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 Aneta Jágrová 2.A 



Ahoj, milí čtenáři Termita. 
 
Než jste se stihli rozkoukat, je tady červen, voní louky, kytky, slunce i voda a prázdniny jsou na dohled. 
A tak se vám dostává do rukou poslední číslo školního časopisu Termit. Nějak se nám to semlelo, 
nápad následoval nápad, myšlenka myšlenku a toto vydání bychom mohli nazývat “zvířátkové”, 
protože mnoho stránek je věnováno právě chlupáčům. Ale určitě se pobavíte i poučíte. Nebude chybět 
ani většina našich pravidelných rubrik, vaše příspěvky a na závěr se taky dozvíte, do jakých soutěží se 
naši žáci zapojili během dubna a května a jak uspěli. Myslíme si, že v tomto ohledu se máme skutečně 
čím pochlubit. 
Spolu s posledním školním číslem, jak se už stalo tradicí, vydávají své vlastní třídní Termity deváťáci, 
kteří se tímto způsobem loučí s naší školou. Určitě jim spolu s námi popřejete prima kamarády              
i učitele v nových školách a co nejmíň překážek v osobním životě.  
Vykročte tou správnou nohou, deváťáci.             Za Termitiště vedoucí redakce Alena Banghová 
   
 

Činnost školního parlamentu v roce 2012/2013. 
 
Scházeli jsme se jednou za měsíc. Jednali jsme o fungování naší školy, vznášeli připomínky, 
pomáhali s organizací různých akcí. ( například pochod za historií Hodkovic, den otevřených 
dveří ve škole, rozsvěcení stromku na náměstí, vánoční besídka, vánoční trhy). 
Vytvořili jsme seznam oblíbených a neoblíbených jídel ve školní jídelně. V květnu a dubnu 
jsme zorganizovali „barevné dny“.  
 
Všem členům - S. Holubové, T. Nagymu, A. Kolomazníkové, A. Resslové, M. Fialovi,  
K. Farské, L. Hlavničkovi, P. Růtovi, A. Březinové, P. Třešňákovi, K. Kopecké,              
E. Pelešové, F. Hanusovi,  L. Majerčíkové, Z. Kořínkové, L. Karešové, M. Dudlovi,        
P. Horákovi, B. Žůrkové  a P. Štruplové -  děkuji za spolupráci.  
                                                                                                                              Pavlína Fialová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendula Pelantová 2.A 
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Co pošeptat květinám… 
 
Na jaře a v létě v přírodě najdeme mnoho krásných rostlin. Ty inspirovaly některé sedmáky… 
 
Kopretino , jsi znakem jednoduchosti a krásy. Tvé bílé lístky, žlutý vnitřek a dlouhý stonek značí tvou 
jednoduchost, krásu a urozenost. 
Sedmikrásko, jsi krásná jako tvá sestra kopretina. Tvá jednoduchost se skrývá ve tvých sedmi  
krásách, které vždy dokáží potěšit a rozesmát.              (Ilona Fortelná) 
 
Růže, pár hvězdiček na nebi už se zablesklo. Mé srdce si po tom tvém zastesklo. Chci ti pošeptat pár 
slovíček, jsi pro mě nejhezčí kvíteček. Když tě dostanu, jsem nadšená. Nemůžu na tobě najít nic 
špatného. Krásně voníš, hezky se usmíváš, miluju, když mi svou krásu odevzdáváš. 
                                                                                                                                    (Aneta Kněbortová) 
Pampeliško, jsi plevel, ale přece jsi nádherná. Každé jaro a léto louky jsou zlatem poseté. Maličké 
chmýří pak létá , snad doletí, kam má. 
Bílá lilie  - krása a čistota neposkvrněná. Obrovský květ jako drahokam na tvém zeleném stonku, jež 
tenké listy zdobí. Jako měsíc ve tmě, jako slunce za dne záříš.                               (Laura Majerčíková) 
 
Jitrocel je důležitý pomocník. Nemusí ho pěstovat zahradník. Když má někdo kašel, musí mít štěstí, 
aby tě našel.                    (Kryštof Porš) 
 
Řepka má malé dětičky v luskách schované.  
Řepa -  bulvy pod zemí schované, nad zemí jen listy zelené.           (Lukáš Roubínek) 
 
Růže, jsi krásná jako tvář dívky, která tě miluje. 
Šťovíku, jsi tak kyselý jako tvář mé sestry. 
Zvonečku, zvoníš na cestu všem milým, co bránu svou chtějí otevřít. 
Sedmikrásko, kytko moje, řekni mi, jestli mě miluje.                    (Valerie Banghová) 
 
Sedmikrásko, ty jež tančíš s letním vánkem, spřátelíš nás s milým spánkem. Kolébáš nás písní jenom 
a snažíš se tulit se mnou.                       (Lenka Nedvědová) 
 
Pampeliško, tvůj žlutý květ, hebký na dotek a zářivý jako slunce, zdobí tě jako korunka.  
Když odkveteš, vítr tvá semínka roznese po světě.                (Daniela Landfeldová) 
 
 
 
 
 

 
Perličky-dějepis 7.A 

 
Velitelem husitských vojsk byl ŽIŠKA 

Zbraní husitů byl HŘEMČICH 
Proč byl Karel IV.  Nazýván OTCEM VLASTI ?  Protože měl mnoho žen 

Jaké město vybudovali husité? Jihlavu,Čáslav 
Co měli husité ve znaku ? Ježka 

Z čeho byla vozová hradba? Z kamení 
Ve které bitvě byli husité poraženi? U Lipna 

Jak se Karel IV. zasloužil o růst vzdělanosti? Stavěl hodně hradeb 
První Lucemburk na českém trůnu? Svatopluk 

Syn Karla IV. – poslední Lucemburk? Přemysl Otakar 
 



 

 

 

V letošním ročníku Vám nabídneme cenné rady, jak přežít - pro nás žáky 
a dospívající – v nebezpečném prostředí dospěláků, domácích úkolů, zkoušení 

a všelijakých povinností, o jejichž nutnosti jsou přesvědčeni naši rodiče a učitelé. 
Zkusíme odpovědět na několik důležitých otázek. 

 

Otázka pro ČTVRTÉ číslo: Co obnáší mít ZVÍŘE? 
 
Pro tohle číslo jsme připravily rozhovor s MVDr. Danielou Novotnou, která vám poradí, co 
dělat, když si chcete pořídit zvířátko, a co to obnáší. 
Také na druhé stránce najdete výsledky ankety, která zjišťovala celkový počet zvířat na škole. 
Výsledky ankety nás opravdu překvapily. 
 
Rozhovor s MVDr. Danielou Novotnou: 
 
Co by si měly děti uvědomit, když chtějí zvířátko? 
 
Je to spousta práce. V první řadě je důležité mít prostor jak pro pelíšek, tak i pro samotné 
zvířátko. Také jsou potřeba nějaké peníze a děti si musí uvědomit, že je to na určitou dobu, ne 
jen na chvilku. Proto je potřeba čas, vlastně hodně času. 
 
Co všechno to obnáší? 
 
Záleží na typu zvířátka. Psi a kočky potřebují svůj pelíšek, kde by mohli odpočívat. 
Samozřejmě musí mít své mističky, do kterých jim budete sypat jídlo a lít vodu. 
 Pro ptáky a hlodavce je třeba klec adekvátní velikosti. Musíte počítat s tím, že zvířátko 
vyroste a bude potřebovat pořád větší a větší klec. 
!Pozor na některé jedovaté rostliny (např. lilie, denivka, benjamínek)! 
 
U rybek není vhodné kulaté akvárium, je to pro ně „klaustrofobické“. Doporučuju 
obdélníkové akvárium. Taky se musí často čistit. 
 
Jsou nějaká zvířata, která neuškodí dětem s alergií? 
 
Pro alergiky jsou vhodné želva, ryby, bezsrsté kočky (zvláštní plemena), křečci. Také třeba 
yorkšír, pudlík -> to co se musí stříhat.  
 
Jaké zvíře byste doporučila do panelového domu? 
 
Rybičky rozhodně. Kočky také, třeba z útulku nebo šlechtěné ->nechtějí chodit ven, protože se 
bojí; chtějí mít své vlastní teritorium. 
Pro starší lidi jsou lepší kočky, které jsou přítulné a potřebují celodenní kontakt s člověkem. 
 
Může si každý pořídit rybi čky? 
Ano, může. Ale, jak už jsem říkala, je to hodně práce. Na čištění akvária jsou třeba chemické 
prostředky, které nejsou vhodné pro exemiky. Je to pro ně obtížné. 
Ale péči o akvárium zvládají i děti. 



 
Co říkáte na exotická zvířata? 
 
Moc se mi to nelíbí. Nedokážeme jim dát jejich přirozené prostředí. Třeba šelmy jsou 
dominantní a teritoriální, proto můžou vzniknout problémy.  
Hodně se setkáváme s případem, kdy si lidé kupují malé želvy, např. želva nádherná, která 
dokáže žít v našem prostředí. Tyto želvy ovšem dorostou do velikosti krunýře 30 cm a lidé se 
jich potom zbavují tím, že je vypustí do rybníka.  
Ale proti Zoo nic nemám. 
 
Která zvířata jsou nejvíce náchylná k nemocím? 
 
Pes, čím ušlechtilejší tím náchylnější. Nemoci se odrážejí od nás, zvířata s námi žijí a 
přebírají od nás naše návyky.  
Máme třeba i zvířecí inzulín, takže dokážeme vyléčit cukrovku apod. 
Z domácích zvířat je odolné např. morče, králík. U papoušků je 80% problémů způsobeno 
jejich nesprávným odchovem.  
 
 
Anketa – Domácí mazlíčci na naší škole: 
 

Třídy Psi Kočky Hlodavci Rybičky Ptáci Plazi Celkem Průměr  
1.A  (23) 12 10 8 9 5 8 52 2,27 
2.A (20) 11 2 6 7 4 2 32 1,6 
2.B (19) 12 8 10 4 1 4 39 2,06 
3.A (23) 16 4 8 3 2 4 37 1,7 
4.A (25) 12 8 13 5 6 4 48 2,09 
5.A (18) 14 7 6 4 3 3 37 2,06 
5.B (19) 10 14 4 2 4 3 37 1,95 
6.A (26) 13 7 9 10 0 1 40 1,54 
7.A (20) 14 20 15 7 2 3 61 3,05 
7.B (20) 14 5 9 4 4 5 41 2,05 
8.A (22) 10 9 5 9 3 8 44 2 
9.A (19) 8 8 7 3 2 1 29 1,53 
9.B (16) 4 1 7 6 0 2 20 1,25 
Celkem 150 103 107 73 36 96 520 - 

 
Nejvíc zvířat je v 7.A - 3,05 na jednoho žáka.  

Nejméně zvířat je v 9.B - 1,25 na jednoho žáka. 

Psů je 150, takže je jasné, že vedou. 

Hlodavců je 107 a obsadili druhé místo. 

Koček je 103 a jsou na třetím místě. 

Plazů je 96 a obsadili čtvrté místo. 

Rybiček je 73 a tak se dostaly na páté místo. 

Ptáků je 36, takže jsou poslední. 

 

 

Ale to ještě není pro dnešek konec. Napadlo nás, jestli dokážete poznat, jakého mazlíčka 

mají doma naše paní učitelky. Tak rychle otočte stránku!!!! 

 



  

  

                                                                                                        

 

Připravili jsme si pro vás spojovačku se  zvířáteky našich učitelek. Přiřadíte je správně? 

 

Doplňte do sloupečku správné písmenko: 

Alena Banghová  

Lucie Krucká  

Dana Kolomazníková  

Dana Tejnská  

Helena Řezáčová  

Iveta Mazgalová  

Martina Pospíšilová  

Dana Kaplanová  

Miroslava Součková  

Pavlína Fialová  

Radka Králová  

Dana Kalousková  

Ivana Drozdová  

A) kocour-Vašek 

B) voříšek-Bart                                          C)  Akita Inu - Bisai Go Byu-Ti Sawa        
  řečená Bisi 

 

         

 

 

 

D) jorkšír-Nella                                                                                                         F) voříšek a kolie-Píďa a Kori 

E) leonberger-Clyde  

 



  

  

                                                                                                        

 

G) kocour  Mikeš a kočka Čičulka                        H) koně                                                                                

 

 

  

 

 

 

 Ch) west highland white terrier-Mary                              I) králíci 

 

 

 

 J) velšteriér-Baron  

K) vodní želva-Julie 

 

 

 

 

 

L) rottweiler-Sirius                                            ŘEŠENÍ: 

Učitelka Písmenko M. Pospíšilová G 

M. Součková A D. Kolomazníková H 

A. Banghová B L. Krucká Ch 

I. Mazgalová C D. Tejnská I 

D.Kaplanová D R. Králová J 

D.Kalousková E P. Fialová K 

H. Řezáčová F       I. Drozdová L 

                                                                                

Zpracovaly: Tereza, Kristýna a Eliška 



R ozhovory se zvíR ozhovory se zvíR ozhovory se zvíR ozhovory se zvířatyatyatyaty     

    

PPPPřeeeečttttěte si, co naopak prozradila zv íte si, co naopak prozradila zv íte si, co naopak prozradila zv íte si, co naopak prozradila zv ířátka žákátka žákátka žákátka žákům  4.Am  4 .Am  4 .Am  4 .A     

 

Rozhovor s kočkou Valinkou 
Milá kočko, víme, že pořád spíš, tak jen několik otázek. Máš se u Janečkových doma dobře? 
Mám se tam dobře. Monča mi každé ráno nasype křupky a pak jdu spát. 

Vali, co jsi za druh kočky? 
Já jsem křížená perská kočka, ale nevím s kým.        

A čím se živíš? 
Mám ráda křupky, ale ráno a večer dostanu i maso. 

A jaké maso máš nejraději? 
Velice ráda mám Wiskas. 

Kolik vážíš?                                                                               M.Janečková  
Jsem dost lehká, vážím 2,5 kg.                                                            4.A        

Koho máš z Janečkových nejraději? 
Hodně mám ráda Andreu, ale jinak všechny. 

                                                                                                       Monika Janečková a Aneta Dostrašilová 

Rozhovor s křečkem 

Měla bych na vás otázku, paní Křečková. Je pravda, že jste menší než morče? 
Ano je. Někdy měříme 30cm a někdy i méně. 

A co jíte, paní Křečková? 
Nejraději máme listy pampelišky a slunečnicová semena. 

A co nejíte, paní Křečková? 
Já nejím maso a banány. 

A chodíte ráda ven? 
Ano!!!         Aneta Resselová a Adéla Kolomazníková 

                                                                                                                               

Rozhovor s morčetem domácím 

Ahoj morče domácí, je pravda, že jíš mrkev?                            
Ano, mám ji  moc rád.                                          Natálie 

Co máte nejraději? Je to jablíčko?                     Králová 
Ani ne. Nejraději mám mrkev!                                  2.A 
Žijete v kleci? 
Většinou ano. 

Spíte radši na seně nebo na pilinách? 
Radši na pilinách, protože seno je lepší na jídlo. 

Co pijete? 
Piju pitnou vodu. 

Do jáké délky dorůstáte? 
Aspoň 30cm nebo i víc.     Vojtěch Rybář, František Musil a Štěpán Koza 

                                                                                    

Rozhovor s gepardem 
Takže, pane geparde, jaké máte vlastnosti? 
Jsem nejrychlejší tvor na zemi. 

A co jste vlastně za druh zvířete? 
Jsem kočkovitá šelma, mám dlouhý ocas kvůli rychlému běhu. 

A vy jste býložravec , masožravec, nebo všežravec? A co je vaše oblíbená potrava? 
Víte, já jsem masožravec. Takže lamy, buvoli, býci a tak dále.   Petr Volf 



Rozhovor s Hovawartem 
Kolikrát jste už utekl? 
4x za fenou, 1x za slepicí a 1x do vedlejší vesnice! 

Jaké máte vlastnosti? 
Jsem velmi rychlý; rád si hraju s Bárou a  se vším, co se hýbe; opravdu rád odnáším boty do lesa 

Jaké máte srandovní vzpomínky?  
Páníček přišel z nákupu, já si vzal ze země toaletní papír a roztahal jsem ho až k sousedům                 

a páníček mi vynadal. 

Jak rychle běháte? 
60km/h 

Jste býložravec, nebo všežravec? 
Všežravec 

Jaká je vaše oblíbená potrava? 
Toaletní papír                                      Bára Večerníková, EsterBínová 

 
 

V e veterinární ordinaciV e veterinární ordinaciV e veterinární ordinaciV e veterinární ordinaci     

    

Jak  to vypadá ve veterinární ord inaci?  N evíte? Ž áci  2Jak  to vypadá ve veterinární ord inaci?  N evíte? Ž áci  2Jak  to vypadá ve veterinární ord inaci?  N evíte? Ž áci  2Jak  to vypadá ve veterinární ord inaci?  N evíte? Ž áci  2 .A.A.A.A  se tam  byli pod ívat. se tam  byli pod ívat. se tam  byli pod ívat. se tam  byli pod ívat.    

A  tady jsou  jejich  postA  tady jsou  jejich  postA  tady jsou  jejich  postA  tady jsou  jejich  postřehyehyehyehy     

 
Byli jsme na veterině a sedli jsme si do čekárny. Pak přišla paní veterinářka Daniela a šli jsme do 
ordinace. Dala nám hádanky z rentgenů. Bylo tam: srdce, hrudník, zlomená kost.  
Dozvěděli jsme se, že had, když spí, má otevřené oči. A taky, že existuje modrá kočka. 
Pak jsme šli opět do čekárny, tam jsme říkali paní veterinářce  básničku Jiřího Havla Živý smeták:  
                
   Moje sestra Daniela    Dřív než k němu našla tyč, 
               podlahu dnes zamést měla                       byl ten živý smeták pryč.    
               měla, ale nezametla-                                 Sestra řekla provinile: 
               psa si se smetákem spletla!                    ,,Kam jsem jenom dala brýle?“      
                                                                                     
Říkali jsme jí to proto, že se paní veterinářka jmenuje Daniela.  
Pak nám přinesla ukázat rybičky. Byly to závojnatky. Viděli  jsme taky rybu, která má oči jako velké 
kuličky. A taky nám přivedla svého psa a mohli jsme si ho pohladit. A nakonec nám dala bonbony.  
My jsme jí zase vyrobili kočku z papíru a zasadili jsme kytku fialku, kterou jsme jí přinesli. 
 
 
 

Moje domácí zvířátko je_____________ Valča   Najdi schovaná zvířátka  

          eps_________ kvl_______  

1)             Mládě Kočky oakkč____________ syr_______  

2)        
 Část 
hlavy    aykrb____________ lkaudan____________ 

3)          Slouží k odemykání  šymka___________ outhok____________ 

4)           Odpadkový…  okník_____________ šekpapuo__________ 

5)             Psí tlapka  oml________ ilakš______________ 

 

 

                    M.Janečková 4.A 



    Y outube  Y outube  Y outube  Y outube      
YouTube je nejv ětší internetový server pro sdílení videosoubor ů. Založili jej v únoru 

2005 zaměstnanci PayPalu Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Kar im. V listopadu 2006 byl 
zakoupen spole čností Google za 1,65 miliardy dolar ů (tehdy asi 37 miliard K č).    

Od 9. 10. 2008 má YouTube i české rozhraní. Byla tak spust ěná 25. služba Google v po řadí. 
Google krom ě českého p řekladu serveru p řinesl také spolupráci s místními partnery. Česko se 
stalo 22. zemí sv ěta a desátou v Evrop ě, kde byl YouTube lokalizován. V roce 2010 server 
získal v sout ěži K řišťálová Lupa 1. místo v kategorii publika ční platformy .  

Z ajím avostiZ ajím avostiZ ajím avostiZ ajím avosti    

Podle studie americké spole čnosti Ellacoya Networks, vyráb ějící analyzéry sí ťového provozu, 
se dnes YouTube podílí na celkovém internetovém pro vozu 10 % z celkových 18 %, které zabírá 
streamované video.  

Video, které má v sou časnosti nejvíce zhlédnutí, je Gangnam style od jiho korejského 
rappera PSY. Zajímavostí je, že v den p ředpokládaného konce sv ěta, tj. 21. 12. 2012, dosáhlo 
hranice 1 miliardy zhlédnutí. 

K ritikaK ritikaK ritikaK ritika     

Server je častým ter čem kritiky, v n ěkterých zemích je p řístup blokován. Nej častěji bývá 
kritizováno porušování autorských práv, ze strany t otalitních režim ů a cenzorských organizací 
pak p řílišná svoboda slova, jinými autory naopak cenzura z politických d ůvodů, pomlouva čný 
obsah či zobrazování násilných scén nebo sexu. 

Anketa ☺ 

O tázky:O tázky:O tázky:O tázky:    

1) Co se vám vybaví p ři slov ě youtube? 
2) V kolika letech jste se s ním poprvé setkaly? 
3) Přidáváte na youtube videa? 
4) Jaký hit na n ěm frčel toto léto? (Ego- Robert Burian vs Ewa Farná) 
5) Navšt ěvujete rad ěji Facebook nebo youtube? 

O dpovO dpovO dpovO dpovědi:d i:d i:d i: 

1) Písni čky- 50x vs Černá a červená barva -3x 
2) Méně jak 10- 43x vs Více jak 10- 19x 
3) Ano- 20x vs Ne- 36x 
4) Ego- 52x vs Farná- 5x 
5) Facebook- 38x vs Youtube- 33x 

 

Zpracovaly: Zuzka a Lucka 



 
 
Nejtěžší citron 
Nejtěžší citron vážil 5265g. Zvážen byl 
 8. ledna 2003 a vypěstoval ho Aharon 
Shemoel na své farmě Kefar Zeitim  
v Izraeli.  
 
Nejstarší  prase 
Nejstarší vepř se jmenoval Hoofer, zemřel 
2. února 2008. Dožil se 18 let 8 měsíců a 
23 dnů. Žil u majitelů Shawna Burtona 
Wygryse a Allena Wygryse v Sugar Landu  
v Texasu. 
 
Nejdelší živočich 
Nejdelším živočichem na světě je 
pásmovka velká. Nejdelší změřený 
exemplář byl nalezen v roce 1864 ve 
Skotsku. Měřil neuvěřitelných 55 metrů. 
Na šířku ovšem tito živočichové měří 
přibližně 1 centimetr. 
 
Nejdelší nákladní vlak 
Nejdelší nákladní vlak byl dlouhý 7,35 km, 
sestavený z 682 vagonů na přepravu rudy, 
který tlačilo 8 výkonných diesel-
elektrických lokomotiv. 
 
Nejrychlejší běh na 100m 
Současný světový rekord v běhu na 100m 
je 9.58 s. Jeho autorem je Usain Bolt, který 
ho zaběhl 16. srpna 2009. 
 
Nejvyšší průměrná rychlost větroně 
Nejvyšší průměrná rychlost je 247 km/h. 
Dosáhli jí J. a T. Payneové (USA) 3. března 
1999 na trati dlouhé 500 km. 
 
Největší diamant 
Cullinan je největší diamant, který kdy byl 
nalezen. Váží 3 106 karátů (621.35 g) a byl 
nalezen 26. ledna 1905 v diamantovém 
dole Premier v JAR. Diamant byl poté 
rozdělen na 9 částí a 2 největší části se 
nacházejí v britských korunovačních 
klenotech. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zpracoval Dominik Šorejs 



Fotbalové kluby na přání 

Real Madrid  

Real Madrid CF je španělský fotbalový klub hrající nejvyšší španělskou soutěž s názvem Primera 

división. Je to světově nejúspěšnější a nejznámější klub fotbalové historie. Kromě fotbalu má klub 

také sekce pro basketbal, tenis, stolní tenis a vodní pólo. Má přezdívku „bílý balet“. Klub byl založen v 

roce 1902, ale právo nosit titul Real (královský) mu bylo uděleno až v roce 1920 králem Alfonsem XIII. 

Klub hraje na stadionu Santiago Bernabéu v Madridu, který byl postaven v roce 1947. Klubovou 

historii zdobí mnoho titulů. Real vyhrál devětkrát Ligu mistrů UEFA (dříve Pohár Mistrů Evropských 

Zemí), tedy vícekrát než kterýkoliv jiný fotbalový klub v celé Evropě. Španělskou ligovou trofej získal 

31krát a pohárovou 18krát. 18. prosince 2000 zvolila FIFA Real Madrid za nejlepší fotbalový klub      

20. století. 

Znak klubu:                                                             tým pro sezonu 2012/2013:      

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda:  Florentino Peréz 

Trenér: José Mourinho 

Kapitán Reálu: Iker Casillas  

Založení klubu:  

Fotbal přivedli do Madridu profesoři a studenti Institución Libre de Enseñanza. V roce 1895 založili 
klub Football Sky, který každé nědělní ráno hrál v Moncloe. V roce 1900 se tento klub rozpadl na dva 
různé kluby New Foot-Ball de Madrid a Club Español de Madrid. Prezidentem pozdějších klubů byl 
Julián Palacios. V roce 1902 se klub rozpadl znova na Sociedad Madrid Foot-ball Club. Prvním 
prezidentem klubu byl Juan Padrós Rubió, prvním sekretářem klubu byl Manuel Mendía a prvním 
klubovým pokladníkem byl José de Gorostizaga. V roce 1905, pouze tři roky po založení, už Sociedad 
Madrid Foot-ball Club vyhrál první ze čtyř za sebou jdoucích titulů Copa del Rey (španělský pohár). V 

roce 1920 se název klubu změnil se svolením krále na Real Madrid Club de Fútbol. 



Nejlepší hráč Realu Madrid: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro se narodil 5.února 1985 
ve městě Funchal na ostrově Madeira v Portugalsku. Je to je portugalský fotbalista, který v 

současnosti obléká dres španělského velkoklubu Real Madrid a portugalské reprezentace. Svoji 

profesionální kariéru zahájil ve Sportingu Lisabon, odkud v roce 2003 přestoupil za 12,24 

miliónů liber do Manchesteru United. V létě 2009 přestoupil za 80 miliónů eur jako nejdražší hráč 

historie do Realu Madrid. V sezoně 2010/11 se s 40 vstřelenými góly stal historicky nejlepším střelcem 

španělské ligy. (tento rekord překonal Lionel Messi). Stal se také držitelem Zlaté kopačky za roky 

2007/08 kdy v Manchesteru United nastřílel za sezónu 42 branek a v roce 2010/11 když 40 góly 

zajistil Realu Madrid 2. místo v La Lize a semifinále v Lize Mistrů. Cristiano získal i cenu Zlatý míč za 

rok 2008. Dne 24. března 2012 v zápase proti San Sebastianu překonal v dresu Realu Madrid klubový 

rekord v rychlosti s jakou dosáhl 100 ligových branek. Stačilo mu na to 92 ligových utkání. Dosavadní 

rekordman Ferenc Puskás na to potřeboval 105 zápasů. 

 

 

1) Kolikrát vyhrál Real Madrid ligu mistrů UEFA? a) 8x , b) 9x , c) 7x  

2) V jakém roce byl klub založen? a)  1902,  b) 1920,  c) 1915     

3) Za kolik milionů eur přestoupil Ronaldo  do Realu Madrid? a) 60 , b)  50, c)  80  

4) V jakém roce přestoupil Ronaldo do Manchesteru United? a) 2002, b)  2004, c) 2003 

5)  Kolik zlatých míčů Ronaldo vyhrál? a) 3, b) 1 , c) 2 

6) Kolik utkání Ronaldovy stačilo v dosáhnutí 100 ligových branek? a)  95, b) 94, c) 92   

7) V jakém roce bylo uděleno Madridu právo nosit titul Real? a) 1920, b) 1940, c) 1930  

       Správné odpovědi najdete v textu.. 

 

       Špaček a Dostrašil  



ŘEKNI MI, CO ČTEŠ 

Letos podruhé se zapojila naše škola literární soutěže Řekni mi, co čteš  a opět se můžeme radovat 
z úspěchu. Letošní téma soutěže bylo „Kniha –otrava nebo zábava“  a dobrovolníci ze 6. A, 7.A a 
7.B poslali své práce do Liberce odborné porotě, která obdržela celkem 90 prací.                        
V této velké konkurenci uspěla Kačka Zámková  (speciální cena Centra Babylon)             
a Ilona Fortelná (celkov ě 2. místo).                                                                        
Všem, kteří se soutěže zúčastnili, patří velký dík za reprezentaci školy. Ilče i Kačce gratulujeme ☺ 

Knihovna Osudů (Ilona Fortelná) 

V malém městečku jménem Durham, dál od centra města byla knihovna. Stála tu už spoustu let. Nikdo 
ji sice nevyužíval, ale místní lidé věděli, že v knihovně bydlí starý knihovník Harris. Den co den musel 
knihovník odolávat starostovým tučným úplatkům, které měly způsobit prodej knihovny. Starosta chtěl 
totiž knihovnu zbourat a namísto ní postavit hotel, který měl přilákat turisty a zvětšit objem jeho 
peněženky. Někteří se starostou souhlasili, jiní měli naopak starého Harrise s jeho knihovnou rádi, ale 
nikdo z nich netušil, jaká má v sobě knihovna vlastně tajemství. Totiž, abych to trošku upřesnila, 
Knihovna Osudů-tak se jmenovala, opravdu nebyla obyčejná. Vytvářela v ulici zvláštní atmosféru a 
nikdo ani nevěděl, jak dlouho už v Durhamu vlastně stojí. Ani o knihovníku Harrisovi toho moc 
nevěděli. Harris a Knihovna Osudu, to bylo nejžádanější téma, protože všem to bylo velkou záhadou a 
chtěli vědět víc. O Knihovně Osudu se dověděl i jeden Prestonský šéfredaktor, který chtěl být 
samozřejmě první, kdo tajemství knihovny a jejího knihovníka Harrise rozluští. K tomuto úkolu vybral 
jednoho ze svých zaměstnanců-Franka Noomena. Frank nebyl tímto úkolem vůbec nadšený, protože se 
zabýval spíše muzikou. Na novináře ho přihlásili jeho rodiče. Franka novinařina nebavila, a proto 
svou práci nebral příliš vážně. Neměl ale na vybranou a nabídku přijal. Ještě téhož dne se do 
Durhamu vydal, aby knihovnu navštívil. Když přijel do města, začalo zrovna pršet a protože neměl 
zarezervovaný hotel a taxíka po několika marných pokusech nechytil, musel ještě ten den jít pěšky do 
knihovny. Cesta se ale neobešla bez nadávek a sebelítosti jako třeba: „Mám já tohle zapotřebí?“ nebo 
„Pro č zrovna já?!“ a taky „ Co jsem komu udělal?!“ Jeho naříkání skončilo až před dveřmi knihovny. 
Bylo šest hodin a on měl tedy jen půlhodinu na knihovníkovo vyzpovídání. Vstoupil tedy dovnitř a hned 
jak dveře otevřel, ozvalo se slabounké zacinkání zvonku nade dveřmi, které nejspíš dlouho nikdo 
neotvíral. První co uviděl, byl nejspíš velký, ale zarovnaný prostor knihami. Knihovna…to bylo to 
poslední místo, kam by Frank dobrovolně šel. Nenáviděl knihy. Sám nevěděl proč. Dřív knížky miloval 
a četl jednu za druhou od rána do večera a teď…možná že to zavinili rodiče, když ho proti jeho vůli 
přihlásili na novinářskou školu, kam pak nedobrovolně musel odejít. Nejdřív je z trucu přestal číst, 
aby si jeho rodiče mysleli, že ho literatura nebaví a po nástupu na novinářskou školu, kde od něj byla 
literatura a čtení vyžadováno se mu knížky úplně zprotivily.„Pane Harrisi!“ zavolal. „Už jdu,“ uslyšel 
odněkud a za chvíli se opravdu otevřely dveře a v nich se objevil starý knihovník. „Dobrý den, já 
jsem… “ „Já vím, kdo jsi, Ty jsi Frank Noomen,“ skočil mu do řeči stařík. „Ano, jak to víte?“ zeptal 
se Frank překvapeně. „Věděl jsem, že přijdeš, četl jsem to ve tvé knize,“ odpověděl bez váhání stařík.     
„V mé knize?“ zopakoval Frank. „Pověz mi, Franku, proč jsi sem přišel?“ zeptal se knihovník. 
„P řišel jsem se vás zeptat, jestli byste mi nezodpověděl pár otázek do mého článku o Vás a vaší 
Knihovně Osudů.“ Odpověděl Frank. „Chlapče, tohle chtějí vědět všichni, a stejně každému povím to 
samé, co druhému a moc nadšení z mých odpovědí nejsou, pověz mi radši Ty, proč chodíš do 
knihovny, když tak nenávidíš knihy?“ řekl starý Harris. „Jak tohle všechno víte? Sledujete mě?!“ vyjel 
na Harrise Frank. „Ne, mám Tě celého přečteného, Ty jsi moc zajímavý člověk, Franku. Proč se 
snažíš nenávidět knihy, když je tam hluboko opravdu miluješ? Takhle se mstíš rodičům za to, že tě 
nedali na hudební školu? Dřív jsi přece tak často chodil do knihovny, proč se knihám teď vyhýbáš?“ 
zeptal se knihovník Franka s ustaraným obličejem. Frank byl tak zmatený, že ze sebe nedokázal vydat 



nějakou srozumitelnou odpověď. „Proč? Vy…Jak?!“ dokázal ze sebe jen vydat. „Nemám snad 
pravdu?“ nedal se stařík. Frank se zmohl jen na kývnutí hlavy. „ Tak vidíš,“ řekl Hartus. „Na.“         
A podal Frankovi jednu tlustou knihu. „Pokus se jí vrátit co nejdřív, je to velice vzácná kniha a nerad 
bych, aby se s ní něco stalo,“ řekl knihovník. Frank vzal s úžasem knihu a začal jí listovat. „Ne!“ 
zvolal stařík „Proslituj ji až v hotelu.“ Frank sice nechápal, proč by si ji nemohl prohlédnout už tady, 
ale poslechl knihovníka. Bylo skoro půl sedmé, doba, kdy se Knihovna Osudů zavírá, ale Frank se 
ještě zeptal: „Jak to všechno víte?“ „Všechno pochopíš, jestli jsi ten, za koho Tě mám,“ dodal 
s úsměvem knihovník Harris a vyprovodil Franka ven z knihovny. Frank stál před dveřmi knihovny 
s velkou knihou v ruce, do které zatím nesměl ani nakouknout, a ještě mu zbývalo najít nějaký hotel, ve 
kterém by se mohl ubytovat. Šel tedy do města. Na náměstí Durhamu už nebylo tak živo, jako když 
přijel, proto zašel do blízkého obchodu, aby se na nějaké ubytování poptal. Vešel tedy do nejbližšího 
krámu, vybral si chipsy, aby frontu nestál pro ni za nic, a když na něho přišla řada, zeptal se: „Prosím 
vás, nevíte, kde je tu nějaký nejbližší hotel?“ „Ale jistě, asi kilometr odtud je hotel Marion, který Vám 
můžu doporučit,“ odpověděla přátelská pokladní. Frank se tedy vydal k hotelu a opravdu asi po 
kilometru chůze uviděl nápis HOTEL MARION. Ubytoval se, sedl si na postel a konečně se podíval do 
té „vzácné“ knihy. Teprve teď si Frank přečetl název knihy: „Frank Noomen.“ Frank vykulil oči, 
otevřel knihu a začal jí listovat. Asi v půlce knížky přestaly být listy potištěné, ale byly bílé. Frank 
nalistoval poslední potištěný list a četl: „Dobrý večer, chtěl bych nějaký obyčejný pokoj“ „Ale jistě, tu 
máte, váš pokoj je v druhém patře a má číslo dvacet dva.“ Teď teprve začal Frank chápat, co je to za 
vzácnou knihu. Aby se ale ujistil, řekl první větu, která ho napadla: „Jmenuji se Frank Noomen.“ A na 
bílém listě se začalo objevovat „Jmenuji se Frank Noomen.“ Teprve teď Frank pochopil, jaké má 
knihovna a její knihovník Harris tajemství. Hned druhý den se vydal do Knihovny Osudů. Otevřel 
dveře, zvonek opět zacinkal, a přivítal ho knihovník. „Už vím, jaké je tajemství této knihovny,“ řekl 
Frank. „Nu?“ odpověděl knihovník. „Tato knihovna je plná knih lidských osudů, proto „Knihovna 
Osudů.“ Vše, co někdo řekne, je zapsáno v jeho knize,“ řekl Frank trochu vystrašeně. „Ano,“ dodal 
knihovník, „čekal jsem na tebe, nevím, jestli sis svou knihu přečetl celou, ale je v ní, že Ty jsi nový 
knihovník Knihovny Osudů. Knihovna si vždy knihovníka vybírá sama a knihovníkův úkol je hlídat 
knihy a střežit tajemství lidských osudů napsané v knize. Teď je samozřejmě jen na Tobě, jestli chceš 
být mým následníkem, knihovníkem Knihovny Osudů“ Frank se trochu překvapeně podíval na Starého 
Harrise. Pak se ale usmál a řekl: „Být Vaším nástupcem, knihovníkem Knihovny Osudů, strážcem 
lidských tajemství, bude to pro mě pocta.“  Od tohoto dne se stal Frank Noomem, obyčejný novinář 
jedné obyčejné redakce, neobyčejným a oblíbeným knihovníkem Knihovny Osudů. Frank, který neměl 
rád knihy, se stal knihovníkem milující svoji práci - takže knihy. Nejprve byly knihy pro Franka otrava, 
ale když je poznal lépe, a viděl, že v knihách mohou být i zajímavé osudy hlavních (i vedlejších) 
hrdinů, začaly být pro něj knížky zábavou.  

I já jsem byla dřív jako Frank. Knížky jsem v lásce moc neměla a pořád jsem slýchávala: „Proč si 
nečteš? Já v tvém věku přečetl (a) tolik knížek!“ A dnes? Bez knížky skoro ani neusnu, jsem schopná 
číst i osm a půl hodiny bez přestávky, jak jsem se přesvědčila u Jane Eyre. Teď slyším úplný opak: 
„Neměla by sis udělat přestávku?“ nebo „Ty jsi knihomil.“ Dřív jsem četla knížky skoro z donucení, 
abych neslyšela, že vůbec nečtu, a to pro mě byla otrava, ale teď jsou pro mě knížky relaxace a dalo by 
se říct, že i koníček.Kknížky jsou teď pro mě zábava. 



Pod modrou oblohou 
Tento název patří mezinárodní výtvarné soutěži, kterou již osm let pořádá Základní škola 
v Moravské Třebové.  Soutěžní práce žáci vytváří v programu Malování. Všechny práce jsou 
rozděleny do dvou kategorií – 6., 7. třída a 8.,  9. třída. Každý ročník má své téma, v letošním 
školním roce pořadatelé vyhlásili téma „Můj sen“. Z naší školy jsme do soutěže zaslali 
celkem osm prací. Do soutěže se celkem zapojilo 191 škol. Soutěžních prací byly 2000! 
V této konkurenci se Aneta Kn ěbortová  (obr.2)        a Filip Hanus  (obr.3) z třídy 7.B 
umístili mezi první stovkou prací. Tyto práce budou celé léto vystaveny v různých prostorách 
v Moravské Třebové. Výrazného úspěchu dosáhla Laura Majern íková  ze 7.B, obsadila ve 
své kategorii druhé místo (obr.1). 
Více informací a vítězné práce naleznete na adrese  www.podmodrouoblohou.cz 
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Výtvarná soutěž O zlatý štětec 

Každoročně se s úspěchem zúčastňujeme soutěže vyhlášené pro školy Liberecka O zlatý štětec. 

Nejinak tomu bylo i letos a skvělé umístění ukazuje následující tabulka. 

 

Kategorie Jméno Umístění 
1. třídy Klára Langová 1. místo 
3. třídy Kopecká Karolína 4. místo 
5. třídy Kněbort Emil 2. místo 
6. třídy Březinová Aneta 4. místo 
8. třídy Panušková Klára 3. místo 

 



Společně proti kouření 

Již potřetí o. p. s. MAJÁK pořádala kampaň Společně proti kouření zaměřenou na pasivní 
kouření určenou základním školám. Součástí kampaně byla i soutěž pro žáky 8. a 9. tříd, 

jejímž cílem bylo vytvořit krátké vizuální dílo – videofilm, fotopříběh - s tématem 

„Jak zapůsobit na myšlení kuřáka, aby přestal kouřit“. Z přihlášených 25 tříd ze 13 škol 

Libereckého kraje soutěžní díla nakonec odevzdalo 12 tříd. Soutěže se zúčastnili i žáci 

osmých a devátých tříd (herecky pomáhaly i dvě žákyně ze 7.B) z naší školy a obsadili skvělé 
4.a 5. místo. Díla vznikala v rámci literárně dramatického semináře (scénář a natáčení) a 

semináře digitálních technologií (střih, hudba, titulky).  

Soutěžní videa naleznete na http://youtu.be/26YFjUeroZo a http://youtu.be/v6wTx3MlndM  

 

Luštíme v knihovně 

Již po čtrnácté proběhla na naší škole soutěž v luštění s knížkami a o knížkách, autorech a 

ilustrátorech. A tady jsou její vítězové: 

    I.kategorie (2.-5.třída)                                          II.kategorie (6.-9.třída)                           
celkový počet bodů 30                                                                     celkový počet bodů 48                                       

Řešitel Třída Body  Řešitel Třída Body 

Matyáš Fiala 5.A 30  Pavla Pospíšilová 9.B 48 

Lucie Košková 3.A 27,5  Ilona Fortelná 7.B 47 

Vítězslav Musil 4.A 27,5  Tereza Vyhlasová 7.B 47 

Jitka Mitro Ondová 2.B 27  Petra Menčíková 7.A 46,5 

Zuzana Konopová 5.A 27  Lenka Nedvědová 7.B 46,5 

Julie Brázová 2.A 27  Tereza Fialová 7.A 46 

Kateřina Kopová 5.A 26,5  Klára Panušková 8.A 46 

AdélaKolomazníková 4.A 26,5     

Aneta Třešňáková 5.B 26     

MonikaJanečková 4.A 26     

 

Nejlepší čtenáři školní knihovny 

jsou každoročně odměňováni za pravidelné půjčování knižních titulů ve školním roce.                

Letos byli vybráni tito čtenáři 

Karolína Hisemová (2.A), Eliška Futerová (2.A),                                                                    
Barbora Polívková (3.A), Agáta Hušková (3.A),                                                                    

Monika Janečková (4.A),  Adéla Kolomazníková (4.A) 



Turnaj časopisu ABC   nazvaný  VLÁDCE NEBES 
 
Ve dnech 21.5. a 22.5. proběhl na naší škole, pod záštitou časopisu ABC, turnaj v hodu 
vlaštovkou do dálky nazvaný VLÁDCE NEBES. Podmínkou ke kvalifikaci bylo složení 
jakéhokoli modelu papírové vlaštovky z přílohy časopisu ABC, kterou obdržel každý 
soutěžící. Soutěžní vlaštovka nesměla být nijak upravována ve smyslu přidání jakéhokoliv 
pohonu či závaží. Turnaje se zúčastnilo celkem 60 žáků naší školy, kteří v rámci svých sil 
podali skvělé výkony. Do semifinále postoupilo deset žáků, kteří si hody zopakovali. 
Výsledky prvních třech soutěžících byly odeslány provozovateli soutěže, který je vyhodnotí. 
Po porovnání všech výsledků budeme informováni, zda nás naši tři výherci  budou 
reprezentovat ve velkém finále v Praze. Zatím čekáme a držíme palce!!!!!!!!!! 
 
Výsledky semifinále: 
1. Petr Horák  9.A    13m 
2. Dominik Dostrašil 8.A   12m 
3. Jan Mariňák 6.A    10m 
 

Výsledky Talentmánie 2013 
 

 

 

 

Umístění Soutěžící Disciplína Počet hlasů 

1. Pluhařová Tereza Aerobic 80 

2. Domácí Nikola 

Vondráková Anna 

Zpěv, kytara, 

flétna 

59 

3. Smahová Petra 

Farská Karolína 

Aerobic 50 

4. Absolon Daniel Zpěv 47 

5. Fialová Tereza 

Fiala Matyáš 

Kytara, zpěv 39 

6. Brázová Julie 

Bráza Jáchym 

Stará Nikola 

Valengová Barbora 

Zpěv, klavír, flétna 36 

7. Vejdovská Veronika 

Langová Klára 

Kaprálková Markéta 

Tanec 30 

8. Mitro Ondová Jitka 

Paříková Zuzana 

Tanec 17 

9-11. Tkáčová Andrea Tanec s morčetem 14 

9-11. Musil Vítek 

Kolomazníková Adéla 

Improvizační 

scénka 

14 

9-11. Zítková Anežka Zpěv, kytara 14 

12. Majerčíková Zaira Pohádka 10 

13. Holubová Sára Tanec 8 

14. Jarešová Anežka Aerobic 3 

15. Valengová Barbora Klavír 2 

16. Resslová Aneta 

Líznarová Kristýna 

Tanec 1 



MATEMATICKÉ SOUTĚŽE 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

V kategorii Z5 postoupil do okresního kola MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY Matyáš Fiala, Marek Landfeld 

a Jiří Růta. Jiří Růta se stal úspěšným řešitelem a obsadil první místo. 

V kategorii Z9 postoupil do okresního kola Marek Hudec a Petr Horák. Petr se stal úspěšným 
řešitelem, postoupil do krajského kola a i v něm byl úspěšný. 

V kategorii Z7 postoupil do okresního kola David Pařík. Okresní kolo proběhlo 17. dubna 2013. 

KLOKAN - Cvrček  PYTHAGORIÁDA - 5. ročník 

Jitka Mitro Ondová 2.B  Jiří Růta 5.A 

Ondřej Čermák 3.A  Richard Komňacký 5.B 

Pavla Domácí 2.A  Matyáš Khauer 5.B 

   Matyáš Fiala 5.A 

KLOKAN - Klokánek  Karolína Farská 5.A 

Jiří Růta 5.A    

Vítězslav Musil 5.B  PYTHAGORIÁDA - 6. ročník 

Richard Komňacký 5.B  Tomáš Richter 6.A 

   Martin Peiger 2.-3. 6.A 

KLOKAN - Benjamin  Anna Vondráková 2.-3. 6.A 

Tomáš Richter 6.A    

David Pařík 7.A  PYTHAGORIÁDA - 7. ročník 

Lukáš Roubínek 7.B  David Pařík 7.A 

   Lukáš Roubínek 7.B 

KLOKAN - Kadet    

Marek Hudec 9.B  PYTHAGORIÁDA - 8. ročník 

Petr Horák 9.A  Klára Panušková 8.A 

Vítězslav Král 9.A  Jana Peigerová 8.A 

 

MLADÝ PROGRAMÁTOR 2013 

27. 3. 2013 se zúčastnili naši programátoři z 5. A – Jiří Růta, Matyáš Fiala, Emil Milan Kněbort                

a František Dědek regionálního kola soutěže „Mladý programátor 2013“ v Praze.                                

Z tohoto kola se podařilo Jiřímu Růtovi a Matyáši Fialovi postoupit do kola celostátního (tedy mezi 

15 nejlepších). Protože dva jiné týmy účast v celostátním kole odmítly, pojedou do Kopřivnice všichni 

– tedy i František Dědek a Emil Milan Kněbort. Celostátní kolo se uskuteční 7. 6. – 9. 6. 2013. 

 VÝSLEDKY FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY 2013 – školní kolo 

   
Pořadí Jméno Body 

1 Hudec Marek 23 

2 Král Vítězslav 15 

3 Ouda Lukáš 14 

4 Fainová Lucie 13 

 



 



Komix 

 

 

 

 

Hráli: Valérie Banghová, Dominik Bohuslav, Michaela Sokolová a Dominik Král. 

Fotograf: Zuzana Kořínková 

Ahoj, 

nejdeš se 

projít? 

Jo jasně. 

Jdeme do 

města. 

Ahoj 

holky, 

sejdeme 

se za půl 

hoďky u 

kina Ahoj, 

tak za 

půl 

hoďky 

tam 

Davida mi 

nech,  je můj! 

Miluju ho! 

Ok. Víš co? 

Ať si vybere 

sám, jo? 

Povím mu 

to a on si 

vybere. 

Asi budu 

velice 

šťastná, 

když si 

vybere 

mě. 

To je jasný, 

že chci 

tebe, Vali. 

Davide, musíš 

si vybrat mezi 

mnou a Míšou. 

Jé, děkuju.  

Ok. 

Vyberu 

si! 

Až se tě 

Valča na 

něco zeptá, 

řekni prosím 

mě!  

Miluju

tě!  Já tebe 

taky ne! 
Nikomu 

tě 

nedám 

Já 

víc. 


