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   No, a je to za námi. Termit, který právě držíte v ruce, má totiž pořadové číslo čtyři, a je tak 
posledním Termitem v tomto školním roce. Někteří z nás jsou tu již dlouho, a jiní zase letos 
prvně a vy teď máte možnost porovnat jejich první a čtvrté číslo. Zlepšili se nějak? Já osobně 
myslím, že ano. 
      Již tradičně si deváťáci dělají na konci školního roku své vlastní číslo a ani letos to 
nebude jinak. Doufám tedy, že se vám bude taky líbit.   Hezké čtení vám přeje  
                                 Honza Havrda    
 
 

Léto 
   Léto je pro mě nejoblíbenější, protože je teplo a dá se 
dělat dost věcí. Jako třeba jít s několika přáteli k bazénu. 
Právě stojím na kraji bazénu a koukám kolem sebe. Je tu 
dost lidí, co si také užívají léto na koupališti jako já. Jsou to 
lidé staří, mladí ale také děti. Okolo bazénu to je pokryté 
zelenou trávou, na které mají všichni potřebné věci jako 
jsou ručníky, deky atd.          Nejlepší je krámek, c o stojí 
kousek u bazénu.Prodávají v něm  zmrzlinu. Bazén cítí 
vůni té zmrzliny, ale nemůže si dát, protože se v něm koupe 
hodně lidí.  
Kousek od bazénu stojí už pěkně dlouho skokánek, který 

shora dohlíží na všechny lidi. Sem tam se proběhne i voda v bazénu, aby jí nebylo takové teplo.      
                                                          Vojta Vrabec 8.A 
 
 
 
Léto        
Procházím se po pláži a kochám se bohatou přírodou. 
Zlatá zrníčka písku mě pálí do nohou, sluneční paprsky 
líbají mé tělo. Jdu se ochladit do klidné vody, kde si 
ještě před okamžikem hrály výskající děti a staří lidé 
relaxovali na vodních člunech. Jdu dál, jsem 
v omamném borovém lese plném neodolatelných vůní. 
Pod sebou cítím pichlavé jehly pánů toho lesa, kteří 
vzhlížejí k nebesům a dávají najevo svou vznešenost. 
Slunce už je v půli cesty a nesnesitelně pálí, proto jdu 
hlouběji do lesa. Sice už ztratil svou chladnou povahu, 
ale stále lepší tady, než na zlaté zemi. Zastavím se a 
rozhlížím, kudy dál. Ptáci a jejich královský zpěv  mi 
zpívají do kroku a hlásí, že se bude chtít slunce schovat 
za horizont. Vracím  se zpět na pláž, tentokrát na romantické místo s hvězdami i na zemi. Jen malý 
kousek to kazí, oheň, který vzplanul pro naši večeři.  
Takto jsem prožila jeden den z mnoha jiných, tak krásných jako nikdy jindy v roce. 
                                                                                                                                  Lucie Fainová 8.A 
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PRÁZDNINOVÉ   ČAROVÁNÍ   
připravila 4.A 

 
Čáry, máry, otěže, ať vyhrávám soutěže. 
Čáry máry černá tůň, ať přede mnou stojí kůň. 
Abraka dabraka, starej hrnek, chci mít šálek zlatých zrnek. 
Abraka dabraka, dívčí román, ať neštípe starej komár.          Čarodějka K.Farská  
 
                            Čury, mury lavice, ať je z tebe opice. 
                            Čáry, máry srst a chlupy, ať jsou tady velcí supy       
                                                                                        Kouzelnice M. Křížková  
Čáry, máry bašta, ať je ze mě Einstain! 
Čáry ,máry, list a pilku, ať už umím násobilku! 
Čáry, máry rohlík ať, je z tebe chodník.              Čaroděj M. Fiala  
 
Čáry, máry velký třesk, ať jsou hrnce samý lesk. 
Čáry, máry prasátka, ať mám doma zvířátka.  
    Vědmička M.Rotková 
                                                                              
Fáry, čáry metlička,  
ať je z tebe sklenička. 
Čáry, fáry krámy,  
ať tady jsou stébla slámy. 
Tuky krámy, samý vztek,  
ať je z tebe hrnek teď! 
   Zaklínačka                                                                                
K. Vrátlová 4.A 
 
Čáry máry vřes a černý les,  
ať v pokojí sedí živý pes. 
Čury, mury fuk,  
ať je z tebe kluk. 
Čáry máry, kopec hnoje,  
bude to fena, bude moje.   
       Mistryně magie   
        D. Nováková  
                                                                              
Čáry, máry babifuk,  
ať je tamhle bublifuk. 
Čáry, máry bílá tvář,  
ať je tady odborář. 
Čáry, máry babibum, ať je tady nový dům. 
Čáry, máry babrdlík ať je z tebe tajtrdlík. 
Odpočítej hodiny, ať už máme prázdniny 
                                          Věštkyně  N.Holubová  
 
 



 
 

V posledním čísle v tomto školním roce jsme se rozhodli udělat anketu o zaměstnancích školy. Anketu 
jsme dělali pouze na druhém stupni a ve třídách jsme položili následující otázky: 

1)Jaký je váš nejoblíbenější zaměstnanec školy? 
2)Jaká učitelka má podle vás nejpřísnější hodnocení? 
3)Který zaměstnanec školy má podle vás nejhezčí styl oblékání? 
4)Který zaměstnanec školy je vám nejsympatičtější? 
5)Ze kterého zaměstnance školy máte největší respekt?
 

  Vítězové první otázky jsou: 
1. místo-paní učitelka Štefanová (13 hlasů) 
2. místo-paní učitelka Drozdová (12 hlasů) 
3. místo-pan školník Dopita (7 hlasů) 
 
Vítězové druhé otázky jsou: 
1. místo-paní učitelka Pospíšilová (19 hlasů) 
2.místo-paní učitelka Řezáčová (10 hlasů) 
3. místo-paní učitelka Drozdová (7 hlasů) 
 
Vítězové třetí otázky jsou: 

 
 
Vítězové čtvrté otázky jsou: 
1. místo-paní učitelka Štefanová (15 hlasů) 
2.místo-pan školník Dopita (10 hlasů) 
3. místo-pan učitel Fiala (9 hlasů) 
 
Vítězové páté otázky jsou: 
1. místo-pan učitel Fiala (11 hlasů) 
2.místo-paní učitelka Králová (9 hlasů) 
3.místo-paní učitelka Drozdová (8 hlasů)

1 .místo-paní učitelka Štefanová (27 hlasů) 
2. místo-pan školník Dopita (14 hlasů) 
3. místo-paní učitelka Rucká (4 hlasy)                                      Zpracovali : D.Šorejs, M. Vojteková 

 

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. Jaké í/ý se píše ve slově mlí/ýt ? (měkké i, není to vyjmenované slovo)  -                                        

4x měkké i  3x tvrdé y 

2. Co objevil Marco Polo ? ( nic, byl to cestovatel)  -   1x Severní pól      2x spisovatel 

3. Co zastaví  padání vlasů ? (podlaha)  -    2x přípravek     3x šampon    1x ostříhání 

4. Když  předběhnete posledního, kolikátý budete? (poslední se předběhnout nedá) -                                        
4x předposlední    2 x žádný 

5. Jak dlouho trvala stoletá válka? (116 let) -  5x 100 let      1x 116 let   1x 50 let 

6. Čím je blíže, tím lépe je to slyšet. Co je to? (zvuk) -                                                                         

3x člověk      2x zbraň    1x rádio   1x rozhlas    

7. Co má každý kalendář na konci? (ř) -  3x  jména      2x datum   2x svátky 

8. Z chlupů kterého zvířete se dělá tzv. velbloudí kartáč ? (z veverky)                                             

5x z velblouda      2x z umělé hmotyPatří ti to, ale tví přátelé to používají víc než t y. Co je 

to?  (Jméno)-                                                         2x propiska      4x jméno    2x e-mail                                    

Radek Ludvík a Andrea Honzejková  



TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS ONO…. 
 

Čím jsme chtěli být? 
 

     Zamysleme se na tím, čím jsme chtěli být, když  jsme byli malí a chodili jsme do školky. Říkali 
jsme např., že chceme být presidentem, veterinářem nebo astronautem?                                     
     Domnívám  se, že skoro všechny děti si vybíraly svou budoucnost zajímavou a pokud možno bez 
nudy. Pojďme se zamyslet např., nad tím, jestli se astronaut někdy nudí. Předpokládám, že ne, protože 
celý život objevuje nové věci, které jiní lidé nikdy neuvidí. To dělá astronauta jedinečného. 
     Jako děti jsme všichni věděli, že když si vybereme zajímavou budoucnost jako astronaut nebo 
president, budeme výjimeční, protože je to zajímavé povolání. Jenže nikdo z vás si neuvědomil, že to 
chtějí všichni. Ale od dětství do dospělosti máme ještě hodně času si své povolání správně vybrat. 
     Čím bychom tedy chtěli být nebo čím jsme dnes, když už jsme z malých dětí vyrostli? Přejeme si 
pořád ta stejná povolání? Domnívám se, že ne, protože jsme už vyrostli a přemýšlíme spíš nad tím, na 
co máme znalosti a zkušenosti a na co naopak ne. 
     A tak si myslím, že přání a sny o zajímavé budoucnosti zmizely, když jsme dostali rozum. 

      K.Bulušková 8.A 
 

Čím bych chtěl být a proč? 
 

   Také jste zvědaví, jaké povolání budete vykonávat? Nebo máte povolání vybrané, ale bojíte se, že 
neuspějete? Bude vás vaše povolání bavit? Budoucnost je otevřená jako kniha, kterou sami píšete! 
   Já vůbec nevím, o jaké povolání bych měl zájem, nebo které by mě bavilo. Zamysleme se tedy nad 
tím, jaké povolání by bylo vhodné. Určitě takové, kterým bychom se uživili. Tak se na některá taková 
povolání podíváme a budeme se snažit určit, jestli takové povolání bude dobré.  
   Předpokládejme, že by se z nás stali úspěšní a bohatí podnikatelé. Peněz bychom měli hodně,  
ale i někomu jinému by se mohly líbit naše peníze a lehce bychom se mohli stát cílem vraždy nebo 
atentátu. Chcete snad takový osud? Já určitě ne! Domnívám se tedy, že být až moc bohatý nepřinese 
nic dobrého. dle mého názoru se vyplatí dobrý, ale ne přehnaný plat. Ten má spousta lidí, a proto by 
nebyla velká pravděpodobnost, že nás někdo zabije. Teď ještě vybrat to povolání! Když se nad tím 
zamyslíme, určitě nás něco napadne. 
   Mě jako první napadlo  být doktorem. Ale měli byste zájem o takové povolání? Pokaždé, když byste 
chtěli jet na delší dovolenou, museli byste sehnat někoho, kdo by vaše pacienty ošetřil za vás. Ale to 
nejhorší, museli byste přijímat i pacienty, kteří se třeba měsíc nemyli. Za toto povolání  byste dostávali 
dobré peníze, ale přesto, chtěli byste toto povolání dělat? Já ne! 
   Ještě mě napadá pár povolání, která byste mohli dělat: pyrotechnik, právník, poslanec, a manažer.  
Co vy na to, že bychom byli pyrotechniky? Toto povolání je o adrenalinu a někteří lidé to mají rádi. 
Ale to nebezpečí, co by nám hrozilo? Kdyby někde někdo našel bombu, kterou bychom měli 
deaktivovat, šlo by nám o život! Stačila by jedna jediná chybička, bomba by vybuchla a my bychom 
byli mrtví. To snad chcete umřít? Každý  jednou zemře, ale zemřít takovou blbostí, to se mi nechce! 
   Teď se zamysleme nad právníkem. Každý z nás určitě chce, aby když se dostaneme do problému, 
jsme měli osud pouze ve vlastních rukou a nesvěřovali to úplně cizímu člověku. Právníkovi. 
Domníváte se, že právník má jen same výhody? Tak to vás vyvedu z omylu! Myslíte si, že je správné 
obhajovat někoho, kdo zabil mnoho nevinných? Mně to příjde odporné obhajovat někoho takového. 
   A teď poslanec. Uvažujme. Musí být příjemné potkat se například s prezidentem osobně. Ale pokud 
budeme poslanci, budeme se muset zúčastňovat mnoha schůzek a jednání. Takže bychom neměli moc 
času na rodinu. A navíc se mezi poslanci šíří korupce. Myslíte si, že se do ní nezapletete? Kdyby se 
náhodou stalo, že se do ní zapletete, můžete jít do vězení! To snad chcete? 
   Nyní manažer. Určitě je příjemné, když pod sebou mate spoustu podřízených. Ale cesta na tuto  
pozici je hodně kamenitá. Začneme jako dělníci a pak nás možná povýší. Je tam hodně “možná”.  
    Já mám radši jistou cestu. Počkám si, kam mě osud zavede. Každé povolání má své pro a proti. 
Později si uvědomím, jak velké výhody a nevýhody to jsou. Z těchto povolání bych si vybral asi pozici 
manažera. Uvidím, snad mi čas pomůže s volbou povolání! 
          Petr Horák 8.A 



 

DRBY HVĚZD                                                                   DRBY ZE ŠKOLY 

Katy Perry je posedlá mimozemšťany.                    Lukáš Dědek si konečně našel dívku.                    

Justin Bieber koupil luxusní rezidenci.                                    Aneta Kněbortová se přestěhovala.  

Ben Cristovao už není s Monikou Bagárovou.                     David Češka nosí v létě zimní boty. 

Brad Pitt a Angelina Jolie se zasnoubili.                                  Pepa Špaček se zamiloval do K.Buluškové. 

Selena Gomez je těhotná.                                                         Dominik Šorejs odpovídá na otázky rameny. 

                                                                         Anketa 

Udělali jsme anketu  mezi žáky 8. a 9. Tříd na  téma  prázdniny. Otázky byly dvě: 
1.Jaké je místo, kde jste byli o prázdninách, se vám líbilo a doporučili byste ho svým kamarádům? 
Žáci by vám doporučili: Aquapalace Praha 
                                         Chorvatsko 
                                         Obří sud 
                                         Tábor Bílý Potok 
2.Kam byste chtěli jet nebo kam jedete o prázdninách? 
Nejčastější odpovědi byly: Tábor Bílý potok  
                                             K moři 
                                             Chorvatsko 
                                             Španělsko  
 

 Sněhurka a lovec 

Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize Theron) se lstí vetřela do přízně krále prosperující a 
mocné říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. 
Ravenně ale podle proroctví kouzelného zrcadla stojí ve štěstí 
nevlastní dcera Sněhurka (Kristen Stewart) a posedlost vlastní 
krásou, kterou by si ráda uchovala navěky. Všechny problémy 
by vyřešila Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z 
domácího vězení do Temného lesa, odkud se ještě nikdo živý 
nevrátil. Ale královna potřebuje mít jistotu, a tak si najme 
odvážného lovce (Chris Hemsworth), který dostane za úkol ji 
vystopovat a přivést zpátky. Jeho sebevražednou misi 
komplikují nejen podivuhodní obyvatelé, kteří les obývají, ale 
také to, že Sněhurka není jen tak obyčejná holka. Klidu na práci 
lovci nepřidává ani statečný princ (Sam Claflin), jenž pro ni má 
slabost už od dětství, a hlavně partička sedmi trpaslíků, kteří 
sice nejsou tak roztomilí jako Prófa a Stydlín, zato se umí 
náramně ohánět se sekyrou a vědí, že se Sněhurkou jim svitla naděje na záchranu temnotou 
zmítané říše.     
 
                                                                                                                        Zpracovaly:  Bulušková, Kosinová 



  

 

Nejvyšší člověk všech dob Robert  Wadlow 

měřil 272 cm.  Narodil se 22. února  1918. 

Zemřel  15. července  1940. Bylo mu pouhých 

22 let. 

 

 

 

Dvaasedmdesátiletý Nepálec celý život 

bojoval se svou výškou, nikdy totiž nepřesáhl 

velikost novorozence. Měří:  54,6 centimetrů. 

 
 

                                 VTÍPKY    
                                                                

*„V čera jsem si u vás koupila tužkové baterie,“ svěřuje se blondýnka v trafice. „No a?“ reaguje 
prodavač. „A vůbec nepíší!“* 
 
*„Chuck Norris dokáže vysypat prázdný koš.“* 
 
*„P řijde pan Novák do lékárny a povídá lékárníkovi: "Chtěl bych něco na zub."* 
 
*"Ale to jste zde špatně, musíte vedle do lahůdkářství."* 
 
*„Pozdě večer: „Maminko, maminko, tatínek je zase opilý?“ „A jaks to, dceruško, poznala?“ Je v 
koupelně a holí zrcadlo...“* 
 
*„Táta říká synovi: "Tak chlapče, už je ti 15, je na čase, abychom si trochu popovídali o sexu." 
Syn: "Tak fajn, tati, co chceš vědět?" 
 
*Chlapeček volá na paní přes plot: „ Mohla byste mi prosím podat můj šíp?“ 

"Ale jistě a kde je?" "Má ho v zádech vaše kočka.“* 
 
 
 
Největší obytný dům světa byste našli v Bruneji. Je pětkrát větší než 
Václavské náměstí.  
Dům patří brunejskému sultánovi a je to opravdové monstrum. 
Rozkládá se na 200 tisících metrech čtverečních a sultán v něm má 
1788 místností (včetně 257 koupelen). 
                                                                         Created By Čenda 



 

 

 

 

 

ČESKÝ RÁJ 

TURISTIKA - Český ráj nabízí širokou škálu možností pro provozování aktivní turistiky. 

Nachází se zde rozsáhlá síť značených tras pro pěší turistiku a stezek pro cykloturistiku. 

SPORT - Skalní města jsou doslova rájem pro milovníky horolezectví. V Českém ráji 

naleznete i místa vhodná pro paragliding. Velké množství rybníků, řek a koupališť 
nabízí možnost koupání. V případě nepříznivého počasí můžete navštívit kryté bazény. 
Na vybraných vodních plochách lze provozovat další vodní sporty, jako například rafting, 
windsurfing, projížďky na loďkách, potápění. Obdivovatelé koní mohou zavítat do 
jízdáren. V různých sportovních zařízeních najdete tenisové kurty, golf, minigolf, fit 
centra, kuželky, sauny, solária, squash a hřiště na volejbal. V krásné přírodě můžete 
rybařit, houbařit, jsou zde také ideální podmínky p ro myslivost. Vyhlídkové lety vám 
umožní pozorovat nádhernou krajinu z ptačí perspekt ivy. 

VÝLETY - Skalní města Hruboskalsko, Klokočské a Betlémské Skály, Prachovské skály, 

Borecké skály, Ddrábovna, Kalich – Chléviště, Příhrazské skály, Sokol, Susché skály, 
Vranovský hřeben jsou doslova rájem pro horolezce a pěší turisty. Obklopí vás velké 
množství skalních útvarů, které dávají prostor vaší fantazii. Místa dalekých rozhledů 
Hlavatice, Kozákov, Kopanina, Čeřovka, Mužský, Tábor, Zebín, vám umožní pohled na 
nádhernou čistou přírodu Českého ráje. Podtrosecká údolí, Bartošova pec – Ondříkovické 
propadání, Údolí Jizery a galerie, údolí Plakánek, vás okouzlí okolní přírodou stejně jako 
Věžický rybník, Jinolické rybníky, Bílý rybník, Černý rybník, Žabakor, Jezírko pod 
Táborem, ale i potoky Libuňka a Žehrovka. Zdejší ob last nabízí spoustu dalších 
přírodních zajímavostí, k nimž patří například Bozkovské dolomitové jeskyně, Káčov, 
Libosad, Rváčov, Semtínská lípa, Svatá Anna. 

MALÁ KŘÍŽOVKA NA ZÁVĚR 
 

1. Rodiče jsou maminka a …? 
2. Zvíře, které dává mléko. 
3. Jaro, léto, podzim a zima jsou čtyři roční období 
4. Zvíře s chobotem a ušima jako plachty. 
5. Část lidského těla. (horní končetina)    

 

 

 

 

 

VYPRACOVAL: ROBIN KRAUS 
 Jezdíte o prázdninách na  _________________ ? 



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

 
 
1. Termit tentokrát cestuje (píše) o Koupalištích (C), nebo o Českém Ráji. (P)   
 
2. Nachází se zde rozsáhlá síť značených tras (R), nebo hodně bufetů. (E) 
 
3. Skalní města jsou doslova rájem pro milovníky přírody (S), nebo horolezectví. (Á) 
 
4. V Českém ráji naleznete i místa vhodná pro paragliding (Z), nebo rodiny. (T)  
 
5. V případě nepříznivého počasí můžete navštívit kryté hotely(O), nebo bazény. (D) 
 
6. V různých sportovních zařízeních najdete tenisové kurty (N), nebo aquabely. (V)  
 
7.  Vyhlídkové lety vám umožní pozorovat nádhernou krajinu (I), nebo budovy. (Á)  
 
8. můžete jet na výlet do skalního města Český Dub (N), nebo Hruboskalsko. (N) 
 
9.  Zdejší oblast nabízí spoustu dalších přírodních zajímavostí(Y), nebo památek. (Í) 
 
 
        Všichni se těšíme na letní _____________________________ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                         Vypracovala :  Petra Štruplová 



 

 

Čau, už jsme tady počtvrté, v tomto dílu se budeme věnovat modernímu autu, které bylo vyrobeno 
v Itálii. A jak správně myslíte, dnes se budeme zabývat slavným Ferrari 458 Italia. Vyrábí se od roku 
2009 až dodnes a je to dvoudveřové cupé. Je nejlepším ve své řadě. 

Údaje o Ferrari 458 Italia: Délka: 453 cm, Šířka: 194 cm 
Max.rychlost:  325 km/h,  Z 0-100km/h:  3,4 s 
4X  airbag, Výkon 425 kW= 578 koní, a Ferrari stojí okolo 4 750 000 (Zaokrouhleno). 
 
Délka :452,7 cm  
Šířka : 193,7 cm 
Výška : 121,3 cm 
Interiér: 
kožená sedadla, autorádio s CD, posilovač řízení, multifunkční volant, nastavitelný volant, palubní 
počítač, centrální zamykání na DO, auto alarm, imobilizér, otáčkoměr, elektrické ovládání oken 
vpředu, kontrola poklesu tlaku v pneumatikách 

 
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Filip a Vondrák 



Matrix 

 
Nikdo ti neřekne, co přesně Matrix je. Musíš to vidět sám 

OTNV: (Obvykle Trapné a Nudné Varování): 

-Pokud zarputile odmítáte zhlédnout tento kult, přestože máte možnost, měli by vás zavřít, odebrat vám majetek a děti, 

odvézt vás do Bohnic a nalepit vám nálepku „sebepoškozovatel“. 

 

 
 

Režie: Lana a Andy Wachowski 
 
Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving 
 
Už mě nebaví vám prostě vyjmenovávat všechny superlativy těchto vyvolených snímků. Žijící legendy si zaslouží něco lepšího. Takže jsem se 
rozhodl. Povím vám, jak by měla vypadat správná nostalgická momentka z dětství. 
 
,,Seš mrtvej, vole!“ ,,Ne, já jsem Terminátor, blbečku!“ Děti kolem mého věku běhaly po sídlišti a roztomile se zabíjely navzájem. Nechápal 
jsem, proč já taky nemůžu mít plastovou brokárnu z hračkárny a nemůžu se vesele připojit do jejich zběsilé palby. Vždyť jsem viděl tolik filmů 
s Arniem Schwarzenegger, že bych mezi nimi určitě vynikl a byl bych za odborníka! Mamka však nikdy nebyla zastánkyně násilí a už vůbec 
nechtěla svoje děti nakazit něčím tak prohnilým. Z dnešního pohledu jí to vůbec nemůžu mít za zlé. 
 
Podstatné však bylo, že tenkrát jsem nečetl žádné časopisy, v televizi nebylo nic zajímavého pro oči sedmiletého kluka a internet? Ten v Česku 
prakticky neexistoval. Matrix byl však výjimkou. O Matrixu bylo slyšet z úst snad každého staršího kluka. Největší týpci z celého sídliště ho 
viděli, někteří dokonce v kině. Každý, ať už ho skutečně zhlédl, nebo si jen vymýšlel, o něm však mluvil stejně. Bylo to boží dílo. Nebyl to 
obyčejný trapný film, na který jste se večer dívali s rodiči. Jakmile jste se někoho z nich zeptali na Matrix, okamžitě přestal v jakékoliv činnosti, 
na obličeji se mu roztáhla maska posvátného údivu a začal o něm mluvit. Někteří začali hezky od chvíle, kdy s tatíkem nasedli do auta a 
vypravili se do Liberce, jiní šli hned na branku a vytáhli ty nejlepší akční záběry a chvaty, které s uměleckou přesností vyšperkovali do 
dokonalosti. 
 
Snažil jsem se, opravdu jsem se snažil se k Matrixu dostat. Ačkoliv jsem však po určitém úsilí překonal největší zábranu (mamka), Matrix se 
nehrál v kinech a ani v půjčovně nebyl k nalezení. Nezbylo mi nic jiného, než se vzdát pátrání po tomto svatém, nikdy nepoznaném, grálu. Ve 
stínu běžných starostí a šedivé školy jsem se přestal trápit z této katastrofy a znovu jsem se vrátil do života. Moje duše však byla zničena tímto 
zklamáním. Nikdy mě moc nelákaly reklamy, nechtěl jsem nic, co měl každý jiný kluk a nestěžoval jsem si na svoje hračky, jenže Matrix byla 
v postatě kulturní povinnost. Věděl jsem, že bych potom mohl celý den diskutovat spolu s ostatními o tom, jak výtečný film to byl. Musel jsem 
ho vidět. Klidně na malé obrazovce u babičky s mizerným zvukem, bylo mi to jedno. 
 
V sobotu měl být dobrý oběd, protože ho neměla vařit mamka (dělám si srandu). Normálně jsem nikdy moc nemusel ježdění k mamčiným 
kamarádkám na oběd, ale dnes byl jeden z těch smutných dnů, kdy jsem měl zakázaný počítač, takže jsem byl tak zdrcený, že mi vlastně bylo 
všechno úplně jedno. U „tety“ (tak se říkalo všem mamčiným kamarádkám) jsem se neskutečně nudil. Teta neměla děti, tudíž zde nebylo nic, 
s čím bych si vyhrál. Venku pršelo, takže odpadla i možnost prostě si jít provětrat hlavu. Nějakou dobu jsem přes rameno pozoroval strejdu, 
hrajícího nějakou hru, kterou jsem neznal, ten se však bohužel rozhodl odejít a počítač vypnul. Loudal jsem se po domě a hledal něco 
zajímavějšího, než jen mamčin rozhovor v obýváku.  
 
Doloudal jsem se až zase zpět do pěkně zařízeného obývacího pokoje a prohlížel jsem si výstavní televizi s masivní úhlopříčkou a velkými 
reproduktory, o jejichž hlasitosti nebylo žádných pochyb. Několik poliček ve skříni nad obrazovkou bylo zaplněno obaly od filmů. Něco už jsem 
přečetl, ale spíše jsem je kontroloval podle obrázků na obalu. Neznám, neznám, neznám, o tom jsem slyšel, to jsem už viděl….Matrix….Ten 
zelenavý nápis tam opravdu stál a já poznal hlavního představitele ve slušivém obleku s černými brýlemi. Zapomněl jsem na jakoukoliv známku 
stydlivosti a prostě jsem se zeptal tety. Mamka se sice trošku zděsila, ale nebude přece odporovat hostiteli v jeho domě. Usedl jsem do 
výborného křesla, postaveného skvěle hned před obrazovkou. A potom to začalo. Jen jsem tiše seděl a očekával největší pecku na světě. Během 
těch dvou hodin jsem nevnímal absolutně nic, kromě televize a dění na ní. Hranice obrazovky vyhrazovaly celý můj svět. Nikdy v životě už jsem 
se u žádného filmu necítil tak, jako tenkrát u Matrixu. Nerozuměl jsem podivným dialogům ani zvláštnímu světu. Jenže to mi absolutně 
nevadilo. Když přišla na scénu pasáž, ve které se rozstřílí celá hala za pomoci spousty zbraní, byl jsem pouze v transu. Mohli byste si vzít 
motorovou pilu a uříznout mi ruku, nevadilo by mi to. Hlavně jsem to musel dokoukat. Následujících několik let jsem Matrix viděl 
nespočetněkrát. Už to nikdy nebylo takové, ale perfektní film to byl stále. Možná mě změnil k horšímu, možná jsem mohl vidět svět jinak. Ale 
už je to tak, jak to je a já jsem za to rád. Možná Matrix dnešní generaci neosloví, možná jim přijde zastaralý. Ale oni nikdy nepochopí jeho 
hodnotu. Já ano a jsem na to hrdý 
 
                                                                                                                                                             Vojtěch „dneska prostě jen“ Fišar 
 
 
 



PEKLO FREE HER  

Muhehehe….. peklo FREE her pokračuje ještě epičtěji nežli dříve!!!! Dnes tě budeme provázet jednou suprovou 
záležitůstkou, která má název….. Bloodline Champions!!! 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 WoW, 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 Bloodlinů a říkám vám, tohle bude pěknej zážitek, ze 
kterýho budete tahat čelist po zemi ještě měsíc po tom, co jen koutem oka zavadíte o násilnost a rychlost bitev 
v Bloodlinech!! 

Bloodline Champions  

Rád bych vás uvítal u dalšího nářezu FREE on-line her! A nyní se posaďte, nasaďte si brýle a čtěte NÁVOD, 
aby nám zas nechodily dopisy se stížností, že nefungují! 

 

1.  Začneme naši dlouhou pouť ve vaší vyhřívané židli pevně usazené u počítače.  Svým ukazováčkem 
spusťte počítač… Nestrkejte ho do USB, ale zmáčkněte ten velkej čudlík… Ne na klávesnici, ale na 
bedně! Pokud nejste schopní pochopit toto, tak si jděte raději číst příběh o ošklivém káčátku, jak 
nenašlo čudlík, kterým se zapíná počítač!  

2. Spusťte si internet, nebo spíše mozillu firefox a najeďte na stránky bloodlinechampions.com, zde si 
najděte odkaz pro stáhnutí a stáhněte si hru. Ne opravdu to nenajdete na P…. stránkách. 

3. Po stáhnutí spusťte hru a nainstalujte ji, pokud jste to již udělali, tak si spusťte nainstalovanou hru a 
počkejte tak týden, než se vám stáhnou všechny updaty… 

4. Poté co se vám tyto updaty stáhly, tak se ujistěte, že ještě žijete, a pokuste se spustit hru. 
5. Ahááá…. Chybička se vloudila, nemáme totiž účet. Prosekejte se přes džungli lagů a dostaňte se opět na 

oficiální stránky Bloodline Champions a založte si účet! 
6. Po založení se pokuste přihlásit… Opravdu nevím, co zase děláte na těch P…. stránkách. Vždyť tu 

instalujeme hru!! 
7. Po přihlášení se pokuste zvolit nejoriginálnější jméno svého hrdiny! Například jako já a můj „Pan 

Dortíček,“ poté se pokuste prokousat tréninkem. 
8. Po splnění „tréninku“ jste již plně uveden do světa Bloodline, takže vyčůrat, vyčistit zoubky a pak 

nonstop pařit až do rána!!! 
9. Po splnění toho chalenge si už hrajte podle libosti. 
10. Le my tímto končíme návod!!! AWOOGA!!! 

 Nyní se dostáváme k naší nejoblíbenější části… RECENZE!!!! Napněte každý sval na vašem oku a zakousněte 
se do naší, naprosto dokonalé, recenze! 

Bloodline Champions je hra postavená na podobném základu jako LoL, jen tam chybí 3liny, minioni a hodinové 
napínavé boje! Zkrátka je to jednodušší provedení LoL. Hrajete za jednoho hrdinu, kterého si sami vyberete, ale 
je zde poněkud omezenější výběr. V této hře se můžete seznámit celkem s 26 hrdiny, kteří byli podrobeni 
brutálnímu vývoji a vymazlování, tak aby byli co nejsilnější, ale aby byli porazitelní, když takto stvoříte 26 
hrdinů, je jasné, že je o zábavu postaráno, a navíc se v jedné hře v jednom týmu může potkat více stejných 
hrdinů, takže tým poskládaný z healerů se dá umlátit asi stejně dobře, jako kdybyste házeli kamínky na tank! Ve 
hře jsou hratelné 4 základní classy a to Healer, Melee, Tank a Ranged  

  

 

 



Healer 

-základní složka každého dobrého týmu. Jeho práce rozhodně není tak nudná jako ve WoW, protože když se tady 
healer utrhne ze řetězu healů a shieldů, tak je to krvavější než Texaský masakr motorovým HEALEM, přestože 
to většinou dopadá tragicky pro tým, ve kterém se tento healer utrhl. I když existují výjimky jako například 
Blood Priest, který má dmg jako matka s dobře napřáhnutou vařečkou!   

Melee 

-jedna ze dvou možností pro tým, který chce zvítězit, protože melee dávají dmg, na což nestačí ani náš obtloustlý 
Blood Priest, nebo nezničitelný tank jako je Glutton. Úděl melečka je rozdávat rány a sám je nedostávat.  
Pořádné melee dává dmg tak enormních výšek, že má občas co dělat i tank, například Harbinger je snad s dmg 
postavený nebo co! Ten k vám skočí, hodí vám do xichtu shadow ball a pak vás umlátí svou minikosou!  

Tank 

-další důležitý člen týmu, který lační po vítězství! Absorbuje dmg, tak aby jej neschytávali melee, healerů a 
ranged z jeho týmu. Zkrátka je to něco jako betonová panenka, o kterou si má protivnický tým rozbít zuby, a 
mezitím, co si je budou rozbíjet, se mají melee a range z jeho týmu pokusit zmlátit nepřátele do kuličky! Můj 
nejoblíbenější tank a také jediný hrdina, kterého vlastním, je Inhibitor. Runový válečník vraždící a tankovací bez 
milosti. 

Range 

-druhá z možností pro tým. Místo Melee si můžete sehnat dobrého range, který je schopný odstřelit nepřátele 
dříve než se k nim dostanou. Igniter je prakticky tváří celých Bloodlinů. Dává enormní dmg, a když se mu nabije 
ultimátní útok, tak projede arénou a za sebou zanechává pouze mrtvé nepřátele! 

 

Igniter (Vajíčko jak se mu říká hovorově) 

 

 

 

 

Všechny souboje těchto pozoruhodných hrdinů se odehrávají v arénách 3v3 nebo 5v5, pak je také možnost 
založit si Ranked Tým. Je již jen na vás, koho si tam přizvete, za výhry se dostáváte v tabulce výš a výš. Moji 
kámoši se dostali až do stříbrné ligy a to je opravdu výkon, ne že bych se tak daleko nedostal, jistě že jsem byl 
také ve stříbrné lize, jen podstatně níže v žebříčku.  

Tímto bych zřejmě ukončil naši Recenzi na Bloodline Champions.  

Mé hodnocení k této hře je 8/10, a to protože ty boje jsou občas tak rychlé, že se ani nestihnete zorientovat a jste 
kaput.  

Hodnocení Pana Koťáka: 8 Igniterů z 10    

 
 

Spoustu zabitých žabáků naposledy přeje Honza „Koťák“ Kotek a Karel „Kyle“ Hejl  



Luštíme v knihovn ě 

 
Kategorie I – 3.-5.třída, celkem 41soutěžících, maximum 30 bodů 
30 bodů: 
 Kristýna Líznerová  (3.A) Matyáš Fiala (4.A)    Natálka Rotková (4.A)  

Jirka Havel (4.B)  Láďa Hartych (5.A)    Martin Peiger (5.A) 
 
29 bodů: 

Lucka Košková (2.A)    Monika Janečková (3.A) 
Radka Jiroušková (3.A)   Adéla Kolomazníková (3.A) 
Bára Večerníková (3.A)   Matyáš Khauer (4.B) 
Marek Landfeld (4.B)   Aneta Třešňáková (4.B) 
Aneta Březinová (5.A)   Nikola Domácí (5.A) 
Nikola Kalvodová (5.A)  Jan Kristofčák (5.A) 
Nikola Mařanová (5.A)   Ondra Polívka (5.A) 
Ondra Trojan (5.A)   Anna Vondráková (5.A) 
Adéla Šorejsová (5.A) 

 
Kategorie II – 6.-9.třída, celkem 20 soutěžícícch, maximum 48 bodů 
48 bodů: 

Jitka Košková (6.B)   Lenka Nedvědová (6.B) 
Pavla Pospíšilová (8.B)   Vašek Růta (8.B) 

 
47,5 bodů: Lukáš Ouda (8.B)           46,5 bodů: Martin Volf (6.B) 
 
46 bodů: 

Lukáš Roubínek (6.B)  Marek Hudec (8.B)             Petra Štruplová (8.B) 
 Vojta Vondrák (8.A)  Leona Menčíková (6.A)    Na 
 
Jedním z úkolů pro starší luštitele bylo vymyslet metafory (básnická vyjádření) na daná slova.  
A moc se povedly. Nechte se inspirovat! 
 
PAMPELIŠKA: slunce, které roste na louce, 
rozkvetlé slunce, slunce ve tmě, sluníčko, 
sluníčko zjara, zářící slunce, sníh na stonku, 
tyčka, na které je tisíce žlutých knih, co voní a 
práší se z nich 
 
HODINY:  očíslovaná palačinka, talíř se 
spálenými nudličkami, čas plynoucí přímo na 
dlani, jsou jak ubíhající voda, tik-tak na stěně, 
koláč měnící příchutě 
 
VELBLOUD: dvě chodící hory, tvor s břichem 
na zádech, pochodující kopečky, dva kopce 
vedle sebe, dvě hory v poušti, dvouhrbý kůň, 
kůň se dvěma sudy na zádech, pohodlné křeslo 
 
JABLÍ ČKO: červené srdce, dům pro zbloudilé  
pocestné, koule plná vitamínů, božská moudrost, rozpůlený zadek 
 
(M.Volf  6.B, P.Štruplová 8.B, L.Ouda 8.B, V.Vondrák 8.A, J.Roleček 8.B, M.Hudec 8.B, L.Roubínek 6.B, 

A.Honzejková 9.A, L.Nedvědová 6.B) 



Nejlepší čtenáři školní knihovny  
 

Julie Brázová 1.A, Jáchym Bráza 2.A, Andrej Huba 2.A, Tereza Kaprálková 2.A, 
Aneta Kroužková 2.A, Aneta Dostrašilová 3,A, Monika Janečková 3.A, Eliška Jírová 3.A, 

Adéla Kolomazníková 3.A, Kristýna Víznerová 3.A, Jan Musil 4.B, 
Lenka Nedvědová 6.B, Ilona Fortelná 6.B, Daniela Landfeldová, 6.B, Kateřina Zámková 6.B. 

 

 
 

Soutěž ve šplhu 
 

Dne 11. 5. 2012 proběhl už 9. ročník soutěže ve šplhu na tyči pro žáky I. stupně.  
      Soutěž byla rozdělena do 3. kategorií a celkem se jí zúčastnilo 36 žáků.  
 
I. kategorie byla určena pro žáky 1. tříd, kteří se zúčastnili v hojném počtu: 
 

Pořadí Příjmení Jméno Třída Čas [s]  

1. Kočí Tomáš 1.A 4,85 

2. Domácí  Pavla 1.A 7,94 

3. Davidová  Veronika 1.A 8,75 

4. Tkáčová Andrea 1.A 8,97 

5. Arlt Dominik 1.A 10,03 

 
II. kategorie byla určena pro žáky 2. a 3. tříd a mezi nejúspěšnější patřili: 
 

Pořadí Příjmení Jméno Třída Čas [s]  

1. Rybář Vojtěch 3.A 8,66 

2. Zítková Anežka 3.A 9,42 

3. Nagy Tomáš 2.A 10,06 

 
III. kategorie byla ur čena pro žáky 4. a 5. tříd a mezi nejúspěšnější patřili:  
 

Pořadí Příjmení Jméno Třída Čas [s]  

1. Hujer Tomáš 5.A 5,68 

2. Hrušovský Radim 4.B 7,35 

3. Hlavnička Lukáš 4.B 8,54 

 
      Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další ročník soutěže! 



VLASTÍK 
   Ve dnech 3. a 4. května jsme se zúčastnili vlastivědné soutěže VLASTÍK. Soutěž pořádala 
již pátým rokem ZŠ a MŠ Tatobity.  
Naši školu reprezentovali Agáta Hušková 2.A, Vítězslav Musil 3.A, Jan Musil 4.B  
a Nikola Domácí 5.A. Na děti tu čekaly soutěže, testy, kvízy, divadlo, hudba, hry a kreslení. 
V nich si soutěžící vyzkoušeli znalosti z vlastivědy a přírodovědy. Naše družstvo se umístilo 
na krásném 7.místě a odneslo si skvělé zážitky. 
 
A aby vám to nebylo líto, předkládáme něco ze soutěže: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A za odměnu si 
můžete vybarvit  
toto fantastické  
zvíře, které si 
       vysnila  
K.Vrátilová ze 4.A 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Místo, kde se lidé koupají, když je teplo 
2) Nástroj, na který se hraje, když se sedí u ohně. 
3)  Děti o prázdninách jezdí na dětský…? 
4)  Opakem léta je?  
5)  1. června je Den….?  
6) Orgán čichu je? 
7) Růže je ? 
8) Slavnost, kdy si děti oblékají masky.  
9) Tom a Jerry jsou kočka a …?        Autor: P. Štruplová

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉ BU SY  4.A RÉB USY 4.A   R ÉBU SY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŘEŠENÍ: jednal rychle, opice Ladislava bránila svá mlá ďata,Maxipes 
Fík,kv ětina, autobus, lodi čka, masožravka, králík, dev ětsil, Myšpulín, 
telefonát, levhart, televize, lesník, čuník,polárník, kapsa, komár, lis, 
bombardér, kokos, kamarád Šimon, dvanáctá hodina od bila, listonoš, 
koloto č, hradba, musím zp ět, kobyla má malý bok, pohlednice, 
pastelka, kosá ček, stropy, koší ček, žid, hradby, pasti čka, masopust, 
kostra, medv ěd, kapradí, šípek, škola čka, pýchavka,lednice, seník, pila 
(y=i). 



Křížovka -  A.Kolomazníková 3.A 

        ↓        

 1)  Hlavní město Čech je…                    (1  

 2)  V létě jezdíme na… (co?)                  (2  

 3)  Pyšný pták je…               (3  

 4)  V puse máme…                (4  

 5)  Jméno kluka (17.12.)               (5  

 6)  Rádi lížeme…                 (6  

 7)  Jméno holky… (1. 12.)               (7  

 8)  Koupeme se v…                  (8  

 9)  Letiště v Praze se nazývá…                    (9  

        ↑        

                
 →  Tajenka:      

                

Perličky z občanky (6.A) 

Co nosí muži do divadla?  - Kvádr- Společenskou mikinu 

Hádanky 

Je to hnědé HAF a je to doma… co je to?   (<- sep) 

Je to malé, hnědé a běhá to na kole v kleci… co je to?  (<- kečeřk)    Š. Koza  3.A 

Přesmyčky - A. Kroužek 3.A 

Měsíce  zelenina zvířata   rostliny  stroje     živé bytosti 

NLEDE                   EPAŘ                  SPE                      LTEJE                 TAOU                    APOCIJLT 

ROPSENIC              RKEVM     KLV                     ŽEŮR                  LAVK                   BČABKAI   

 

  …………………………………………………………………………… 



Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka: 
"Když ti dá maminka jednu žvýkačku a tatínek dvě, co budeš mít?" - "..." 

Jan Havrda 9.A 

 

Najdi v každé osmisměrce 8 ptáků 

1. Začátkem července začínají …                           

2. … je místo, kde se chytají ryby                        

3. Druhé roční období                          

4. V létě ….. pořádně pálí                           

5. V červenci dozrává na polích…                       

6. V létě kdy si dáme sladký červený                       

---------------------------------         ,           

7. Letní…. nastává 21. června                             

8. V létě máme 2 měsíce …… od školy                     

9. V červenci je dlouho do noci ….                        

10. Druh obilí (ž***)                           

11. ….. prázdniny trvají 2 měsíce                        

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

---------------------------------          D           

12. Třetí letní měsíc                            

13. V létě jezdíme na …. (ch***)                       



Komix 

        
 

       
 

       

Hráli: Kateřina Capoušková, Kateřina Lipnická, Simona Procházková, Vojta Vrabec, Richard Bradáč. 

Fotograf: Nikola Wokurková 

Čau 

Ríšo. 
Nazdar 

Vojto. 

Tak co ,už ses 

smířil s tím,že 

se stěhuješ? 

Ale jo, 

celkem to 

jde. 

Pojď za 

mnou, 

něco jsme 

připravili. 

Tak 

jdeme. 

Přišli jsme se  

rozloučit.  

Díky, že 

jste 

přišli. 

Nemáš 

zač. 

Mějte se 

hezky. 


