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VESELÉ VELIKONOCE ! 



No, a máme tady jaro. To tedy, mimo jiné, znamená, že přichází další, v pořadí první číslo 
letošního kalendářního roku  našeho Termita. Pro vás to znamená jedno, další porce křížovek, 
anket, recenzí a samozřejmě komiksu. Toto číslo jsme pro vás připravili proto, že po těch 
všech zimních aktivitách (koulování, bobování, lyžování, bruslení…) jste jistě všichni unavení 
a líní na to chodit ven. Tak si radši vezměte náš časopis a pořádně se do něho začtěte.  
    Za  Termitiště  

                     Honza Havrda   
 
 

 
 
  
 
Vyprávění o jarním dni 
 
    Nacházíme se v rozkvétající a opuštěné krajině, jsme tu jen my a příroda plná zvířat. 
Procházíme se rozkvetlým sadem a zpěv 
ptáků dodává klid našim duším.  
A hle! Přes cestu přeběhne srnec rychlejší 
než Diův blesk.  
    Roztávající led v řekách se uvolňuje pod 
paprsky slunce. A zmrzlá bílá skvrna na 
loukách pomalu mizí a pozvolna se mění na 
krásnou zelenou trávu.  
   Obloha náhle zmodrala a vyšlo slunce. 
Začalo jaro.  
                                    Martin Dudl 8.A   
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Kde bych chtěla žít 

…Nad touto otázkou jsem dřív nepřemýšlela. 
Mohlo by to být tady, či tam. To zatím nevím. Líbí 
se mi i tady v Hodkovicích nebo v Praze. Ale 
nedávno se mi zdál sen. Byl krásný, byl o mně.: 

Žiji ve velkoměstě, ve dne je rušno, v noci klid. 
Všichni jsou milí a přátelští. Okolo je úžasná a 
přitom nedotčená příroda.  Na severní straně města 
za lesy a loukami jsou hory. A na té jižní zase moře 
či oceány? To nevím. Ve městě byste našli tři 
obchodní domy. V prvním je Prada Gucci, Hugo 
Boss atd.. Samé luxusní a přepychové značky. Ve 
druhém zase ty běžné obchody: Takko Fashion, 
New Yorker, GATE apod.. V tom třetím? 
Potraviny, knihkupectví, drogerie.. a takové.. teď 
konečně můj dům. Je skoro ve středu toho 
obrovského města, blíž k jihu. Nemůžu říct, že je 
malý nebo velký,  je tak akorát. Má dvě patra          
a terasu, dokonce i garáž. Ale nevím, k čemu mi 
v tom snu je, když ještě nemám dopravní 
prostředek. Na té terase, musím dodat, že je 
obrovská, jsou dvě modrá a jedno růžové lehátko 
s jasně zeleným sluníčkem, velký bazén 
s proskleným čelním sklem. Ten bazén je 
zabudovaný nad garáží, namísto střechy.             
Můj prostor tvoří tři pokoje. V prvním pokoji, který 
je v prvním patře, je dřevěná naleštěná podlaha.    
Na ní stojí dlouhý stůl. Na pravé straně nad ním 
jsou poličky a na nich školní potřeby. Na levé 
straně na tom tyrkysovém stole je ultra tenký 
notebook Macbook Air. Je tam  i velká plazmová 
televize s 3D. Před  ní stojí všelijak barevná 
sedačka a vedle ní ze zdi vysouvací knihovna.       
Na zdech jsou tapety a na nich obrázky s Eifelovou 
věží, Sochou svobody a hodinami Big Ben. V tom 
druhém pokoji, který je také v prvním patře, je 
obrovský šatník s tisícem oblečení, doplňky            
a botami. Třetí pokoj vypadá jako moje ložnice. Její 
zdi a podlaha jsou levandulové. Před postelí je 
tmavě fialový chlupatý koberec. Postel je asi 2x tak 
velká jako ta, co na ni spím v reálném světě. Nad ní 
visí obraz. Na tom obrázku je korálový útes se 
spoustou zajímavých a barevných rybiček. Vedle 
postele je dřevěný  noční stole s lampičkou. 
CRRRR..,, 

Víc pokojů jsem neviděla. Zvonil mi budík.. .�  
Ale tam  bych možná chtěla žít… 

                                              Aneta Březinová 5.A  

 

Prostředí k životu 

Víte,abych se přiznala,tak nevím, kde bych chtěla 
žít, až budu velká. Ale kdybych se měla rozhodnout 
teď, tak by to byl malý domeček, asi na kraji 
malého města jako je třeba Český Dub nebo 
Hodkovice n/M.                                                   
Baráček by měl patro, dole v přízemí by byl fialový 
obývací pokoj a bílá kuchyň. Uprostřed bych chtěla 
mít dřevěné schodiště do patra, kde by byla moje 
vínová ložnice a vedle meruňková koupelna. Před 
domečkem bych si přála mít zahrádku, kde by 
kvetly kytičky. Na zahradě bych vysadila stromy, 
jahody, keře, na kterých by rostl angrešt, rybíz        
a podobné plodiny.                                                       
V okolí by byla hezká příroda, čisté životní 
prostředí a hlavně hodní lidé. 
Takový domeček by se mi líbil.Byl můj splněný 
sen.                             Nikola Mařanová  5.A  



 

 

Určitě jste již slyšeli o konci světa, který má být údajně 21.12. 2012. My sami tomu nevěříme, a proto 
nás zajímá, co si o konci světě myslíte vy a jak se na něj připravujete. Zkusíme to zjistit pomocí 
následujících pěti otázek: 

1) Myslíte si, že bude konec světa? 
2) Chtěli byste, aby byl konec světa? 
3) Jak si myslíte, že by podle vás vypadal konec světa? 
4) Co byste chtěli ještě zažít před koncem světa? 
5) Bojíte se? 

Těchto 5 otázek jsme položili žákům naší školy a vybrali jsme pro vás ty nejlepší odpovědi. 
 

Na první otázku nám 8 žáků odpovědělo ano, 44 ne              
 
Na druhou otázku nám odpovědělo 10 ano a 41 ne 
 
Na třetí otázku byly odpovědi různé. Nejoriginálnější:  
Veliká exploze slunce, která zničí svět.  
Na zem spadne meteorit. 
Přiletí mimozemšťané a sežerou nás. 
Velké záplavy a padání meteoritů. 
Žádná úroda, znečištění prostředí a obrovské záplavy. 
Lidem vyschnou hlavy a místo mozku budou mít popcorn. 
Všude budou postavené školy. 
 
Odpovědí na čtvrtou otázku bylo stejně hodně jako na třetí otázku, a proto jsme opět vybrali jen ty 
nejzajímavější: 
Kluka, bungee jumping, dovolenou u moře, sex (asi 14x), řídit auto, tábor, obletět svět, velkou lásku, konec 
školy, mít narozeniny, párty, být prachatý, najít na zahradě naleziště diamantů, skočit z okna, hrát sexy hru 
na cool pc… 

 
Na poslední otázku byly odpovědi následující:41 ne, a 10 ano 

                                                                      Vypracovali: Michaela Vojteková a Nygiiro Wheeler Šorejs 

     



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, kdy má svátek Valentin?? (14. Února) 

Odpovědi : 3x   14. února 2x   neslaví 

2. Bača má 17 ovcí. Všechny zemřou, až na 9. Kolik mu jich zůstane ?? (9 ovcí) 

Odpovědi : 4x  8 ovcí     2x  žádná 

3. Kolik zví řat přinesl s sebou Mojžíš na Archu ??  (ani jedno, byl to Noe) 

Odpovědi : 4x   ani jednu    3x    kolik jich na světě existuje 

4. Co bylo 6. prosince 1897 ??  (Mikuláš) ☺ 

Odpovědi : 3x   nevím    2x   revoluce    1x  Mikuláš 

5. Dostane noční hlídač výplatu, když ve dne zemře ?? (nepotřebuje) 

Odpovědi :  3x   nedostane  1x  dostane rodina 

6. 3 kočky žerou 3 myši 3 minuty. 100 koček žere 100 myší za kolik minut ?? (3 minuty) 

Odpovědi :   2x   100 minut   3x  3 minuty   2x  300 minut 

7. Co je to? Píchá to a dá se to vykouřit. (včely) 

Odpovědi :  4x  penis    2x   včely 1x   vosy 

8. Otec Moniky má 5 dcer: Lilu, Lalu, Lulu, Lelu a ?? (Monika) 

Odpovědi : 4x   Lolu   2x Moniku 

NEJHEZČÍ HOLKA A KLUK - Anketa na  2. stupni 

Nejhezčí holka :  1.  Andrea Honzejková 

                             2.  Pavla Šedová 

                             3.  Lenka Stanková 

Nejhezčí kluk:     1.  Martin Dudl 

                             2.  Vašek Růta 

                             3.  Jirka Vojtíšek , 
            Vojta Vrabec 

 

Nejvtipnější člověk: 1.  David Češka 

                                   2.  Barbora Žůrková 

                                   3.  Filip Bárta 

Zpracovlil: Radek Ludvík,Andrea Honzejková



 



 

DRBY HVĚZD                                                                   DRBY ZE ŠKOLY 

Beyoncé a Jay-z  jsou rodiče.                                                             David Češka chodí kolem holek 

 Z Paris Hilton je bruneta.                                                                   a hledá která má větší zadek.   

Monika Bagárová mluví o svatbě.                                                     Dominik Šorejs si pěstuje a počítá uhry. 

Rodiče dohazují Katty Perry chlapy.                                                 Bára Laurinová nevidí, bude mít brýle. 

Lady Gaga měla bulímii.                                                                   Klára Lukášová má pádlo, které používá jako telefon. 

Daniel Radcliffe (harry potter) neumí randit.                                     Ivana Kosinová pitvala žáby na své bačkory. 

Justin Bieber se učí jak na holky.                                                        Vojta Vrabec opět chodí na obědy a David                                 

Hillary Duff čeká miminko.                                                                Češka tiše závidí.   

♥ Valentýn ♥ 
Svátek sv. Valentýna dělí Čechy na dvě skupiny. Na ty, kteří ho s radostí slaví, a na ty, co ho ze srdce nenávidí. 
Často je to z důvodu mylného přesvědčení, že jeho původ je v USA. Tento svátek však nebyl vymyšlen 
Američany, jeho kořeny nacházíme v Římě, u historicky doložené postavy sv. Valentýna.                                   
Udělali jsme anketu mezi žáky 8. a 9. třid, jestli slaví Valentýn a co si o něm myslí. 
Výsledky jsou takové, že 85% lidí z 8. a 9. tříd Valentýna neslaví. A pouhých 15% (převážně holky) Valentýna 
slaví. 

Nejčastější odpovědi na otázku Co si o Valentýnu myslíte? byly:  

• Finančně náročný svátek.  

• Svátek z Ameriky.  

• Lidé by si měli dát alespoň pusu. 

• Den jako každý jiný.  

• Pěkný pro někoho, kdo má partnera                 

                             Zpracovaly: Kosinová, Bulušková

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

                                 Perličky z literatury  v 8.B 

1) Kdo je autorem hry Lakomec? – Cimrman                                                                                            
2) Vyjmenujte tři autory bajek. – Cimrman, Mácha, Erben                                                                        
3)Jak se jmenoval hlavní hrdina hry Lakomec? – Transformer, Karel Lakomý                                              
4) Židé považují za posvátnou knihu Novou Bibli                                                                                
5) Autor bajek byl Kechov                                                                                                          
6)Evangelia jsou součástí Eposu o Gilgamešovi                                                                                      
7) Jaký bývá hrdina děl z doby romantismu? – Pohledný a vysoký 

      Zkuste odpovědět sami!!! Že to není nic těžkého?! Tak si své odpovědi zkontrolujte: 

1) Moliére, 2) např.Ezop, I.A.Krylov, La Fontaine, 3) Harpagon, 4)Hebrejská Bible-jde v podstatě o Starý zákon 
katolické Bible, 5) I.A.Krylov, 6) Bible – Nový zákon, 6) Nevyrovnaný,nespokojený sám se sebou, liší se od okolí,  
které mu nerozumí, podstatný je cit, který vítězí nad rozumem. 



 

Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu aut snů. Jak jsme minule říkali o těch silnicích, tak to dodržíme. Máme 
tu pro vás další terénní pětidvéřové auto. Tentokrát to bude od známé značky Volkswagen Touareg. 
Má náhon 4X4 a bylo vyrobeno v roce 2010. V posledním březnovém týdnu bude zahájena výroba 
modelu 3,0 V6 TDI BlueMotion Technology (Technologie BlueTechnology), ten má 176 kW. Lepší 
model má 4,2 V8 TDI má 250 kW.             Po nich bude následovat počátkem května varianta 3,0 TSI 
V6 Hybrid, která má 245 kW a v polovině června motorizace 3,6 V6 FSI BMT : BlueMotion 
Technolgy, která bude mít 206 kW. Prodejní cena se bude pohybovat kolem 1.237.600,-Kč. No, a tady 
vám dáme na ukázku pár fotografií VW.  

 

Údaje o VW: 
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce (možnost deaktivace bočních airbagů u spolujezdce),                                           
boční airbagy vpředu i vzadu,  ESP, 4X4, palubní počítač, start-stop systém, dešťový senzor, držáky 
na nápoje, 4X  úchytná oka v zavazadlovém prostoru, textilní koberečky v zadu i v předu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

  

      

 

 

 Vypracovali 

      Vojta Vondrák a Lukáš Filip 



 
 

 

 

 

 

Tvůrčí skleněné Velikonoce v Galerii Belveder v Jablonci nad Nisou                      

Již podvanácté si pro vás Muzeum skla a bižuterie v Jablonci připravilo doprovodný program k  

Velikonocům. Tentokrát se jedná o čtyřdenní výtvarnou dílnu pod názvem                                    

Vejce k Velikonocům patří, která se uskuteční  12. až 15. dubna 2012 

V úvodním povídání se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavého o Velikonocích, například proč 

barvíme právě vajíčka, jaké tradice s tím souvisí, kdy vznikly a jak se vyvíjely.  

Fantazii se meze nekladou. Každý bude mít možnost namalovat si pomocí barev na sklo vajíčko z 

foukaného čirého skla přesně dle svého gusta. Sám si také vyrobí košíček, ve kterém si ji odnese 

domů, kde si svým výtvorem doplní velikonoční výzdobu.  

Jarní kreativní dílna je určena pro každého bez rozdílu věku. Přijďte tedy sami, s dětmi nebo s 

sebou vezměte přátele či prarodiče a tvoření si užijte. 

 

VELIKONOČNÍ OSTROV 

A kdyby se Vám nechtělo do Jablonce, můžete navštívit Velikonoční ostrov na jihu Tichého 

oceánu ☺. 

Velikonoční ostrov se nachází ve východní části Polynésie na jihu Tichého oceánu a je pod správou 

Chile. Nachází se 3 600 km západně od pobřeží Jižní Ameriky a 2 075 km východně od ostrova 

Pitcairn. Má rozlohu 163 km² a obývá jej 3 791 obyvatel. 

Běžný polynéský název ostrova je Rapa Nui (česky:Velká země) 

Jacob Roggeveen, který ostrov objevil o Velikonoční neděli roku 1722, 

jej podle dne objevení nazval Velikonočním ostrovem. Díky sochám 

Moai je ostrov světoznámý. Celkem jich Rapanujci vztyčili asi 300. 

Většina Moai je asi 3,5 m vysoká, najdou se však i takové, co měří až 

12 m a váží až 90 tun.                                                                                             

Sochy Moai  na Velikonočním ostrově:                                                   

V roce 1986 byl český ing. Pavel Pavel účastníkem výpravy norského 
cestovatele Thora Heyerdala na Velikonoční ostrov. Inženýr Pavel Pavel zde 
úspěšně zopakoval pokus, který provedl s betonovou replikou sochy Moai ve 
Strakonicích - tentokrát se skutečnou sochou Moai na Velikonočním 
ostrově. Svým pokusem prokázal, že mnohatunové sochy Moai mohly být 

skutečně přemisťovány tak, jak se to tradovalo v ústním podání domorodců. Ti tvrdili, že tyto sochy kdysi 
samy kráčely ve vzpřímené poloze. A sochy na Velikonočním ostrově v roce 1986 skutečně opět krá čely    
za pomoci lan, lidské síly a důvtipu ing. Pavla.         

 Vypracoval: Robin Kraus 



Přečtěte si následujících 8 úryvků z textů ,zamyslete se, které tvrzení je správně 
a zakroužkujte písmenko za větou 

 
 
1. Galerie v Jablonci nad Nisou se jmenuje Belveder (P), nebo Růženka (M) 
 
2. Dílna se nazývá Zlatý štětec (Á), nebo vejce k Velikonocům patří (O)  
 
3. V úvodním povídání se návštěvníci dozví o Velikonocích (M), nebo Vánocích (Š) 
 
4. Návštěvníci si mohou namalovat na sklo právě kuřátko (T), nebo kraslici (L) 
 
5. Dílna je určena pro každého (Á), nebo pro děti do 18 let (O) 
 
6. Místo Jablonce můžete navštívit Karkulku (Š), nebo Velikonoční ostrov (Z) 
 
7. Sochy na Velikonočním ostrově se jmenují Sochy Moai (K), nebo Sfingy (P) 
 
8. Ing. Pavel Pavel rozpohyboval sochy pomocí lan (A,) nebo pomocí stroje (A) 
 
 
Na Velikonoce se z vrbového proutí plete _____________________________ . 
 
 
 

Zde vidíte dvě kraslice. Je jen na vaší fantazii, jak si je vybarvíte.                 
Do obdélníku si sami navrhněte jakou kraslici byste chtěli dostat na Velikonoce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                         Vypracovala :  Petra Štruplová 



Říkám vám, to musíte vidět! 
 

Superhrdinové jsou na plátnech kin, stránkách komixů a monitorech počítačů už desítky let. Na spoustu z nich se 
zapomnělo, vznikli noví. Protože doba se stále mění, co bylo cool dříve, není cool dnes. V módě jsou nyní pouze 

hrdinové. Už nejsou super, potýkají se stejnými problémy osobnosti a běžného života jako všichni ostatní. Dnes se 
podíváme na nejrozpracovanějšího z nich. BATMAN a! 

 
OTNV: (Obvykle Trapné a Nudné Varování): 

-Batman nenosí slipy ani trencle. Jsou to speciální  Batšortky™, ušité z elastického nomex vlákna. 
-Batman nikdy nikoho nezabil. Pokud jste ho n ěkde vid ěli n ěkoho usmrtit, nebyl to pravý Batman. 
-Batman z roku 1966 není trapný. Pokud si myslíte, že ano, vyhledejte odbornou pomoc a hlavn ě neříkejte 
svůj stupidní názor nahlas. 
 
Temný Rytíř (The Dark Knight):  
 

Režie: Christopher Nolan 
 
Hrají: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie 
Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman, Cillian Murphy 
 
Nechte mě nejdřív v jednom slovu shrnout toto veledílo. WOW. Dobrý, už jsem 
v pohodě. Temný rytíř je pokračování filmu Batman začíná, pokusu o znovuzrození 
Batmana. I když si myslím, že Batman začíná nebyl zrovna dvakrát vyvedený, 
v podstatě se vydařilo a mistr Nolan, který asi není lidská bytost, protože neumí natočit 
špatný film, nám přislíbil jisté pokračování a vytasil toho největšího možného žolíka. 
Jokera. Nikdy si neodpustím, že jsem tehdy nebyl v kině a s Temným rytířem jsem se 
setkal až na DVD. Proč? Řeknu vám to. Pokud jste Temného rytíře neviděli, je úplně 
jedno z jakého důvodu, dejte si pořádnou facku, já počkám. Hotovo? Teď běžte do 
nejbližší prodejny a sežeňte si ho na Blu-Rayi. Protože jestli TOTO odmítáte vidět, 
připravujete se možná o to nejlepší, co jste kdy mohli zažít. A taky jste úplně hloupí, jak 
by řekl jeden zdejší mistr. 
 
Čím to, že druhý díl o tolik převyšuje ten předchozí? Kdybyste se ptali mě, řekl bych: 
,,Joker!“. Protože Heath Ledger tady předvádí ten nejlepší výkon své krátké kariéry. 
Není to ten srandovní maník z animované série. Představuje tady čistou esenci zla, 
paniky, šílenosti, zákeřnosti. Je zahraný tak dobře, že mu uvěříte každý jeho pohyb, 
sadistickou hlášku a vyprávění z dětství. Nepotřebuje svaly ani atomovou bombu aby 
v ponurém velkoměstě způsobil chaos. Stačí mu pár chlápků z psychiatrické léčebny, 
kteří mají stejný životní cíl jako on. Vidět svět v plamenech. Potkat ho někdy v noci by 
stačilo k tomu, abyste si rychle přeházeli svůj žebříček nočních můr. 
 
Batman se spolu s novým městským prokurátorem Harvey Dentem snaží vymítit špínu 
Gothamu jinou cestou, než osamělým likvidováním jednotlivců v noci. S Dentem se 
totiž může vydat cestou soudu a v ohromných počtech může všechny mafiány poslat na 
jednosměrnou cestu do zdejších Bohnic. Mafiáni si ale problém uvědomují a vypouštějí 

Jokera z klece v dětinské naději, že bude poslouchat jejich povely. Všechno se vymkne kontrole. Mafiáni mají strach, Batman má strach, lidé 
mají strach. Joker nezabíjí ve velkým počtech, jenže svým vyhrožováním a dokazováním toho, že se opravdu dostane kamkoliv a kdykoliv, 
uvrhne všechny do hrůzy a chaosu, který cítíte, vidíte a slyšíte z celého snímku. 
 
Toto už není žádný komixový film. Tohle je osudové drama, detektivka s komixovými  kořeny, kde je všechno uvěřitelné. Batman ani Joker 
neskáčí tři metry do vzduchu a nevyhnou se kulce. Jsou to opravdoví lidé z masa a šílenství, pohybující se v reálném světě, kde se usadila 
anarchie, nikomu nemůže věřit a všichni jsou postradatelní a lze je podplatit a získat na svou stranu. V tomto ohledu Temný rytíř exceluje. 
 
Christopher Nolan je totiž obrovský puntičkář a detailista. Z megalomanského rozpočtu, který muselo studio vysolit, neuvidíte digitální orchestr 
triků a výbuchů (i když si jich užijete do sytosti), spíše uvidíte všechny lokace (jak exteriéry, tak interiéry) přesně tak, jak je pan rejža chtěl. 
Když Nolan něco chce, tak to dostane a nezastaví ho ani japonská policie, bránící mu v natáčení na její budově. Stejně tak dokázal pomocí 
brutální přípravy dostat z herců maximum. Batmana svými hláškami a zjevem sice plně zastiňuje jeho arcinepřítel, jenže i Christian Bale doznal 
mnoha zlepšení a to jak v jeho tmavé formě, tak i v angažování se jako Bruce Wayne.   
 
 
 

Temný rytíř vyslal Jokera a ten vyklepal 92% ze mě a 91,5% z Honzíka! 
 
 
 

 
 
 



 
Batman (1966): 

 
Režie: Leslie H. Martinson 
 
Hrají: Adam West, Burt Ward, Lee Meriwether, Cesar Romero, 
Burgess Meredith 
 
Zlatá doba 60, let. Americká naivita, stupidita a veselost se přelila 
z původního televizního seriálu i na plátno, ehm, pardon, vlastně na 
BAT-plátno. Adam West jako Batman spolu s Burtem Wardem (Robin) 
se tak na tomto barevném snímku ve směšných kostýmech vydávají 
v BAT-komptéře na záchranu planety. 
 
Upřímně, zní to naprosto katastrofálně. Jenže když už odbíjí pokročilý 
noční čas a vedle vás sedí váš kamarád a vy k tomu ještě najdete tento 
skvost světové kinematografie s dabingem televize Nova, vyhráli jste 
vstupenku na parodickou zábavu, u které budete umírat smíchy a válet 
se pod stolem. 
 
Není mi tak úplně jasné, co přesně tenkrát autoři zamýšleli, ale je mi 
jasné, že to nebylo nic hezkého. Při natáčení totiž asi museli všichni 
zúčastnění být hódně vysoko a řádně sjetí na nějaké halucinogenní 

droze. Možná to tak bylo před 46 lety v pořádku. Každopádně je vzniklá směs ďábelsky zábavná. Batman totiž chrlí jednu hlášku za druhou a 
hlášky jsou to tak sadistické a absurdní a svojí předlohu tak zesměšňující, že po každé další se vám rozzáří pixely na monitoru. Ne kvůli tomu, 
že by Batman zase vyhazoval delfíny do vzduchu (to dělá často a rád), spíše za tím bude vaše vlastní exploze smíchu, při které vychrstnete 
všechen obsah vaší ústní dutiny přímo na obrazovku. Mučivé záchvaty smíchu, kdy budete prosit ke všem možným lidským i nelidským bohům 
o slitování, budou střídat scény přesvědčující vás o jediném. Michael Bay se se svými Transformery a Megan Fox může jít zatransformerovat. 
Batman totiž představuje akční efekty na dosud nevídané úrovni. Nepotřebuje žádné 3D na to, aby vás totálně rozhodil. Prostě si sedí na svém 
trůnu a ostatní kandidáty odpaluje megapeprnými hláškami. A odpálí vám mozek. 
 
Nemohu dále mluvit, ani to není nutné. Tento film předčí všechna vaše očekávání, střelí vám šíp do kolena, protrhne vám bránici a udáví vás 
vlastním jazykem. Kdyby se Batman v novodobé podobě se zločinem nemazlil, stejně jako jeho podstatně starší dědeček, všichni v celém 
Gotham city by se třásli strachy, poněvadž tento Strážce s kápí nepůjde spát, dokud nezničí půlku města a pár delfínů. Stojí to za to! 
109%/100% 
 
Na hodnocení si pozveme věrného pokusného delfí...králíka Káju, aby nám nalil jeho emocionální koktejl. 
 
Kája:  Jo tak moje zážitky z tohoto filmu jsou fenomenální! Je to nezapomenutelný film a navíc když slyšíte ten český dabing u Batmana tak je 
to prostě moc, zaútočí to na vaše smysly jako Coach na čokoládu! A navíc to má tak luxusní hlášky, že spolu s dabingem tvoří dokonalý 
komediálně, akční film jaký se nevidí jen tak. Sám si dovolím tvrdit, že by mohl soutěžit po boku dnešních hollywoodských trháků, například 
hláška, „Od toho delfína bylo velmi šlechetné, že se postavil do cesty tomu torpédu!“, nebo „Existují dny, kdy se člověk bomby prostě 
nezbaví!“, je zkrátka nezapomenutelná a nenapodobitelná věc, doporučuji!  11 delfínů/10 delfínů! 

 
Hledaný mrtvý nebo živý 

 
Povstávající Temný rytíř 

 
Čekáte na kinohit tohoto roku? Zatím to vypadá, že nejšťavnatější 
filmové hody nás čekají v letních pařácích, kdy se všichni budou potit na 
vyhřátých sedačkách a hasit žízeň požárnickým týmem Coca-Coly, 
aplikovaným rovnou do pusy. Bude to totiž jeden nářez za druhým, 
exploze, zpocená těla na plátně i v sále a to nejdůležitější. Tučné tržby. 
Jinak bude zase marný podzim, stejně jako tomu bylo minulý rok. 
Největší naděje se upírají právě ke třetímu dílu celé netopýří trilogie. 
Ačkoliv již předchozí díl byl extra temný, Joker do něj stále vnášel 
sadistický humor, takže jsme byli v hrobce, kterou někdo ledabyle 
zatloukl, a sem tam se do ní světlo dostalo. Jenže tady bude v sále úplná 
temnota. Žádná naděje, žádná šance, prostě konec našeho hrdiny. Temný 
rytíř povstal (tak ho v kinech najdete) u nás vezme pokladny útokem 26. 
Července a já jsem již připraven. Půjdu si užít konec série, která mi toho 
tolik dala, ať už bude jakýkoliv. 
 

Pro každého, kdo ví, co je dobré, sepsali: 
Honza „Celer“ Havrda 
Vojtěch „Bojler“ Fišar 

 
 
 

 
 



PEKLO FREE HER  

Muhehehe….. peklo FREE her pokračuje ještě epičtěji nežli dříve!!!! Dnes tě budeme provázet jednou suprovou záležitůstkou, 
která má název….. World of Warcraft!!! Možná byste již z tohoto pochopili, o co se jedná, ale pro jistotu vám to řeknu… A teď se 
posaďte, protože vám představuji další hru ve velké rodině MMORPG!!!! A doufejme, že pokud se vám nepovedlo stáhnout 
4Story, 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 Warcraftů a říkám vám, 
tohle bude pěknej zážitek, ze kterýho budete tahat čelist po zemi ještě měsíc po tom, co jen koutem oka zavadíte o rozsáhlost 
herního světa Warcraftů! Takže se uvelebte v křesle, nebo kde se zrovna nacházíte a jdeme na věc. 

World of Warcraft  

Za sedmero chybama, za sedmero bugama, se  nacházíme v pěkně padajícím království Twinstar!  No, výjimečně se nenacházíme 
na stránkách worldofwacraft.cz nebo com. Zkrátka a jednoduše přichází naše kuchařka na stahování her….. 

1. No, lidičky, vrátíme se do pohodové nálady a uděláme si kakao. Zahoďte tu flašku rumu a najděte kakao.    
2. Pokud jste našli kakao, tak si najeďte na stránky „Bugstar….“ Teda počkat… „Twinstar.cz“ a najdeme si   záložku 

v hlavním panelu s názvem „jak se připojit“, klepněte na to myší. Nemlaťte s ní do monitoru! Položte ji na stůl, najeďte 
myší na tlačítko „Jak se připojit“ a zmáčkněte levé tlačítko myši. To je ta strana, po které chodíte domů z hospody….. 
většinou….. 

3. Přes nápovědy na stránkách se to pokuste stáhnout a jděte zkontrolovat kakao. 
4. Pokud se vám to po týdnu nespaní, pití kakaa a urputnému kontrolování stahování konečně stáhla, znovu se koukněte na 

návod na stránkách Bug…. Twinstar…. Proč si tohleto furt dělám? To je jedno, pokračujeme. Dočtěte si návod a 
nedělejte to jako Radovan, kterej si přečte půlku a pak se diví že mu to nefunguje.                                                

5. Pokud si myslíte, že předešlé dva body nepotřebujete, tak hodně štěstí, pro ty, kteří slepě následují náš návodu, tak 
spusťte WoW. 

6. Jestli se vám to nespustí, není to naše chyba, stížnost posílejte na E-mail StiznostiSiStrcteNekam@pekloFREEher.cz  
7. Pokud vám to funguje, zapomeňte na bod č. 6. Nikdy jste tento E-mail neslyšeli……. PS: toto je pouze pokus o hypnózu 

přes list papíru. 
8. Nyní se přihlásíme….  
9. Jo ahááá…. My nemáme účet, tak šup zakládat na stránky Bu ….. Twinstar.cz 
10. Dotlačte svou super sílou, o které jste přesvědčeni, že ji máte, myš malíčkem na tlačítko…. „Registrace, account 

manager“, klikněte na to tlačítko a stylem pokus, omyl se pokuste zaregistrovat. Jo, málem sem zapomněl na kakao….. 
spotřebovat do data spotřeby napsané na krabičce.  
 

Nyní přichází ta sáhodlouhá část, které ani nyní nebudete ušetřeni! Takže se ponořte do říše fantazie, bugů a GM, kteří pokaždé 
vyhodí server, když Alliance vyhrává Battleground.  

World of Warcraft nabízí nespoutané množství zábavy, jak když expíte sami nebo chodíte dungeony ve skupinách, kde musí 
každý  spolupracovat s každým, jinak přijde boss, dá do vás pár ťafek a ležíte celá grupa. WoW je něco, co si musí zahrát každý 
člověk, který se chce nazývat pařanem.. Už jen rozmanitost různých itemů, class, ras, profesí a duálních profesí, potvor, dungů a 
všeho možného volá po vaší pozornosti. Kdo by nechtěl dát pořádnou  palicí orkovi nebo zombíkovi do zubů…? Tomu lákadlu se 
prostě nedá odolat, ať už chceš nebo ne. Celá hra tě uchopí pevně jako profesionální boxer a nepustí tě pro následující měsíc, 
možná i dýl. Nebudeš chtít zásadně přestat. Budeš chtít víc a víc. Na obranu 4story, zrecenzovaného minule, musím říct, že mne 
osobně grafika nějak zvláště neuchvátila, ale toto je pouze můj názor.  

Battlegroundy. Jediná věc, která mě na WoW opravdu bavila, běhat sem a tam a rozmanitými způsoby zmalovat xicht 
protivníkům. Ať už jim tam napálím Frostbolt a nebo jim hodím pod nohy dynamit, který sem si stvořil v engineeringu. No dost. 
Kdybych vám měl vypisovat všechno, co na WoW nesnáším a mam rád, tak bych tím popsal celé číslo termita, což by byla škoda.  
Navíc zabíjením těch bezbožných trollů získáváte honorové body, které můžete rozházet za elixíry, které se používají jen 
v Battlegroundu, anebo je můžete utratit za brnění a zbraně na level 19 a víc.  

Dungeony. Skvělá zábava, pokud jste týmový hráč, který se nebojí selhání a následného přívalu nadávek a urážek od ostatních 
členů skupiny. Dungeonů se můžete účastnit od levelu 15, ať už si uděláte vlastní skupinu, nebo si najdete level 80, co vás 
protáhne, a nebo přes dungeon finder. Zásadní pro úspěšné absolvování dungu je mít spolehlivého tanka, kterému nepřeagruje 
targer hunter s 50HP. Poté je třeba mít healera, aby vám tank nezkapal při prvním nájezdu na hordu mobů. A pak je jasné, že 
musíte za zadek tanka postavit pořádný demagery, kteří namlátí mobům zadek jako Buggs Bunny v animacích s Duffym, tomu 
přiblblýmu lovci v brokovnicí.   



Dungeony lvl 80. Muhaha.. Chcete jistě být nejsilnější v Battlegroundu a urvat ostatním gule. Proto sou tzv. Emblemy, které 
získáte chozením dungů a jejich splněním, do zblbnutí. A jak že vám to pomůže být nejsilnější v Battlegroundech a PvPčkách…? 
No za ty „Emblemy“ si můžete pořídit tzv. „Altovský equip,“ se pokterým budou vaši nepřátelé jen slintat a čumět, jak jim drtíte 
lebku. Nejčastěji se tato „stvoření“ nachází v Battlegroundech 10 – 19, a pokud budete hrát již na námi zmíněném serveru, tak se 
připravte na pořádnou nakládačku od hordy, pokud se k nim nepřidáte. Zrovna včera sem šel Battleground se svou warriorkou lvl 
19 a sundala mě Horďácká druidka, co má 1700 Hp v medvědí formě na lvl 19. 

 

Tank – Nejčastěji Warrior, Paladin, DeathKnight a Druid – Postavy s enormním armorem, resistem a HP. Jejich                                             
náplní práce je udržet mobky na sobě, aby to mohli damageři pozabíjet.   

Healer-Jako healeři se nejčastěji používají Priesti, Druidi, Paladini a Šamani – Postavy se schopností léčit ostatní členy skupiny. 
Je to považováno za nejnudnější a nejdůležitější práci při procházení dungů, takže to chce ocelové nervy a máte jistotu že si 
nějaký dung prolezete. 

Damager-Hunteři, Paladini, Warrioři, Mágové, Warloci, Druidi, DeathKnight, Priest, Rogue a Šaman 

Rasy: 

 Alliance  Horda 

 Lidé   Orkové 

 Trpaslíci Nemrtví 

 Noční Elfové Taureni 

 Gnomové Trollové 

 Draneiové Krvaví Elfové   Různé Druidovy formy 
 
Mimo rozličné možnosti výběru rasy, classy, pohlaví a frakce, se dá ve WoW naučit i nespočetné množství „Profesí“ 
 
 Profese: 
 
Primární: 
 Sběratelská: Bylinkářství, Hornictví, Sbírání kožešin 
 Spotřebovatelská: Kovářství, Inženýrství, Alchimie, Šperkařství, Začarovávání předmětů, Inscription, Kožedělba a Šití 
 
Sekundární: 
 První pomoc, Vaření, Rybaření a Ježdění 
 
Achievmenty. Je to nedílní součást každého z nás, kdo hraje WoW! Je to pídění po všem, co vám může dát Achievment, od 
běhání dungeonů, po mlácení horďáků, od profesí, po objevování map, od centů, po sbírání mountů či equipu. Je to prakticky 
závazek na několik příštích měsíců splnit všechny Achievmenty. Je to povinnost každého pořádného hráče! Kdo nikdy neudělal 
alespoň půlku achievmentů, se nemůže nazývat pořádným pařanem World of Warcraft! 
 
                                                                                                                                         Hodnocení: 9/10 
 
                                                                                                  Toto pro vás zplodili Karel „Kyle“ Hejl a Jan „Koťák“ Kotek 
 
                
  
  
  
  
  
  
      Starý tvrďák Yogg-Saron 
  
 
 
 
 



  
  
 
 
Nejdelší had na světě, měří 9,5 metrů 
Váží necelí 227 kg. Byl vyloven   v 
Jižní Americe. Jedná se o anakondu 
velkou. 
 
 
 
 
 
Nejmenší had na světě je tenký  
jako špageta. Měří cca 5cm.  
 
 
 
 
 
„Mami, jsem jedovatá?”                                                              
ptá se malá zmije své matky.                                                      
„Ano, proč se ptáš?” 
„Protože jsem se právě kousla do jazyka.” 
 
 Jede had na kole a ještěrka na něj zavolá:                                                                                                            
 "Hade, jak to, že jedeš na kole? Vždyť  
  nemáš nohy!" "A jo, ty vole,“ 
  podivil se had a spadl. 

                                                                                                   Přejdeme na Velikonoce ☺ 

 
 
Největšího velikonočního beránka na světě upekli 
cukráři na Moravě. Beránek váží  159  kilogramů. 
Měří 65 centimetrů. Beránka pekli cukráři 
neuvěřitelných  49 hodin. 
 
 
 
"Mirku, Mirku! Cos to tomu koledníkovi proboha 
provedl??! Vždyť krvácí!!!" "No co, co? Koledoval 
si o zmalovaná vejce!" 
                                                                                                                                             
Created by: Čenda,Děda 



 
Výsledky recitační soutěže 

 
V pátek 17. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všichni soutěžící byli úžasní, ale jako každá soutěž, 
má i recitování své vítěze. Celkem se zúčastnilo 36 žáků z celé školy, kteří soutěžili ve 4. kategoriích: 
 
1. kategorie – žáci 1.A a 1.B  - 11 žáků   
    do okresního kola nepostupují 

 
          2. kategorie – žáci 2.A a 3.A  - 12 žáků  
   do okresního kola postupuje Tereza Pluhařová 

 
 

 
3. kategorie – žáci 4. A, 4.B a 5.A - 6 žáků  
 do okresního kola postupuje Matyáš Fiala 
 

             4.kategorie – žáci 2. stupně - 7 žáků  
                     do okresního kola postupují  
                Tereza Fialová a Lucie Fainová 
 
 
 

 
 
 
  

1.–5.   Julie Brázová 1.A 

1.–5. Jitka Mitroondová 1.B 

1.–5. Zuzana Paříková 1.B 

1.–5.  Natálie Ryšavá 1.B 

1.–5. Barbora Valengová 1.A 

1. Tereza Pluhařová 2.A 

2.  Ester Bínová 3.A 

3. -4. Tereza Kaprálková 2.A 

3. -4. Adéla Kolomazníková 3.A 

1. Matyáš Fiala 4.A 

2. Andrea Svatošová 4.B 

3.-4. Radim Hrušovský 4.B 

3.-4. Aneta Třešňáková 4.B 1.  Tereza Fialová 6.A 

2. Lucie Fainová 8.A 

3.  Jiřina Pincová 6.A 



ŘEKNI MI, CO ČTEŠ 
 

Nadace škola hrou a Labyrint Bohemia vyhlásil v říjnu 2011  X. ročník soutěže Řekni mi, co čteš. Soutěžní práce byly libovolné 
literární útvary na téma kniha ve vašem životě. Z celkového počtu přihlášených 11 škol a 69 žáků z Libereckého kraje se na 1.místě  
umístila Tereza Fialová ze 6.A, na 6. místě Nella Kaprálková ze 6.A a na 9. místě Aneta Kněbortová ze 6.B.  

 
Texty uveřejňujeme v původní podobě 

 
Kniha mi zachránila život. 

 
Chtěla bych toho hodně říct lidem, co napsali knihu OFFROAD technika jízdy endura a motokrosu. Nikdy těmto lidem neřeknu, že mi 
dokázali zachránit život díky tomu, že napsali tuto knihu. 
Už jako malá holčička jsem vyrůstala na motorkách, většina holčiček si hrála v mém věku na pískovišti s panenkami, ale já jsem vždycky 
šla za tátou nebo za bráchou do dílny, nebo se koukat jak jezděj na motorce. Můj brácha jezdí motokros závodně a můj táta taky, netuším, 
jestli je to v krvi nebo ne, ale rozhodně na to něco bude. V jeden sluneční den jsme šli s tatínkem do garáže a kolem 11 hodiny za námi 
přišel bratranec Michal. Já ho měla strašně ráda tak jsem k němu běžela a skočila mu do náruče, řekl nám, že se jede s kamarádem projed 
na motorce a v ten okamžik ve mně něco hrklo měla jsem divný pocit neštěstí, ale přehlížela jsem ho. Popřáli jsme Michalovi ať se mu 
nic nestane a ať si to užije ☺ Michal odešel a my s tátou jsme poslouchali rádio a zpívali si. Asi za 30 minut přerušili vysílání, ozval se 
vážný mužský hlas který promluvil: ,,Omlouváme se za přerušení vysílání, ale musíme sdělit vážnou věc, před několika minutami byla 
vážná nehoda motocyklu a auta mladý muž co řídil motocykl nemá u sebe žádné doklady prosíme, vy co víte, že někdo jel na motocykl 
prosím ozvěte se nám Děkujeme za pochopení policie ČR!‘‘ S tátou jsme se na sebe podívali a táta řekl: ‚,To není možný to nemůže být 
náš Michal!‘‘ Ale řekl si, že radši pojede na policii, protože nebyl nikdo kdo by mě pohlídal musela jsem jet s tátou, jeli jsem na policii a 
tam nás poslali na místo nehody. Já čekala v autě a tatínek běžel za policistou, který mu popsal řidiče motocyklu. Najednou se otevřely 
dveře a táta se skleněnýma očima  povídá: ,,Nelly řidič té motorky byl Míša‘‘ Já jsem se podívala na policistu a rozplakala jsem se.Ten 
pocit ztráty si do teď pamatuji, bylo to hrozné vidět jak přikrývají tělo mého bratránka a odnášejí ho do černého vozu.Táta mě vzal a 
začal utišoval po té chtěli policisté, abychom jim odpověděli na nějaké otázky, ale já nemohla byla jsem malá holčička. Tátu si vzali do 
auta a já čekala, seděla vedle auta a brečela, nikdo nemohl nic dělat. Podívala jsem se na nebe a byla si jistá že Michal se do nebe dostal 
byl hodný,milí nikomu nic neprovedl občas udělal malinkou lumpárnu, ale to udělá každý. Koukla jsem se na nebe a řekla ,,Míšo proč 
zrovna ty ? Co se stalo ? Proč jsi nezůstal zrovna dneska s námi v garáži ? Měl jsi svůj sen  a ani sis ho nemohl splnit a víš co ? Splním ho 
za tebe, abys mohl být šťastný aspoň v nebi!‘‘ Sebrala jsem se, když jsem viděla přicházet  tátu se slzami v očích. Řekla jsem: ,,Tatínku 
přestaň brečet to bude dobrý!‘‘ Táta mě objal posadil mě do auta a jeli jsme domu museli jsme to doma všem říct!  Táta volal mamce a ta 
se taky rozbrečela přišlo mi jako kdyby byl ten nejsmutnější den ne –li měsíc. Připadala jsem si hrozně když jsem viděla babičku, že 
málem zkolabovala. Uběhl měsíc a vše se aspoň trochu srovnalo. Ale já si pořád šla za svým snem. Řekla jsem bráchovi co chci dokázat 
a on řekl, že je na mě pyšný, protože mu bylo už 18 koupil mi motorku a já si našetřila na věci jako jsou chrániče, dres, helma, boty a 
rodiče mi na to ještě půlku přidali. Začala jsem trénovat ze začátku jenom na louce, ale, protože jsem u motorek vyrůstala velmi rychle 
jsem se zlepšovala a začali na mě být všichni pyšní. Brzo byly závody nedaleko Turnova a my s bráchou jsme se dohodli, že by jsem to 
mohla zkusit. Protože mi to šlo vážně dobře tak s tím souhlasili i rodiče. Byl den před závodama pomalu nejtěžší den. Museli jsme 
připravit věci, motorku a všechno ostatní . Já jsem byla nervózní, protože to byli moje první závody, ale cítila jsem se spokojeně. Mamka 
s tátou mi řekli, že zítra asi nebudou moct přijet, protože musí zařídit něco po té Michalovi smrti. Byla jsem zklamaná, ale co se dalo 
dělat. Řekla jsem to bráchovi a on řekl, že to nevadí, že tam bude on a kámoši a to stačí. Večer jsem šla spát, ale nějak extra jsem se 
nevyspala, pořád jsem se budila, protože jsem měla strašný nervy šla jsem za bráchou a on se zasmál a řekl že jemu se to stává taky ať jdu 
v klidu spát. Je už ráno a já musím vstát. Brácha už je vzhůru a oblíká se přišla jsem za nim a on řekl: ,, Tak co ? Jak ses vyspala ?‘‘ A já 
mu hned odpověděla: ,,Žádná sláva to není, ale strašně se těším ! ‘‘ Už je na čase vyjed. Ještě jsme se stavili na pumpě koupit benzín. 
Přijeli jsme na závody a hledali dobré místo kde postavit depo. Měla jsem tam spoustu kámošů, kteří mi strašně pomáhají a jsem jim za to 
strašně moc vděčná. Vypadá to, že bude dneska hezky, tak jsem spokojená, protože na suchu se jede nejlíp ! Máme za sebou poradu a už 
víme jak pojedeme já pojedu hned druhá. Protože to jsou dopolední závody jede se hned závod bez tréninku a kvalifikace. První závod je 
odstartován a moje kategorie se už chystá na start. Brácha a kamarádi mi popřáli hodně štěstí. Všichni vědí, že jedu poprvé a proč to 
dělám ! Jsem na startu a přišla na mě lítost, že tady nemám rodiče, ale nemůžu tím bohužel ztrácet čas. Koukám na pána co drží číslo 15 
začala jsem si odpočítávat 15 sekund a odstartovali jsme ! I přes to že semnou jeli kluci, co jezděj třeba i mistroství ČR tak jsem měla 
nádherný start. Soustředila jsem se na dokonalou jízdu a najednou jsem viděla rodiče jak na mě koukají a bráchu s kamarádama jak mi 
fanděj. V té chvíli mi pořádně došlo proč tu jsem. Zatáhla jsem pořádně za plyn a zrychlovala. Najednou jsem začala předjíždět jezdce co 
jeli přede mnou. Objevila jsem se na třetím místě a pořád zrychlovala. Na konec jsem dojela druhá a v cíli na mě čekal brácha s rodiči a 
řekli mi, že jedu hodně dobře ! Byla jsem tak strašně šťastná, že jsem prostě chtěla vyhrát ! Ostatní odjeli svůj první i druhý závod a opět 
je na řadě můj poslední dnešní závod. Řekla jsem si, že to zkusím vytáhnout ještě víc, abych se dostala na první místo, věděla jsem, že to  
bude strašně těžký, ale šla jsem si za tím ! Zase jsme odstartovali. Všichni jeli agresivněji, protože to byl poslední závod ! Hned po startu 
jsem nemohla uvěřit tomu, že jsem první. Asi mi začal někdo nepřát, protože najednou se spustil hrozný déšť. Měla jsem sjetou zadní 
gumu, takže se mi to začalo hrozně klouzalo a začala jsem se bát, že se něco stane. Na trati začaly být pořádné díry a o to víc se jelo hůř. 
Stále jsem si udržovala místo, ale najednou klučina, kterého jsem dohnala se vyboural, jeho motorka letěla přede mnou a já nevěděla jak 
se jí vyhnout, protože by mě motorka jinak srazila. Když jsem brzdila, moje motorka šla do smyku. V té chvíli jsem si vzpomněla, jak 
jsem četla knížku OFFROAD technika jízdy endura a motokrosu, ve které bylo napsáno o samé situaci, ve který jsem se ocitla i já. 
Udělala jsem přesně to, co v té knize psali a dokázala jsem se té motorce vyhnout. Nevím, co by se stalo, ale mohlo to dopadnout tak, že 
bych nemusela už žít, protože motorka by mi mohla poškodit míchu, kdyby mě srazila. Nakonec jsem dojela první a byla jsem tak strašně 
šťastná, že se mi chtělo brečet. Čekali jsme na vyhlášení a nakonec se dočkali. Krásný pocit když řekli moje jméno a všichni začali 
tleskat. Šla jsem popřát soupeřům a postavit se na bednu. Předali mi krásný pohár a fotografové začali fotit.V té chvíli jsem se  podívala 
na nebe a v duchu si řekla: ,, Míšo, vidíš ? tohle jsem udělala pro tebe ! Buď tam nahoře spokojený !‘‘ Splnila jsem sen sobě i Míšovi. A 
jenom díky té knize jsem se dostala i na Mistroství ČR v motokrosu ! ☺ 

  Nella Kaprálková 



 
Co? Knížka? 

Sedí, jedna holka sedí, jedna znuděná holka sedí na gauči. Co má dělat, když se nudí? To nikdo neví. Přijde jedna paní, je to její 
maminka. Maminka říká: „Tak si čti, když se nudíš.“ Holka se nudí dál. Pořád se nudí a pořád. Přijde jeden pán, je to její táta. Táta říká: 
„Tak čti, čti si, když se nudíš.“ Holka se už nenudí, už přemýšlí. Přemýšlí o tom, co má dělat. Připomíná si slova mámy a táty. A co? Co 
má dělat bez přátel, s nenáviděnou nudou… Přemýšlí nad tím, co to vlastně knížka je. A přišla na to. 
-Knížka, to je vlastně list papíru jeden za druhým, popsaný samými nesmysly! A tak se to opakuje až do konce. Do konce té knížky. 
Konec si vymyslel autor té knížky, on už věděl, že už je potřeba přestat psát. Přestat přemýšlet nad tím, jak to má pokračovat. 
A tak si holka vzala knížku. Vzala si knížku a četla. Četla tak dlouho. Četla vždy, když přišla ze školy, četla, i když dělala domácí úkoly, 
nevnímala, co píše, protože četla. Až jednou knížku dočetla. Zjistila, že knížky jsou fajn. Zjistila, že má ještě co dohánět. Zjistila, že musí 
přečíst ještě mnoho knížek. A zjistila, že v knížkách je tolik věcí, které dřív nevěděla.  
„Čti.“ Každý den mi to hučí do hlavy. Já čtu. Já! Ta holka co se tak nudila. Čte si. A tak ti říkám: „Čti si.“ Děláš to pro sebe. Čti si před 
spaním. Čti mladším sourozencům. A stejně jako jsem to zjistila já, tak to zjistíš i ty. Zjistíš, že knížky jsou opravdu fajn. Že jsou 
srandovní, jsou to napínáky nebo horrory, detektivky nebo romány. Můžeš pozorovat věci v encyklopediích nebo můžeš číst třeba to, jak 
si udělat nějaký účes. Knížky jsou teď moje všechno. Jsou můj kamarád a přítel.  

 Aneta Kněbortová 
 

Šťastný návrat 
Konečně přišel Štědrý den. Ležela jsem pod stromečkem zabalená do voňavého balicího papíru. Vtom do mě někdo ošklivě kopl 

a venku slyším hlas: „Marečku,  nekopej co cizích dárečků, tenhle je zrovna Evy.“ Eva zabručela: „Vždyť to bude zničené“ „Neboj se, 
beruško!“ 
 Doufám, že mě to dítě nestrčí do knihovny, abych se tam mačkala s ostatními knihami. Kdybych tak zůstala tam, kde jsem byla 
do teď, bylo by lépe. Měla jsme tam milou usměvavou paní prodavačku Alenku, která nás všechny vždycky dokonale oprášila a očistila. 
Myslím, že dopadnu stejně jako všechny knihy v téhle době, nikdo o nás zájem nemá. Jen pár jedinců listuje stránkami nevrle a zbaběle. 
 Ááá, někdo mě vzal něžně do ruky a položil mě na svá kolena. Začal mě rozbalovat. Uviděla jsem krásnou holčičku Evu,  která 
mě objímala svýma hebkýma rukama. Hned jsem věděla, že tahle holčička je jiná a nebudu se s ní nudit. Evička řekla: „Hurá, děti 
z Bullerbynu. Maminko, já myslela, že ji Ježíšek nesehnal.“  
„To jsem ráda, že máš ohromnou radost, Evi!“ „Mami a můžu si ji vzít s sebou na hory?“ „To víš, že jo, když myslíš, že budeš mít na 
horách čas na čtení.“ 

Já pojedu na hory, to bude něco. Všechny knížky budou doma a mě vezme na hory moje Evička.  
Děti šly spát, aby se zítra mohly od rána koukat na pohádky. Já se přikryla papírem, abych mohla usnout, ale v tu chvíli mě 

někdo vzal a hodil mezi hromadu papírů. 
 Ráno jsem se probudila venku na mrazu ve studené krabici. Co jsem říkala, od lidí se nedá nic hezkého čekat. Hodili mě tam, 
kde se válí i hromada odpadků. Přijeli popeláři, na chvíli jsem omdlela a probudila jsem se až uvnitř popelářského vozu, který začal 
zrovna vysypávat svůj náklad. Ocitla jsem se sama, daleko od Evy i prodavačky Alenky. Slyšela jsem zvuk aut, nákladních vozů a byla 
jsem blízko u silnice, což mi vnuklo myšlenku, že bych se přece jen mohla nějak dostat zpátky k Evě Nedělové. 
 Vydala jsem se po sluchu a zhruba po půlhodině jsem byla u dálnice, kde se kolem proháněla auta. Naštěstí u kraje zastavil řidič, 
který si nejspíš potřeboval odskočit. To byla moje šance. Na plachtách vozu byl nápis VAŠE KNIHY DOVEZEME V BEZPEČÍ NA 
SPRÁVNÉ MÍSTO.  V kufru auta byla hromada dalších knih. Jeli jsem hodiny. Když auto zastavilo, vystoupili dva týpci v montérkách, 
na rukou rukavice. Začali vyndávat náklad, knihy ubývaly a já tam pořád ležela. Nakonec se přiblížil ten starší, vzal mě do ruky a 
povídal: „Hele, Milouši, tahle kniha není nabalíkovaná  a navíc je v ní věnování MILÉ EVINCE PŘEJE VESELÉ VÁNOCE JEŽÍŠEK.“ 
„Tuhle knihu chtěla moje Eliška i její kamarádka Eva. Vezmu si jí, jestli ti to nevadí.“ „Klidně, Mílo, já stejně vůbec nečtu.“ 
„Holky budou nadšené, díky.“ 
Nestačím se divit, chtějí mě šoupnout nějaké Elišce a Evě. Zapadla jsem do zapáchající aktovky. 
 Pánovi otevřela dveře od domu nejspíš ta Eliška. „Tati, dostali jste Děti z Bullerbynu?“ „Nedostali, Eli, ale já ji našel, někdo ji 
asi dostal k Vánocům, ale je mi záhadou, jak se dostala do našeho bouráku.“ 
„To je skvělý, tati, Evina mi bude závidět.“ 
„Jak bylo v práci? Zabalila jsem ti věci na hory,“ řekla maminka tatínkovi. 
„Mamí, mamí, táta ji přinesl. Co? No tu knihu přeci!“ 
„To je báječné, vezmi si ji na hory!“ 
Tenhle tajemný rozhovor se mi vůbec nezamlouval. Doufám, že se zase neztratím. To dítě mě pusinkovalo a zpívalo: „Lálálá, já ji mám, 
tralalala.“ Házela se mnou jako s míčem. Konečně jsem dopadla do měkkého. Přišla maminka Ester a chtěla si mě prohlédnout.  
„Páni, Eliško, tady je věnování, já ti ho vytrhnu, ne?“  
„Nee, knihy se netrhají!“ 
Co si ta obluda myslí, že do mě může šťourat a vytrhávat mě, jak se jí zlíbí. Ještě, že je ta holka rozumná. 
„Eli, oblíkej se, za chvíli přijdou Nedělovi.“  

To bylo poslední, co jsme slyšela. Nedělovi jsou Eva s Markem, přece. Byla jsem namačkaná mezi fleecovou mikinou a 
panenkou barbie. Když se rozjelo auto, občas jsem slyšela hlasy rodiny. Téměř za tmy se otevřely dveře auta a hlas Evičky volal: „Eli, 
Eli, dostala jsem ji, ale ona snad utekla!“  Prý jsme utekla, to teda ne, vždyť mě vyhodili! 
 Eliška mě popadla a utíkala k Evě. Eva volala: „Přesně takovou jsem dostala.“ Evina maminka odpověděla: „Evičko, to není 
ona, já ti do ní psala věnování“ „Teto, ale tady je věnování a dokonce Evě.“ Ano, já patřím Evičce a ne Elině. Evička se na mě dívala 
smutnýma očima. 
 „Šimone, kdes vzal tu knížku?“ Tatínek Šimon si s Eviččinou maminkou dlouho povídal. Nakonec se shodli, že knížka patří Evě. 
Eliška byla chvíli naštvaná, ale po chvilce mnou společně s Evou listovaly a prohlížely si mě. 
 Jsem šťastná, že jsem se vrátila ke své milé majitelce. Možná, že lidé nejsou tak špatní, je potřeba jim dát šanci. Eva si mě 
přečetla několikrát. Potěšila jsem i Elišku, Evička mě své kamarádce ráda půjčila. 

Tereza Fialová 



TALENTMÁNIE – Výsledky finále 
 

   Dva březnové pátky tělocvična naší školy přivítala účastníky 2. ročníku Talentmánie. Během prvního kola 
v pátek 9. března 2012 jsme mohli vidět 28 vystoupení z různých okruhů – zpěv, tanec, aerobik, hra na hudební 
nástroj i divadlo či scénky. Dokonce některá vystoupení skloubila jak tanec, tak zpěv, či dokonce divadlo, hru na 
hudební nástroj a zpěv k tomu. Porota neměla jednoduchý úkol a musela vybrat jen ty nejlepší do finále.           
Po dlouhých debatách a nelehkém rozhodování postoupilo do velkého finále 16 talentů. 

16. března 2012 se tělocvična zaplnila do posledního místečka. Rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, 
spolužáci i vyučující se přišli nejen podívat na vystoupení, ale také mohli svým hlasem rozhodnout o vítězi. 
Stejně jako před týdnem bylo možné vidět mnoho kvalitních výkonů, ale bohužel chřipková epidemie si 
nevybírá. Někteří museli vyměnit svého parťáka, jiní nevystupovali v plné sestavě a jedno vystoupení bylo 
zrušeno úplně.   

Největší potlesk si vysloužil Libor Cejnar ze 7.A, který předvedl úžasnou show na bicí. Diváci ho ohodnotili 
nejen potleskem, ale také počtem kuliček, které vhodili do jeho sklenice. S celkovým počtem 153 hlasů se stal 
jasným vítězem 2. ročníku Talentmánie. 

Písničku Kozel zná snad každý, takže se k holkám z 5. A a 6.A publikum rádo přidalo. A za divadlo se zpěvem 
si Leona Menčíková, Nikola Mařanová a Anna Vondráková  vysloužily 2. místo s 57 hlasy. Bohužel jim ve 
finále chyběl kytarový doprovod Nikoly Domácí, která onemocněla a horečky jí nedovolily bojovat o vítězství. 

Filip Hanus svým tanečním umem oslňoval už vloni a letos se mu podařilo získat 33 hlasů, čímž se postavil       
na 3. stupínek vítězů.  

Filipovi na paty šlapala i další čísla, která se už nevešla na bednu vítězů, ale byla výborná a je tedy ve hvězdách, 
jak to dopadne další ročník Talentmánie příští rok.Konkurence byla veliká, vítězům gratulujeme a všem ostatním 
děkujeme za skvělý zážitek, na který se bude dlouho vzpomínat.  

1) 153 Cejnar Libor – 7. A – bubny 
2) 57 Menčíková Leona, Mařanová Nikola, Vondráková Anna (Domácí Nikola) – 5. A, 6. A – zpěv s divadlem 
3) 33 Hanus Filip – 6. B – hip hop 
4) 26 Pluhařová Tereza (Kroužková Aneta) – 2. A – aerobic 
5) 22 Brázová Julie, Bráza Jáchym – 1. A, 2. A – tanec a piano 
6) 21 Smahová Petra, Lepičová Petra, Farská Karolína – 4. A, 5. A –aerobic 
7) 18 Zítková Anežka – 3. A – zpěv s kytarou 
8) 15 Musil Vítek, Musil Jan – 3. A, 4. B – překvapení 
9) 12 Kočová Kateřina – 9. A – zpěv a klavír 
10) 11 Khauer Matyáš, Musil Jan, Hlavnička Lukáš, Hrušovský Radim –4. B – zpěv                            
           Kořínková  Zuzana (Rudišová Rea) – 7.A - zpěv                     
11) 5 Fričová Sabina – 1. B – zpěv a tanec 
12) 4 Paříková Zuzana – 1. B – zpěv,  
          Kočová Kateřina – 9. A – klavír 
13) 3 Mitroondová Jitka (Pluhařová Iva, Jarešová Anežka) – 1. B –divadlo 
 

       



BENJAMIN 
matematická soutěž pro  6.-7. ročník 

pořadí jméno příjmení třída body 

1. Dominik BOHUSLAV 7.A 77 

2. Jana PEIGEROVÁ 7.A 76 

3. Karolína ŘEZÁČOVÁ 6.B 72 

4. Klára PANUŠKOVÁ 7.A 70 

5. Aneta KNĚBORTOVÁ 6.B 65 

6. - 7. Tereza FIALOVÁ 6.A 63 

6. - 7. Lenka NEDVĚDOVÁ 6.B 63 

8. Radek NEVYHOŠTĚNÝ 7.A 62 

9. Klára LUKÁŠOVÁ 7.A 61 

10. Josef ŠPAČEK 7.A 59 

KADET 
matematická soutěž pro 8.-9.ročník 

pořadí jméno příjmení třída body 

1. Jiří VOJTÍŠEK 8.B 88 

2. Marek HUDEC 8.B 85 

3. Vítězslav KRÁL 8.A 73 

4. Vojtěch FIŠAR 9.A 71 

5. Jan HAVRDA 9.A 70 

6. Jiří SLUKA 9.A 68 

7. Karel HEJL 9.A 66 

8. Petra ŠTRUPLOVÁ 8.B 65 

9. Radek HANUŠ 9.A 63 

10. Anna ŠTURCOVÁ 9.A 60 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo 

25. 1. 2012 proběhlo v Liberci okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9.                     
Z naší školy do této soutěže postoupili Jan Havrda a Jiří Sluka z 9.A. Oba se stali úspěšnými řešiteli,                   

Jan Havrda obsadil třetí místo a postupuje do krajského kola, které se koná ve středu 21. 3.      
BUDEME DRŽET PALCE! 

PŘESMYČKY – květiny:     

ČTREPKLÍ ………………..…….. 

AAKLIF ………………………….. 

MAPPLIŠAKE …………………… 

ŽEAKNĚNS ……………………… 

Vojta Rybář 3.A 

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYKU – okresní  a krajské kolo 

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili krajského kola Olympiády v anglickém jazyku v obou 
kategoriích. Mladší žáky (6.-7.ročník) reprezentovala Klára Panušková (7.A) , která obsadila 
6.místo, za starší žáky (8.-9.ročník) soutěžil Vojt ěch Fišar (9.A), který se umístil na 2.místě              
a postoupil tak do krajského kola.                                                                                                                   
Krajské kolo proběhlo 23.3. a Vojta Fišar se umístil na skvělém 6.místě.   GRATULUJEME! 

                                  

                                       OLYMPIÁDA V ĆESKÉM JAZYKU – okresní kolo  

Okresního kola Olympiády v českém jazyku se zúčastnila Lucie Roubínková a Vojtěch Fišar z 9.A. 
Výsledky jsme do uzávěrky tohoto čísla neobdrželi.   

                                                                     

                                        BALTÍK – sout ěž v programování – regionální kolo Čechy sever 

21.3 se Baltíci – Matyáš Fiala, Emil Kněbort, Jiří Růta, František Dědek (4.A) a Richard Král  
(3.A) - opět rozjeli do Prahy, aby hájili barvy naší školy v soutěži v programování. Výsledky zatím 
neznám



 



                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             

                         A.Zítková 3.A 
 
Najdi t ři slova: 
B L E D U L E 
L K Q S Ť E M 
E U Š D Q H D 
S P T Á K L O 
E M W V L A Z 
 
                               A.  Kroužek 3.A 
 
KŘÍŽOVKA S VTIPEM 
 
Potká kamarád Pepu. "Tak co, už ses konečně oženil, nebo si ještě pořád vaříš sám?" ptá se Pepa. 
 
Odpověď v tajence: "………………………………….!" 
 
1.  Kluci si pletou ..., aby mohli vyšupat holky.  
2.  Tání sněhu na jaře se jinak říká… 
3.  Svátky, o kterých se chodí koledovat. 
4.  Roční období, které právě teď máme. 
5.  Na jaře se ….. probouzejí ze zimního spánku.  
 

 
            

 
 
OSMISMĚRKY :  
 
 Najdi ro ční období: 

O R A J L P 

S A O L I O 

N M T É P D 

E I O T O Z 

S Z P O D I 

Z Z O G A M 

              
1.                      
2.                    
3.                        
4.                  
5.                     
              


