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                                                                                                      Zaira Majerčíková 3.A 



Milí čtenáři, 
tak nám to pěkně utíká a máme tady jaro! Čekají nás  Velikonoce, „čarodějnice“, 1.máj, 
nějaké to volno ve škole i v práci díky státním svá tkům a taky nové číslo Termita. Vychází 
těsně před „aprílem“, dnem, kdy si tropíme ze svých  známých různé vtípky a legrácky, které 
by však měly pobavit, nikdy ublížit. I nám se sešlo  do tohoto čísla značné  množství příspěvků 
založených na žertování. A protože jsme časopis, ta k žertujeme se slovy. Ale nebojte se, 
nezapomněli jsme ani na pravidelné rubriky, křížovk y a spoustu obrázků.  
Doufáme, že se při čtení i tentokrát dobře pobavíte  a časopis si užijete stejně jako celé jaro. 

Vaše Termitiště 
 

 

V.Renza 2.A        S.Holubová 5.A         E.Hortová 2.B     P.Ulčová 5.A 

 

 

Základní škola Hodkovice nad Mohelkou v květnu opět  organizuje 
 
                                     SBĚR PAPÍRU    
 
Pondělí    -    25.5.    7.00 – 8.00 
Úterý       -        26.5.    7.00 – 8.00       15.00 – 17.00 
Středa      -        27.5.    7.00 – 8.00 
Čtvrtek    -        28.5.    7.00 – 8.00       15.00 – 17.00 
Pátek       -         29.5. 7.00 – 8.00 

Papír bude vybírán za školou u školní jídelny. 
Karton bude vybírán samostatně, oddělen od ostatního papíru, v krabici nebo svázán. 
V uvedené dny můžete nosit také plastová víčka od PET lahví - limo, mléko, aviváže,  apod., 

která budou předána na   „Sbírka pro Aličku z Hodkovic n/M“ 
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Hrajeme si nejen se slovy 
 

Žáci 9.B dostali za úkol použít daná slova a vytvořit určený slohový útvar:  

 
Napište dopis, ve kterém  použijete slova: babička, kůň, noha, osm 

 

Milá babičko,                 V Hodkovicích nad Mohelkou 25.2.2015 

stala se velice divná věc. Naše klisna porodila hříbě. Je to malý hbitý kůň, asi proto, že má osm nohou. 

Domníváš se, že máme přebytečné nohy amputovat?  

Napiš nám co nejdřív,  co si o tom myslíš. 

                                                                      Tvoje vnoučata. 

 
Napište článek do bulvárních novin , ve kterém použijete slova: skandál, škola, únos, detektiv 

 Pokud jste pravidelnými čtenáři našeho časopisu, jistě vám neunikl náš předešlý článek, ve kterém 

jsme vás informovali o podivných a komických událostech, které otřásají zdejší školou. Na tento 

článek bychom rádi navázali informací o události, která se ukázala být naprostým skandálem světa 

zločinu. Neznámý pachatel unesl paní  ředitelku naší školy a požaduje vysoké výkupné  

 Případ prošetřuje policie v čele s detektivem Dořákem.  

 

 

V 6.A se zase pokoušeli napsat parodie na básně z Erbenovy Kytice: 

 
Vodník 

Na tom dubu nad rybníkem, 
seděl vodník                                  
s podvodníkem. 
Sviť, sluníčko, sviť, 
ať nám šije niť. 
 
Vodník šije botičky, 
podvodník zas šatičky. 
Botičky jsou červené, 
a šatičky  zelené. 
 
Dnes je čtvrtek, zítra pátek, 
zítra máme všichni svátek. 
Sluníčko nám svítilo, 
to se nám to slavilo. 
 
Zelené nervy, rybky rudé, 
zítra naše svatba bude. 
Koupíme dost limonády, 
piva, housek, čokolády. 
 

Ráno raníčko ženy vstaly, 
a buchty nám zavázaly. 
Po ženách jsme vstali my, 
a buchtičky “ sežrali”. 
                    A. Dostrašilová  

    M. Janečková, A. Zítková 

Vodník 

Na topole nad mořem, 
seděl vodník ponořen. 
Sviť, miláčku, sviť, 
ať mi šije niť. 
 
Šiju,  šiju si košilku, 
do jara i do podzimku. 
Sviť, miláčku, sviť, 
ať mi šije niť. 
 
Dnes je leden, zítra únor, 
Šiju, šiju si svůj úbor. 
Sviť, miláčku, sviť, 
ať mi šije niť. 
 
Červený úbor, botky rudé, 
zítra moje práce bude. 
Sviť, miláčku, sviť, 
ať mi šije niť.      Anonymové 
                          
Max 1.A          Josefína 1.A            

 
 
 
 
 
 

Polednice  

U tabletu dítě stálo,  
z plna hrdla cvakalo. 
Bodejž jsi jen trochu málo, 
celou tu hru prohrálo. 
Poledne v tom okamžiku, 
táta přijede z hospody.  
A mně hasne utrpení, 
pro tebe, ty zlato, ty. 
     E.Jírová, H.Dao,E.Bínová 

 
Barča 1.A             Laura 1.A  

Lukáš V., Róza,   Lukáš K. 1.A 

 
 
 



Nonsensová poezie – krása nesmyslu! Toť úkol jako stvořený pro 9.A:
 
Auta jezdí pozpátku,  
jindy zase bez kol, 
já vám povím pohádku, 
jak krtek dobyl s-pol, 
                            David P. 

 

Přišel den, 
kdy po stropě chodit musíš, 
vlasy ti padají do očí, 
ale zase něco nového zkusíš.                 
Nikola K. 
 

Spaní ve stoje 
se koná ve stodole, 
budete napsaný 
v protokole. 
Přijeďte i na kole 
a vemte si kovboje. 
                          Nella K. 

Sladké citróny 
jsou  hit sezóny! 
Každý je musí mít, 
Aby mohl dlouho žít 
                          Kristýna K. 

 
Ve sladkém moři 
plavali úhoři. 
Jezdili tam na kole, 
a křičeli: ,,Ty vole!” 
Jedli si tam slanečky 
a cucali palečky. 
Pak se u nich na konci 
ohřivali mravenci  

              Tereza F. 

 

 

V 6.A se asi rodí noví básníci. Posuďte sami:
 

Byl jeden chlap 
Byl jeden chlap Rek 
a ten si jednou řek, 
že dobije hrad 
a udělá to rád. 
 
Armádu si pořídil, 
latrínu však nezřídil. 
Na jídlo si nevzpomněl, 
po pádu pak oněměl. 
 
Do boje hned vytáhl, 
hrad však neovládl. 
Armádu mu pobili, 
jeho potom zabili. 
 
Do hradu ho pohřbili, 
ale rakev nezbili. 
A tak končí ten náš Rek, 
kdo by to byl do něj řek. 
                         Vojta Rybář 

Bitva 

Za lesem se olovo táhne, 
voják se svou armádou 
pod hvězdy sáhne. 
Bude to bitva století 
a král skřetů z trůnu poletí. 
 
Na tuhle bitvu se zapomene po dlouhé době, 
proto si to zapíšu k sobě. 
V kronice ta bitva bude na věky,                       
už musím jít plést povlečení na deky .    J. Jerie              

 

Minecraft 

V jednom světě, kde jsou same kostičky, 
strávil jsem den celý, celičký. 
 
Je to však podivný svět, 
kde neroste jediný květ. 
 
Krychle jsou všude kolem 
a i já musím pohnout s tím domem. 
 
Stavím tak jednu za druhou 
a všechno je mi tu záhadou. 
                                                     Jára Bělina 

 

 

Jarní prázdniny 

Bylo volno ze školy, 
neměli jsme úkoly. 
Neustále padal sníh, 
jezdili jsme na lyžích. 
 
Rychle POMOU na kopec, 
lyžařský jsem já borec. 
Mistr světa jede dolů, 
svahem plným výmolů. 
 
Dáme párek u kiosku, 
čaj a do něj cukru kostku. 
Večer domů do tepla, 
máma buchty napekla. 
                     Anežka Zítková

 

 



 

 

A na závěr nabízíme hodně 

povedené karikatury známých 

osobností. Určitě je všichni 

poznáte. Autoři jsou z 9.B: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Laura Majerčíková 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                    
Anonym 

 
 

Aneta Kněbortová 



Na vynálezce si zahráli v 7.A. Zde se dočtete o jejich nových vynálezech:  

PŘEVRATNÉ A JEDINEČNÉ !!! 

 
Kágypu 

   Chtěl bych vám představit naše nové vozidlo 

Kágypu od firmy Kraviny s.r.o. 

   Náš automobil vypadá jako náš předchozí 

model Cugypu, ale Kágypu je o něco větší       

a výkonnější.V novém modelu můžete na 

jednu nádrž objet celý svět.U Kágypu jsme 

přidělali také křídla. Vozidlo má v interiéru 

zabudovanou ledničku, mikrovlnnou troubu,      

televizi a dokonce i vanu. Je v něm místo i na 

menší fotbalové hřiště. Zvenčí totiž vypadá 

menší , než je.  

    Můžete s ním letět také na vzdálené 

planety.Přidali jsme k němu i nová sedadla z 

nejměkčích sněhových vloček.Jeho karosérie 

je celá z karbonu. Váží pouhých 230 kg           

a pořídíte ho jen za 3 kg smaragdů.     

   Kágypu má široké využití na všech silnicích, 

ale i ve vzduchu.                                   M.Fiala  

 

Kybul 
   Chtěla bych vám představit nového 

superrobota proti bulení zvaného Kybul. Kybul 

slouží ke zlepšení nálady nebo k podávání 

kapesníků u smutných filmů. 

   Kybul je vlastně malinkatý robůtek velikosti 

zakrslého králíčka. Barvu může mít jakoukoli, 

ale občas ji změní podle své nálady. Když jste 

smutní, je smutný i on a zbarví se dočerna.        

V tu  chvíli za vámi běhá s kapesníkem a snaží 

se vám zamáčknout slzy. Pláčete-li u filmu, 

většinou pláče s vámi. Když vám ale tečou slzy 

štěstí, změní se jeho barva na růžovou. To vám 

jen podává papírové kapesníčky a pozoruje, 

jak jste šťastní.  

   Papírové kapesníky má u sebe ostatně pořád. 

Takže je to vlastně jen taková barevná 

krabička na kapesníky, která vám ale hodně 

pomůže ve vašich slzavých chvílích. 

Kája Farská 

Kenoda 

   Vynalezl jsem sušenku Kenoda, která do vás 

napumpuje energii na celé dva dny. Kenoda 

není jen nějaká obyčejná sušenka. Je to 

sušenka ve tvaru osmiúhelníku, která chytá 

mnoho barev a při každém kousnutí se barva 

změní. Kenoda je zcela přírodní. Základem 

jsou plátky z kokosu naplněné čokoládou 

s příchutí rajčat.  

   Kenoda se hodí na cesty, ale také na velké 

oslavy, kde se nechodí spát.          Matěj Ulč  

 

 

Hugika 

   Chtěla bych vám představit nový moderní 

jazyk Hugika. Hugika je jazyk, kterým se 

mluví v Hugině, v nejsevernější části Marsu. 

Hugika se nejčastěji používá k domluvě mezi 

mimozemšťany. Když lidé slyší slovo Hugika, 

tak si představí různá kouzla, ale je to zcela 

obyčejný jazyk zapsaný ve velké staré knize. 

Tuto knihu zakoupíte v meziplanetárním 

knihkupectví.pouze za dvě zlaté cihly. 

   Pokud budete Hugiku používat každý den , 

zamotá se vám jazyk. 

I když toto není reklama, stejně vám Hugiku 

doporučuji.Skvěle funguje na umlčení protivné 

tchýně.                                            N.Holubová 

 

Doneka 

   Chtěla bych vám popsat nový vynález, který 

vám usnadní život.  

   Společnost Doneka-pro vynalezla věc, kterou 

můžeme jednoduše nazvat samochodícími 

botami. V obchodě s názvem Doneka-shop 

najdete tyto boty v různém provedení. Mají tu 

boty vysoké i nízké, se zipem i s tkaničkami    

a do očí vás trkne ta spousta barevných 

kombinací. Boty jsou na velmi nízkém 

podpatku jak  v pánském, tak i dámském stylu.    

   Boty pohání miniaturní stroječek, a tak chodí 

samy. Nemusí se vůbec nabíjet, strojek se 

nabíjí při každém použití pomocí tepla z vašich 

nohou.  

   Tyto boty posunou lidstvo o stupeň výše              

a ulehčí našim unaveným nohám. 

Denisa Nováková 

Blefao 

   Blefao je naše nejnovější verze vařiče 

nejnechutnějších jídel světa. Zvolené jídlo 

uvaří do 5minut. 

   Blefao, oproti své staré verzi, má velký 

dotykový display pro větší výběr jídel i větší 

varnou plochu a nové nastavení vaření, např. 

blivajs, fuj, břečka a další. Na stole ho udrží 

šest výkonných přísavek. 

   Stroj, vyrobený celý z kovu, najdete v bílé, 

stříbrné nebo černé barvě. 

    Stroj můžete použít jako pomstu a připravit 

na něm například nejnechutnější jídlo pro vaši 

tchýni.                                          Fanda Dědek 



Stránka plná zábavy 

Aneb s námi se nudit nebudete. 

 
Perličky ☺  

 
1. Jak se nazývala v Egyptě socha lva s lidskou hlavou? (Sfinga) 

- Socha Svobody 
2. Jméno faraona (Thutmose) 

- Tutmajs 
3. Co je to forbína? (představení před oponou, Osvobozené divadlo) 

-Něco jako turbína v divadle 
4. Začátek a konec 2. sv. války (1939-1945) 

-1916-1976 
5. Co je v historických pramenech? (zdroj historického poznání) 

-Historky, které se staly 
6. Hytler (v písemce z dějepisu) 

 

 

Drby 
 

Vanesa C. chce Kvapila, ale Kvapil ji nechce. 
Radka M. a Andrea E. byly zavřené paní učitelkou Zýkovou v kabinetě. 

Honzovi P. sluší růžový dres. 
Julie Ž. chodí s Radimem H. 

Jára M. se zamiloval do paní učitelky Krucké.  
Paní učitelka Rucká má zajímavé příběhy ze života, mohla by o nich napsat knihu.  

 

Lyžák 
 

Tomáš H. dostal koštětem. 
Zmrazili jsme sušenky, a říkali jsme tomu mraženky. 

Každý večer měla kámoška depku. 
Všichni jeli po Karolíně F. 

 
Stránku pro vás připravily: Andrea, Patricie, Barbora a Nikola 9.A 

 
 
 

 
 
 

A.Holub 2.B 

 
 
 
 

 



 

 
 

Po dvou letech se vám zase hlásíme s cennými radami, jak přežít - pro nás žáky    

a dospívající – v nebezpečném prostředí dospěláků, domácích úkolů, zkoušení  

a všelijakých povinností, o jejichž nutnosti jsou přesvědčeni naši rodiče a učitelé. Zkusíme 

odpovědět na několik důležitých otázek. 

 

Otázka pro TŘETÍ číslo: Problémy teenagerů  

 
Zeptali jsme se Vás na to, jaké máte největší problémy…. 
 

- Jsem holka/kluk 

1. Jsem spokojen se svým vzhledem (1-velmi, 5- vůbec)                           K.Kolomazník 2.A 

2. Mám problémy s matkou  

3. Mám problémy s otcem 

4. Mám problém se známkami 

5. Mám problém s třídním kolektivem 

 

A vaše odpovědi byly: 

Kluci 41x            Holky 36x  
 

1)   1-  7x         1)    1 – 1x 

      2-  10x     2 – 7x 

            3-  10x     3 - 12 x        

4-  1x     4 – 4x 

            5-  6x     5 – 8x 

 

2) Ano – 9x                                     2) Ano – 11x 

 Ne – 26x    Ne – 23x 

 

      3)  Ano – 7x                    3)   Ano – 11x 

             Ne – 27x                 Ne – 22x 

 

      4)  Ano – 12x                              4)  Ano – 21x 

              Ne – 23x    Ne – 11x 

 

5) Ano – 11x                                   5)  Ano – 6x 

Ne – 23x      Ne – 28x    
                                                                                           Š.Jerie 1.B 

 

 

A pár rad? 
Na tohle téma se vážně těžce hledá odpověď. U každé ho je to jinak. Někdo je spokojený 

s tím, jak vypadá, a někdo ne. Někdo se hádá s rodi či, a někdo ne. Nejde napsat univerzální 

rady pro všechny, protože každý máme rozdílné probl émy, s rodiči, se vzhledem,  

se známkami. Ale přece jen jsme jednu našly, tak ne zapomeňte: 

Kůň Vás miluje, ne pro Váš vzhled, ale pro Vaši lásku.. ☺ 
 
Eliška a Týna 



 

NAVŠTÍVILI  JSME ….. 
 

Jelikož jsme se pro tentokrát osobně nezúčastnili žádné školní ani městské akce, tak jsme si pro vás 

připravili alespoň malou anketu mezi žáky druhého stupně. Otázka zněla : 

 

Co jste dělali o jarních prázdninách? 
1) Kdo šel lyžovat?                  Ano: 10x Ne: 13x 

2) Kdo šel bruslit?                    Ano:  4x   Ne: 19x         

3) Kdo dělal jiný sport?           Ano:  8x   Ne: 14x         

4) Kdo jel na výlet?                  Ano: 19x  Ne: 4x             T.Domácí 

5) Kdo byl nemocný?               Ano:  9x   Ne: 14x                 1.A 

6) Kdo byl na kulturní akci?    Ano:  10x Ne:13x     

                                                                                                                 

Ale nebojte se, naši  spolužáci z 8.A navštívili libereckou  galerii V Lázních  a v následujícím příspěvku 

se dočtete, jaké to tam bylo. 

 

Návštěva galerie 
   V pátek 23.ledna jsme se třídou navštívili libereckou galeri V Lázních. Svá výtvarná díla zde 

vystavoval malíř Jiří Nepasický, který žije ve Velkých Hamrech kousek od Tanvaldu. 

    Musím říct, že obrazů tam bylo k vidění spoustu, ale kdybych si měla nějaký vybrat, tak by to asi byl 

obraz  “temného nebe”. Tma, světlo, záře, stín-to se mi vybavuje v mých vzpomínkách.  

     Na většině obrazů autor znázorňoval svoje pocity a myšlenky prostřednictvím počasí.  Slečna 

průvodkyně nás požádala, abychom na obrazech poznali, kde si myslíme, že sněží, prší nebo je bouře. 

Naše názory byly různé.  A to je to kouzlo. Každý měl na obrazy svůj jedinečný pohled na základě 

vlastních představ. 

      Po prohlídce výstavy jsme hráli několik her a na závěr jsme si v ateliéru nakreslili svůj vlastní 

obrázek nebe. Myslím, že dopoledne  strávené  na této výstavě se líbilo všem. 

                                                                                                                                          Nikola Mařanová 8.A 

                                                                 Jindra, Nella a Jess 

 

 

                                                              SPARTA x LIBEREC 

 

Ve škole se setkávají dva názory . 

První je, že Liberec je lepší jak v hokeji, tak ve fotbale. 

Druhý názor je zcela opačný … 

Rozhodli jsme se zeptat žáků naší základní školy, kdo fandí Spartě a kdo Liberci. 

20.2 Liberec deklasoval Spartu 5:2. 

Kvůli předchozím nezdarům se Liberec bohužel nedostal do Play – Off. Liberci postup do předkola 

Play – Off utekl pouze o 3 body. 

Sparta ovšem ze 4.místa do Play – Off postoupila. 

Výsledku ankety se nedá divit, protože jsme součástí Libereckého kraje. 

Děkujeme všem za účast při hlasování do této ankety 

                                                    P.Jabko , F.Hruška a host 

PS: Dle našeho názoru je mnohem lepší Sparta!! 

Sparta 12 (29%) 
Liberec 30 (71%) 



MĚSÍCE PLNÉ BAREV 

Pojďte si přečíst, jak mohly vzniknout názvy jednotlivých měsíců v roce podle žáků 3.A. Také si 

připravte pastelky a vybarvěte obrázky, které pro vás nakreslily  děti z 2.A.  Ale pozor! Každou 

skupinu obrázků spojuje jedna stejná barvička. Tak schválně.  Poznáte ji? 

Leden – v tomto měsíci je hodně ledu a sněhu. 

Únor – v únoru zvířata ještě spí zimním spánkem nebo jsou zalezlá ve svých norách – jsou u nor. 

 

 

A.Mikásko

                                                      

Březen – mezi prvními listnatými stromy se na jaře zelenají břízy. 

 

 

 

T.Smetanová 

Duben – jednoho dne se v malém městečku v jarním období objevil na paloučku velikánský strom.               

V příručce pro přírodovědce stálo, že je to dub. Podle něj pojmenovali měsíc duben. 

 

Květen – vše rozkvétá a začíná být teplo.  

 

Červen – první ovoce se červená, květiny často kvetou červeně.                 K.Kolomazník 

 

        J.Kuntoš         D.Bílek 

 

 

 

 

T.Štorková 



Červenec – červeného ovoce a barevných květin je ještě více než v červnu, a proto musí mít tento 

měsíc i více písmen než červen. 

Srpen – sklízí se obilí (dříve se k tomu používal srp). 

 Září – listí a příroda září různými barvami. 

Říjen – některá zvířata jsou v říji. 

L.Marková 

 

 

D.Gáži 

 

Listopad – v tomto měsíci opadá listí ze stromů.  

 

 

 

V.Renza 

 

 

 

K.Poršová 

 

Prosinec  - prosíme přírodu, aby sněžilo. Také prosíme Ježíška o dárky.                                         

 P.Hroch 



BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 

Bývalo zvykem spojovat březen s knihami a čtením. Snad se tak děje stále v knihovnách, ve školách 
a podobných kulturních institucích. Jen média už to příliš nepřipomínají (podobně jako Den učitelů 
-☺. ) Informace o navýšení tržeb v květinářstvích a cukrárnách na svátek sv.Valentýna  jsou zřejmě 
důležitější. A tak jen slýcháme, jak děti a vlastně všichni lidé málo čtou. Požádala jsem své žáky 
v 7.A, aby vyjádřili svůj postoj ke knihám a čtení vůbec. Jejich názory mě velice mile překvapily        
a utvrdily v tom, že to není se zájmem o čtení (alespoň v této třídě) až tak špatné.  

Když jsem byl malý kluk, tak jsem si knihy jenom prohlížel. Rodiče mi stále říkali, že mám číst a tím si rozvíjet 
slovní zásobu. Mně to však nepřipadalo nijak důležité. Dlouho mně trvalo, než jsem přečetl první knihu. Teď si 
čtu jenom před spaním .Rád si čtu komiksy Rychlé Šípy. 

Knihy čtu nerada,  protože na ně nemám čas. Když si čas najdu, tak čtu sci-fi nebo povinnou četbu, ale nebaví 
mě básně, romány a pohádky. Moje nejoblíbenější kniha je Doctor Who Závoj smutku.  

Obyčejné knížky moc nečtu ani je nemám rád, ale když už si chci něco přečíst, tak si přečtu komiks nebo titulky 
u filmu. Protože je v komiksech víc obrázků než textu.  

Mám knihy rád. Číst knihy mě baví. Nebaví mě ale dělat z knih referáty. Teď ale knihy tolik nečtu, protože je to 
žrout času. Jinak ale, když můžu, tak si něco přečtu. Například knížek podle filmů nebo her mám hodně. Občas 
jdu spíš ven než si číst.  

Já jsem měla ke knihám už od malička jakousi vazbu. Ráda jsem si někam zalezla a otevřela knížku, kterou jsem 
zrovna četla. A drží se mě to dodnes. Nejraději si čtu v pokoji a to většinou večer. Obvykle si sednu na židli nebo 
si zalezu do postele. Ale jsou dny, kdy se usadím na koberec mého pokoje a jsem spokojená. Na knihách mám 
nejraději to uspokojivé šustění stránek.  

Kdybych neměla knížky, nebyla bych to já. Knížku si můžu vzít každý den a nikdy mě neomrzí. Když se začtu do 
nějakého příběhu, je těžké přestat, vždycky se tam najde něco nového a zajímavého. Knížka dokáže rozesmát, ale 
i rozplakat. Když rádi čtete, dokážete se do toho příběhu vžít a cítit to, co podle vás cítí ti lidi,o kterých ten 
příběh je. Lepší je číst si knížku, než celý den prosedět u počítače. Prostě ale každého baví něco jiného, nechci 
odsuzovat lidi, které nebaví číst, ale u mě je prostě lepší knížka.  

Knihy mám rád, ale moc je nečtu, protože na ně nemám moc čas. Místo toho se starám o zvířata, učím se 

nebo spím. A když už si nějakou přečtu, tak nějakou vtipnou nebo dobrodružnou.  

V mém dětství knihy nehrály velkou roli. Protože jsem ve škole moc dobře nečetla, musela jsem si číst doma 
každý den, abych si procvičila čtení. O pár roků později jsem začala číst knihy s žánrem fantasy. První kniha, 
kterou jsem začala číst, byla Hraničářův učeň. Nadlidské bytosti, místa, autorovy nápady a celý příběh mě 
uchvátil. Byla to úžasná knížka. Pak jsem začínala číst větší knihy. První kniha, do které jsem se doslova 
zamilovala, byla ERAGON. Tuto knihu jsem četla, kdykoliv jsem měla příležitost. Kniha mě velmi zajímala, tak 
jsem přečetla všechny díly knihy. Samozřejmě jsem nečetla jen tyto knihy, četla jsem jich víc, ale tohle byly 
moje první oblíbené knihy, na které pořád vzpomínám a pořád je čtu…  

Rád čtu knihy, ale jen málokdy. Baví mě to a hlavně tím zabíjím čas. Většinou čtu večer a poslouchám při tom 
hudbu. Mým oblíbeným žánrem je fantastika a horor. Na knihách se mi libí, že si můžeš představit hlavni 
postavy, místa a jiný věci. Většinou čtu knihy  na mobilu nebo notebooku.  

Už odmalička jsem docela četla, nejdřív spíš časopisy,  teprve potom jsem přišla ke knihám. Mám ráda knihy, 
hlavně detektivky, romány, a knihy o koních Jedna z oblíbených knížek byla Deník malého poseroutky.  

Občas si knihu čtu , moc mě to nebaví, ale zabíjím tím čas . Ve volném čase si čtu Bouráky, tahle kniha mě 
docela baví, ale jiný knihy nemám rád. Čtu, když večer nemůžu usnout , a líbí se mi, že si ten příběh můžu 
představit .  



Mám rád knihy, pokud se nejedná o učebnice češtiny apod.. Mám rád dobrodružné a detektivky. Většinou čtu 
knížky jednou denně. Většinou čtu  stostránkové knihy.  

Knihy úplně moc nezbožňuji, zhnusily se mi hned po tom, co jsem v 1.třídě viděl slabikář a už v té 1. třídě jsem 
zjistil, že knihy úplně v oblibě mít nebudu . Nejvíce mě na knihách štve, že tam jsou tak malá písmenka a je jich 
tam hodně . Potom nemám rád, když má ta knížka 300 stránek a já to musím přečíst a udělat z toho referát. 
Normální papírové knihy nečtu. Čtu většinou jenom na internetu, a když musím tu knihu číst, tak čtu jenom 
rychločtením .Jedinou knihou, kterou jsem přečetl celou a pozorně, byl Harry Poter –Kámen mudrců . Líbila se 
mi více než film, to mě docela bavilo, ale byl to velký žrout času .  

Na mojí první knížku už si nepamatuji, ale určitě to byla nějaká obrázková knížka. Já jsem se nikdy čtení nijak 
nevěnovala ani mě to nebavilo a ve škole jsem docela dobře četla. Všichni v mém okolí četli, až jednoho dne 
jsem začala sama od sebe číst a v tu chvíli mně to začalo bavit. Od té doby jsem se začala knížkám více věnovat. 
Četla jsem pořád. Ráno, večer, kdykoliv jsem mohla, tak jsem četla. Baví mě historické nebo fantasy knížky, 
které v mé knihovně přebývají. Poslední dobou ale na čtení nemám moc času a to mně dost mrzí.  

Když jsem byl malý, tak jsem neuměl číst, ale knihy jsem měl rád. Sice byly jen obrázkové, ale jako knihy se 
tato díla dala nazvat. V současnosti knihu čtu rád, ale málokdy najdu knihu, která by mě bavila, ale když najdu 
nějakou knihu,  která mě zaujme, tak ji přečtu třeba do druhého dne. Na knihách mě baví, že si člověk může 
představit, co se mu zlíbí, v tom mě knihy baví. Žánry knih, které mám rád,  jsou fantasy a sci-fi. Ale tu 
zajímavou  knihu objevím někdy i v jiném žánru . V současnosti čtu knihu Nemesis od Isaaca Asimova, jedná se 
o sci-fi. Mám rád knihy psané na papíře, ale i elektronickou podobu si rád přečtu.  

Nemám na čtení čas, ale čtu celkem ráda. Místo čtení knížek se učím, jezdím na tréninky a chodím ven. Knížky 
čtu vždy,  když někam jedeme, nebo o prázdninách. Ale když se začtu, nemůžu přestat, protože mě zajímá, jak 
příběh skončí.  

Nejsem moc velký fanoušek knih, jedině kdy čtu jsou zprávy na Facebooku nebo ve škole. Posledně, kdy jsem 

četl knihu, bylo v jedenácti letech, byla to knížka Harry Potter a kámen mudrců. Časem mi to přišlo zbytečné 

číst. Nečetl jsem a docela se to projevovalo i ve škole, jak jsem nečetl, tak jsem drmolil, zasekával jsem se. Na 

konec jsem byl od rodičů  nucen číst. Skoro vždycky jsem četl doma a pak jsem začal knížky nesnášet, protože 

venku bylo hezky a já trčel doma. Nikdy jsem nepochopil učitele, vždycky říkali, ať si ten děj představujeme. Já 

když čtu, tak si nic nepředstavuju , spíš mi to připadá nudné než zábavné. Když čtu, tak se opravdu nudím, čtu 

rychle, ať tu ,,hrůzu ,, mám za sebou. 

Kniha je jako můj němý přítel, který na mne mluví pomocí písmen. Knihy čtu radši, než koukám na film.          
Na knihách mne baví, že je tam vždy něco, co není ve filmu. Vždy, když se s někým pohádám, jdu do pokoje číst 
knížky, neskutečně se u nich bavím. Nejradši čtu ale knihy z telefonu, protože to s sebou nemusím nosit. Když si 
chci číst, tak musí být aspoň trochu okolo mne klid, jinak mne čtení nebaví. V knize, kterou čtu, musí být aspoň 
jeden obrázek, jinak si nedokážu konkrétně představit děj. Knih mám doma plno, ale nejvíc mne baví číst 
humorné, přeložené z angličtiny.  

Co pro mě znamená kniha? Kniha je jako přítel, který mi vždy prozradí kousek příběhu, a proto mám chuť ji 
vždy přečíst celou. Knihy jsem moc nikdy nečetla, protože mi to přišlo zbytečné. O knihy jsem se začala zajímat 
teprve před pár lety. Asi nejvíce mne zaujaly fantasy knihy. Čtu si většinou večer, protože to má takovou dobrou 
atmosféru. Někdy, když nemám dobrou náladu, přečtu si nějakou zábavnou knížku. Když naopak mám dobrou 
náladu, přečtu si nějakou fantasy. Protože když má člověk dobrou náladu, představuje si děj úplně jinak, než 
když je rozčílený.                                                          B.Šejnohová 2.B                    K.Kopecká 5.A 

 



Letecká akrobacie 

Letecká akrobacie je druh sportovní disciplíny, při níž akrobatický pilot s akrobatickým 
letadlem provádí předem stanovené obraty za účelem dosažení co nejvyššího počtu bodů za 
přesnost jejich provedení. Letecká akrobacie má v naší republice dlouhou a slavnou tradici. 
Její počátky spadají do období první republiky - v této době byla letecká akrobacie spojována 
především s uměním vojenských pilotů. V 
roce 1936 byla letecká akrobacie zařazena na 
program Olympijských her v Berlíně a náš 
reprezentant František Novák zde vybojoval 
stříbrnou medaili. Další rozmach zaznamenala 
letecká akrobacie v poválečném období, kdy 
dostala pevná pravidla a stala se z ní skutečná 
sportovní disciplína. Půl století poté, kdy 
Francouz Pégoud, podle některých pramenů 
ale zároveň i Rus Nestěrov, uvedli a jako první také vybrali přemet a vývrtku, se koná 
historicky první mistrovství světa - v roce 1960 v Bratislavě. Tehdy stanul na stupni 
nejvyšším československý pilot Ladislav Bezák, druh ý byl Jiří Bláha a třetí František 
Skácelík. I v dalších letech dosahovali naši piloti  výborných umístění. V roce 1978 se 
Mistrovství světa konalo na letišti Hosín u Českých Budějovic - absolutním mistrem světa se 
stal Ivan Tuček. V letech 1983 až 1986, v této zlaté éře naší letecké akrobacie, získal Petr 
Jirmus dvakrát titul absolutního mistra světa a dva krát absolutního mistra Evropy.Od roku 
1960 až do roku 1994 získali naši piloti 18 medailí  a 4x dokonce titul absolutního mistra 
světa.  

Parašutismus 

Parašutismus je opuštění letícího letadla a návrat na zem za pomoci padáku. Parašutistický 
seskok sestává z volného pádu, následného letu na o tevřeném padáku a přistání. Letadlo naletí 
do určeného prostoru, zpravidla v blízkosti letiště , a v určené výšce výsadku zpomalí na 250-
120 km/h. aby bylo usnadněno opuštění letadla. Po v ýskoku 
nastává volný pád, který trvá až do otevření padáku . V prvních 
několika vteřinách po výskoku převažuje setrvačná d opředná 
rychlost, teprve poté převáží gravitace. Stabilizace těla ve 
vzduchu se dosáhne výrazným prohnutím vzad. Pro stabilitu 
pádu je důležitá především symetrie těla, padat se dá v 
nejrůznějších polohách. Nejčastější a nejdůležitějš í pro každého 
parašutistu je tzv. "prsní poloha," tedy jakoby vle že na břiše. Jde 
o základní polohou při výcviku. Otevírat padák je n utné vždy z 
této polohy, protože se tak předejde kontaktu těla parašutisty s 
popruhy a šňůrami otevírajícího se padáku. Tato pol oha je 
využita v disciplínách typu RW nebo ve velkých sestavách. V 
disciplíně "Free Fly" lze padat v sedě, hlavou dolů  nebo po nohách. V disciplíně "Free Style" 
je pak možné úplně cokoli, například pád v "holubič ce." V závislosti na výšce výsadku poloze 
a výšce otevření se výsledná pádová rychlost pohybu je v rozmezí cca 180 - 300 km/h a volný 
pád může trvat téměř minutu.  

          Petr a Matěj 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                      

Musela jim jít na pomoc 

jejich kamarádka Květka. 

Lída a Míla šly ze školy.. Najednou se  

Lídě zasekla noha ve sněhu. 

Cestou domů bylo plno 

sněhu. 

Díky Květce a její pomoci se 

Lídě podařilo vytáhnout 

nožku. 

Míla jí musela pomoci, ale vůbec 

jim to nešlo. 

A co z toho plyne??? Poté už Lída a Míla spokojeně 

kráčely domů. 

KONEC!!! ☺  LETERA 



Soutěže v humanitních předmětech 

 
V pondělí 16. února 2015 proběhlo školní kolo RECITAČNÍ SOUTĚŽE. Všichni soutěžící byli 
úžasní, ale jako každá soutěž, má i recitování své vítěze. Vítězům gratulujeme a všem účastníkům 
děkujeme za hezký zážitek.Ti, kteří se umístili na prvních místech, budou naši školu reprezentovat 
v okresním kole v Liberci. 
 

0. kategorie – žáci 1.A a 1.B 
 

1.  Barbora Pytlounová 1.B 
2. – 8. místo Markéta Nováková 1.B, Lucie Floriánová 1.B,  

Denisa Janečková 1.B, Anna Košková 1.B, Denisa Stará 1.A, Tereza Dědková 
1.A, Veronika Škodová 1.A, Tomáš Dědek 1.A 

A.Hušková 5.A 

1. kategorie – žáci 2. a 3. tříd                                  
 
1. místo Vanesa Hořáková 2.A 
2. místo Kamila Poršová 2.A 
3. místo Zuzana Tvrzníková 3.A 
 

2. kategorie – žáci 4. a 5. tříd 
 
1. místo Daniel Krejčí 4.B 
2. místo Tereza Pluhařová 5.A 
3. místo Agáta Hušková 5.A 
 

3. kategorie – žáci 6. a 7. tříd 
 

1. místo Matyáš Fiala 7.A 
2. místo Natálie Rotková 7.A 
3. místo Ester Bínová 6.A 

 
4. kategorie – žáci 8.  a 9. tříd 
 

1. místo Tereza Fialová 9.A 
 

OLYMPIÁDA v ČESKÉM JAZYCE - výsledky školního kola:                            Lukáš V.1.A 

1. Tereza Fialová 9.A         2. Kristýna Kopecká 9.A          3. Leona Menčíková 9.A 

OLYMPIÁDA v ANGLICKÉM JAZYCE – umístění v okresním kole         Liliana B. 2.A                           
(do každé kategorie kola lze poslat pouze jednoho zástupce školy)                                                                      
I.kategorie  (6. – 7.třída)  -  Matyáš Khauer (7.B) – 8.místo                                                                               
II. kategorie  (8.-9. třída)  - Štěpán Fišar (9.B) – 14. – 15. místo                                                                     

 

OLYMPIÁDA v DĚJEPISU - úspěšné řešitelky - školní kolo 

1. Eliška Pelešová 9.A                     2. Nella Kaprálková 9.A 



Přírodovědné soutěže 2014/2015 
 
V letošním školním roce se naši žáci 2. stupně zúčastnili celkem 5 přírodovědných soutěží:               
Mladý chemik, Mladý cestovatel, Ekologická soutěž, Rybářská soutěž a Biologická olympiáda.  

Ve středu 10.12. 2014 se tři žáci naší školy - Kristýna Kopecká z 9.A, Eliška Pelešová z 9.A                  
a Jaroslav Musil z 9.B -  zúčastnili v Turnově soutěže MLADÝ CESTOVATEL. Soutěž vyhlásila        
a organizovala Obchodní akademie a Střední hotelová škola Turnov. Soutěžilo se ve čtyřech 
kategoriích - první tři byly prezentace kulturní a historické památky v okolí Hodkovic, významné 
osobnosti z okolí Hodkovic a významné osobnosti Hodkovic nad Mohelkou v cizím jazyce. Čtvrtá 
kategorie byl test pro celou tříčlennou skupinu soutěžících, zaměřený nejen zeměpisně, ale částečně     
i historicky. Kristýna Kopecká měla připravenou prezentaci o Karolíně Světlé, kterou následně Eliška 
Pelešová předvedla v anglickém jazyce  a Jaroslav Musil představil zámek Sychrov.                                   
Eliška Pelešová ve své kategorii zvítězila a Kristýna Kopecká obsadila krásné 2. místo.                        
V testu žákům uniklo 3. místo o dva body. 

V říjnu tohoto roku proběhlo školní kolo chemické soutěže MLADÝ CHEMIK, kterou již 
poněkolikáté pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 
25 žáků z obou devátých tříd naší školy. První tři nejlepší žáci - na 1. místě Leona Menčíková z 9.A, 
na 2. místě David Pařík z 9.A a na 3. místě Martin Kočí z 9.A - postoupili do regionálního kola 
pro kraje Vysočina, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a Středočeský kraj. 
Část regionálního kola pro žáky Libereckého kraje se konala ve čtvrtek 11.12. 2014 v Jilemnici                  
a soutěže se zúčastnilo 3 000 žáků. Naši žáci a žákyně si opět vedli dobře.                                            
Leona Menčíková skončila na 83. místě, David Pařík na 105. místě a Martin Kočí na 211. místě.  

V listopadu loňského roku se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili školního kola Ekologické soutěže vyhlášené 
Střední rybářskou a vodohospodářskou školou v Třeboni. Do prvního kola soutěže se přihlásilo  přes 
400 žáků z celé ČR. Do druhého závěrečného kola jich postoupilo celkem 35, z toho 7 z naší školy             
a umístili se opět velice dobře:                            T.Lendrová 3.A 

• 2. místo-         Lukáš Roubínek 9.B 
• 3. místo -        Nikola Domácí    8.A 
• 9.-10. místo - Tereza Vyhlasová 9.B 
• 14. místo -      Kristýna Kopecká 9.A 
• 15. místo -      Jitka Košková 9.B 
• 16. místo -      Laura Majerčíková 9.B 
• 17. místo -      Ondřej Polívka 8.A 

Ve středu 28.1. 2015 proběhlo na naší škole školní kolo Biologické olympiády. Soutěž byla zaměřena 
dendrologicky, praktická část byla orientována na poznávání běžných volně rostoucích dřevin podle 
pupenů dle přiloženého klíče. Vítězové postupují v do okresního kola v Liberci.                                                               
Výsledky kategorie D (6. a 7. třída)                                                                                                                             

1. Musil  V.                                                                                                                                  
2.Stromková L.                                                                                                                               
3.Kašpárková N.  

Výsledky kategorie C (8. a 9. třída): 

1.Mařanová N.                                                                                                                                  

2.Majerčíková L.                                                                                                                            

3.Vondráková A.                      A.Košková 1.B 



 

Autoři křížovek na této dvoustraně: T.Pluhařová,  L. Košková a P.Šobrová z 5.A 
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  JARNÍ MALOVÁNÍ Z 1.B 

D.Seman                       B .Janoušková 
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                                                                     M.Nováková 


