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Ondřej Polívka 7.A 



Milí čtenáři,  
máte před sebou poslední číslo Termita v tomto školním roce, a až dostanete to další, budete ve 
vyšším ročníku a ti nejstarší z Vás na středních školách. Ale mezi tím Vás čekají dva měsíce bez 
školy, povinností a domácích úkolů, které určitě vyplníte mnohem zajímavějšími činnostmi. Ať už 
budete léto trávit jakkoli, přejeme Vám, aby utíkalo co nejpomaleji, bylo co nejkrásnější a Vaše 
zážitky co nejbáječnější. 

Termitiště

 
                                                                                          A.Cihlářová 1.B  A.Holub 1.B    

O PRÁZDNINÁCH 

 
Vykoupaní, vyběhaní   Sbírali jsme hříbky v lese 
vracíme se z luk a strání.  ve škole pak sejdeme se 
U vody nám dobře bylo,  čilí, zdraví, osvěžení, 
sluníčko nás opálilo         s novou chutí do učení.     Valengová, Kamenská 3.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
J.Kolomazník 

1.A 
        Anička HO 
                    1.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           T.Štorková1.A       J.Chmelík 1.B 
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 
   V úterý 13. května proběhl na naší škole Den otevřených dveří zaměřený nejen na prezentaci práce 
dětí v zájmových kroužcích, ale také na ukázky práce v chemické laboratoři, v jazykové 
a přírodovědné učebně nebo v učebnách prvního stupně. Školu navštívilo mnoho rodičů, prarodičů  
i jiných zájemců zvědavých na to, jak to v naší škole vypadá. Můžeme říct, že řada z nich školou 
prošla i víckrát za sebou,  jak se jim v ní líbilo.  
    S prohlídkou školy pomáhali návštěvníkům členové Školního parlamentu. Celou akci natáčeli naši 
kameramani Radek a Dominik a ostatní  „Termiťáci“  sbírali mezi návštěvníky odpovědi v malé 
anketě. Tady ji máte: 
 

A N K E T A:     
   
Všem dotazovaným jsme položili stejnou otázku na to,  
jak se jim líbí jednotlivé, pro školu důležité, položky: 
 
1. Mimoškolní aktivity? 
2. Zařízení nábytkem? 
3. Technické vybavení 
4. Možnosti sportovního využití? 
5. Atmosféra na naší škole? 
6. Vyučující na této škole? 

 
Dotazovaní na tyto otázky odpovídali číslicemi od 1 do 5, kdy číslo 5 mělo největší váhu ☺ : 
 
 5 4 3 2 1 

 aktivity 5 9 9 7 0 

nábytek 16 7 5 2 0 

technika  16 7 5 2 0 

sportování 10 9 8 3 0 

atmosféra 12 9 6 3 0 

vyučující 13 4 10 3 0 

                                                                                                                    

 Zpracovalo Termitište  

 
ZAJÍMAVÁ POMŮCKA 

Interaktivní stůl SMART Table 442i je nová , velice zajímavá pomůcka, která podporuje aktivní 
spolupráci dětí. Jedná se zařízení, které má zabudovaný počítač, 42“ LCD, připojení WiFi k internetu, 
USB pro přenosné disky a SMART vizualizér, zvládá 40 současných dotyků. V našem kraji tuto 
pomůcku zatím nemá žádná škola.                                                                                                      
Firma AV MEDIA vypsala grant na interaktivní stůl SMART Table 442i. Běžná cena tohoto zařízení 
je 181 379,-Kč.  Díky grantu je konečná cena 84 800,-Kč.                                                                                       
Do grantového řízení jsme se přihlásili a získali ho, a tak mohl  být  30. května interaktivní stůl 
instalován v počítačové učebně.  

Vedení školy 

 



ZVÍŘATA NÁS BAVÍ 
 

Mikeš 
    Můj mazlíček kocour, kterého bych vám 
ráda popsala, se jmenuje Mikeš. Je moje 
nejoblíbenější zvířátko v domě. Mám ho ráda, 
protože sdílíme hodně podobných vlastností 
jako je lenost, vybíravost a mazanost. 
  Huňatý kožíšek černobílé barvy vidím na 
zahradě každý den, a už z dálky svítí. Když 
přijdu k domu, Mikeš z přístřešku skočí na 
moje záda a zavěsí se mi na rameno. Je to jeho 
zvyk. Žluté svítivé oči se na mě dívají 
prosebným pohledem, abych mu dala 
konzervu. Doprovází mě kamkoli, dokonce       
i do postele, kde si mi lehne na záda. Je hrozně 
moc hravý, někdy mi připadá, že pije 
energetické nápoje. Když Mikeš něco 
nedostane, dokáže si to ukrást. Je mazaný jako 
liška. 
  Když jsme si Mikeše přivezli z Vrchoviny, 
byla to malá černobílá poskakující kulička. Jak 
se u nás trochu zabydlel, to první, co ho 
zaujalo, byla lednička. Viděl otevřenou 
ledničku a všechno snědl. A tak poprvé skončil 
na zahradě, kam ho maminka vyhodila. 
     Mikeše mám moc ráda a jeho přítomnost 
mě vždy potěší.                 Kája Vrátilová 6.A    

 
S.Vítková 1.B 

 

 

 

 

Tom 
   Chtěla bych vám představit svého domácího 
mazlíčka. Je to pes rasy zlatý retrívr. Jmenuje 
se Tom a jsou mu dva roky.  
   Po celém těle bílý jako sníh, jen černý 
čumáček a oči svítí na jeho mohutné hlavě. Je 
střední velikosti, ale když si stoupne na zadní 
tlapky, je stejně veliký jako já. Vždy na mě 
skočí a položí přední tlapky na moje ramena. 
Chvíli se mi dívá do očí a pak mě olízne. Mezi 
jeho dlouho huňatou srstí se skrývá černý 
obojek.  
   Když jsme si Tomíka přivezli, byla to malá 
bílá kulička, která pořád spala. Ráda s ním 
chodím na procházky, ale nemůžu chodit sama. 
Má hroznou sílu. V zimě spí v domě, a když je 
teplo, tak na zahradě. Nemá rád bouřku. Vždy 
když slyší bouřku nebo jiný hlasitý zvuk, začne 
štěkat a vrčet.  
    Je můj a mám ho moc ráda.  

Kája Farská 6.A 

                                                                                                      
Max 
   Chtěla bych vám představit svého psa. Je to 
jednoroční  dlouhosrstá čivava. Jmenuje se 
Max.  
   Tělo má celé bílé jako snížek. Měří něco 
málo přes 20 cm a uši má jako fenek.  
   Maxův úhlavní nepřítel je auto. Nerad ho 
slyší, vidí, prostě nemá ho rád. Vždy, když 
jsme s ním venku,tak se autům velice vyhýbá. 
Miluje pečené kuře a sušené maso. Poslouchá 
na povel sedni, lehni a ke mně.  
   Je to veliký lenoch, vždy celé dny prospí. 
Rád spí u mne v posteli. Vždy nás překvapuje 
svými dovednostmi. Jednou, když pořád 
vydával podivné zvuky, jsem se šla podívat, co 
chce, a říkám mu:,, Maxi, copak? Copak 
chceš?“  Max otočil hlavu na ledničku a já 
věděla, že má hlad. Jindy si zase lehne na 
ovladač od televize a přepne si program na 
pohádky a u toho spí. Je tak moc roztomilý.    
Jeho záporná stránka je, že vše, co najde, 
rozkouše nebo roztrhá. Ale i přesto ho máme 
moc rádi.  

Nikola Holubová 6.A 

 

 
 
 

 

 



Romeo 
   Zvířátko, které vám chci představit, je krajta 
jménem Romeo. Koupili jsme ho na burze, 
když mu bylo půl roku a bylo to ještě malé 
háďátko. Teď měří asi 70 cm, ale není moc 
tlustý.  
   Jeho tělo je potaženo hnědozelenými 
šupinami, které nejsou slizké, jak si někteří 
lidé myslí. Bydlí v teráriu, do kterého mu 
sahám, jen když mu potřebuji vyměnit vodu 
nebo dát najíst. Když má hlad, tak mu dávám 
myš, kterou zakousne a uškrtí. V teráriu, ve 
kterém bydlí, leží baráček z kamene a vodní 
nádrž, vedle které se točí mnoho labyrintů. 
Přes den mu svítí dvě lampičky a vyhřívaný 
kámen, aby mu nebyla zima.  
   I přes to, že ho mám rád a mazlím se s ním, 
k němu cítím respekt, protože by mě dokázal 
kousnout a asi by to bolelo.  

Matěj Ulč 6.A 

                                                                                                                 

Proč má slon chobot 
Na začátku měl slon jen malinký nos, ale žít 
v džungli je opravdu těžké, protože v džungli 
žije spousta prapodivných zvířat, například 
opice. Opice po slonovi poskakují, lezou.     
Zrovna když se slon pomalu procházel, narazil 
akorát na opice. A ty ho začaly tahat za nos a 
smát se mu, že ten nos je moc maličký. Slon 
byl velice smutný, ale opice ho za nos tak 
dlouho tahaly, že to nebyl nos, ale chobot. 

 Emil Milan Kněbort 6.A 

 

 

Proč je zebra pruhovaná? 
V minulosti, byla zebra jen jednobarevná. 
Každé malé zebřátko, které dorostlo do 
puberty, chtělo něčím vyniknout. Jedno takové 
zebří mládě, které nebylo ničím vyjímečné,  
vymýšlelo, čím by vyniklo. Jedna zebra měla 
piercing, druhá nosila kalhoty a třetí si nechala 
propíchnout uši a nosila náušnice. Malá zebra 
byla smutná, že není ničím výjimečná. Když se 
zebra s rodiči stěhovala a malovala si pokoj, 
převrhla na sebe kyblík s barvou a vznikly na 
ní pruhy. Zkoušela se umýt, ale nešlo to. 
Druhý den s tím musela do školy. Bála se, že 
se jí všichni budou smát. Přišla do školy, a 
všem se to moc líbilo. Další den měli pruhy 
úplně všichni. Od té doby mají zebry pruhy 
v módě. ☺ 

autor neuveden  6. A 

 



ZPŮSOBY UČENÍ 

Čáu :D,  opět Vás zdravím společně s Davidem a dalším, zároveň posledním, způsobem učení, 

tentokrát s názvem vůně, chutě, hmat, zrak, čich. Vítáme vás v naší rubrice naposledy, tak doufáme, 

že se vám naše způsoby učení líbily a pomohly vám ;)  

4. způsob učení- Vůně, chutě, hmat, zrak, čich 

Je opravdu důležité a výhodné zapojit do studia všechny smysly. Pokud se učíte o chemické přípravě 

trinitrotoluenu při zapálené svíčce (tímto zdravím pí uč. Zýkovou:D) a dostanete tuto otázku při 

zkoušce, určitě se Vám hned vybaví vůně skořicové svíčky a poté i pojmy. To samé platí i o chutích 

(učím se o zelenině, jím ji při učení :D), to samé je i u zraku a dalších smyslů. Ovšem musíme dbát na 

to, aby se nám zážitky neznepříjemněly. To proto, abychom před zodpovězením otázky kantora 

nepřizabili, či na něj nevypěnili. :D  

*BONUS: Nezapomeňte si od učení občas odpočinout. Tu a tam prostě musíte vypnout 

kolečka v mozku a trochu je promazat třeba pivem nebo čokoládou. Zároveň se tak za 

pokroky při studiu odměňujete a možná se snad začnete na učení těšit!  

Vyhodnocení 3. způsobu učení  -  Číst a počítat: 

jména zlepšil/zhoršil známka předmět 

T. Fialová stejné 1 Zeměpis 

M. Kočí zhoršil 2 Němčina 

L. Bukovjan zlepšil 1-2 Dějepis 

T. Richter zlepšil  2 Dějepis 

L. Koptíková stejné 3 Dějepis 

M.Vágnerová zlepšila 4 Dějepis 

 

Chtěli bychom poděkovat těmto šesti zúčastněným, kteří se určitou dobu učili podle našich způsob, a 

my vám mohli ukázat, jestli se tyto způsoby vyplatí alespoň vyzkoušet.                           Rea a David ☺ 

 

 



Sárí                                  

(kus indického oblečení) 

 

 Sárí je pruh látky, který je nejčastěji 5-6 metrů dlouhý. Omotá se o kolo těla a váže se podle 

společenského postavení. 

Vypadá tak, že je kus látky, který je ozdoben jen na okrajích a koncích. Tato Sárí vám může zvýraznit 

křivky, a i když budete baculatější, tak to nevadí. A navíc vám bude slušet. Jsou v různých barvách, 

délkách.  

Historie: První písemná zmínka se objevuje z doby asi kolem 5000 před naším letopočtem.  

Jak si jí obléci: Musíte mít spodničku (sukni k tomu), čoli (bavlněné tričko). Spodnička by měla být 

v neutrální barvě, nebo v té, co máte. A  ač to vypadá složitě, ve skutečnosti je motání sárí velice 

jednoduché.  Základem je vždy spodnička, která se musí pevně utáhnout okolo pasu nebo boků (tak 

pevně, až vám vyleze špíček :) Sárí se následně zastrčí za spodničku okolo celého pasu, vytvoří se 

sklady vepředu a horní konec sárí se vyskládá na rameno. Aby sárí nespadlo, můžete použít dva velké 

zavírací špendlíky, jeden k sepnutí skladů vepředu a druhý k připevnění sárí na rameno (u 

klouzavějších viskózových nebo hedvábných sárí je toto téměř nutností).                    Lenča a Macek  

                                                                             Nejdivnější fobie 

Je tu poslední číslo letošního Termita a my jsme si  pro vás připravili další divné fobie! 

1. Ailurofobie- strach z koček 

2. Anemofobie-strach z větru 

3. Barofobie- strach z gravitace 

4. Coulrofobie- strach z klaunů 

5. Demofobie- strach z lidí 

6. Dromofobie- strach z ulic 

7. Eisotrofobie- strach ze zrcadel 

8. Fobofobie- strach z vlastního strachu 

9. Febrifobie- strach z horečky 

10. Filofobie- strach ze zamilování se  

           Libor,  Štěpán,  Dominik 



Hudba  

Ve všech třech předcházejících číslech Termita jsme hledali jsme méně známé kapely a zpěváky        
a stejně tak to je i v tomto závěrečném. Proto nás omluvte, jestli se zde nevyskytl váš oblíbenec.   

Thousand Foot Krutch 
   
Původ: Kanada 
  
Žánry: Christian metal, Nu metal,  
Hard rock, Rap metal  
 
Členové: Trevor McNevan, Steve Augustine, Joel 
Bruyere  
 
Aktivní léta: 1995 – současnost 
 
Alba: Set It Off, Phenomenon, The Art of 
Breaking, The Flame in All of Us, Welcome to the Masquerade, The End Is Where We Begin  
 
 
Stress  
 
Originální jméno: Andres Andrekson 
 
Původ: Estonsko  Žánr: hiphop, rap 
   
Aktivní léta: 1995 – současnost 
 
Alba: Andrés, Billy Bear, Renaissance, Entre deux 
mondes, Renaissance II  
 
 
Three Days Grace  

 
Původní název kapely: Groundswell(1992-1995) 
  
Původ: Kanada 
  
Žánry: Alternativní rock/metal, post-grunge,               
Hard Rock 
  
Aktivní roky: 1992-1995, 1997- současnost 
  
Alba: Three Days Grace, One-X, Life Starts Now, 
Transit of Venus 
 
 

Wiz Khalifa 
 
Originální jméno: Cameron Jibril Thomaz 
 
Původ: USA      Žánr: Hip Hop, Rap 
  
Aktivní léta: 2005 – současnost 
 
Alba: Rolling Papers, O.N.I.F.C., Show and Prove,             
Deal or No Deal                                                            

Radek, Artur, Libor, Dominik 



THE SNUFF 

1) Jak dlouho kapela funguje? Kapela vznikla v roce 2009, ale během následujících dvou let proběhly 
personální změny na postu baskytaristy a bubeníka. V této „nové“ sestavě hrajeme zhruba dva a půl roku.  

2) Kolik má kapela členů? Kapela má 5 členů. A to bubeníka, zpěváka, baskytaristu a dva kytaristy  

3) Odkud členové pochází a v jakém věkovém rozmezí členové jsou? Všichni jsme z Prahy a věkový průměr 
snižuju já se svými čerstvými dvaceti lety a naopak průměr zvyšuje Honza (baskytarista) se svými dvaceti čtyřmi 
lety. Ostatní jsou někde mezi.  

4) Jaký jste žánr? My to neradi 
nějak škatulkujeme, ale nejblíže asi 
máme k tomu metalu. Na druhou 
stranu, máme tam i časté prvky popu 
a rocku, takže opravdu těžko říci ☺ 

5) Zajímavosti o kapele? 
Zajímavosti, no asi jako takovou 
zajímavost, nebo spíše úspěch bych 
bral například vystoupení v Berlíně 
na rockovém festivalu, dále např. 
účast na festivalu Masters of rock, 
Basinfire fest a pak hostování legendě 
Blazy Bayleymu (ex Iron Maiden) po 
turné v ČR  

6) Kterou kapelou se inspirujete? 
Nemáme vyloženě jednu kapelu, kterou by celá skupina hltala a řídila podle ní. Každý poslouchá něco jiného a 
každý přináší do kapely jiné nápady, nálady atd., což si myslím, že je fajn. 

 7) Jak to máte s koncerty? Máte trému? Naštěstí nějaký extra trémisti nejsme, ale samozřejmě, když jste 
někde poprvé a je hojná účast, tak někdy máte obavy, jak vás to publikum vezme. Myslím, že v poslední době 
jsme už ale všichni povětšinou uvolnění a na hraní se vždycky velice těšíme.  

8) Jak často zkoušíte? Když to vezmu kolem a kolem tak zkoušíme průměrně tak dvakrát v týdnu, ovšem když 
se jede tour kdy máte například 3-4 koncerty do týdne, tak zkoušky pochopitelně vynecháváme  

9) Jak jste se dali dohromady? Zhruba těch 5 let zpátky jsme já a brácha Tomáš (kytarista) trávili většinu času 
ve Strašnicích ve skateparku, kde jsme měli i takovou partičku. Brácha, v tu dobu začínající kytarista, zjistil, že 
jeden kluk z tý bandy hraje na bicí. K tomu se okamžitě připojil další  kamarád na baskytaru a už to jelo. 

10) Máte i své písničky? Hrajeme výhradně jen své písničky ☺ 

11) Kdo vymýšlí texty? Texty povětšinou píši já, ale občas něco napíše i Tomáš nebo Honza. 

12) Jak se vaše kapela jmenuje a jak jste přišli na název? Naše kapela se jmenuje THE SNUFF a na název 
jsme už přišli - ani nevím jak. Myslím, že s tím přišel bratr s druhým kytaristou Michalem, ale jak na to přišli, 
snad ani radši nechci vědět (smích) 

13) Kde vás můžeme v poslední době vidět? V nejbližší době nás můžete vidět na turné s Danielem Krobem  
po celé ČR. Více informací případně najdete buďto na serveru bandzone.cz nebo na našem kapelním facebooku. 
Díky a čau! Mára, The Snuff ☺ 

Zpracovala: Lucka Karešová 



V naší rubrice 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 našemu KáDéčku. 

I nyní jsme byli zvědaví a hledali odpovědi na pár otázek, pomohl nám je vyřešit majitel KD pan 

Miroslav Hájek. Tímto mu děkujeme nejen za skvělé hamburgery, diskotéky, ale i za ochotu. ☺ 

1. Kdy přišel nápad dělat zde hamburgery? 

Jsou to už asi 3 roky. 

2. Plánujete další skvělé akce, jako byla Na stojáka? 

Určitě ano. 

3. Jak často se zde pořádají diskotéky? 

Tak jednou do měsíce. 

4. Kolik lidí chodí průměrně na akce pořádané v KD? 

Normálně je to asi 150-170 lidí, ale na akce jako byla například Vánoční besídka ZŠ nebo 

show Na stojáka to bylo i 300 lidí. 

5. Který den se prodá nejvíce hamburgerů? 

Určitě v sobotu. 

6. Který hamburger je nejoblíbenější/nejprodávanější? 

Texas! 

7. Máte vy osobně rád hamburgery, jaký je nejoblíbenější? ☺ 

Miluji je! Nejlepší je ale Klasik se slaninou! 

Zpracovali: Bohudo a Kládice 

DRBY – děkujeme za spolupráci třídám 7.A, 8.A, 8.B a 9.A. 

Kamarádce spadla bota do záchodu a pak si ji zas navlíkla. 

Zuzka chtěla chodit s D. a když ji odmítl, řekla o něm, že je gay. 

M. střídá kluky jako svoje ponožky. 

L. byl o přestávce přistižen na velké. 

Picana má jeho „Cukrová vata“ totálně zmáknutého,..  svědčí o tom i jeho „NUDLE“ u nosu. 

O. nosí růžová tanga. 



                                           Dívka z nebe 

 
            Tereza Fialová 8.A,  6.místo v literární soutěži Libereckého kraje Řekni mi, co čteš….                        
 
Přede mnou je poslední den vánočních prázdnin. Do školy jsem se netěšila, protože nastane období písemek. Dobrá zpráva je ta, 
že k nám přijde nová spolužačka. 
   Odpoledne jsem dodělala referát na ze zeměpisu a úkoly z matematiky. K večeru se stavila Mája, moje kamarádka. Zjistila, že 
spolužačka, která k nám přijde prý hodně cestuje a jmenuje se Diana. Když Mája odešla, šla jsem spát a těšila se na spolužačku. 
,,Crrrrrrrrrrrrrrrrrr.“ Jak nenávidím zvonění toho budíku. ,,Ach jo.“ řekla jsem a vstala z vyhřáté postele. Proběhla ranní hygiena 
a vydala jsem se do školy. Loudala jsem se. Není divu, že jsem přišla pozdě. U skříněk jsem se přezouvala, na chodbě bylo 
ticho. Najednou na mě sáhla ledová ruka a já se lekla.! ,,Ahoj, promiň, že jsem tě vylekala.“ pozdravila neznámá dívka. 
,,Aahoj.“ odpověděla jsem vyplašeně. ,,Jsem Diana, nová žačka. Nevíš, kde je tu 8.A?“ ,,Jak by ne, to je přeci má třída!“ Teď mi 
to docvaklo Diana! ,,Ehm, ehm, jo vím  ty jsi má nová spolužačka“ řekla jsem zmateně. ,,Vážně? Báječné!“ radovala se Diana. 
,,Tak pojď!“ postrčila jsem Dianu směrem k schodišti. Táhly jsme se dlouhými nudnými schody. Když jsme došly do třídy, paní 
učitelka Rodriková spustila: ,,Emilíe?! První den, zase pozdě?!“ nasupeně vyštěkla a všimla si Diany. ,, Aaaaa …. Dianko pojď 
sem k nám.“ a obětavě pospíchala na svých starých podpatcích. ,,Ufff, nesnáším Rodrikovou a její oslovení!“ vyprskla jsem na 
Máju. Mája vzorně seděla v naší lavici a jen s úsměvem pronesla: ,, Čau Emily!“ Byla jsem šťastná, že můj pozdní příchod se 
dál neřešil. Paní učitelka představila Dianu a ona zaplula za nás s Majkou. Při hodinách se nijak neprojevila. O přestávce seděla 
sama v lavici a nejspíš si psala svůj deníček.  Její vzhled mě děsil. Bílá pleť, černé havraní vlasy, smrtelně modré oči a rudé rty! 
Diana vypadala, jak z hororu. Po škole šla Mája k zubaři a mě napadlo, že zjistím, kde Dian bydlí. Šla zvolna přede mnou a já 
šla jako slečna nenápadná za ní.  
   Jenže,co se nestalo?! Na ulici Dia nebyla, zamrkala jsem řasami. Přes ulici se nesla podobné páře. Vyděšená se rozhlížím po 
ulici. Nikde žadné auto ani dveře. Diana se vypařila! Mám z ní  strach. Běžela jsem domů a sedla si k počítači. Zadala jsem 
magie – vypařování. Nic pořádného Google nenašel. Vydala jsem se do zdejší knihovny. Jak jsem tak hledala uviděla jsem Diu!  
,,Super!“ pomyslela jsem si. V ruce jsem měla knihu Deník mimoňky od René Rachel Russellové, horká novinka. Položila jsem 
knihu na na odkládací stůl. Šla směrem k Dianě. Uviděla mě. Zamávala jsem jí. Ona mě změřila pohledem. Když jsem došla 
k regálům, nebyla tam!!! Jen opakovaná pára jako dnes na ulici! Jsem snad blázen? Diana je duch? Diana je z hororu? Co je zač? 
Vrátila jsem se ještě jednou do místa, kde zmizela. Na zemi ležela kniha ,,KREV A KŮŽE V ZÁHROBÍ“. Rozhodla jsem se jít 
domů. Stmívalo se a mrholilo. Doma jsem snědla toust, doplnila anglickou křížovku, přečetla kapitolu knížky a hned na to 
usnula. Ráno jsem bleskově vstala a vyrazila do školy. Mája na mě čekala před vchodem. ,,Ahoj Emily.“ opět s úsměvem Mája. 
,,Čaukos.“ vypískla jsem. Pověděla jsem jí o včerejšku, co se stalo. ,,Emily? Ty jsi normální cvok! Diana je normální! Možná 
tišší než ostatní, ale přestaň si dělat naděje, že se mění v paru!“ pobaveně poučovala Mája. ,,Májino! Věř mi!“ zoufale jsem 
odpověděla. Zvonilo. Ve třídě seděla Diana s deníkem v ruce. Usmála se na mě. ,,Haha, to je vtipné měnit se v páru.“dotčeně 
jsem se koukla jejím směrem. Dnes jsem ji nemohla sledovat, protože jsem musela vyzvednout sestru ze školky. Po ranním 
rozhovoru jsem s Májou nemluvila. Odpoledne jsem strávila na hřišti. Večer, když jsem šla domů jsem zahlédla znamý obrys! 
Diana! Rozeběhla jsem se, všude kolem se rozprostírala tma. Zakřičela jsem na ni: ,,Ahoj Diano!“ musela mě slyšet! Ohlédla se 
a utíkala. Když jsem doběhla, ocitla jsem se před skládkou a nad sebou jsem uviděla páru! ,,Už mě to nebaví!“ rozbrečela jsem 
se. Doma jsem sebou sekla na postel. Rozhodla jsem se nechat Dianu na pokoji. 
   Týdny plynuly já žila svůj všední život. Jednoho rána jsem šla delší cestou tedy kolem kina, skládky a zahradnictví Růžena. 
Vidím na zemi noviny s hlásajícím titulkem: ,,Mladá dáma s pohmoždinami v nemocnici! Byla tam i fotografie! A víte čí? 
Diany! Četla jsem dál. Diana je v nemocnici, byla nalezena v bezvědomí na skládce! Škola mi teď byla volná! Když jsem se 
blížila ke skládce, nikdo tam nebyl. Přelezla jsem plot, všude byly takové ty pásky od policie: ,, ZAKÁZ VSTUPU!“ 
   Skládka byla v jednom místě odhrnutá a uviděla jsem Dianinu školní brašnu. Vzala jsem jí a otevřela. Uvnitř jsem našla její 
deník celý promoklý. To mi nevadilo. Sedla jsem si na rozloženou židli a listovala deníkem. Rychle jsem šla domů a dala deník 
usušit. Slepila jsem stránky. A obalila deník do hedvábné látky, aby vypadal lépe. Diana měla 20.ledna narozeniny. To byla 
skvělá příležitost ji potěšit. Řeknu vám tohle, Diana zdědila kouzelnickou moc po svém papá a dne 13. ledna, to bylo včera, 
vypršela. Diana měla vypařovací schopnost. Poté to tedy dává smysl a začalo mi to do sebe zapadávat lépe než puzzle! Když 
nákladní auto vysypávalo odpadky, Diana se nestihla vypařit, a proto má pohmožděniny a byla v bezvědomí! Teď už jen přidat 
deník ?! 
   Odpoledne jsem jela do nemocnice Na věži. Diana ležela na pokoji číslo 280. Zaklepala jsem. ,,Aaaahoj“ koktala jsem. ,,Ahoj! 
Co tady sakra Emílie chceš?!“ naštvaně pronesla. Podala jsem jí zabalený deník. Dia se rozbrečela a objala mě. Byla jsem mimo. 
,,Ani nevíš, jak moc to pro mě znamená Emily.“uplakaným hlasem špitla. Po chvilce jí asi došla, že když jsem ho našla, musela 
jsem ho i číst. ,,Prosím, Emily, všechno co jsi četla v mém deníku“ znovu se rozbrečela . ,,Nikdy nikomu neříkej, alespoň ti to 
ušetří bláznovství.“ ,,Dobře Dio!“ bez váhání jsem vyhrkla. Najednou mě osvítila prudká záře světla a Diana se se svým 
deníkem vznesla k nebi a já tam stála jako opařená.  
   Teď už vím, jak moc pro ni její deník znamenal. V mé kapse jsem měla dopis napsaný Dianiným písmem, stálo tam: ,,Jsi 
opravdový přítel, jsi první, když mi odešel celý svět to byl ten nejhezčí dárek k narozeninám, co jsi mi mohla dát. To mě dojalo 
k slzám. Ponaučila jsem se. Pokud si lámete hlavu nad dárkem pro kamaráda, stačí mu být nablízku až bude v nouzi to je 
cennější než jakýkoliv dárek na světě. 

 



ROK  v  6.A:   (rozmanitý) - (obdivhodný) - (krásný) 

 
D – deštivý 
U – uklidňující 
B – bláznivý 
E – estetický 
N – nejlepší měsíc 
 
L – legrační 
É – éterické 
T – teplé 
O – okrasné období 
 
Č – červený 
E – efektní 
R – rozkošný 
V – výborný a vynikající 
E - emotivní 
N – nezaměnitelný měsíc 
 
Č – červený 
E – energický 
R – radostný 
V – vynikající 
E – efektní 
N – nezaměnitelný 
E – emotivní 
C – citový měsíc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E – emotivní 
L – líbezné 
I – impulzivní 
K – krásné 
O – oblíbené 
N – nevyměnitelné 
O – obyčejné 
C – celkově 
E – elegantní svátky 
 
 
 
P – pořádná 
A – antigravitační 

Ř – řacha 
B – bláznivého 
A – advokáta 
 
V –velké 
E – energetické 
L – lákavé 
I –  inteligentní 
K – kvetoucí 
O – omlácené 
N – napínavé 
O – omlazující 
C – couravé 
E – emancipované  svátky 
 
 
 
J – jiskřivé 
A – aromatické 
R – rozkvetlé 
O – oranžové období 
 
D - dlouhý 
U – úžasný 
B – brilantně bláznivý 
E – efektní 
N – nezaměnitelně 
nádherný měsíc 
 
L – letní 
É – energické 
T – teplé 
O - období 
 
 
V – veselé 
E – efektivní 
L – legendární 
I – inteligentní 

K – krásné 
O – omlácené 
N – nezaměnitelné 
O – oblíbené 
C – citové 
E – emotivní svátky 
 
 
S – slunečný 
R – rozkvetlý 
P – pozitivní 
E – energický 
N – nejlepší měsíc 
 
 
 

   P – pohodové 
   R – radostné 
   Á – aktivní 
   Z – Zábavné 
   D – dlouhé 
   N – nádherné 
   I – impulzivní 
   N – narozeninové 

Y – prázdninYYY!!! 

 
 
 
 
 



Fotbalové kluby na přání 

Juventus FC             

Juventus FC je profesionální fotbalový klub z města 

Turína, ležícího v severozápadní části Itálie. Jinak ho 

můžeme znát pod nejčastějšími přezdívkami la Vecchia 

Signora (česky Stará dáma), I bianconeri (bílo-černí) 

nebo zkráceně Juve. Klub byl založen v roce 1897 a je 

jedním z nejstarších a nejtradičnějších ze země 

Apeninského poloostrova. Název Juventus pochází z 

latinského slova iuventus (v překladu: mládež, mladí, 

mládí). Od roku 1900 se pravidelně účastní nejvyšší domácí soutěže, nazývané Serie A. Sestoupil z ní 

pouze jedinkrát, a to po italském korupčním skandálu z roku 2006, kdy bylo několika italským klubům 

včetně Juventusu prokázáno ovlivňování zápasů. Původně prvnímu klubu sezony 2005/06 bylo 

disciplinární komisí odebráno všech 91 bodů, čímž klesl na poslední místo a sestoupil do Serie B (v 

následující sezoně postoupil zpět z prvního místa). Součástí trestu bylo i odebrání mistrovského titulu 

ze sezony 2004/05. Celkem tedy přišel Juventus o tituly dva. 

 

I přes ztrátu dvou titulů je Juve nejúspěšnějším klubem Serie A. Zvítězili v ní celkem 29×, což je o 11 

titulů více než dva největší rivalové AC Milan a FC Internazionale Milano, kteří mají shodně 18 titulů. I 

v dalších domácích soutěžích patří Juve k nejlepším. V poháru Coppa Italia zvítězil 9× (rekord) a v 

superpoháru Supercoppa Italiana zvítězil 6×. Na mezinárodní scéně patří k nejlepším klubům všech 

dob, když doposud jako jediný zvítězil ve všech šesti pohárových soutěží, kterých se může evropský 

klub účastnit. V roce 1985 se stal historicky prvním klubem, který získal všechny tři hlavní evropské 

trofeje (Pohár mistrů evropských zemí, Pohár vítězů pohárů a Pohár UEFA; stejného úspěchu dosáhl v 

roce 1992 AFC Ajax a v roce 1996 FC Bayern München). V Lize mistrů UEFA zvítězil 2× (sedmkrát ve 

finále), Poháru vítězů pohárů vyhrál jednou, Pohár UEFA celkem 3× a dvakrát ovládl Superpohár 

UEFA i Interkontinentální pohár (předchůdce Mistrovství světa ve fotbale klubů).         Pepa a Dominik 



                                        T A J E M N Á   R A Š E L I N I Š T Ě 
 
   Počátkem letošního roku jsme obdrželi nabídku Správy 

Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, přihlásit se do jejich 

soutěže „Tajemná Jizerskohorská rašeliniště. Souhlasili jsme 

a do soutěže se zapojilo 24 žáků a žákyň 6. – 8. tříd. 

   V únoru za námi do školy přijela pracovnice Správy 

CHKO paní Zadrobilová, která pro nás měla připravenou 

přednášku a prezentaci o tom, co je to mokřad, co je to 

rašeliniště, kdy je označujeme  vrchovištěm, že jsou všechny 

mokřady celosvětově chráněny prostřednictvím 

mezinárodních úmluv, proč je třeba je chránit, co v těchto 

specifických biotopech žije, roste apod. 

   Na základě těchto vstupních informací jsme obdrželi 

soubor laboratorních, terénních i samostatných úkolů, vodu 

z rašeliniště a rašeliník. 

V terénu jsme pak nasbírali pro naše laboratorní práce další 

druhy mechů, odebrali několik vzorků vody z různých 

zdrojů (rybník v Hodkovicích, potok v Jizerskohorských 

bučinách), a vzorek půdy. 

V laboratoři jsme pak srovnávali fyzikální a chemické 

vlastnosti běžného vzorku půdy a vzorku rašeliny, vzorku 

vody z rašeliniště a ostatních zdrojů, porovnávali jsme 

z různých hledisek vzorek rašeliníku a jiných druhů mechu. Mikroskopovali jsme a pozorovali vzorky 

rašeliníku a bezobratlých živočichů vyskytujících se v rašeliništi Jizerských hor, atd. 

   Na závěr soutěže jsme si v terénu „zahráli“ na stopovanou s úkoly, které prověřily naše znalosti, 

které jsme v průběhu soutěže o rašeliništích měli získat. 

   Výsledky naší práce jsme odeslali paní Zadrobilové na Správu CHKO Jizerské hory a za odměnu 

jsme získali jednodenní terénní exkurzi do Jizerskohorských rašelinišť. Máme přislíbeno navštívit 

lokality, které znají a navštěvují výhradně pracovníci CHKO JH, protože běžný člověk do těchto 

lokalit zcela mimo značené cesty jednak nesmí vkročit (živočišné a rostlinné druhy jsou zde přísně 

chráněny), jednak ani nemá šanci se tam dostat, neboť to bez doprovodu příslušné osoby z chráněnky 

není přípustné z důvodu možného uvíznutí, popř. utonutí v rašeliništi. 

   Termín odborné terénní exkurze s pracovníky CHKO JH je určen na 10.6., takže bereme foťáky        

a dobrou náladu a na počátku nového školního roku s prvním vydáním Termita se Vám ozveme se 

zážitky z návštěvy Jizerskohorských rašelinišť a přidáme ty nejhezčí fotografie ☺. 

H.Zýková a žáci zapojení do soutěže 

 

 

 

 

 



                                          Další ročník soutěže Zdravá pětka 

Jelikož nás problematika zdravé výživy zajímá a příprava zdravých pokrmů  baví, rozhodly jsme se 

přihlásit na počátku nového roku do soutěže Zdravá pětka. Podmínkou soutěže bylo sestavit tříčlenný 

tým, a tak se nám do trojice podařilo „umluvit“ Davida Paříka nikoli jako „kuchtíka“ zdravých pokrmů, 

ale pomohl nám se skládáním písničky, rapováním a hraním hry Zdravá pětka.                                     

Soutěžní úkoly byly: 

a) Zahrát si hru Košík plný rozumu a při hraní hry udělat několik fotografií 

b) Vymyslet sloku písně o zdravé výživě, nazpívat ji na uvedenou melodii  a  zarepovat a to celé 

natočit 

c) Nakoupit zdravé potraviny a z nich připravit zdravý a zároveň na pohled „lákavý“ a pěkný  

pokrm a ten vyfotografovat. Výhradně se muselo jednat o produkt studené kuchyně. 

d) Fotografie a video zaslat organizátorovi soutěže – Nadačnímu fondu Albert. 

S úkoly jsme si dali celkem dost práce – se skládáním, nacvičením zpěvu a tance, natočením celého 

vystoupení atd. a v neposlední řadě s přípravou zdravého menu, které zahrnovalo nejen vlastní 

přípravu, která nám trvala celé jedno 

odpoledne, ale také shánění a nakoupení 

zdravých potravin. Např. při shánění 

čerstvých malin jsme si připadali obdobně 

jako Maruška s jahodami v pohádce „O 

dvanácti měsíčkách“.                                                                                                                                               

Porota nás bohužel nevybrala mezi 10 

postupujících z našeho kraje do dalšího kola 

v podstatě proto, že ačkoli jsme všechno 

zavčasu udělali a poslali, na nás zapomněli, 

neboť jsme se ani neobjevili v seznamu 

soutěžících. Místo vysvětlení nám jen          

e-mailem odpověděli, že  jsme stejně 

nepostoupili. A hotovo.                                                                                                                                                             

I když nás práce na soutěži moc bavila a nešlo přeci jen o to postoupit do semifinále, cítili jsme se 

trochu podvedení organizátory soutěže a při pohledu na seznam postupujících, jsme měli  pocit, že 

výhodou není mít krásně „načinčaný“ zdravý pokrm, vtipné vystoupení s písničkou atd., ale přívlastek 

např.: „Jsme z dětského domova“… apod.                                                                                                   

Ačkoli soutěž byla vyhlášena jako taková, ve které jde o zdravou výživu, hodnotil se především vzhled 

pokrmu, nikoli kvalita. Že např. na pohled efektní Eifellova věž je vyrobena z nezdravého margarínu a 

nezdravého bílého pečiva, nakonec nikoho nezajímalo. My jsme bohužel vsadili na zdraví a připravili 

toto menu: Melounový košík – ze tří druhů melounů, zelenino-luštěnino-tuňákový salát s přílohou 

žitného chleba se smějícím se pórkem ☺, domácí jogurt (opravdu bio domácí z domácího mléčka od 

paní učitelky Králové) ochucený oříšky, semínky a čerstvými malinami a borůvkami. Jako nápoj jsme 

zvolili čerstvě lisovanou mrkvovou šťávu s citronem.                                                                                                                      

Přestože nás práce na soutěžních disciplínách bavila, z přístupu organizátorů soutěže jsme zklamaní a 

rozčarovaní a příště se do toho rozhodně nepohrneme..:)  

Lea Menčíková a Terka Fialová 



Úspěch v mezinárodní soutěži Pohár vědy – 
KVARK 2014 

Jak jsme informovali v minulém čísle, žáci 6.A,B a 7.A se 
účastnili mezinárodní soutěže Pohár vědy – KVARK 2014. 
Soutěž probíhala od ledna do dubna a žáci v ní plnili 
zadané úkoly. Zadání posílali e-mailem,  kde je hodnotil 
odborník. Za každý úkol mohli získat 100 bodů. Úkoly byly 
celkem 4 a na vypracování byl vždy měsíc. V lednu jsme 
vyráběli dalekohled a zjišťovali jeho historii, únor jsme 
vyplnili hledáním historie měření času a výrobou různých 
druhů hodin. V březnu jsme zkoumali magnetismus Země a 

vyráběli kompas no a vrcholem našeho snažení byla v květnu výroba větrné elektrárny a porovnání 
využití síly větru v minulosti a současnosti. Zkrátka bezva zábava. 

 Žáci vytvořili dvě družstva: Tornáda a Zkumavky.  V naší kategorii 2. stupeň ZŠ bylo 
přihlášeno 183 družstev. Do finále postupovalo 6 nejlepších.  Tornáda získala 358 bodů a 
umístila se na 13. místě. Zkumavky získaly 340 bodů a umístily se na 21. místě.   

 

Projekt Česko sportuje   

Naše škola se zapojila do celostátního projektu 
Česko sportuje – Olympijský víceboj, který 
sleduje podporu sportu a zdravého životního stylu. 
Zaměřuje se především na rozpohybování dětí      
1. a 2. stupně základních škol po celé republice. 
Hlavním cílem víceboje není dosahovat 
nejlepších výkonů, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. 
− 9. tříd základních škol do šesti měřitelných disciplín. V naší škole se projektu účastní všichni 
žáci od první po devátou třídu.    

Zvítězí škola, ve které se podaří co největšímu procentu žáků splnit všech šest disciplín během dubna 
a května. Vypsané disciplíny: skok z místa, běh na 60m, hod, běh na 500m 1.-5. třída a na 1000m     
6.-9. třída, hluboký předklon, výdrž ve shybu a shyby. Nejaktivnější školy navštíví olympionici 
Vavřinec Hradílek a Veronika Vítková. TAK HURÁ NA HŘIŠTĚ!!!!!!!! 

                     K.Šarbortová 1.B    S.Vítková 1.B             L.Honzejková 1.B
    

 

                                    


