ZŠ T.G.Masaryka
Hodkovice nad Mohelkou

L.Bílková 1.A

Milí čtenáři,
než jste se stihli rozkoukat, už tu máme nový kalen dářní rok, první pololetí toho školního
téměř za sebou a další číslo Termita v rukou. Je zi mní, i když letošní zima vypadá spíš jako
jaro. Snad to nebude na jaře naopak a jarní vydání bude korespondovat s přírodou za okny.
V tomto čísle jsme pro Vás přichystali mnoho zajíma vostí ze všech oblastí – módy, sportu,
i kultury. Čekají na vás také barevné pohádky šestá ků, literární práce deváťáků a zkrátka
nepřijdou ani fandové křížovek a milovníci vtipů. A o to, aby bylo celé číslo ještě veselejší
a zábavnější se postarali prvňáci svými pěknými obr ázky. Tak klidné počteníčko.
Vaše Termitiště.

POMÁHÁTE TAKÉ ZVÍŘÁTKŮM
LÉPE PŘEŽÍT ZIMU?
INSPIRUJTE SE, JAK NA TO!
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Jak si představuji svůj budoucí život.
Nyní ukončuji svůj poslední rok na základní škole. A já stále nevím, čím bych chtěl jednou být. Jako m alý kluk
jsem toužil po práci, kde se starám o zvířata, jezd ím popelářským autem, nebo cestuji po světě.
V mém dětství si všechny děti přály přibližně to sa mé, ale jak stárneme, tak se mění i naše představy. Dnes
někteří lidé už třeba ve dvanácti letech vědí, čím chtějí určitě být. Jediné, co mi zůstalo z mých přá ní, je
cestování po světě. Zbytek přání se vytratil, proto že jsem nad tím začal trochu více uvažovat ve všech směrech.
Nakonec jsem se rozhodl, že půjdu na gymnázium, pro tože chci studovat co nejdéle, abych měl větší výbě r
práce. Moji rodiče i mé dvě sestry vystudovali vyso kou školu a já hodlám jít v jejich stopách.
Nejvíce mě zajímá ekonomika, cestování a moc rád ře ším různé problémy. Moji rodiče pracují v obchodnic tví,
a když něco řeší, tak mě baví je poslouchat a občas se k nim připojit. Je to těžká práce plná počítání a mě by to
velmi bavilo. Největší přání je, abych pracoval jak v ekonomice, tak i na cestách.
Doufám, že svého vytouženého cíle jednou dosáhnu a že se mi v práci bude dařit. Podporou je mi moje ro dina
i moji kamarádi.
Dominik
Bohuslav

Výběr budoucí školy už mám za sebou. Jsem nervózní, zda se tam dostanu, či ne. Po vystudování a získán í
maturity mám naplánováno, že zavítám do nějaké míst ní firmy, abych měl aspoň minimální finanční základ .
A pokud se peníze nepohrnou a práce mě nebude bavit , tak se za rok či dva přihlásím na vysokou školu
s technickým zaměřením. Poté si snad najdu práci sv ých snů.
Jako téměř každý člověk bych chtěl mít rodinu, poto mky. Pokud se mi to, o čem píšu, splní, budu
nejspokojenější člověk na Zemi. Přeju to všem…
Nevík

Už jako malý kluk jsem chtěl být muzikant, voják, p opelář či traktorista. Když mi maminka vyprávěla, j ak jsem
jako malý chtěl chodit za popelářským autem a každý pátek ráno jim mával z okna, tak jsem se musel smát.
Byla období, kdy jsem stál u televize, “hrál na kyt aru“ a zpíval písničku: Zejtra mám svůj den. Nebo j sem také
střílel na dvoře kuličkovkou strejdovi do okna. Pak však přišla puberta střílení mě omrzelo. Začal jse m hodně
poslouchat hudbu. Mezi mé první kapely patřili : Kabáti, Divokej Bill nebo Chinaski.
Časem jsem se soustředil na bicí a bouchal si do stehen. Začalo mě to bavit. Pak jsem bouchal do polšt ářů, až
jsem se dostal ke kýblům. Chvilku trvalo, než jsem tátu přesvědčil o koupi bicích, ale nakonec jsem se dočkal.
Poté jsem objevil i jiné interprety. Nejdřív to byl i Rammsteini, pak System of a Down a nakonec jsem s končil
u Nirvany, Bring Me the Horizon, Two Fighters a Park way Drive, které patří nyní mezi mé oblíbené skupi ny.
Teď mi je 15 a začínám přemýšlet, kam jít na středn í školu a co dál? Nejvíce mě láká střední škola prů myslová
obor: elektrotechnika (silnoproud). Ale nejraději b ych chtěl studovat hudbu na konzervatoři, jenže s t ím se nedá
dle mého názoru živit. Je velice těžké vystudovat k onzervatoř, takže toto jsem vzdal. Můžu doufat, že dám
dohromady kapelu, která alespoň jednou za 14 dní bu de někde hrát. Byl by to slušný přivýdělek.
Po střední škole plánuji jít na vysokou školu elekt rotechnickou. Po dostudování bych tu konzervatoř př eci jen
zkusil, a když to nevyjde, začnu pracovat nejlépe u ČEZU.
Sám jsem zvědav, co se stane. Určitě bych chtěl vla stnit srub, nádhernou a chytrou manželku a asi dvě děti, ale
to moc předbíhám. Nechám se překvapit, co mi život přichystal.
Libor Cejnar

Barevné pohádky z 6.A

Citrón Kyslík a jeho vesmírné
dobrodružství
Byl jednou jeden citrón, který se jmenoval
Kyslík. Jednoho dne si Kyslík řekl: „Půjdu do
světa“. Rozloučil se s maminkou žlutou
paprikou a vyrazil.
Šel a šel a potkal kukuřici, která si stavěla
raketoplán. Zastavil se a ptal se: „Co to děláš,
kukuřice?“ Ta odpověděla: „Stavím si žlutou
raketu a poletím za sluníčkem.“ „ Můžu jít
s tebou?“ zeptal se Kyslík. „Proč ne, alespoň se
nebudeme nudit.“ A tak se vydali do žlutého
vesmíru.
Jak tak letěli, najednou raketa přestala létat.
„Došlo nám palivo!“ zařvala kukuřice. „Co
budeme dělat?“ zeptal se Kyslík. „To nevím,
ale asi umírám.“ Zašeptala kukuřice. Najednou
se ozvala hrozná rána a kukuřice tam už
nebyla, ležela tam jen žlutá hromádka
popcornu. Kyslík nevěděl, co má dělat, ale
napadlo ho, že když spojí popcorn a máslo,
které měl ke snídani, tak z toho udělá hmotu a
tou může natankovat raketu. Vzal si žlutou
vařečku a zamíchal popcorn do másla. Vylezl
ven z rakety a natankoval žlutou raketu
vyrobeným palivem. Zmáčkl žlutý knoflík a
vydal se zpátky na Zemi. Tam na něj už čekala
maminka žlutá paprika a byla strašně moc
ráda, že se jí Kyslík vrátil živ a zdráv.
Matěj Ulč
J.Mitro Onda 1,B

M.Sidor 1,B

O myšce Šedivce
Žila, byla jedna myška, která měla šedivý
kožíšek, co se krásně leskl. Protože byla celá
šedivá, říkali jí Šedivka.
Jednoho chmurného dne, který byl šedivý tak,
že ani jeden slunečný paprsek nepronikl
mraky, se ozvala od sousedů Šedivky strašná
rána. Šedivka se zalekla, běžela, co jí nožky
stačily. Ale bylo již pozdě - paní Šeďáková a
pan Šeďák leželi bez hnutí na zemi. Šedivka se
dala do breku ,, Bé! Bú!“ naříkala.
A najednou se z půdy ozval šramot a vrzání
prken. Šedivka se plížila opatrně na půdu a tam
stálo něco jako kočka, jenže mnohem větší.
Otočilo se to na ni a rozeběhlo se to k ní.
Šedivka utíkala pryč. Jenže na konci půdy byla
veliká díra a Šedivka o ní věděla. Tak se k ní
rozeběhla a opatrně ji obešla. Ta věc o díře
neměla ani tušení a spadla do ní. A zezdola se
ozývalo ,,Vstávej, vstávej,vstávej!“
A v tom vidím, že nejsem myš, ale člověk.
A vedle někdo říká: ,,Už je skoro 7:30, čas
do školy!“ A na postel mi skočí můj šedivý
kocour Šeďák.
Matyáš Fiala
J.Chmelík 1.B

O modrém papouškovi
Byl krásný letní den. Na modrém nebi, nebylo
ani mráčku. Modrý papoušek létal a prohlížel
si krásné rozkvetlé louky plné chrp a
zvonečků.
Zaletěl i mezi domy, když tu najednou slyší:
„Křáp!“ Letí se mrknout blíž, a co nevidí?
Papouškova kamarádka kočka se snaží
vyskočit na stůl a podívat se oknem, jestli je
papoušek doma. Převrhla lahvičku s inkoustem
a je celá modrá! Papoušek si pomyslí:
„Jejda! Co s tím?“
V tom se babička vrátila domů s plným
košíkem borůvek, které v lese nasbírala. Bum,
ozve se rána. Babička uklouzla po inkoustu
a malinko borůvek se jí vysypalo. Babička,
modrá od inkoustu a od borůvek, vstala
a začala uklízet. Když měla vše poklizené,
chytla kočku a vykoupala ji. Nakonec upekla
koláč z borůvek, které natrhala, a společně si
na něm všichni pochutnali.
Karolína Farská
O bílé myšce
Jednou v zimě vyšla bílá myška ven. Byla to
myška hladová, a tak šla hledat sýr. V tom ji
přepadla kočka bílá a zavolala: „Utíkej, nebo
zemřeš, myško bílá!“ Kočka skočila, myška se
skrčila a kočka se trefila, ale hlavou do sněhu.
Kočka se probrala, ale myška tam už nebyla.
Přišel páníček kočky bílé a domů si ji vzal.
Myška šla tedy dál a kousíček sýru uviděla, ale
jednu věc nevěděla, že ten sýr v pastičce leží.
Myška ale chytrá byla. Vzala klacík, k sýru
hodila a pastička se zavřela. K sýru se již
nedostala, a tak musí hledat dál.
Myška v noci bloudí, při bloudění nocí
zahlédne bílé světlo a tam na mramorové
podstavě stál svatý bílý sýr. Všude kolem myší
bojovníci chodí a sýr svatý hlídají. Myška se
plíží a kousky sýra za sebou pouští, aby se
neztratila. Myška bílá se proplížila až k sýru
svatému. Myška ho rychle vzala a rychle taky
snědla.
Díky sýru svatému má nadmyší schopnosti, a
tak rychle domů najedená letí a jde zase spát.
František Dědek

K.Šarbortová 1.B

O Zeleném Pepíkovi
Žil byl jeden kluk, jmenoval se Pepík. Jeho
rodina bydlela na zeleném vršku. Neměl tu
moc kamarádů, jen nějaká zvířátka. A protože
si rád hrál v lese, začali mu říkat Zelený Pepík.
Ale jednou se tu objevila záhadná bytost,
a když si chodil hrát do lesa, všechna zvířátka
byla schovaná ve svých doupatech.
Jednoho dne uviděl neznámou postavu i Pepík.
Byla už skoro tma, ale Pepík si byl jistý, že to
je nějaký duch. Sebral všechnu odvahu
a zavolal: „ Jen počkej, příšero, já tě chytím!“
A začal utíkat k zelenému palouku, kde rostly
samé jehličnaté stromy. Když v tom, jak tak
běžel, se praštil do stromu. Ocitl se v prudkém
zeleném světle a uviděl, jak se na něho ta
příšera sápe. A už ho nikam nese!!!
Rázem všechno potemnělo a Pepík se
nechápavé probudil v posteli. Přišel k němu
nějaký pán v zeleném oblečení a vysvětlil mu,
že je nový hajný a že večer šel na obchůzku.
Jak se Pepík praštil do hlavy, tak si myslel, že
je pan hajný příšera.
Potom šel s Pepíkem domů a seznámil se
s jeho mamkou a všichni žili zeleně až do
smrti.
Kryštof Panuška

Možná se vám už také stalo…..(to, co 9.A?)
Možná se Vám už taky stalo, že se Vám zdál
podivný sen. Sny mohou být různé a ráno si
mnohdy nepamatujeme, co se nám zdálo.
Ale minulý týden se mi stala zvláštní věc.
V posteli jsem se točila ze strany na stranu
a pořád se mi hlavou honily všemožné
myšlenky. A tak jsem si lehla na záda. Pokusila
jsem se na vše zapomenout a jen se oddat své
mysli…a v tu chvíli jsem se ocitla ve svém
pokoji. Když jsem se však podívala na svou
postel, tak tam někdo ležel. Ten někdo, to
nebyl jen tak nějaký člověk. Byla jsem to já.
Ležela jsem tak klidně zachumlaná pod
peřinou a spokojeně jsem oddychovala.
V tu chvíli jsem si řekla: „Co kdybych šla ven?“
A jakmile jsem na to pomyslela, ocitla jsem se
v nádherném parku plném rozkvetlých
tulipánů a růží, které omamně voněly. Když
jsem k jedné čarokrásné růži přivoněla, hned
jsem si připadala jako v pohádce.
Dodnes nevím, čím to bylo – snad mou bujnou
fantazií – ale v tu chvíli jsem na sobě měla
nádherné šaty, lehké jako vánek, a boty tak
měkké, jako bych se vznášela. Okolo mne
začali létat motýli a rozezněl se zpěv ptáčků.
A tak jsem se v tomto nádherném parku
procházela a okolo mne zněla ta líbezná píseň.
Pokud by to šlo, tak bych v tomto snu snad
zůstala i déle a navymýšlela si spousty dalších
věcí. Ale ve chvíli, kdy jsem se chtěla posadit
na blankytně modrou lavičku, jsem uslyšela
prapodivné drnčení. A v tu chvíli jsem se
probudila. Ten nepříjemný zvuk, který trhal
uši, ovšem nevycházel z mé hlavy, ale bohužel
to zvonil můj budík.
Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila, že to
byl můj sen. A místo toho, abych dál
naslouchala líbeznému cvrlikání cvrčků a
zpěvu slavíků, jsem se začala chystat do školy.
Od té doby pořád doufám, že se mi ten sen
bude zdát znovu, ale zatím se mi nevrací.
Klára Panušková

Možná se vám už také stalo, že jste ve vaně
napuštěné horkou vodou skoro spali, a přesto
silně přemýšleli nad něčím, co by vás za
normálních okolností ani nenapadlo.
Jednou jsem i já takhle přemýšlivě relaxovala
a dumala nad celým vesmírem. Napadlo mě,
co by bylo, kdyby k nám do malého
panelového domu v ještě menším městečku
přiletěli ufoni se svou zářící raketkou. Co bych
jim řekla? Rozuměli by mi? Čím je pohostit?
Nakonec jsem usoudila, že by bylo moudré se
naučit znakovou řeč pro případ, že by se to
náhodou stalo a oni se tu jednou opravdu
objevili. Kdyby totiž přiletěli, naučila bych je
také znakovat, a tak bychom se skvěle
dorozuměli. Pak už je odpověď na otázku jak
je pohostit jednoduchá. Stačí se jich zeptat.
Jenže je tu i možnost nepřátelské návštěvy.
Když jsem začala uvažovat o této možnosti,
v již skoro studené vodě, myšlenky se začaly
rozplývat. Čím to? Asi jsem si tuhle možnost
nechtěla díky své přátelské povaze ani
připustit. Proto jsem vytáhla zátku z vany
a vrátila se zpátky do reality našeho světa.
Musím ale uznat, že tohle koupelové snění
miluji a vždy se těším, co mě zase napadne.
Myslím, že všichni by se měli aspoň jednou
týdně takhle zamyslet nad podobnými věcmi,
protože člověku to pročistí trošku hlavu, sám
sobě se někdy zasměje, ale třeba si i uvědomí
některé vážné věci ve svém soukromém
životě. Nesmí tomu však podlehnout, mohl by
se potom svých představ začít bát a to je
opravdu špatně.
Přeji příjemné snění všem, co mají rádi horkou
koupel stejně jako já. Ale i těm, kteří se
jednoduše osprchují a jdou raději snít do teplé
postele pod huňatou peřinu.
Klára Lukášová

Možná se vám už také stalo, že jste si
zabouchli klíče doma, ujel vám vlak či autobus,
ale že byste vysáli uhlíky z krbu?
Pamatuji si, že mě maminka každodenně
přinutila vysát celý byt, avšak já tuto práci
doslova nenáviděla. Začala jsem tedy vysávat
ten vířící se prach, zaschlou špínu a všude
přítomné pavučiny. Už jsem měla uklizenou
půlku bytu a musela jsem přejít
k teplodárnému krbu. Nevšimla jsme si
zápachu, i když byl čím dál víc znatelnější.
Vtom přiběhla mamka se slovy:
„Jani, okamžitě vypni ten vysavač!“
Já v domnění, že mi chce pouze cosi
naléhavého, jsem ladným krokem šla vypnout
ten nyní zapáchající sací stroj. Rozhlédla jsem
se po celém našem obývacím pokoji, ale přes
hustý sivý dým jsem nebyla schopná
zahlédnou ani naši sedací soupravu, natož
maminku. Pouze jsem si povšimla, jak stroj
mizí i s kabelem směrem k dlouhé chodbě
našeho domu.

Šla jsem po stopách smradlavého kouře
směřujícího ke vchodu. Otevřela jsem naše
staré dveře, vyběhla ven a s údivem
pozorovala postupně zhasínající oheň sálající
z vysavače právě vhozeného do sněhu, který
se kolem něho rychle rozpouštěl. Získala jsem
cennou zkušenost: Nikdy nevysávej u hořícího
krbu!
Náhle nebylo čím odstraňovat drobná smítka
a různou havěť či nevzhledné pavučiny
v našem bytě. A tyto nepříjemnosti zbyly na
mě, přesněji na mé ruce. Vzala jsem si koště
a začala vymetat pavučiny a zametat smítka.
Po koupi nového vysavače jsem kupodivu
musela vysávat dvakrát tak důkladně a třikrát
tak častěji než dřív, zřejmě proto, abych
získala skvělé zkušenosti do svého života.
Jana Peigerová

VODNÍK
K.J.Erben – klasik / M.Fiala 6.A
Na topole nad jezerem,
jezdil vodník s buldozerem.
„Ryju, ryju do hromádky,
do vody i do zahrádky.

Černý kouř, ten smutek tají,
vodník s bagrem do sebe se dají!“

Dnes je středa, potom pátek
ryju, ryju do zahrádek.
Železná lžíce, kola gumová,
zítra bude práce hotová.“

Nemá matička, nemá stání,
k jezeru si to uhání.
A najednou znenadání,
matka si už neuhání,
není to však pohroma,
došla jí nafta, potvora.

Ráno, raníčko panna vstala
a buldozer promazala.
„Jede matka s buldozerem,
pomůže mi nad jezerem!“

Bagr stojí, matka běží,
vodníkovi zdrhne stěží.
Co jsem říkal, vážení,
matka už je pod zemí.

„Neryj, matko, nad jezerem,
zůstaň doma s buldozerem.
Já měla zlý té noci sen,
jak jsi, matko, venku ryla
a pak na hladině byla.

A pak všechno ztichlo,
jenom ptactvo vzdychlo.
a na topole podle skal,
zelený bagřík zatleskal.

V naší anketě se budeme snažit přiblížit, jak je to s kulturou v našem městě.
V jednotlivých číslech se pokaždé zaměříme na něco jiného, co s kulturou souvisí.
Dnešní vydání věnujeme Rodinnému klubu MOTÝLEK, o.s.

RK Motýlek
Opět jsme měli pár otázek, odpověď na ně nám pomohly najít dvě
ze zakladatelek L. Vítová a H. Kaštovská, tímto jim chceme ještě
jednou poděkovat. ☺

1) Kdo stál u vzniku Motýlku?
Byly jsme čtyři, H. Brzáková, H. Kaštovská, L. Vítová a M. Khauerová.

2) Kdy a za jakým účelem byl otevřen?
Byl založen v září 2009 hlavně pro maminky na mateřské, aby se zde mohly
pohodově sejít, popovídat si, pobavit se a zapojit se do aktivit spolu se svými dětmi.

3) Co všechno můžeme v motýlku dnes najít?
Je toho spousta, máme pravidelný program např. výtvarka, cvičení pro děti
i dospělé, je tu otevřená herna.. Pořádáme však i větší akce jako adventní dílny,
Mikuláše a příměstský tábor.

4) Kolik lidí asi Motýlek pravidelně navštěvuje?
Nyní sem aktivně dochází okolo 50 lidí týdně, za měsíc to tedy může být
i 250 lidí všech věkových skupin.

5) Jaká je nejpočetnější věková skupina, která Motýlek navštěvuje?
Nejspíš to budou dospělí, hodně jich dochází na cvičení.

6) Jaký je tvůj osobní vztah k Motýlku (H. Kaštovská)?
Do Motýlku se vždy těším, mám to zde ráda. Vládne zde přátelská, rodinná
a zkrátka pohodová atmosféra.

RK Motýlek se mimo jiné podílí i na sbírce víček pro Aličku. Kdo pozapomněl,
sbíráme:
•
•
•

plastová víčka od PET lahví (limo, minerálky, mléko)
víčka od aviváží a tekutých pracích prostředků
víčka z obalů instantní kávy (bez papírového vnitřku)

Zpracovali: Buris, Bohudo a Kláda

Zaměřily jsme se na hudební skupiny z okolí. S tímto tématem se setkáte v každém čísle našeho
časopisu. První kapela, kterou jsme vyzpovídaly, se jmenovala ILUZE. Dnes přichází na řadu

COLAPS
1) Jak dlouho kapela funguje? Kapela funguje zhruba 2 roky.
2) Kolik má kapela členů? Jsme čtyři. Od každého nástroje jeden - hlas, kyta ra, basa a bicí.
3) Odkud členové pochází a v jakém věkovém rozmezí čl enové jsou? Všichni z Hodkovic a
věkové rozmezí je 18-20 let.

4) Jaký je žánr? Sami nevíme. Pro představu, je to něco mezi hardcor em a metalem. Naše
skládání je, jako když pes s kočičkou vařili dort.

5) Zajímavosti o kapele? Snažíme se mít co nejvíce energické koncerty a ene rgii dostat do
publika. A taky se nebojíme šrámu na našich nástroj ích.

6) Kterou kapelou se inspirujete? Každou chvíli jinou.
7) Jak to máte s koncerty? Máte trému před každým kon certem? Koncertů moc nemáme
(momentálně žádné). A trému před koncertem máme vžd y, ale jen do doby, než začneme hrát.

8) Jak často zkoušíte? Snažíme se zkoušet třikrát za týden. Dříve to tak bylo, ale přišla práce
a maturitní rok některých členů.

9) Jak jste se dali dohromady? Nejprve spolu
začali hrát Čihy a Nevyk. V tu dobu se taky
dávali dohromady Vašek, Žiži a bývalý
kytarista Přídmen. Později se tyto dvě
„skupinky“ spojily a vznikl Colaps!

10) Máte i své písničky? Máme pouze své
písničky, ale dříve jsme hráli i převzaté.

11) Kdo vymýšlí texty? Téma většinou všichni. Samotný text pak taky zkouš íme dohromady,
ale to většinou nefunguje. Pak tedy s něčím přicház ejí jednotliví členové.

12) Jak jste přišli na název? Název vznikl na oslavě bývalého kytaristy. Bubeník už byl
unaven, tak se složil na postel. V tu chvíli ex-kyt arista dostal nápad – Colaps!

13) Kde vás můžeme v nejbližší době vidět? U nás ve zkušebně.

Zpracovaly: Lucka a Anička ☺

Hudba
Hudba je organizovaný systém zvuků. Rytmus, uspořádání zvuků a výběr zvuků určuje
konečnou verzi písně. Dnes existuje sposuta stylů a žánrů. O tom budeme pro Vás psát
v letošních 4 číslech časopisuTermit.
Hledali jsme méně známé kapely, zpěváky- proto nás omluvte, že se zde nevyskytne váš oblíbenec

-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-

Drake
Originální jméno: Aubrey Drake Graham
Původ: Toronto, Kanada
Žánr: Hip hop, R&B
Aktivní roky: 2001-2005
Povolání: Herec, zpěvák, rapper
Alba: So far gone (2009)
Thank me later (2010)
Take care (2011-12)
Nothing was the same (2013)

Pierce the Veil
Původ: San Diego, USA
Složení: Mike Fuentes, Vic Fuentes, Tony Perry, Jamie Prec adio
Aktivní roky: 2006-dodnes
Žánr: post-hardcore, experimentalní rock , progressivní rock

Alba: Early years and A Flair for the Dramatic (2007–20 09)
Selfish Machines (2009–2011)
Fearless Records and Collide with the Sky (2011–pre sent)

J.Cole
Originální jméno: Jermaine Lamarr Cole
Původ: Frankfurt, Německo
Aktivní roky: 2007- dodnes
Žánr: Hip hop
Alba: Cole World: The Sideline Story (2010- 2011)
Born Sinner and upcoming projects (2011- dodnes)
Aktivní hlavně v USA

Tool
Původ: Los Angeles, USA
Složení: Danny Carey, Adam Jones, Maynard James Keenan, Just in Chancellor
Aktivní roky: 1990- dodnes
Žánr: Alternativní rok, Progressivní metal, Progressivní rock
Alba: Early years (1988–1992)
Undertow (1993–1995)
Ænima (1996–2000)
Lateralus (2001–2005)
10,000 Days (2006–2007)
Hiatus and fifth studio album (2008– dodn es)

Připravili: Radek, Dominik, Libor a Artur

Ahoj, opět Vás zdraví Rea a David. Vítáme Vás u dalšího čísla Termita a tudíž i u dalšího
způsobu učení. Doufáme, že se Vám minulé číslo líbilo a v dnešním čísle budou navíc
i výsledky z našeho průzkumu ohledně prvního způsob u.

2. způsob- Pište do aleluja
Psaní je jeden z nejtradičnějších způsobů, který pomáhá studentům zapamatovat si látku do školy.
První krok začíná už psaním poznámek ve třídě, pokud ale tento stupeň vynecháte, možná vám
pomůže vzít si učebnice nebo jiné materiály k předmětu a vypsat si z nich svoje vlastní poznámky.
Také si můžete půjčit sešity a papíry od spolužáka a udělat si z jeho záznamů svůj výtažek. Nejvíce to
pomáhá při učení cizího jazyka.

Jména
T. Fialová
M. Kočí
L. Bukovian
T. Richter
L. Koptíková
M. Vágnerová
T. Špačková

Stejné 1
Zlepšení 2
Zhoršení 3
1
1
2
2
2
2
2

Zde jsme pro Vás zpracovali výsledky
známka Předmět
2Zeměpis
1
Němčina
1
Dějepis
1
Dějepis
2
Dějepis
3
Dějepis
1
Dějepis

prvního způsobu – UČTE SE HLASITĚ A PŘI
CHŮZI, které dopadly překvapivě dobře.
Děkujeme za spolupráci Tereze Fialové,
Martinu Kočímu, Tomáši Richterovi, LukáŠi
Bukovjanovi, Lence Koptíkové, Marcele
Vágnerové a Tereze Špačkové.

Těšíme se u dalšího vydání. Čau :D

J.Slouka 1.B

L.Kysela 1.B

D.Gáži 1.A

HISTORIE MÓDY
Korzety- nosily se už od období rokoka, tedy na konci 19. století. Říka lo se tomu vosí pas.
V té to době nosily ženy obruče, které jim zmenšova ly velikost v pase. Ve 13. až 14. století se
začaly tyto korzety nosit pod všechny dámské šaty, jelikož ženy stály o to být velmi štíhlé.
Ženy, které neměly 44cm v pase, nezapadly do vyšší společnosti.

Punčocháče- již ve starém Řecku byly oblíbené. Nenosily je pouze ženy, ale i otroci a
dělníci na ochranu před špatným počasím. Největšími průkopníky punčocháčů tak byli muži,
nosili kalhoty ve tvaru dnešních legín. Ženy měly j en punčochovou variaci, která byla nad
kolena a byla držena pomocí provázku.

Šaty-

první šaty byly ušity kostěnou jehlou. Materiálem byla kůže, kožešiny a rostl iny.

Postupným vývojem se šaty lišily podle společenskéh o postavení dané dámy. Časem se začaly
zkracovat. Až do dnešní podoby.

Obuv- Obuv u obou pohlaví nabývala na špičatosti, avšak t o byla především mužská část
populace, u které se délka výrazně prodloužila. Ve chvíli, kdy délka špičky přesahovala 50
centimetrů, přivazovala se řetízkem od konce špičky k noze pod kolenem.

Móda a Baroko- Barokní móda má původ v Itálii, ale ujala se předev ším ve Francii za
vlády Ludvíka XIV. Zmizela škrobenost, objevily se lehké krajky, měkká hedvábí, ozdobné
stužky a jiné zdobení.

Marcela, Lenka

Fotbalové kluby na přání
Paris Saint-Germain FC
Paris Saint-Germain Football Club (známý také
jako Paris SG či PSG) je profesionální francouzský
fotbalový klub sídlící v Paříži. Klub byl založen 12.
srpna 1970. Vznikl díky dohodě dvou klubů z Paříže
- Paris FC a Stade Saint-Germain, kteří ze svých
nejlepších hráčů složili tento klub. PSG hraje od
roku 1974 francouzskou nejvyšší soutěž Ligue 1 a je
nejdéle nesestoupivší tým z této soutěže v historii. Během této doby získal 3x mistrovský titul v Ligue
1. Na domácí scéně získal klub 8x Francouzský fotbalový pohár, 3x zvítězil v Ligovém poháru a 2x ve
Francouzském Superpoháru. Spolu s Olympique de Marseille jsou jedinými francouzskými kluby,
které vyhrály v některém z Evropských pohárů (mimo Pohár Intertoto). Konkrétně získal Pohár vítězů
pohárů v sezoně 1995/96. V roce 1994 byl jmenován týmem roku podle.

Domovským stánkem klubu je od roku 1974 národní stadion francouzské fotbalové reprezentace s
názvem Parc des Princes (česky Park princů) s kapacitou 46 480 diváků. Klub se ve Francii těší velké
oblíbenosti. Dle posledního průzkumu mu fandí 11 % obyvatel, což ho řadí na druhé místo za
Olympique de Marseille.

Připravili: Pepa a Dominik

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉ KONVERZACI – školní kolo – 25.11.2013
Umístění
I.A

Jméno

Max.
110 b

Umístění
II.A

1.

98

1.

Panušková Klára

35

2.

Matyáš Khauer
Nikola
Mařanová

98

2. - 3.

Nedvědová Lenka

34

3.

Matyáš Fiala

96

2. - 3.

Fišar Štěpán

34

4.

Kryštof Panuška

94

4.

Bohuslav Dominik

33

5.

Nikola Domácí

92

5.- 6.

Pelešová Eliška

32

6.

Tomáš Hujer
Anna
Vondráková

90

5. - 6.

Cejnar Libor

32

90

7.

Nevyhoštěný Radek

31

89

8. - 9.

Menčíková Leona

30

8. - 9.

Martin Peiger
Richard
Komňanský

88

8. - 9.

Drapáková Vendula

30

10.

Petr Třešňák

87

10. - 11.

Majerčíková Laura

29

10. - 11.

Kočí Martin

29

7.
8. - 9.

J.Šusta
1.A

l

K.Vyskočil
1.A

Jméno

D.Bílek
1.A

Max.
35 b

FIRST LEGO LEAGUE
Regionální kolo mezinárodní soutěže First Lego League proběhlo 9. listopadu 2013 v Praze.
Naši školu reprezentoval nováček soutěže, tým Medvíďata ve složení Kryštof Panuška,
Nikola Holubová a Adéla Jäschkeová ze 6.A, Matyáš Khauer a Lukáš Hlavnička ze 6.B,
Vojta Piltz a Láďa Hartych ze 7.A.
V silné konkurenci obsadil náš tým 10. místo z 16 zúčastněných týmů. Umístění je o to
cennější, že Medvídata patřila věkově k nejmladším týmům.
V části soutěže nazvané Robot game, ve které robot sestavený a naprogramovaný týmem
plní předem dané úkoly, jsme obsadili dokonce sedmé místo.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
V měsíci říjnu proběhla na naší škole také soutěž Přírodovědný klokan. Žáci 8. a 9. tříd v ní
porovnávali své znalosti z přírodovědných předmětů. Tabulka ukazuje pořadí těch nejlepších.
1.

KOPECKÁ Kristýna

8.A

64

2.-3.

HANUS Filip

8.B

59

2.-3.

BURIÁNEK ŠTĚPÁN

9.A

59

4.

SPURNÁ Rea

9.A

58

5.

NEDVĚDOVÁ Lenka

8.B

57

6.

BOHUSLAV Dominik

9.A

56

7.

PAŘÍK David

8.A

55

8.

LANDFELDOVÁ Daniela

8.B

52

9.

ROUBÍNEK Lukáš

8.B

51

10.-12.

MENČÍKOVÁ Leona

8.A

50

10.-12.

ŠTRYMPL Matěj

8.A

50

10.-12.

CEJNAR Libor

9.A

50

BOBŘÍK INFORMATIKY
Od 11. do 15. října proběhlo národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Naše škola se
zapojila ve třech kategoriích, ve kterých soutěžilo celkem 67 žáků. Tabulka na následující
stránce znázorňuje školní a národní pořadí těch nejlepších. V nejmladší kategorii MINI se
národní pořadí neurčuje.

KADET : 8.- 9. třída

Pořadí
celostátní

Pořadí
školní

Body

289.

1.

201

Peigerová Jana

9.A

1238.

2.

173

Kvapil Filip

8.A

1432.
1467.
2139.

3.
4.
5.

169
168
157

Panušková Klára
Abyshev Artur
Cejnar Libor

9.A
9.A
9.A

Příjmení a jméno

Třída

BENJAMIN : 6. - 7.třída

Pořadí
celostátní

Pořadí
školní

Body

805.

1.

172

Hejl Daniel

7.A

1082.

2.

164

Růta Jiří

6,A

1200.

3.

161

Fiala Matyáš

6.A

1223.

4.

160

Rotková Natálie

4,A

1223.

5.

160

Vlach Ondřej

7.A

Příjmení a jméno

MINI : 4. – 5.třída ( školní kolo)

Pořadí
školní

Body

1.

172

Musil Vítězslav

5.A

2.-3.

152

Čermák Ondřej

4.A

2.-3.

152

Janečková Monika

5.A

4.-5.

124

Polívková Barbora

4.A

4.-5.

124

Kolomazníková Adéla

5.A

Příjmení a jméno

Třída

Třída

ZIMA NÁS BAVÍ ! ! !
N.Pavlíková 1.B

A.Ho Khanh 1.B

V.Renza 1.B

B.Šejnohová 1.B

E.Hortová 1.B

L.Honzejková 1.B

VTIPY
1)O zimě
Dva maníky zasypala na horách lavina. Najednou ten jeden vidí, jak se k nim blíží záchranářskej pes,
bernardýn se soudkem, a tak říká tomu druhému: „Hele, nejlepší přítel člověka.”
„No jo, a nese ho pes!”
Přijde v zimě pán domu z venčí a ptá se sám sebe: „Co jsem to chtěl? Aha, najíst se.”
Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít se.”
Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to mám, chci se vykoupat.”
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat lyže!”
2)O hokeji
Jaký je rozdíl mezi hokejem a válkou?
Žádný. Když skončí, ať vítězové či poražení, všichni
musí vyklidit bitevní pole.
Pan Vomáčka při hokejovém zápasu odešel od televize,
a když se vrátil, utkání už skončilo.
„Tak jak to dopadlo?” ptá se syna.
„Ještě jsme alespoň stačili vyrovnat.”
„Cože? Vždyť to bylo deset minut před koncem 0:7?!”
„Taky že jo, ale stačili jsme se vyrovnat soupeři v počtu
vyloučení.”
3)O Pepíčkovi
Malý Pepíček volá na maminku: „ Mamí, mamí, stromeček hoří!"
Maminka říká Pepíčkovi: „Pepíčku, říká se svítí a ne hoří."
A za chvíli volá Pepíček zase: „Mamí, mamí, záclona už také svítí."
4)O Vánocích a Novém roce
Ráno po Novém roce se muž budí a při pohledu do zrcadla si povídá:
„Je vidět, že začal rok Králíka: červené uši, napuchlé velké oči, zarostlá chlupatá tvář! ”
Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna druhý: „Tak co, máš
něco?"
„Ne nemám,” odpoví druhá. „A co ty? ”
„Já taky ne. Tak víš co, vezmeme nějakej bez ozdob! ”
5)Pečeme na Vánoce
Vezmeme dutou čokoládovou figurku, odhryzneme jí hlavu a dolejeme až po okraj rumem.
Neskladujeme a hned konzumujeme!
Zpracovaly: Lucka a Anička

KŘÍŽOVKY
Připravila Jitka Jírová 9.A

6.
2. strom příbuzný
javoru

8. pták podobný
datlovi
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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5. pták , který k nám přilétá na zimu
7.

Kdo má svátek 2.září
11. za lesního doktora se považuje….
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2.
vánoční
pečivo

1.

3.

Po říjnu je za měsíc…

4. černý
pták

ZŠ T.G.Masaryka
Hodkovice nad Mohelkou

L.Bílková 1.A

Milí čtenáři,
než jste se stihli rozkoukat, už tu máme nový kalen dářní rok, první pololetí toho školního
téměř za sebou a další číslo Termita v rukou. Je zi mní, i když letošní zima vypadá spíš jako
jaro. Snad to nebude na jaře naopak a jarní vydání bude korespondovat s přírodou za okny.
V tomto čísle jsme pro Vás přichystali mnoho zajíma vostí ze všech oblastí – módy, sportu,
i kultury. Čekají na vás také barevné pohádky šestá ků, literární práce deváťáků a zkrátka
nepřijdou ani fandové křížovek a milovníci vtipů. A o to, aby bylo celé číslo ještě veselejší
a zábavnější se postarali prvňáci svými pěknými obr ázky. Tak klidné počteníčko.
Vaše Termitiště.

POMÁHÁTE TAKÉ ZVÍŘÁTKŮM
LÉPE PŘEŽÍT ZIMU?
INSPIRUJTE SE, JAK NA TO!
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Jak si představuji svůj budoucí život.
Nyní ukončuji svůj poslední rok na základní škole. A já stále nevím, čím bych chtěl jednou být. Jako m alý kluk
jsem toužil po práci, kde se starám o zvířata, jezd ím popelářským autem, nebo cestuji po světě.
V mém dětství si všechny děti přály přibližně to sa mé, ale jak stárneme, tak se mění i naše představy. Dnes
někteří lidé už třeba ve dvanácti letech vědí, čím chtějí určitě být. Jediné, co mi zůstalo z mých přá ní, je
cestování po světě. Zbytek přání se vytratil, proto že jsem nad tím začal trochu více uvažovat ve všech směrech.
Nakonec jsem se rozhodl, že půjdu na gymnázium, pro tože chci studovat co nejdéle, abych měl větší výbě r
práce. Moji rodiče i mé dvě sestry vystudovali vyso kou školu a já hodlám jít v jejich stopách.
Nejvíce mě zajímá ekonomika, cestování a moc rád ře ším různé problémy. Moji rodiče pracují v obchodnic tví,
a když něco řeší, tak mě baví je poslouchat a občas se k nim připojit. Je to těžká práce plná počítání a mě by to
velmi bavilo. Největší přání je, abych pracoval jak v ekonomice, tak i na cestách.
Doufám, že svého vytouženého cíle jednou dosáhnu a že se mi v práci bude dařit. Podporou je mi moje ro dina
i moji kamarádi.
Dominik
Bohuslav

Výběr budoucí školy už mám za sebou. Jsem nervózní, zda se tam dostanu, či ne. Po vystudování a získán í
maturity mám naplánováno, že zavítám do nějaké míst ní firmy, abych měl aspoň minimální finanční základ .
A pokud se peníze nepohrnou a práce mě nebude bavit , tak se za rok či dva přihlásím na vysokou školu
s technickým zaměřením. Poté si snad najdu práci sv ých snů.
Jako téměř každý člověk bych chtěl mít rodinu, poto mky. Pokud se mi to, o čem píšu, splní, budu
nejspokojenější člověk na Zemi. Přeju to všem…
Nevík

Už jako malý kluk jsem chtěl být muzikant, voják, p opelář či traktorista. Když mi maminka vyprávěla, j ak jsem
jako malý chtěl chodit za popelářským autem a každý pátek ráno jim mával z okna, tak jsem se musel smát.
Byla období, kdy jsem stál u televize, “hrál na kyt aru“ a zpíval písničku: Zejtra mám svůj den. Nebo j sem také
střílel na dvoře kuličkovkou strejdovi do okna. Pak však přišla puberta střílení mě omrzelo. Začal jse m hodně
poslouchat hudbu. Mezi mé první kapely patřili : Kabáti, Divokej Bill nebo Chinaski.
Časem jsem se soustředil na bicí a bouchal si do stehen. Začalo mě to bavit. Pak jsem bouchal do polšt ářů, až
jsem se dostal ke kýblům. Chvilku trvalo, než jsem tátu přesvědčil o koupi bicích, ale nakonec jsem se dočkal.
Poté jsem objevil i jiné interprety. Nejdřív to byl i Rammsteini, pak System of a Down a nakonec jsem s končil
u Nirvany, Bring Me the Horizon, Two Fighters a Park way Drive, které patří nyní mezi mé oblíbené skupi ny.
Teď mi je 15 a začínám přemýšlet, kam jít na středn í školu a co dál? Nejvíce mě láká střední škola prů myslová
obor: elektrotechnika (silnoproud). Ale nejraději b ych chtěl studovat hudbu na konzervatoři, jenže s t ím se nedá
dle mého názoru živit. Je velice těžké vystudovat k onzervatoř, takže toto jsem vzdal. Můžu doufat, že dám
dohromady kapelu, která alespoň jednou za 14 dní bu de někde hrát. Byl by to slušný přivýdělek.
Po střední škole plánuji jít na vysokou školu elekt rotechnickou. Po dostudování bych tu konzervatoř př eci jen
zkusil, a když to nevyjde, začnu pracovat nejlépe u ČEZU.
Sám jsem zvědav, co se stane. Určitě bych chtěl vla stnit srub, nádhernou a chytrou manželku a asi dvě děti, ale
to moc předbíhám. Nechám se překvapit, co mi život přichystal.
Libor Cejnar

Barevné pohádky z 6.A

Citrón Kyslík a jeho vesmírné
dobrodružství
Byl jednou jeden citrón, který se jmenoval
Kyslík. Jednoho dne si Kyslík řekl: „Půjdu do
světa“. Rozloučil se s maminkou žlutou
paprikou a vyrazil.
Šel a šel a potkal kukuřici, která si stavěla
raketoplán. Zastavil se a ptal se: „Co to děláš,
kukuřice?“ Ta odpověděla: „Stavím si žlutou
raketu a poletím za sluníčkem.“ „ Můžu jít
s tebou?“ zeptal se Kyslík. „Proč ne, alespoň se
nebudeme nudit.“ A tak se vydali do žlutého
vesmíru.
Jak tak letěli, najednou raketa přestala létat.
„Došlo nám palivo!“ zařvala kukuřice. „Co
budeme dělat?“ zeptal se Kyslík. „To nevím,
ale asi umírám.“ Zašeptala kukuřice. Najednou
se ozvala hrozná rána a kukuřice tam už
nebyla, ležela tam jen žlutá hromádka
popcornu. Kyslík nevěděl, co má dělat, ale
napadlo ho, že když spojí popcorn a máslo,
které měl ke snídani, tak z toho udělá hmotu a
tou může natankovat raketu. Vzal si žlutou
vařečku a zamíchal popcorn do másla. Vylezl
ven z rakety a natankoval žlutou raketu
vyrobeným palivem. Zmáčkl žlutý knoflík a
vydal se zpátky na Zemi. Tam na něj už čekala
maminka žlutá paprika a byla strašně moc
ráda, že se jí Kyslík vrátil živ a zdráv.
Matěj Ulč
J.Mitro Onda 1,B

M.Sidor 1,B

O myšce Šedivce
Žila, byla jedna myška, která měla šedivý
kožíšek, co se krásně leskl. Protože byla celá
šedivá, říkali jí Šedivka.
Jednoho chmurného dne, který byl šedivý tak,
že ani jeden slunečný paprsek nepronikl
mraky, se ozvala od sousedů Šedivky strašná
rána. Šedivka se zalekla, běžela, co jí nožky
stačily. Ale bylo již pozdě - paní Šeďáková a
pan Šeďák leželi bez hnutí na zemi. Šedivka se
dala do breku ,, Bé! Bú!“ naříkala.
A najednou se z půdy ozval šramot a vrzání
prken. Šedivka se plížila opatrně na půdu a tam
stálo něco jako kočka, jenže mnohem větší.
Otočilo se to na ni a rozeběhlo se to k ní.
Šedivka utíkala pryč. Jenže na konci půdy byla
veliká díra a Šedivka o ní věděla. Tak se k ní
rozeběhla a opatrně ji obešla. Ta věc o díře
neměla ani tušení a spadla do ní. A zezdola se
ozývalo ,,Vstávej, vstávej,vstávej!“
A v tom vidím, že nejsem myš, ale člověk.
A vedle někdo říká: ,,Už je skoro 7:30, čas
do školy!“ A na postel mi skočí můj šedivý
kocour Šeďák.
Matyáš Fiala
J.Chmelík 1.B

O modrém papouškovi
Byl krásný letní den. Na modrém nebi, nebylo
ani mráčku. Modrý papoušek létal a prohlížel
si krásné rozkvetlé louky plné chrp a
zvonečků.
Zaletěl i mezi domy, když tu najednou slyší:
„Křáp!“ Letí se mrknout blíž, a co nevidí?
Papouškova kamarádka kočka se snaží
vyskočit na stůl a podívat se oknem, jestli je
papoušek doma. Převrhla lahvičku s inkoustem
a je celá modrá! Papoušek si pomyslí:
„Jejda! Co s tím?“
V tom se babička vrátila domů s plným
košíkem borůvek, které v lese nasbírala. Bum,
ozve se rána. Babička uklouzla po inkoustu
a malinko borůvek se jí vysypalo. Babička,
modrá od inkoustu a od borůvek, vstala
a začala uklízet. Když měla vše poklizené,
chytla kočku a vykoupala ji. Nakonec upekla
koláč z borůvek, které natrhala, a společně si
na něm všichni pochutnali.
Karolína Farská
O bílé myšce
Jednou v zimě vyšla bílá myška ven. Byla to
myška hladová, a tak šla hledat sýr. V tom ji
přepadla kočka bílá a zavolala: „Utíkej, nebo
zemřeš, myško bílá!“ Kočka skočila, myška se
skrčila a kočka se trefila, ale hlavou do sněhu.
Kočka se probrala, ale myška tam už nebyla.
Přišel páníček kočky bílé a domů si ji vzal.
Myška šla tedy dál a kousíček sýru uviděla, ale
jednu věc nevěděla, že ten sýr v pastičce leží.
Myška ale chytrá byla. Vzala klacík, k sýru
hodila a pastička se zavřela. K sýru se již
nedostala, a tak musí hledat dál.
Myška v noci bloudí, při bloudění nocí
zahlédne bílé světlo a tam na mramorové
podstavě stál svatý bílý sýr. Všude kolem myší
bojovníci chodí a sýr svatý hlídají. Myška se
plíží a kousky sýra za sebou pouští, aby se
neztratila. Myška bílá se proplížila až k sýru
svatému. Myška ho rychle vzala a rychle taky
snědla.
Díky sýru svatému má nadmyší schopnosti, a
tak rychle domů najedená letí a jde zase spát.
František Dědek

K.Šarbortová 1.B

O Zeleném Pepíkovi
Žil byl jeden kluk, jmenoval se Pepík. Jeho
rodina bydlela na zeleném vršku. Neměl tu
moc kamarádů, jen nějaká zvířátka. A protože
si rád hrál v lese, začali mu říkat Zelený Pepík.
Ale jednou se tu objevila záhadná bytost,
a když si chodil hrát do lesa, všechna zvířátka
byla schovaná ve svých doupatech.
Jednoho dne uviděl neznámou postavu i Pepík.
Byla už skoro tma, ale Pepík si byl jistý, že to
je nějaký duch. Sebral všechnu odvahu
a zavolal: „ Jen počkej, příšero, já tě chytím!“
A začal utíkat k zelenému palouku, kde rostly
samé jehličnaté stromy. Když v tom, jak tak
běžel, se praštil do stromu. Ocitl se v prudkém
zeleném světle a uviděl, jak se na něho ta
příšera sápe. A už ho nikam nese!!!
Rázem všechno potemnělo a Pepík se
nechápavé probudil v posteli. Přišel k němu
nějaký pán v zeleném oblečení a vysvětlil mu,
že je nový hajný a že večer šel na obchůzku.
Jak se Pepík praštil do hlavy, tak si myslel, že
je pan hajný příšera.
Potom šel s Pepíkem domů a seznámil se
s jeho mamkou a všichni žili zeleně až do
smrti.
Kryštof Panuška

Možná se vám už také stalo…..(to, co 9.A?)
Možná se Vám už taky stalo, že se Vám zdál
podivný sen. Sny mohou být různé a ráno si
mnohdy nepamatujeme, co se nám zdálo.
Ale minulý týden se mi stala zvláštní věc.
V posteli jsem se točila ze strany na stranu
a pořád se mi hlavou honily všemožné
myšlenky. A tak jsem si lehla na záda. Pokusila
jsem se na vše zapomenout a jen se oddat své
mysli…a v tu chvíli jsem se ocitla ve svém
pokoji. Když jsem se však podívala na svou
postel, tak tam někdo ležel. Ten někdo, to
nebyl jen tak nějaký člověk. Byla jsem to já.
Ležela jsem tak klidně zachumlaná pod
peřinou a spokojeně jsem oddychovala.
V tu chvíli jsem si řekla: „Co kdybych šla ven?“
A jakmile jsem na to pomyslela, ocitla jsem se
v nádherném parku plném rozkvetlých
tulipánů a růží, které omamně voněly. Když
jsem k jedné čarokrásné růži přivoněla, hned
jsem si připadala jako v pohádce.
Dodnes nevím, čím to bylo – snad mou bujnou
fantazií – ale v tu chvíli jsem na sobě měla
nádherné šaty, lehké jako vánek, a boty tak
měkké, jako bych se vznášela. Okolo mne
začali létat motýli a rozezněl se zpěv ptáčků.
A tak jsem se v tomto nádherném parku
procházela a okolo mne zněla ta líbezná píseň.
Pokud by to šlo, tak bych v tomto snu snad
zůstala i déle a navymýšlela si spousty dalších
věcí. Ale ve chvíli, kdy jsem se chtěla posadit
na blankytně modrou lavičku, jsem uslyšela
prapodivné drnčení. A v tu chvíli jsem se
probudila. Ten nepříjemný zvuk, který trhal
uši, ovšem nevycházel z mé hlavy, ale bohužel
to zvonil můj budík.
Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomila, že to
byl můj sen. A místo toho, abych dál
naslouchala líbeznému cvrlikání cvrčků a
zpěvu slavíků, jsem se začala chystat do školy.
Od té doby pořád doufám, že se mi ten sen
bude zdát znovu, ale zatím se mi nevrací.
Klára Panušková

Možná se vám už také stalo, že jste ve vaně
napuštěné horkou vodou skoro spali, a přesto
silně přemýšleli nad něčím, co by vás za
normálních okolností ani nenapadlo.
Jednou jsem i já takhle přemýšlivě relaxovala
a dumala nad celým vesmírem. Napadlo mě,
co by bylo, kdyby k nám do malého
panelového domu v ještě menším městečku
přiletěli ufoni se svou zářící raketkou. Co bych
jim řekla? Rozuměli by mi? Čím je pohostit?
Nakonec jsem usoudila, že by bylo moudré se
naučit znakovou řeč pro případ, že by se to
náhodou stalo a oni se tu jednou opravdu
objevili. Kdyby totiž přiletěli, naučila bych je
také znakovat, a tak bychom se skvěle
dorozuměli. Pak už je odpověď na otázku jak
je pohostit jednoduchá. Stačí se jich zeptat.
Jenže je tu i možnost nepřátelské návštěvy.
Když jsem začala uvažovat o této možnosti,
v již skoro studené vodě, myšlenky se začaly
rozplývat. Čím to? Asi jsem si tuhle možnost
nechtěla díky své přátelské povaze ani
připustit. Proto jsem vytáhla zátku z vany
a vrátila se zpátky do reality našeho světa.
Musím ale uznat, že tohle koupelové snění
miluji a vždy se těším, co mě zase napadne.
Myslím, že všichni by se měli aspoň jednou
týdně takhle zamyslet nad podobnými věcmi,
protože člověku to pročistí trošku hlavu, sám
sobě se někdy zasměje, ale třeba si i uvědomí
některé vážné věci ve svém soukromém
životě. Nesmí tomu však podlehnout, mohl by
se potom svých představ začít bát a to je
opravdu špatně.
Přeji příjemné snění všem, co mají rádi horkou
koupel stejně jako já. Ale i těm, kteří se
jednoduše osprchují a jdou raději snít do teplé
postele pod huňatou peřinu.
Klára Lukášová

Možná se vám už také stalo, že jste si
zabouchli klíče doma, ujel vám vlak či autobus,
ale že byste vysáli uhlíky z krbu?
Pamatuji si, že mě maminka každodenně
přinutila vysát celý byt, avšak já tuto práci
doslova nenáviděla. Začala jsem tedy vysávat
ten vířící se prach, zaschlou špínu a všude
přítomné pavučiny. Už jsem měla uklizenou
půlku bytu a musela jsem přejít
k teplodárnému krbu. Nevšimla jsme si
zápachu, i když byl čím dál víc znatelnější.
Vtom přiběhla mamka se slovy:
„Jani, okamžitě vypni ten vysavač!“
Já v domnění, že mi chce pouze cosi
naléhavého, jsem ladným krokem šla vypnout
ten nyní zapáchající sací stroj. Rozhlédla jsem
se po celém našem obývacím pokoji, ale přes
hustý sivý dým jsem nebyla schopná
zahlédnou ani naši sedací soupravu, natož
maminku. Pouze jsem si povšimla, jak stroj
mizí i s kabelem směrem k dlouhé chodbě
našeho domu.

Šla jsem po stopách smradlavého kouře
směřujícího ke vchodu. Otevřela jsem naše
staré dveře, vyběhla ven a s údivem
pozorovala postupně zhasínající oheň sálající
z vysavače právě vhozeného do sněhu, který
se kolem něho rychle rozpouštěl. Získala jsem
cennou zkušenost: Nikdy nevysávej u hořícího
krbu!
Náhle nebylo čím odstraňovat drobná smítka
a různou havěť či nevzhledné pavučiny
v našem bytě. A tyto nepříjemnosti zbyly na
mě, přesněji na mé ruce. Vzala jsem si koště
a začala vymetat pavučiny a zametat smítka.
Po koupi nového vysavače jsem kupodivu
musela vysávat dvakrát tak důkladně a třikrát
tak častěji než dřív, zřejmě proto, abych
získala skvělé zkušenosti do svého života.
Jana Peigerová

VODNÍK
K.J.Erben – klasik / M.Fiala 6.A
Na topole nad jezerem,
jezdil vodník s buldozerem.
„Ryju, ryju do hromádky,
do vody i do zahrádky.

Černý kouř, ten smutek tají,
vodník s bagrem do sebe se dají!“

Dnes je středa, potom pátek
ryju, ryju do zahrádek.
Železná lžíce, kola gumová,
zítra bude práce hotová.“

Nemá matička, nemá stání,
k jezeru si to uhání.
A najednou znenadání,
matka si už neuhání,
není to však pohroma,
došla jí nafta, potvora.

Ráno, raníčko panna vstala
a buldozer promazala.
„Jede matka s buldozerem,
pomůže mi nad jezerem!“

Bagr stojí, matka běží,
vodníkovi zdrhne stěží.
Co jsem říkal, vážení,
matka už je pod zemí.

„Neryj, matko, nad jezerem,
zůstaň doma s buldozerem.
Já měla zlý té noci sen,
jak jsi, matko, venku ryla
a pak na hladině byla.

A pak všechno ztichlo,
jenom ptactvo vzdychlo.
a na topole podle skal,
zelený bagřík zatleskal.

V naší anketě se budeme snažit přiblížit, jak je to s kulturou v našem městě.
V jednotlivých číslech se pokaždé zaměříme na něco jiného, co s kulturou souvisí.
Dnešní vydání věnujeme Rodinnému klubu MOTÝLEK, o.s.

RK Motýlek
Opět jsme měli pár otázek, odpověď na ně nám pomohly najít dvě
ze zakladatelek L. Vítová a H. Kaštovská, tímto jim chceme ještě
jednou poděkovat. ☺

1) Kdo stál u vzniku Motýlku?
Byly jsme čtyři, H. Brzáková, H. Kaštovská, L. Vítová a M. Khauerová.

2) Kdy a za jakým účelem byl otevřen?
Byl založen v září 2009 hlavně pro maminky na mateřské, aby se zde mohly
pohodově sejít, popovídat si, pobavit se a zapojit se do aktivit spolu se svými dětmi.

3) Co všechno můžeme v motýlku dnes najít?
Je toho spousta, máme pravidelný program např. výtvarka, cvičení pro děti
i dospělé, je tu otevřená herna.. Pořádáme však i větší akce jako adventní dílny,
Mikuláše a příměstský tábor.

4) Kolik lidí asi Motýlek pravidelně navštěvuje?
Nyní sem aktivně dochází okolo 50 lidí týdně, za měsíc to tedy může být
i 250 lidí všech věkových skupin.

5) Jaká je nejpočetnější věková skupina, která Motýlek navštěvuje?
Nejspíš to budou dospělí, hodně jich dochází na cvičení.

6) Jaký je tvůj osobní vztah k Motýlku (H. Kaštovská)?
Do Motýlku se vždy těším, mám to zde ráda. Vládne zde přátelská, rodinná
a zkrátka pohodová atmosféra.

RK Motýlek se mimo jiné podílí i na sbírce víček pro Aličku. Kdo pozapomněl,
sbíráme:
•
•
•

plastová víčka od PET lahví (limo, minerálky, mléko)
víčka od aviváží a tekutých pracích prostředků
víčka z obalů instantní kávy (bez papírového vnitřku)

Zpracovali: Buris, Bohudo a Kláda

Zaměřily jsme se na hudební skupiny z okolí. S tímto tématem se setkáte v každém čísle našeho
časopisu. První kapela, kterou jsme vyzpovídaly, se jmenovala ILUZE. Dnes přichází na řadu

COLAPS
1) Jak dlouho kapela funguje? Kapela funguje zhruba 2 roky.
2) Kolik má kapela členů? Jsme čtyři. Od každého nástroje jeden - hlas, kyta ra, basa a bicí.
3) Odkud členové pochází a v jakém věkovém rozmezí čl enové jsou? Všichni z Hodkovic a
věkové rozmezí je 18-20 let.

4) Jaký je žánr? Sami nevíme. Pro představu, je to něco mezi hardcor em a metalem. Naše
skládání je, jako když pes s kočičkou vařili dort.

5) Zajímavosti o kapele? Snažíme se mít co nejvíce energické koncerty a ene rgii dostat do
publika. A taky se nebojíme šrámu na našich nástroj ích.

6) Kterou kapelou se inspirujete? Každou chvíli jinou.
7) Jak to máte s koncerty? Máte trému před každým kon certem? Koncertů moc nemáme
(momentálně žádné). A trému před koncertem máme vžd y, ale jen do doby, než začneme hrát.

8) Jak často zkoušíte? Snažíme se zkoušet třikrát za týden. Dříve to tak bylo, ale přišla práce
a maturitní rok některých členů.

9) Jak jste se dali dohromady? Nejprve spolu
začali hrát Čihy a Nevyk. V tu dobu se taky
dávali dohromady Vašek, Žiži a bývalý
kytarista Přídmen. Později se tyto dvě
„skupinky“ spojily a vznikl Colaps!

10) Máte i své písničky? Máme pouze své
písničky, ale dříve jsme hráli i převzaté.

11) Kdo vymýšlí texty? Téma většinou všichni. Samotný text pak taky zkouš íme dohromady,
ale to většinou nefunguje. Pak tedy s něčím přicház ejí jednotliví členové.

12) Jak jste přišli na název? Název vznikl na oslavě bývalého kytaristy. Bubeník už byl
unaven, tak se složil na postel. V tu chvíli ex-kyt arista dostal nápad – Colaps!

13) Kde vás můžeme v nejbližší době vidět? U nás ve zkušebně.

Zpracovaly: Lucka a Anička ☺

Hudba
Hudba je organizovaný systém zvuků. Rytmus, uspořádání zvuků a výběr zvuků určuje
konečnou verzi písně. Dnes existuje sposuta stylů a žánrů. O tom budeme pro Vás psát
v letošních 4 číslech časopisuTermit.
Hledali jsme méně známé kapely, zpěváky- proto nás omluvte, že se zde nevyskytne váš oblíbenec

-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-Termit-

Drake
Originální jméno: Aubrey Drake Graham
Původ: Toronto, Kanada
Žánr: Hip hop, R&B
Aktivní roky: 2001-2005
Povolání: Herec, zpěvák, rapper
Alba: So far gone (2009)
Thank me later (2010)
Take care (2011-12)
Nothing was the same (2013)

Pierce the Veil
Původ: San Diego, USA
Složení: Mike Fuentes, Vic Fuentes, Tony Perry, Jamie Prec adio
Aktivní roky: 2006-dodnes
Žánr: post-hardcore, experimentalní rock , progressivní rock

Alba: Early years and A Flair for the Dramatic (2007–20 09)
Selfish Machines (2009–2011)
Fearless Records and Collide with the Sky (2011–pre sent)

J.Cole
Originální jméno: Jermaine Lamarr Cole
Původ: Frankfurt, Německo
Aktivní roky: 2007- dodnes
Žánr: Hip hop
Alba: Cole World: The Sideline Story (2010- 2011)
Born Sinner and upcoming projects (2011- dodnes)
Aktivní hlavně v USA

Tool
Původ: Los Angeles, USA
Složení: Danny Carey, Adam Jones, Maynard James Keenan, Just in Chancellor
Aktivní roky: 1990- dodnes
Žánr: Alternativní rok, Progressivní metal, Progressivní rock
Alba: Early years (1988–1992)
Undertow (1993–1995)
Ænima (1996–2000)
Lateralus (2001–2005)
10,000 Days (2006–2007)
Hiatus and fifth studio album (2008– dodn es)

Připravili: Radek, Dominik, Libor a Artur

Ahoj, opět Vás zdraví Rea a David. Vítáme Vás u dalšího čísla Termita a tudíž i u dalšího
způsobu učení. Doufáme, že se Vám minulé číslo líbilo a v dnešním čísle budou navíc
i výsledky z našeho průzkumu ohledně prvního způsob u.

2. způsob- Pište do aleluja
Psaní je jeden z nejtradičnějších způsobů, který pomáhá studentům zapamatovat si látku do školy.
První krok začíná už psaním poznámek ve třídě, pokud ale tento stupeň vynecháte, možná vám
pomůže vzít si učebnice nebo jiné materiály k předmětu a vypsat si z nich svoje vlastní poznámky.
Také si můžete půjčit sešity a papíry od spolužáka a udělat si z jeho záznamů svůj výtažek. Nejvíce to
pomáhá při učení cizího jazyka.

Jména
T. Fialová
M. Kočí
L. Bukovian
T. Richter
L. Koptíková
M. Vágnerová
T. Špačková

Stejné 1
Zlepšení 2
Zhoršení 3
1
1
2
2
2
2
2

Zde jsme pro Vás zpracovali výsledky
známka Předmět
2Zeměpis
1
Němčina
1
Dějepis
1
Dějepis
2
Dějepis
3
Dějepis
1
Dějepis

prvního způsobu – UČTE SE HLASITĚ A PŘI
CHŮZI, které dopadly překvapivě dobře.
Děkujeme za spolupráci Tereze Fialové,
Martinu Kočímu, Tomáši Richterovi, LukáŠi
Bukovjanovi, Lence Koptíkové, Marcele
Vágnerové a Tereze Špačkové.

Těšíme se u dalšího vydání. Čau :D

J.Slouka 1.B

L.Kysela 1.B

D.Gáži 1.A

HISTORIE MÓDY
Korzety- nosily se už od období rokoka, tedy na konci 19. století. Říka lo se tomu vosí pas.
V té to době nosily ženy obruče, které jim zmenšova ly velikost v pase. Ve 13. až 14. století se
začaly tyto korzety nosit pod všechny dámské šaty, jelikož ženy stály o to být velmi štíhlé.
Ženy, které neměly 44cm v pase, nezapadly do vyšší společnosti.

Punčocháče- již ve starém Řecku byly oblíbené. Nenosily je pouze ženy, ale i otroci a
dělníci na ochranu před špatným počasím. Největšími průkopníky punčocháčů tak byli muži,
nosili kalhoty ve tvaru dnešních legín. Ženy měly j en punčochovou variaci, která byla nad
kolena a byla držena pomocí provázku.

Šaty-

první šaty byly ušity kostěnou jehlou. Materiálem byla kůže, kožešiny a rostl iny.

Postupným vývojem se šaty lišily podle společenskéh o postavení dané dámy. Časem se začaly
zkracovat. Až do dnešní podoby.

Obuv- Obuv u obou pohlaví nabývala na špičatosti, avšak t o byla především mužská část
populace, u které se délka výrazně prodloužila. Ve chvíli, kdy délka špičky přesahovala 50
centimetrů, přivazovala se řetízkem od konce špičky k noze pod kolenem.

Móda a Baroko- Barokní móda má původ v Itálii, ale ujala se předev ším ve Francii za
vlády Ludvíka XIV. Zmizela škrobenost, objevily se lehké krajky, měkká hedvábí, ozdobné
stužky a jiné zdobení.

Marcela, Lenka

Fotbalové kluby na přání
Paris Saint-Germain FC
Paris Saint-Germain Football Club (známý také
jako Paris SG či PSG) je profesionální francouzský
fotbalový klub sídlící v Paříži. Klub byl založen 12.
srpna 1970. Vznikl díky dohodě dvou klubů z Paříže
- Paris FC a Stade Saint-Germain, kteří ze svých
nejlepších hráčů složili tento klub. PSG hraje od
roku 1974 francouzskou nejvyšší soutěž Ligue 1 a je
nejdéle nesestoupivší tým z této soutěže v historii. Během této doby získal 3x mistrovský titul v Ligue
1. Na domácí scéně získal klub 8x Francouzský fotbalový pohár, 3x zvítězil v Ligovém poháru a 2x ve
Francouzském Superpoháru. Spolu s Olympique de Marseille jsou jedinými francouzskými kluby,
které vyhrály v některém z Evropských pohárů (mimo Pohár Intertoto). Konkrétně získal Pohár vítězů
pohárů v sezoně 1995/96. V roce 1994 byl jmenován týmem roku podle.

Domovským stánkem klubu je od roku 1974 národní stadion francouzské fotbalové reprezentace s
názvem Parc des Princes (česky Park princů) s kapacitou 46 480 diváků. Klub se ve Francii těší velké
oblíbenosti. Dle posledního průzkumu mu fandí 11 % obyvatel, což ho řadí na druhé místo za
Olympique de Marseille.

Připravili: Pepa a Dominik

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉ KONVERZACI – školní kolo – 25.11.2013
Umístění
I.A

Jméno

Max.
110 b

Umístění
II.A

1.

98

1.

Panušková Klára

35

2.

Matyáš Khauer
Nikola
Mařanová

98

2. - 3.

Nedvědová Lenka

34

3.

Matyáš Fiala

96

2. - 3.

Fišar Štěpán

34

4.

Kryštof Panuška

94

4.

Bohuslav Dominik

33

5.

Nikola Domácí

92

5.- 6.

Pelešová Eliška

32

6.

Tomáš Hujer
Anna
Vondráková

90

5. - 6.

Cejnar Libor

32

90

7.

Nevyhoštěný Radek

31

89

8. - 9.

Menčíková Leona

30

8. - 9.

Martin Peiger
Richard
Komňanský

88

8. - 9.

Drapáková Vendula

30

10.

Petr Třešňák

87

10. - 11.

Majerčíková Laura

29

10. - 11.

Kočí Martin

29

7.
8. - 9.

J.Šusta
1.A

l

K.Vyskočil
1.A

Jméno

D.Bílek
1.A

Max.
35 b

FIRST LEGO LEAGUE
Regionální kolo mezinárodní soutěže First Lego League proběhlo 9. listopadu 2013 v Praze.
Naši školu reprezentoval nováček soutěže, tým Medvíďata ve složení Kryštof Panuška,
Nikola Holubová a Adéla Jäschkeová ze 6.A, Matyáš Khauer a Lukáš Hlavnička ze 6.B,
Vojta Piltz a Láďa Hartych ze 7.A.
V silné konkurenci obsadil náš tým 10. místo z 16 zúčastněných týmů. Umístění je o to
cennější, že Medvídata patřila věkově k nejmladším týmům.
V části soutěže nazvané Robot game, ve které robot sestavený a naprogramovaný týmem
plní předem dané úkoly, jsme obsadili dokonce sedmé místo.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
V měsíci říjnu proběhla na naší škole také soutěž Přírodovědný klokan. Žáci 8. a 9. tříd v ní
porovnávali své znalosti z přírodovědných předmětů. Tabulka ukazuje pořadí těch nejlepších.
1.

KOPECKÁ Kristýna

8.A

64

2.-3.

HANUS Filip

8.B

59

2.-3.

BURIÁNEK ŠTĚPÁN

9.A

59

4.

SPURNÁ Rea

9.A

58

5.

NEDVĚDOVÁ Lenka

8.B

57

6.

BOHUSLAV Dominik

9.A

56

7.

PAŘÍK David

8.A

55

8.

LANDFELDOVÁ Daniela

8.B

52

9.

ROUBÍNEK Lukáš

8.B

51

10.-12.

MENČÍKOVÁ Leona

8.A

50

10.-12.

ŠTRYMPL Matěj

8.A

50

10.-12.

CEJNAR Libor

9.A

50

BOBŘÍK INFORMATIKY
Od 11. do 15. října proběhlo národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Naše škola se
zapojila ve třech kategoriích, ve kterých soutěžilo celkem 67 žáků. Tabulka na následující
stránce znázorňuje školní a národní pořadí těch nejlepších. V nejmladší kategorii MINI se
národní pořadí neurčuje.

KADET : 8.- 9. třída

Pořadí
celostátní

Pořadí
školní

Body

289.

1.

201

Peigerová Jana

9.A

1238.

2.

173

Kvapil Filip

8.A

1432.
1467.
2139.

3.
4.
5.

169
168
157

Panušková Klára
Abyshev Artur
Cejnar Libor

9.A
9.A
9.A

Příjmení a jméno

Třída

BENJAMIN : 6. - 7.třída

Pořadí
celostátní

Pořadí
školní

Body

805.

1.

172

Hejl Daniel

7.A

1082.

2.

164

Růta Jiří

6,A

1200.

3.

161

Fiala Matyáš

6.A

1223.

4.

160

Rotková Natálie

4,A

1223.

5.

160

Vlach Ondřej

7.A

Příjmení a jméno

MINI : 4. – 5.třída ( školní kolo)

Pořadí
školní

Body

1.

172

Musil Vítězslav

5.A

2.-3.

152

Čermák Ondřej

4.A

2.-3.

152

Janečková Monika

5.A

4.-5.

124

Polívková Barbora

4.A

4.-5.

124

Kolomazníková Adéla

5.A

Příjmení a jméno

Třída

Třída

ZIMA NÁS BAVÍ ! ! !
N.Pavlíková 1.B

A.Ho Khanh 1.B

V.Renza 1.B

B.Šejnohová 1.B

E.Hortová 1.B

L.Honzejková 1.B

VTIPY
1)O zimě
Dva maníky zasypala na horách lavina. Najednou ten jeden vidí, jak se k nim blíží záchranářskej pes,
bernardýn se soudkem, a tak říká tomu druhému: „Hele, nejlepší přítel člověka.”
„No jo, a nese ho pes!”
Přijde v zimě pán domu z venčí a ptá se sám sebe: „Co jsem to chtěl? Aha, najíst se.”
Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít se.”
Napije se a říká: „Ne, to také není ono. Už to mám, chci se vykoupat.”
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat lyže!”
2)O hokeji
Jaký je rozdíl mezi hokejem a válkou?
Žádný. Když skončí, ať vítězové či poražení, všichni
musí vyklidit bitevní pole.
Pan Vomáčka při hokejovém zápasu odešel od televize,
a když se vrátil, utkání už skončilo.
„Tak jak to dopadlo?” ptá se syna.
„Ještě jsme alespoň stačili vyrovnat.”
„Cože? Vždyť to bylo deset minut před koncem 0:7?!”
„Taky že jo, ale stačili jsme se vyrovnat soupeři v počtu
vyloučení.”
3)O Pepíčkovi
Malý Pepíček volá na maminku: „ Mamí, mamí, stromeček hoří!"
Maminka říká Pepíčkovi: „Pepíčku, říká se svítí a ne hoří."
A za chvíli volá Pepíček zase: „Mamí, mamí, záclona už také svítí."
4)O Vánocích a Novém roce
Ráno po Novém roce se muž budí a při pohledu do zrcadla si povídá:
„Je vidět, že začal rok Králíka: červené uši, napuchlé velké oči, zarostlá chlupatá tvář! ”
Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna druhý: „Tak co, máš
něco?"
„Ne nemám,” odpoví druhá. „A co ty? ”
„Já taky ne. Tak víš co, vezmeme nějakej bez ozdob! ”
5)Pečeme na Vánoce
Vezmeme dutou čokoládovou figurku, odhryzneme jí hlavu a dolejeme až po okraj rumem.
Neskladujeme a hned konzumujeme!
Zpracovaly: Lucka a Anička

KŘÍŽOVKY
Připravila Jitka Jírová 9.A

6.
2. strom příbuzný
javoru

8. pták podobný
datlovi
1.
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3.
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6.
7.
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5. pták , který k nám přilétá na zimu
7.

Kdo má svátek 2.září
11. za lesního doktora se považuje….
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10. Kdo má svátek 9.října
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1.

3.

Po říjnu je za měsíc…

4. černý
pták

RADKOVY PŘÍHODY

Byl krásný zimní den. Venku ani známky sněhu a teploty
nad 0°C. Rodinka spokojeně jedla štědrovečerní večeři.
Když v tom Radka něco začalo škrábat v krku.

Škrábání však nepominulo.

Radek nemohl dýchat!

Hráli: Radek Nevyhoštěný, Lucie Karešová,
Štěpán Buriánek a Artur Abyshev

Fotograf: Jana Peigerová
Zpracovali: Klára Panušková, Jana
Peigerová, Martin Zubko, Dominika Kolenská
Podaří se Štěpánovi zachránit Radka?

To be continued…
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