mejdanu potká Ramonu Flowers 
(stále oblíbenější a oblíbenější Mary Elizabeth Winstead), těžko dosažitelnou dívku s překvapením v kabelce, věří, že se na něj usmál 
videoherní bůh (počkat něco takovýho je?- Honzův dotaz). Za velkou láskou se ale skrývají i velké problémy a tím teď nemyslím Scottovy balící 
techniky. Večer se však ještě všechno jeví jako úžasný nový začátek Scottovy existence, kterému nasadí korunu společná noc na dvojlůžku (NE, 
to, na co myslíte, tam není). 

Ráno však přijde chladivá kanadská sprcha, jenž Scotta srazí zpět do reality…..nebo bych měl říct nakopne do hry? Na turnaji rockerů, kde se už 
rýsuje pravý potencionál celého snímku a postavy a režisér nám do hlavy mlátí čím dál citelnější stylizací a hláškami, se totiž objeví anonymní 
útočník prahnoucí po duelu se Scottem. A je to tady! I přes všechny ty blikající nápisky, zvláštní zpomalovačky a komba se stále jedná o svěží 
pěstní bitvu jeden na jednoho. Určitě by se našlo dost lidí, co by vám po zhlédnutí tvrdili, že všechna ta cool omáčka je děsně laciná a ještě 
k tomu přeplácaná. Tak to ale vůbec není! I přes bleskový střih a nářezovou hudbu plně ucítíte, uslyšíte a hlavně uvidíte technicky skvěle 
zvládnutou bitvu, která má hlavu a patu a pokaždé geniální závěr. Po tomto nepříjemném setkání už máte jasnou vidinu, co před vámi stojí. 
Sedm ďábelských ex-přítelů. Odměna je jasná. Poraz je všechny a dostaneš princeznu, pro kterou sis přišel, Mario, ehm sorry, chtěl jsem říct 
Scotte. Fandíme ti! 

Scott Pilgrim proti zbytku světa je epická jízda s gejzírem nápadů, trochou té japonské ulítlosti a hlavně s totálně odlišným přístupem k točení 
filmů. Žánrová klišé? Jděte k čertu, to se tady nekoná. Jediné nad čím bych trochu zaplakal je fakt, že příběh je celkově dost suchý a roztříštěný 
na několik kratších epizod. Jako jeden jediný celek tak Scotty není tak úžasný, jak by mohl být, ale pozitivem zase je, že se na něj s radostí 
kouknete znovu a znovu a znovu třeba jen na některé scénky. Wrightovi se podařila sehnat skvělá partička herců a zvukařů a je radost to celé 
vidět v pohybu.  

Tím pádem si Scott Pilgrim proti zbytku světa u mě vysloužil luxusních 87% a u Honzy 93%. Ding, ding poločas, 
přesouváme se dámy a pánové! 



Social Network 

Režie: David Fincher 

Hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Brenda 
Song, Rooney Mara, Max Minghella 

Facebook? To jako myslíte vážně, nebo jste úplně na hlavu? Kdyby mi ještě před 
rokem někdo řekl, že na Facu vylepšili chat, asi bych ho poslal někam, kam světlo 
nedosáhne. Ani už vlastně nevím, kdy a proč jsem si ho založil, ale faktem 
zůstává, že jde o celkem šikovnou věc, pokud máte dostatek imunity a nesedíte      
u něj celý den, všechno pití vypité, jenže pro další si nedojdete, protože by vám 
v těch 20 sekundách, co budete v kuchyni, někdo mohl lajknout fotku a vy byste 
mu to nemohli okamžitě oplatit. 

Proto jsem ani novému filmu Davida Finchera (mistr režisér klasiky Sedm) při 
prvních trailerech nevěnoval skoro žádnou pozornost. To se však začalo rychle 
otáčet na opačnou polovinu mozku a na premiéru jsem měl v plánu vyhodit skoro 
dva kiláče za lístek. Nakonec se tak však nestalo a já kvůli určitým důvodům 
zůstal trčet doma. Po měsíci jsem však vrátil úder v imperiálním stylu a Sociální 
síť zhlédl v pohodlí domova na DVD. 

Hned ze začátku film potvrdí to, za co se vydával. Jde skutečně o životopis, i když se o jeho pravdivosti můžeme pouze dohadovat. Jedno je ale 
jisté. Máme tu mistra Marka Zuckerberga a jeho komplice s úkolem založit sociální síť, která by lidem nabídla něco víc a stala se opravdu 
úspěšnou. Takhle to zní jako Mission: Impossible a samozřejmě tu žádná akce ani výbuchy nejsou, vše je zde o dialozích, výrazech herců a 
vyprávění, jak to vlastně tenkrát bylo a kdo má na Facebooku největší podíl. Tady musím hnedka z kraje říct, že Jesse Eisenberg hraje 
Zuckerberga hodně uvěřitelně a jednoduše si ho oblíbíte a budete mu fandit, ačkoliv v pozdější části filmu by se to mohlo snadno změnit. Vůbec 
celý film je příjemný na pohled a poslech. Mark dostává nové nápady, jeho nejlepší kamarád a finanční podpora Eduardo s menším odstupem 
přihlíží a sleduje, co z toho vlastně bude. Nikdo totiž neví. Samozřejmě, všem co o Facebooku něco vědí je jasné, jak to dopadne, ale v tu chvíli 
na tom vůbec nezáleží. Prostě sledujete a necháte se překvapit zvraty a hudebním doprovodem stejně jako kompozicemi a charakterovými 
přeměnami.  

David Fincher si dal totiž s filmem opravdu hodně záležet. Každá scéna, úvodní počínaje a finální konče, byla natáčena nejméně desetkrát, 
dokud nebyl pan rejža přesvědčen, že přesně takhle to má vypadat, aby to vypadalo, jak to má vypadat. Social Network nemá žádný BOOM-TY 
KRÁVO! moment, ale jednotlivé kompozice a scény jsou prostě, spolu s příběhem, skvělé. 

Přátelské utkání skončilo, čas na verdikt. Za jemnou režii a herecký výkon v hlavní roli si Social Network odnáší 
úctyhodných 82% ode mě a 88% od Honzy. 

A nyní je již čas na oblíbené vyhlášení hledaného trollníka z filmu! 

HLEDANÝ MRTVÝ NEBO ŽIVÝ 
 

Ten, co bude stát proti Expendables II 

 
První Expendables byl solidní nářezový akčňák se skvělým mixem herců let minulých. 
Scéna, ve které proti sobě stojí tváří v tvář tři největší akční hvězdy (Stallone, 
Schwarzenegger, Willis), je vyslyšení zoufalého kňučení všech fanoušků a veteránů 
prvotřídní akce.  
Jenže toto setkání bylo pouze o peprných dialozích a vůbec vypointované hlášce. Jestli jste 
si mysleli, že tohle bylo drsné, tak nevím, co si řeknete při prvním pohledu na plakát 
oznamující pokračování. EX2 zmetku! Přehlídka týpků i týpečků na jednom plakátu a 
přímo ve středu i samotný CHUCK NORRIS! Když je tam on, tak to prostě nemůže být 
špatný film. Stále nám tu však zůstává místo zastřené tajemstvím. Kdo bude stát proti této 
božské bandě? Bude to Willis? Nebo přijde někdo úplně jiný? A na čí straně bude Chuck? 
Už jen tyto otázky zvyšují mojí a hlavně Honzovu natěšenost o nejmíň sto šest nábojů do 
AA-12. Pokud půjdete do kina na tohle veledílo, tak prostě nemůžete udělat chybu. Ten, 
co se postavil do cesty Stallonovi, udělal velkou chybu. Proto je tady ta odměna! 
 
                                                                   Pro každého, kdo ví, co je dobré, sepsali:                              

 
                                     Honza “Dneska ani obrázky nehledal“ Havrda  
                                     Vojtěch “Koukej, co to mimino dělá!“ Fišar 

 

 



PEKLO FREE HER  

Muhehehe….. peklo FREE her pokračuje ještě epičtěji nežli dříve!!!! Dnes tě budeme provázet jednou tak 
epickou napodobeninou WoWek, že nebudeš ani, vědět odkud tě tahle pecka zasáhla!!! Možná byste již z tohoto 
pochopili, o co se jedná, ale pro jistotu vám to řeknu… A teď se posaďte, protože vám představuji další Patch 
v dlouhé sérii vylepšení a úpadků hry 4Story s názvem 4Story Rise of Gor!!!! A doufejme, že pokud se vám 
nepovedlo stáhnout LoL tak tohle stáhnete, možná se to povede i našemu milému Šuldovi, i když o tom silně 
pochybuju, když neumí stáhnout ani dementní Flatout…. Dost narážek na Šuldu a místo toho jdeme 
recenzovat!!!! Vstupte s námi do světa Iberie a říkám vám od vaší poslední návštěvy, kterou jste absolvovali 
s Vojťákem v jednom z předešlých čísel se toho dost změnilo, oddejte se té směsici slabé grafiky, enormních bugů 
a lagů takových, že budete rádi, že váš komp nevzletí díky činnosti vašeho větráku!!!!! 

4Story Rise of Gor 

Zřejmě nečekané vzhledem k minulému vydání bude to, že se opět nacházíme na oficiální internetové stránce 
4story…. A teď klasicky budeme pokračovat našimi 10 kroky…. S následující vyčerpávající recenzí, u které 
zřejmě tahle klávesnice nevydrží neustálý tlak na jednotlivá tlačítka!!!!! 

1. Takže zaprvé si místo kafíčka dejte RedBull, protože tohle je fakticky síla a kafíčko už nepomůže…. 
2. Ujistěte se, že máte plnou ledničku energy drinků po ruce. 
3. Když splníte 2 předešlé požadavky, najeďte na oficiální stránky 4Story, přičemž nezapomeňte usrkávat 

z plechovky….. 
4. Otevřete si další plechovku a začněte panikařit „Kde se to do h***** stahuje…?!!!“. 
5. Po další plechovce se koukněte k nám do časopisu a zjistíte, že tlačítko download najdete tak, že 

najedete myší na tlačítko HRA a v tom, co se vám vyroluje, kliknete na „hraj nyní“ a jen tak pro info, 
pokud jste se dostali až sem, tak vám tleskám a schválně, jestli přijdete na to, že je tam pouze tlačítko 
„Stáhnout hru“ místo vašeho úchylného „Download“…. Hned, jak se podrbete na palici a přijdete na to 
že „Download“ a „Stáhnou hru“ znamená to samé, dopijte plechovku, rozdělejte si další a pokračujte 
dalším krokem…. 

6. No konečně se dostáváme k naší tak NEoblíbené a zároveň nevyhnutelné činosti…. STAHOVÁNÍ!!!! 
A proto si dejte další plechovku…..  

7. Pokud jste tak nabuzení, že už ani nepřečtete jediné slovo, tak do sebe nasypte uspávací prášky a zapijte 
to dalším RedBullem….. 

8. Po neustálých záchvatech hyperaktivity střídající se s usínáním se vám možná stáhlo a nainstalovalo 
4Story….. 

9. Ovšem vaše utrpení nekončí, protože jste si vzpomněli, že nemáte vytvořený účet, tak zase mlátíte do 
kompu a kopete do krabice od internetu a podobně, abyste se zase dostali na oficiální internetové 
stránky a abyste si založili účet!!!! 

10. Pokud jste se konečně dostali na hru 4Story, tak gratulujeme, a na ten trénink, abych pravdu řekl, 
potřebujete dokoupit RedBull….. 

A nyní přichází RECENZE….                                                                                                                               
Hra 4Story je součástí v dnešní době populárních sérií FREE MMORPG her….. A s novým patchem 4Story Rise 
of Gor přináší do hry úplně jiný způsob vnímání, především se naši sousedi němečtí programátoři, od kterých hra 
pochází, snažili poslední rok vymyslet naprosto pitomý design map a navíc si myslí, že jsme jako hráči úplní 
dementi….. Vždy, když vstupujete do oblasti tajné mise, pořád vám to posílá varování, že tam na vás může 
kdykoli zaútočit nepřítel. No, jako co to má bejt pořád za altíka klikat na „vstoupit „- no nic pokračujme….     
Gor - co vám to asi takhle řekne….? Nic…? Tak to se ale dost pletete… Je to třetí říše, což znamená, že celý 
svět Iberie se nyní dělí na 3 říše a to Valorian, který je plný krvežíznivých válečníků, poté Derion, říše mocných 
mágů a konečně říše zvaná Gor, říše žoldáků…. Bohužel z důvodů enormních lagů nebo co já vím, zatím bude 
plnit pouze funkci jako další datadisk k WoW, Mists of Pandaria….  

 



Což znamená, že na začátku vás to hodí (samozřejmě po tréninku) do neznámého světa, který kousíček po 
kousíčku objevujete, a když si konečně zvyknete na vaši začáteční zemičku a doexpíte lvl 9, tak vás to zase 
portne jinam po výběru země a můžete objevovat celé svoje okolí od znova….  Hned, jak se dostanete do Keteru 
přes zalagovaný server, tak vám zadají první úkol a vy jste jako malé dítě uprostřed velkého světa a všechny 
Questy vás přes celou Iberii provádí jako vaše mamča, která se o vás stará už od prvních krůčků. A všechny ty 
expy, co se přímo řinou proudem do vašeho XP baru, jsou jako mlíko, co vám teče po bradě. Absolutně vám 
nevadí, že se nacházíte ve světě, ve kterém neznají reálný třetí rozměr a také občas velmi stupidní úkoly a trapné 
hlášky NPC, jejichž kecy jsou přeloženy do češtiny. S postupem času lvlujete a sháníte lepší equip… na lvlu 10, 
20, 30, 40, 50….., 80…. Toto jsou lvly, od kterých jsou tajné dokumenty, nebo jak tomu já říkám „BU Farm“  
BU =  Body Úspěchu… Za body úspěchu se dají pořídit tajné dokumenty, bez kterých by vás to na BU farmu 
nepustilo. Jaká absurdita….. Naštěstí pro vás můžete tajné dokumenty nakoupit i za vaše těžce vydřené prachy a 
nebo můžete mít štěstí že je dropnete z moba…. Nebo se za tyto „bodíky“ dají nakoupit takzvané světovody, 
které jsou třeba na výrobu legendárních a epických brnění a zbraní…. Samozřejmě, že spolu s tím musíte 
nasbírat nebo nakoupit všudypřítomné suroviny, takže výroba vyjde někdy dost draho, ale říkám vám…. Stojí to 
za to. Co bych vám řekl dál …. Hmm …. Jo už víííím!!! Vylepšování, jistě víte z minulé recenze, že to jde ztuha 
a je lepší nakoupit si vymazlené itemky od ostatních hráčů…. Ovšem ve vašem vylepšování vám nikdo nebrání 
pouze stav vašeho kreditu … Stále to je tak, že se dá vylepšovat do +24. Itemy od +6 do +10 získavají slabý 
zářivý efekt. Od +11 do +15 výraznější zářivý efekt, itemy +16 zlatý efekt (připomíná zlato), a od +17 do +24 
random efekty. Tyto efekty jsou Tm, Ice, Láva, Tox, Blesk….. Já jako hráč preferuji Tm efekt (Tmavě Modrý), 
protože můj mág level 80 má skoro všechno s tímto efektem takže jsem spokojený ☺. Ale ostatní efekty také 
ujdou. No nic jdeme dál…. Maximální level…? Aha, jo to byste chtěli vědět…. Maximální level je 90, závislí na 
4story tento level dají do 21dnů…. Možná i dříve, jak se jim chce. Nyní přichází další vylepšení Rise of Gor !!!! 
A to že jsou nové efekty…..  Což znamená, že k známému blesku, vodě, lávě, temnotě a ledu přibydou další 
čtyři!!!!! A to Ametyst, Přírodně zelená a ještě daleko ďábelštější a krutopřísnější Láva a Bleskově modrá!!!!!!! 

Konečné ohodnocení a emoční zhroucení autora….                                                   
Víte… Před patchem to byla skvělá hra a s tímto patchem přišla spousta vylepšení, ale 
vše má své mouchy, jak víme my všichni… Například, jak jsem již řekl, grafika je stále 
stejná. A hlavně mě jako pařanovi 4story chybí takový ten kápo boss…. Takový ten 
šéfík, ztělesnění zla, kterýmu bych moh vrazit ohnivou kouli do ksichtu a pak ho poslat 
na plastiku…. Do teď toto zastával  náš obtloustlý Zeprikan, kterého můžete vidět na 
tomto obrázku hned vedle. Vždy mi bylo útěchou přijít k němu na kopec a zmasit ho do 
bezvědomí… Myslím, že byl autoritativním bossem v zemi Horus… Díky mě byl i 
terčem posměchu, chudáček jeden � …. Nikdy jsem to tak nemyslel… Měl sem ho rád, 
ale vývojáři…. Oni ….. Oni mi ho sebrali � �…. A nahradili mi mého miláčka nějakou 
lowkou lvl 20!!!!! Proklínám je….!!!!! Už nikdy nespatříme tvůj naostřený sekáček � 
Sbohem, kámo !!!  

A nyní mi nezbývá nic jiného, než vám popřát jménem svým a taky jménem 
Koťáka, který se nemohl dostavit z nevím jakých důvodů, šťastné a veselé Vánoce 
…. ☺A podle mě se nám naši GM zase vytáhnou se suprovým zimním eventem, 
kde zase bude spousta sněhových koulí, který budou namátkou lítat doprostřed 
davu hráčů a vy uvidíte jen jak létají pryč z chumlu ….. Upřímně tyto časy na 
4Story miluju i když mě neuvěřitelně štve, když někdo tu kouli hodí po mě…. Ale 
když je já hážu po derioncích, tak je to jiná ☺ …. Například, když jsme je 
shazovali z útesu v Blonee díky sněhovejm koulím…. Byl to nádherný pohled na 
Derionce padající z útesu dolů a pak jen zahlédnout jejich ustrašený výraz před 
tím, než se rozmáznou dole o hordu Orků, který by si vás nevšimli, ani kdybyste je 
nakopli do pozadí…..                                                                                                    

Hodnocení: 7/10 z důvodů slabé grafiky a dalších faktorů popsaných v recenzi. 

Zpracoval: Karel „Kyle“ Hejl a Jan „Koťák“ Kotek 



 

Čau, lidi, vítáme vás u dalšího dílu aut snů. Minule jsme vám slíbili, že se budeme 
bavit o Bugatti Veyron, ale protože se blíží mráz a sníh, tak to trošku upravíme 
k tématu ZIMA.  Jelikož je v naší zemi spousta rozbitých a zasněžených silnic, tak jsme 
vybrali terénní vůz se jménem Kia Sportage. 
Vyrábí se se s dvěma benzínovými dvoulitrovými motory 2.0, CVV i naftovým 2.0, 
CRDi. Oba ve většině případů mají náhon na přední nápravu, ale lze to aplikovati na 
všechna čtyři kola. A další méně výkonější motory budou vyrobeny v zimě. 
 
Výbavy: 2X airbag, palubní počítač, vyhřívač zrcátek, Alu kola 16‘‘ 
Active plus: (za příplatek) navíc střešní nosič, 6X airbag,  
Comfort plus: (za větší příplatek) navíc chromované vnější doplňky, 17‘‘ Alu kola, 
mlhovky s funkcí svícení do zatáček, vyhřívá přední a zadní sedačky, dešťový senzor 
Exklusive: navíc Parkovací kamera, kouřová zadní skla, 18‘‘ Alu kola, bezklíčový 
přístup 
 
 Údaje: (přepsané z mm) 

Délka auta: 436 cm 

Šířka: 181 cm 

Výška: 174 cm 

Druh paliva: Benzín 
bezolovnatý 95  

Max rychlost: 180 km/h                                             

Zrychlení z 0-100 km/h: 10.4 s 

A má 136 koní. 

 

                                                                                              Zpracovali: Vondrák a Filip  



   

 Největší Santa Claus je v Číně.                          Malý chlapec píše Santa                                  
Měří 160metrů                                                    Clausovi: „Pošli mi bratříčka“ 
                                                                            Santa odpoví: "Pošli mámu!" 
                                                                                  

 Tohoto obřího sněhového Santu tvořily            Paní učitelka se ptá Pepíčka: 
 v Číně stovky, ne-li tisíce obyčejných lidí        “Pepíčku, řekni mi 2 zájmena.“ 
 přibližně dva a půl měsíce.                                 Pepíček odpoví :“Kdo, já?“ 
                                                                            „Výborně, Pepíčku!“ ☺ 
                                                             

 

 

V Azaské jeskyni byla objevena                   V lesích americké Oklahomy našel 
velká šlápota, na ní i dva chlupy.                  pátrací tým stopu Yettiho.  
Legenda o tom, že v Rusku žije Yetti             Na jednoho z členů výpravy 
 začala nabývat na pravdě. Vznikla               prý sněžný muž hodil kámen. 
dokonce i expedice, jejímž cílem 
je dopadnout možná tohoto  
živoucího Gigantopitheca. 

          

Vánoční dárek v podobě kreditu 

Kredit do mobilního telefonu                        "Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě 
v hodnotě 100 miliard                                      do školy ?" „Protože jedna paní  
zimbabwských dolarů.                                    ztratila tisícikorunu.“ „ A tys jí 
pomá- 
                                                                             hal hledat, vid?“  „NE!!  Stál 

jsem na  
                                                                             ní  a čekal, až  paní  odejde.” ☺ 

 

Největší  Vánoční  stromeček                       Pepíček u stromečku: „Ty 
všechny 
měří 7,5 m.                                                       dárky mi přinesl Ježíšek?“ 
                                                                            „Pochopitelně, kdo jiný?“ 
 Tento sedmi a půl metrový stromeček       „To znamená, že Vy jste se na mě  
 zdobili lidé přibližně 3 pracovní dny.           zase vys**li?“ ☺ 

 

Created  by: Čenda ☺, Děda 

 



 

 

 

 

 

Areál Obří sud Javorník 

Poloha a dosažitelnost: 

Kopec Javorník leží nedaleko od rychlostní komunikace mezi Prahou a Libercem a z 
východního a severního okraje hlavního města se k němu dá dorazit za necelou hodinu. 

Vybavení a služba: Nově vybudovaný všesportovní 

areál s lanovkou, bobovou dráhou a adrenalinovým 
parkem na vrch Javorník. Lanová dráha je dlouhá 
800m, disponuje 87 sedačkami a přepraví až 2000 
osob za hodinu. Lanová dráha je vybavena 
rozběhovým pásem pro pohodlný nástup s lyžemi na 
nohou, dále bezpečnostním trojúhelníkem 
zabraňujícím propadnutí dětí pod zábranou. Lanová 
dráha také disponuje jedním vozem na přepravu osob 
upoutaných na vozík. Na lanovou dráhu navazuje 
modrá sjezdová trať v délce 900m, Snowpark pro 
lyžaře i snowboardisty či dětská sjezdovka s 
provázkovým vlekem. Sjezdové tratě jsou technicky 
zasněžovány. Kousek nad Javorníkem se nalézá restaurace obří sud, kde se můžete 
občerstvit nebo zahřát. 

Lyžařský areál Buřín 

Vybavení a služba: Buřín je lyžařský areál se třemi různými stupni obtížnosti. Zde se 
nachází lyžařský vlek kotva. Ti, kteří už by byli unavení mohou se občerstvit na vrchu 
lanovky. Buřín je vhodný pro všechny věkové kategorie. Můžete využít i běžky a turistiku do 
přírody. Denní pernamentka stojí 200 Kč. Každý den upravuje sjezdovky rolba na sníh. 

 Modra I. a II. Stupeň- lehká 

Červená 450 m – střední 

Černá 500 m - těžká 

 

 

 



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

 
1. Lanová dráha na Javorníku je dlouhá  800metrů (V) nebo 500metrů (L) ? 

 
2. Lanová dráha přepraví  až 3000 lidí za hodinu (A) nebo 2000 lidí za hodinu (E) ? 

 
3. Na lanovku navazuje modrá lyžařská trať o délce  870metrů (R) nebo 900metrů(S) 

 
4. Z hlavního města na Javorník se dá dostat přibližně za 1 hodinu (E) nebo 4 hodiny (A) 

 
5. Sjezdové tratě jsou technicky zasněžovány  Ano (L) nebo Ne (T) 

 
6. Kolik má lyžařský areál Buřín obtížností? Tři (É) nebo Pět (I) 

 
7. Kolik stojí denní pernamentka na Buříně ?  300kč (K) nebo 200Kč (V) 

 
8. Je Buřín vhodný pro všechny věkové kategorie ?  Ano (É) nebo Ne (Á) 

 
9. Co upravuje sjezdovky ? Sekačka Bédi Trávníčka (H) nebo  Rolba na sníh (N) 

 
10. Mohou se na Buříně využít běžky? Ne (A) nebo Ano (O) 

 
11. Jak se jmenuje lyžařský vlek na Buříně? Sedačkový vlek (W) nebo Kotva (C) 

 
12. Jak se jmenuje restaurace na Javorníku?  Obří sud (E) nebo Obří dům (Y) 

 
 

Přejeme Vám šťastné a _______________________________ 
 

 
 Vybarvi dle své fantazie,  

 Hnědá                     Tmavě šedivá          Světle šedivá nebo podle naší legendy 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
VYPRACOVAL: Robin Kraus 



 
                                                          

Bobřík informatiky  je mezinárodní soutěž, která probíhá ve 4 kategoriích.  Na základní školy se 
vztahuje kategorie Benjamin (5. – 7. ročník) a kategorie Kadet (8. a 9. ročník). 
 
V kategorii Benjamin letos soutěžilo na naší škole 39 soutěžících. Úspěšnými řešiteli, dosáhli více 
než 150 bodů, se stalo 8 žáků. V celé republice soutěžilo  6079 soutěžících, z toho bylo 1556 
úspěšných řešitelů. 

Pořadí úspěšných řešitelů naší  školy v rámci republiky: 
 

Pořadí                   Body                    Příjmení a jméno                    Třída 
 

496.   190     Řezáčová Karolína   6. B 
656.    183     Nedvědová Lenka   6. B 
752.    176     Lukášová Klára    7. A 
752.   176      Panušková Klára    7. A 
752.   176     Peigerová Jana    7. A 
880.   172      Majerčíková Laura   6. B 
880.   172       Menčíková Leona   6. A 
974.   168                Bohuslav Dominik               7. A 

 
Kategorie Kadet byla na naší škole reprezentována 23 soutěžícími, úspěšnými se stalo 11 soutěžících. 
V celé republice soutěžilo v kategorii Kadet 4812 soutěžících, z toho bylo 1836 úspěšných. 

 
Pořadí úspěšných řešitelů naší  školy v rámci republiky: 

 
Pořadí   Body   Příjmení a jméno   Třída 

 
                       81.           225                   Fišar Vojtěch             9.A 

237.   212     Hudec Marek    8.B 
576.  192     Havrda Jan    9.A 
670.   188   Matoušová Marie   9.A 
746.   185   Horák Petr    8.A 

                     1080.          172            Sluka Jiří                         9.A 
1334.   164     Šedová Pavla    9.A 
1579.  156                Honzejková Andrea   9.A 

                     1579.                      156                    Král Vítězslav            8.A 
1579.  156   Žůrková Barbora  8.B 
1718.   152   Vojtíšek Jiří    8.B 

 
 

 
 

 
 

                                                              
 

V sobotu 5. 11. proběhlo  v Praze regionální kolo soutěže First Lego league. 
Soutěžní  tým z naší školy, Medvědi, obsadil vynikající třetí místo. Medvědy 
v letošním klání tvořili: Jan Havrda,  Radek Hanuš, Pavla Šedová a Andrea 
Honzejková  z 9.A, Vítězslav Král a Zbyněk Dostrašil z 8.A, Marek Hudec 
z 8.B, Jakub Dědek a Petr Kraus z 6.A a Vojt ěch Pilz z 5.A. 

 



 
 
 

V letošním školním roce se naše škola poprvé  zapojila do soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž 
je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd gymnázií. 
Na naší škole si vedli nejlépe tito žáci:  
 

      

 
 

 
 
 
 
Nejlepší žáci v jednotlivých kategoriích školního kola Pythagoriády. Maximálně bylo možné 

dosáhnout 15 bodů. Úspěšným řešitelem se stal žák, který dosáhl 9 a více bodů. 
 

 

 
                              J.Brázová 1.A 
 

Kategorie 7.  a 8. tříd  body    body 
1. Dominik Bohuslav 7.A 7 1. Marek Hudec 8.B 12 
2. Jana Peigerová 7.A 6 2. Petr Horák 8.A 9 
3.   Klára Panušková 7.A 4 3. Roman Drotoš 8.A 5 
 

  Jméno žáka Třída  Body 
1. Hudec Marek 8.B 91 
2. Horák Petr 8.A 81 
3. Hanuš Radek 9.A 75 
4. Dědek Jiří 9.A 72 
5. Fišar Vojtěch 9.A 69 
6. Matoušová Marie 9.A 64 

7.-8. Vojtíšek Jiří 8.B 62 
7.-8. Havrda Jan 9.A 62 
9. Sluka Jiří 9.A 57 
10. Honzejková Andrea 9.A 54 
11. Jáč Tomáš 8.A 53 
12. Fainová Lucie 8.A 52 
13. Třešňáková Kristýna 9.A 51 

14./15. Bartošová Kristýna 8.A 49 
14./15. Dudl Martin 8.A 49 

Kategorie 5. tříd  body 
1./2. Tomáš Richter 5.A    5 
1./2. Martin Peiger 5.A    5 
3. Tomáš Hujer 5.A    4 

Kategorie 6. tříd  body 
1. David Pařík 6.B 12 
2./5. Leona Menčíková 6.A  6 
2./5. Eliška Pelešová 6.A  6 
2./5. Karolína Řezáčová 6.B  6 
2./5.    Jitka Košková 6.B  6 



 
 
CLASS  6  and  7 – total 85 credits                                            CLASS  8  and  9 – total 85 credits 

                                            total(listening+speaking) 
 
1-3 Klára Panušková (7A)        85   1 Vojtěch Fišar (9A)   84 (9+75) 
1-3 Lenka Nedvědová (6B)       85   2 Barbora Žůrková (8B)  83 (10+73) 
1-3 Martin Ko čí (6A)       85   3 Marek Hudec (8B)   81 (8+73 
4 Karolína Řezáčová (6B)          84   4 Pavla Pospíšilová (8B)       78 (8+70) 
5 Dominik Bohuslav (7A)          83   5-6 Radek Hanuš (9A)          77 (7+70) 

5-6 Jan Havrda (9A)             77 (8+69) 
  

                            
VYLUŠTĚTE PŘESMYČKY A VYLUŠT ĚNÁ SLOVA NAPIŠTE DO 
KOSTIČEK       –       autoři:  Čenda, L.Dědek, P.Štruplová, R.Kraus 

                 

    1                    CEVÁNO  

   2                      ŠEKŽIJE  

    3                       KEČEMORTS  

   4                  ESL   

    5                    PATALO  

6                        LÉMBET  

                  

                         VÁTEKS  

   8                       VÁČKANO  

9                         VENDAT  

    10                     DOBAZO  

    11                     VÍKROCU  

  12                     ŠEM  

 
        Hádej, co je v dárcích: 
                M.Janečková 3.A 
 
 
 
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A … ?” 
 

1. 31. 12. Má svátek … 
2. Svátky, o kterých dostávají všichni dárky. 
3. Dárky o Vánocích nám nosí … 
4. Na Vánoce si zdobíme vánoční … 
5. Ježíšek nám pod stromečkem nechává … 
6. O Vánocích nechodíme do školy, protože jsou    
    vánoční…. 
7. Ježíšovo rodné místo je … 
8.  „Nesem vám noviny“ je vánoční … 
9. Typické jídlo ke štědrovečerní večeři je … 
10. Na stromeček se věší vánoční … 

                                             Honza Havrda 
       

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neposlušná čárka 
 
Ve 2.A se jedna malá čárka rozhodla, že si zahraje PANÁKA a hupsy dupsy přeskákala nad 
jiné samohlásky. Dokážete vzniklé chyby opravit? 
 

          

                                                 

   
Autoři:  
1.sloupeček: I.Pluhařová a A.Kroužková, J.Křížek,L.Košková a J.Bráza,O.Čermák 
2.sloupeček: A.Laurinová a B.Polívková, P.Ouda a T.Gellrich, 
                      L.Samuhelová a T.Kaprálková 
3.sloupeček: P.Šobrová a A.Hušková, T.Nagy a A.Huba, S.Holubová a K.Kopecká,  
                     K.Oudová, T.Nagy a A.Huba 
 

A POSLEDNÍ STRÁNKA VÁM SD ĚLÍ, ŽE AŽ SUNDÁTE JMELÍ, 
POLOLETÍ P ŘILETÍ S VYSV ĚDČENÍM PRO DĚTI! 





 


