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Milí čtenáři,
zrovna otvíráte jarní vydání Termita, které jsme však připravovali za téměř letního počasí.
Snad potrvá i nadále a při čtení vám bude na stránk y hezky svítit sluníčko.
Jarní měsíce přinesou Velikonoce, pálení čarodějnic, dvě sváteční pondělí v květnu, v nejkrásnějším
měsíci roku, který je spojován s láskou. Tak ať vám ty staré lásky vydrží, a pokud žádnou nemáte, tak
ať nějakou co nejdřív potkáte! Tak mějte rádi všechny kolem sebe a nezapomeňte na zvířátka. Taky
potřebují pohladit a pomazlit. Stonásobně vám to um í vrátit. A tentokrát jich máme plný časopis-☺ !
Vaše Termitiště
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Začíná jaro
Mrazivá zima nás snad konečně opouští. Otevřu dveře
a vidím, jak vše taje, už jen na stinných místech zůstává
starý špinavý sníh.
Vyjdu ven a paprsky jarního slunce mě oslepí. Je příjemné, že
místo štiplavého mrazu mě zdraví jarní slunce plné energie a
hřeje mi tvář. Zahrada se po dlouhé zimě začíná probouzet.
Tráva se zase zelená a místy se objevují krásné bílé sněženky
a bledule. Opouštím zahradu a vydám se k lesu. Jdu po
louce, na které ještě zůstala stará suchá tráva, unavená po
kruté zimě. Na louce už není sníh, ale zbylo tu po něm hrozné
bahno. Brodím se bahnem, hnědou trávou a konečně se dostávám k lesu.
Eliška Fialová 1.B
I tam už začíná být zeleno a veselo. Veverky poskakují na stromech
a hledají něco čerstvého k snědku. Rozbouřený potok šumí a kameny v něm odrážejí poslední kousíčky
ledu. Jarní vánek houpe korunami stromů a rozfoukává prach, který byl pod sněhem. Když se vracím
domů, prolétne kolem mě pilná včela. Jaro už je vážně tu.
Karolína Farská 9.A
Marie Fialová 1.B

Stojím v lese.
Většina oblohy, která dřív ležela na zemi, se již
vrátila k nebi. Některým kouskům oblohy se však
zpátky ještě nechtělo, a tak se vrací na zem, teď již
v podobě deště. Pořád stejně holé stromy
nedokáží oblohu zadržet, a tak se snáší, jak se jí
zachce, a takhle to bude, dokud obloha zemi
neomrzí, nebo dokud se klenba, držící oblohu,
nerozroste o novou zelenou vrstvu… Jiří Růta 9.A
Přicházím na palouček. Venku je stále tma, ale už
slyším zpěv z lesa, jak se probouzejí první ptáčci
a začíná nový den. Slunko se také vrací na oblohu a střídá měsíc, který strážil zem přes noc. Nastává
jeden z posledních dnů zimy a příroda se už pilně připravuje na začátek jara.
Z luk a lesů se ztrácí poslední zbytky zimní pokrývky a zem začíná znovu ožívat. Stébla trávy nabírají
svěží zelenou barvu, objevují se i první jarní květiny, které hlásají příchod jara. V lesích nastává úklid
po činech, které napáchala zima, stromy volají po teple od slunce, přísunu živin, které se jim delší
dobu nedostávaly, a doufají, že jim přijde někdo na pomoc, aby se jim zahojily šrámy na kůře od
krutého mrazu a nepříčetného větru. Mravenci pobíhají po lese a shánějí jehličí na opravu svých
domovů, zahlédnu nějakou žížalu či broučka, jak se protahují a zjišťují stav lesa po nekonečné dlouhé
zimě. Zaposlouchám se do hučení potůčku, který začal nabírat sílu a v tom mě vyruší praskot větviček,
po kterých se hrdě a neohroženě prochází mohutný jelen a za ním cupitá srna. Objevují se i jiná
zvířata, která se ukrývala před zimou. Při odchodu cítím, jak sluníčko předává plno energie do přírody,
všechna zvířata i rostliny jsou od pohledu nabitá životem a energií od sluníčka. Jaro už je tu.
Martin Porš 1.B
Kristýna Bílková 1.B
Adéla Jäschkeová 9.A

KALENDÁŘ PODLE 3.B
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

VZNIK NÁZVU
Je hodně ledu
Noří se do bláta a mokrého sněhu
Roste hodně bříz
Dubům roste listí
Kvetou květiny
Protože jsou občas červánky

Sára Pohlodková 1.B

Dan Zajíček 2.A

NOVÝ NÁZEV
Sněžen
Zimník
Bledukvět
Dubouch
Květounka
Třešňáček

Tereza Plocková 1.B

MĚSÍC

VZNIK NÁZVU

Červenec
Srpen
Září
Říjen

Jsme červení, protože jsme zpocený
Začíná se sekat obilí
Září sluníčko
Jeleni v říji

Listopad
Prosinec

Padá listí
Prosím od Ježíška dárky

NOVÝ
NÁZEV
Červeno těl
Teplovka
Sluncoškola
Houbelín,
Barvolist
Sucholist
Mrazovec

Vanesa Kuruczová 2.A

BÁSNIČKY Z 3.A

J.Brázová

OKAP

JEŽEK

David Růta

Josefína Brázová

Kapy kapy kap
ptáček spadl na okap.
Pípi pípi píp,
okap spadl na trávník.

Ježku, ježku, ježečku
půjdem spolu na Sněžku.
Ty tam půjdš pěšky
já si vezmu běžky.

Irenka Bohmová 2.A

NAŠI DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Můj kocour Satan. Kocoura pravidelně odblešujeme. Do misky mu dáváme granulky, konzervu nebo
kapsičku. K pití dostává vodu, občas mléko. Pravidelně mu čistíme záchůdek.
H.Bína 2.A
Můj kocour Hemi mě má rád. Je to můj nejoblíbenější kocourek. Občas mě škrábne, ale to nevadí, dávám m u najíst. Jí granule
a každý den mu měním vodu, někdy mu dávám mléko a stá le ho hladím. Mám ho ráda.
Lili Gažiová 2.A

Můj králíček Čiko. Dáváme mu granule a vodu. Nejčastěji ráno a večer. A ještě mu dáváme jablko, mrkev
chléb. V kleci má koberec, seno a záchod.
Vanesa Kuruczová 2.A

a tvrdý

Naši pejsci. Máme doma dva psy. Jsou velcí a celí černí. Jmenují se Dasty a Spyke. Moc rádi chodí ven na
procházky. Nejraději mají, když je drbu na břiše a dávám jim piškoty. Mám je moc rád.
Šimon Valeš 2.A
Moje rybičkkk kybke obkek kykk krkekkk Mkkkk jk jekkok ak kě kkk kě kk aokkk

Filip holub 2.A

Dokikik Mencl 2.A

Anna Francová 2.A

Pes Brutus a jeho pán
Jak už je známo, pes je odrazem svého pána, ale co když je to přesně naopak? I to se může stát. Jsou
i takové případy, že páníček se chová naopak než jeho pes. A to je právě případ pitbula Brutuse a jeho pána. Pes
má povahu k svému pánovi opačnou.
Pejsek Brutus je americký pitbulteriér. Má menší zaoblené tělíčko, které vypadá jako soudek. Jeho kratší nožičky
drží tělo blízko u země, aby věděl o všem, co jeho páníčkovi náhodou spadne ze stolu. Někdy spadne ze stolu
nějaký kus dobrého jídla, někdy zas jen kus umělohm otné věci. Ovšem ani to Brutus neodmítne. Je to velmi hodný
pes klidné povahy, ale umí být i pěkně mazaný. Občas se chová jako malý puberťák, ale jeho pán si ho umí zkrotit.
Jako každý správný pitbul nosí obojek, na kterém js ou ostny.
Aby vypadal tvrdě a zle. Ach, co to jeho pána napadlo dělat z hodného pejska nejzlejšího psa?
Jeho pán Miloslav je typický osamocený mladý muž. Má střední postavu. Na jeho oválném obličeji nejvíce
zaujmou jeho nádherné modré oči, které mají barvu t oho nejhlubšího moře. Nos má poměrně úzký a jeho rt y jsou
plné a světle narůžovělé. Povahou je spíše naštvaný mrzutý mladík. Nemá moc rád společnost lidí, ale když Brutus
chce jít ven, nezbývá mu nic jiného. Co by pro svého čtyřnohého kamaráda neudělal!
Oba jsou povedená dvojka. Zatímco páníček sedí na lavičce a mračí se, Brutus všude běhá a rozdává kolem sebe
radost. Ovšem když se přiblíží k jiným lidem, páníček zakročí. Spolu vypadají velice legračně, hlavně když se
Brutus utrhne z vodítka, protože zahlédne nějakou veverku, a páníček jen stojí s otevřenou pusou
Třeba je někdy taky někde potkáte.
Natálie Rotková 9.A.

Můj pejsek Bubína
Můj pejsek potřebuje granule a občas kost. Někdy se s ním mazlím a hraju si s ním. Je to
buldoček a má šedou barvu.
Irenka Böhmová 2.A
Gary a Merlin
Moje kočky Gary a Merlin jsou hezké. Dávám jim napít vodu. K jídlu dostávají kočičí konzervy.
Rád je hladím. Večer spí se mnou v posteli.
Dan Zajíček 2.A

Povedená dvojice

Marek Pluhař 2.A

Dvojice bloudí loukou. Nemluví, pospíchají, zdá se, že
jiným směrem, a přitom úplně stejným. Každý je zcela
jiný. Povedená dvojice…
Pán vypadá nejistě, skoro jako by se divil, do jakého těla
to vklouzl. Jeho chůze je zmatená, dokonce rychlejší, než
by při zdravém rozumu měla být. Hlava kmitá ze strany na
stranu a kulovité bledé oči se v jamkách koulí, jako by
nadobro chtěly opustit obličej naplněný mnoha emocemi.
Muž si své obličejové reakce neuvědomuje, člověk by řekl,
že mu vůbec nepatří.
Nekřičí, ba naopak. Jde zamlkle dál, div nezakopne. Možná se dokonce bojí pozdravit. Aspoň tak
vypadá. Zato jeho pes má odvahy na rozdávání.
V této dvojici je kápo jednoznačně on. Lidé mu s oblibou říkají Brutus. Pes si vykračuje rázným
pochodem, ještě rychlejším, než o který se pokouší jeho pán- jestli se mu tak v této situaci dá říkat.
Černými svaly pokrytý pes vyzařuje takovou sílu a charisma, že ta kroutící se tyčka v hnědé bundě
a modrých kalhotách k němu, zdá se, patří jen zoufale. Lovecký pes táhne popruhy čím dál tím
intenzivněji, až pán sípá únavou.
Najednou ale černé slintající poleno zastaví. Napíná zdvižené slechy a zvedá jednu mohutnou tlapu. Pán
si oddychne, bohužel ne na moc dlouho. Pes se vymrští plnou rychlostí směrem k lesu, vytrhne pánovi
vodídko skoro i s rukou, která ho drží, a nechá ho daleko, daleko za sebou s hlavou pohřbenou v hlíně.
Opravdu povedená dvojice chodí po světě.
Karolína Vrátilová 9.A

Můj pejsek Rozinka
Máme doma psa. Jmenuje se Rozinka. Je to černostříbřitá kníračka. Má ráda piškoty a granule. Hrajeme
si spolu s míčkem. Spí s námi v posteli. Ráda běhá na zahradě. Každý den jí dáváme čistou vodu. Když
má dlouhé chlupy, jedeme s ní na stříhání. Máme jí všichni moc rádi.
Štěpán Kuntoš 2.A
Moje fenka Deniska
Když je hodná, dám jí piškotek. Chodím s ní na procházky. Starám se o vodu a krmení.
Max Šejnoha 2.A

Anežka Renzová 2.A

Jakub Penička 2.A

Dominik Mencl 2.A

Filip Holub 2.A
Matěj Kaštovský 2.A

KOČKA aneb DÁMA V DOMÁCNOSTI
 Ve čtyřech a půl miliónu domácností v České republice žijí podle odhadů téměř dva milióny
psů a milión koček.

 Co se týká plemen koček, pochopitelně u nás nejčastěji najdeme klasickou kočku domácí, tedy
kočku bez průkazu původu.

 Mezi šlechtěnými jsou v Česku dlouhodobě v oblibě britské kočky, v posledních letech
zaznamenávají rostoucí popularitu mainské mývalí kočky.

 Asi jediným kočičím sportem jsou výstavy

Lili Gažiová 2.A

Hynek Bína 2.A

Rozhovor s veterinářkou Danielou Novotnou
Na jaké nemoci kočky nejvíce trpí? Rýma, blechy
Jaký máte názor na kšíry na kočkách?
Majitelé musí být hodně odvážní,
když dávají svým kočkám kšíry.
Kočka je hodně svá a většinou jí
vadí být spoutaná. Proto mi
nepřijdou vtipný videa, kdy kočka je
na kšírách a nechce se hnout.
Co promyslet před koupí kočky?
Nejdříve se musíme rozhodnout,
zda kočku budeme chovat doma,
nebo bude docházet ven. Potom dle
potřeby se rozhodne, co se má
pořídit. Musíme počítat s tím, že kočka je svá paní.

Tomáš Dědek 3.A

Koně







Kůň domácí je především domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky.
V minulosti se koně používali především k přepravě a hospodářství.
Mezi kobylou a klisnou je rozdíl takový, že kobyla hříbě měla, ale klisna ne.
Samec je hřebec, vykastrovaný pak valach.
Věda zabývající se koňmi se nazývá hipologie.
Hiporehabilitace= léčba poruch pohybových aparátů pomocí jezdectví.

Historie





Předci dnešního koně jsou zařazeni do období před 60 miliony let.
Kůň se vyvíjel v Severní Americe, potom přecházel do dnešní Asie.
Před několika tisíci lety kůň v Severní Americe zcela vyhynul z neznámého důvodu.
Znovu se tam koně vrátili až v 16. Století.

Koňské sporty
 Drezura (sportovní disciplína postavená na souhře koně a jezdce, cílem drezury je zdokonalit
pohyb koně)
 Parkur (oblíbené jezdecké odvětví, při němž kůň překonává překážky, výškové, šířkové,
výškově-šířkové)
 Dostihy( dělí se na rovinové dostihy, překážkové dostihy a klusácké dostihy)
 Cross-country (jízda terénem, kdy kůň musí skákat přes překážky a přitom mít nejlepší čas)
 Western (Westernové ježdění vzniklo praktickou potřebou obratnosti kovbojů na koních na
dobytkářských rančích v USA.)
Existují i další sportovní odvětví a zvláštní soutěže provozované s koňmi ☺.

Rozhovor s nejmenovanou trenérkou koní:
1. Nejčastější onemocnění koní: Kolika a dechová nedostatečnost.
2. Co si promyslet před koupí koně? Hlavní je si uvědomit, že to není krátkodobá záležitost.
Je potřeba myslet na 30 let dopředu hlavně po finanční stránce. Také nesmíme zapomenout
na prostor, protože kůň potřebuje dost pohybu, a na čas, protože koně vyžadují hodně péče.
Také by si koně neměl pořizovat začátečník, je potřeba alespoň půl roku zkušeností s prací
okolo koní.

Vaše Natka, Zuzka a Denča ☺

LOOK AT MY BODY

!

(3A)
I have got big feet.

Josefína Brázová

I have got four legs. I have got a tail,
a long nose and big ears.
Daniel Žebro

Kateřiná Jágrová

I have got a long neck. I have got four legs.
Adam Macoun

I have got long legs. I have got three claws.
I have got a small head and a short tail.
Barbora Pytlounová

I have got long ears,
four legs and a small nose.
Denisa Janečková

A snake has got two eyes.
It is long and dangerous.
This animal is green.
My snake´s name is Paul.
He is my pet.
Štěpán Třešňák

My dog has got four legs and big ears. My dog has got a small nose, a long tail and a white coat.
Lukáš Vojtěch

Anime recenze
Fullmetal Alchemist:
Žánr: akční, komedie, shonen, bojová umění, mecha, magie
Hlavní postavy: Edward Elric ,Aplhonse Elric
Obsah:
Po smrti své matky se Ed a Al rozhodli k zoufalému kroku a
pokusili se ji oživit, ačkoliv věděli, že alchymie lidskou
transmutaci zakazuje. Alchymie totiž funguje na principu
rovnocenné výměny a cena za porušení zákazu je vysoká.
Ed přijde o nohu a Al o celé tělo. Přesto se Edovi podaří
připevnit Alovu duši k obrovskému brnění a zachránit mu
tak život, i když je to za cenu jeho vlastní ruky. Rozhodne se
podstoupit bolestivou operaci, během níž dostane umělé
pohyblivé končetiny - automaily. Po čase odejdou
z domova a společně se snaží získat svá těla zpátky. Edovo
přirozené nadání a alchymistické schopnosti umožní připojit se ke státním alchymistům, kteří patří
mezi elitu. Snaží se získat co nejvíce informací o bájném Kameni mudrců, který jim, jak doufá,
pomůže získat zpátky svá těla. Všechny své naděje vkládají oba bratři do tohoto kamene, ale již brzy
zjistí, že nejsou jediní, kdo se ho snaží získat.
Doporučený Anime server : http://gawsubs.com/
Žánr Mecha: je žánr plný robotů nebo robotických částí těla, s kterými
se potom v anime bojuje. Je spojován většinou s žánrem fantasy ,sci-fi.
Anime s mecha žánrem bývá často hodně akční a většinou se odehrává
v období válek a nekončících bojů, které většinou na konci anime
ustanou. Žánr je oblíbený převážně klučičí populací od 12 let výše.
Zástupci jsou třeba: Evangelion Neon Genesis, Code Geass,
Gurren Lagann
Pět Anime Novinek 2017: Orange, Nanatsu no Taizai:Seisen no
Shirushi, Yuri!on ice 2, Re:Zero 2 , One punch man 2
L.Stromková, E.Kněbort, F.Dědek

Ftipy
Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: Váš s yn nemá žádné znalosti.
Otec připíše: Proto chodí do školy.
“Maminko, mně se do té školy nechce. Děvčata ze mě mají srandu, kluci mi podráží nohy,
učitelé mě nemají rádi, já tam nepůjdu!" "Musíš, jednou jsi tam ředitel..."
Vybral Matyáš Fiala 9.A

ASK#3
Do každého čísla Termita připravíme čtyři různé otázky pro první a druhý stupeň a pro
odpovědi si půjdeme za vámi do vašich tříd.
Odpovědi se dozvíte v našem Asku.

8.A
Kakao nebo čaj?
12x čaj, 13x kakao
Umíš srolovat jazyk?
10x ne, 15x ano
Věříš na duchy?
11x ne, 14x ano
Zpíváš si ve sprše?
6x ne, 19x ano

3.A
Kakao nebo čaj?
11x čaj, 8x kakao
Umíš srolovat jazyk?
9x ne 10x ano
Věříš na duchy?
12x ne 7x ano
Kdybys měl/a poklad, kam bys ho ukryl/a?
V lese, na zahradu, ke stromu, do země,
Vypracovaly: Kája a Nikola

NEPŘEHLÉDNI!
EXPEDIČNÍ KAMERA 2017
V pátek 10. března 2017 jsme se se školou zúčastnili festivalu outdoorových filmů Expediční kamera
a zhlédli jsme 4 filmy. Všechny byly moc pěkné a plynulo z nich nějaké ponaučení – výdrž, trpělivost,
odvaha a síla. Filmy se taky snaží poukázat na krásy i nebezpečí přírody.
Hanka Dao

Expediční kamera byla podle mě docela zajímavá. Viděli jsme celkem 4 filmy.
První vyprávěl o horolezcích, kteří museli vylézt na co nejvíce vrcholů během 24 hodin.
Druhý byl o lidech, kteří jezdili každý den na kole a sjížděli různá pohoří.
Třetí se soustředil na běžce, kteří ze určitý čas musí uběhnout, nebo klidně jen ujít, 400km
v poušti. Mají několik možných cest, kudy se mohou vydat, a každý si zvolí svoji trasu. V noci byly
stupně pod nulou a přes den strašné horko, což závodníky vyčerpávalo. Někdo z těch závodníků říkal,
že kdo se tam přihlásí, není normální. No… Opravdu to tak vypadalo.
Tyto 3 filmy byly anglické a jen s českými titulky.
Čtvrtý a zároveň poslední film, který jsme viděli, byl v češtině. Pojednával o šesti lidech, kteří se
vydávají po řece, tedy nejdřív po malých potůčcích a pak až po řekách, směrem do Pacifiku. Plují na
kánoích, a když se dostanou na velkou řeku, tak si je spojí a vytvoří si z nich jednu velkou plachetnici.
Monika Janečková 8.A

Herní recenze
Escape from Tarkov
Ve druhém čtvrtletí roku 2017 by měla na PC dorazit beta online střílečky Escape from Tarkov, která
je zasazená do ruské metropole Tarkov. Panuje zde bezvládí a o své místo na slunci soupeří ozbrojené
frakce, jejichž cílem je nejenom přežití, ale i únik z lokace. Bude to kombinace online akce a RPG z
roku 2028. Dějištěm bojů bude ruské město Tarkov (rozloha mapy činí 16 kilometrů čtverečních),
které se zhroutilo. Za to může kolaps vlády
a ozbrojené střety soukromých bezpečnostních organizací. Místní vláda neexistuje, obyvatelstvo bylo
evakuováno a hráči se o sebe musí postarat sami, zejména s pomocí zbraní.

DayZ
Zombie her, nebo jen hry s náznakem zombie apokalypsy, je již opravdu mnoho. Není ani divu, že se
sem řadí i hra s názvem Dayz od českého studia Bohemia Interactiv. Na začátku hry si vytvoříte
postavu a můžete se připojit na jeden z mnoha serverů. Každý hráč se objeví na různém místě na
mapě. Není to ale pouze jen zombie hra, je to taky survival hra, kde musíte hledat různé zbraně,
nářadí, oblečení, ale také léky, obvazy, jídlo a spousty jiných věci. Neznámý virus napadl Černarus
a proměnil většinu jejích obyvatel v zombie: ploužící se existence s nevábnou vizáží a nulovým
sociálním cítěním, které umí akcelerovat z nuly na padesát během vteřiny a během dalších
intenzivních dvou minut si vás dát k svačině. Menšinu tvoří imunní přeživší, tedy hráči, jejichž jediným
cílem je v tomto apokalyptickém scénáři co nejdéle přežít.
Jirka a Ilja
-----------------------------------------------------------------

NEPŘEHLÉDNI!!!!!
Kapela jede – divadelní představení v Naivním divadle v Liberci
Se školou jsme navštívili divadelní představení Kapela jede. Představení se mi líbilo, protože bylo
legrační a zpívalo se tam. Bylo o slovech mnohoznačných. Pobavil mě sob, který měl místo parohů
lopaty. Pak se mi líbilo auto, které bylo ze střelnice a vypadalo jako pravé.
Zuzana Tvrzníková 5.A

Na co do kina
1. Vetřelec: Covenant
Pokračování velmi úspěšné série o Vetřelci. Režie se opět
ujal Ridley Scott, který natočil prvního vetřelce. V hlavních
rolích se objeví Michael Fassbender, který si zahrál hlavní
roli v Assassins Creed.

2. Kong: Ostrov lebek
Nový film o King-Kongovi. Tým badatelů se vydává na
výpravu do hlubin neprobádaného pralesa, ale neuvědomí
si, že vstoupili na území obřího Konga. V hlavních rolích
hrají: Tom Hiddleston a Samuel L. Jackson, které můžeme
znát jako záporáka Lokiho a Nicka Furyho z Avengers.

3. Logan
Nový film od studia Marvel. Děj se odehrává poté, co
všichni mutanti vymřou a na zemi jich zbývá už jen pár. Roli
Wolverina si opět zahrál Hugh Jackman, který si zahrál tuto
roli už po deváté. V době psaní této recenze se tento film
umístil jako 35. nejlepší film podle ČSFD.

4. Strážci Galaxie Vol. 2
První film Strážců Galaxie byl hit a asi i nejlepší film ze studia
Marvel. Režie se opět ujal James Gunn, takže se můžeme
těšit na velmi kvalitní film. Hlavní obsazení herců zůstává:
Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper a
Vin Diesel, který se objeví také v novém Rychle a zběsile 8.

5. Ztracené město Z
Známý britský badatel Percy Fawcett se v roce 1925
vydává do amazonské džungle pátrat po bájné
ztracené civilizaci. Na své poslední výpravě ale záhadně
zmizel... Film je zpracován podle skutečné události.
Vytvořili: Kýťa a Kuba

Hororovky na dobrou noc
Přečtěte si příběhy, které svým dějem mnohé překvapí…
V tomto čísle jsme vybraly příběhy, ať už krátké horory o dvou větách, nebo delší, které nás
zaujaly a chtěly jsme se o ně s vámi podělit…

KOSTRA
Je večer. Pán jde zrovna přes hřbitov zapálit svíčku a najednou z rozpadlého hrobu
vyleze kostra. Jakmile spatří pána, tak se za ním rozběhne. Pán se vyleká a začne
utíkat. Vyběhne z hřbitova s kostrou v patách. Zahne za roh, kostra je za ním.
Uhne vpravo a kostra běží stále za ním. Když pán neví, co má dělat, tak vběhne do
paneláku. Otočí se. Kostra je mu stále v patách. Pán vyběhne první, druhé, třetí a
čtvrté patro, kostra je za ním. Pán se schová na půdě za krabice a doufá, že ho
kostra neuvidí. Najednou uslyší vrzání. Kostra se na půdě rozhlíží, až očními důlky
vyhledá vystrašeného pána. Vykročí k němu a chytne ho za hlavu se slovy: „ A teď
máš babu zase TY!“

VRAH- SUPER VRAH
Pán jede autobusem. Najednou autobus zastaví na zastávce a nastoupí vrah- Super
vrah. Vrah si sedne za pána a vytáhne z tašky dlouhý ostrý nůž. Zastrčí ho pánovi
do zad. Pán nereaguje, v klidu sedí dál a čte si noviny. Vrah- Super vrah se naštve,
zaklepe pánovi na rameno a zeptá se ho: „ Pane, proč nic necítíte!?“ A pán odpoví:
„ No to víte, já mám rýmu…“

HORORY O DVOU VĚTÁCH
V telefonu jsem našla svoji fotku, jak spím. Bydlím
sama…
Vzbudilo mě klepání na sklo. Nejdřív jsem si myslel, že to
jde od okna, než mi došlo, že je to v zrcadle…
Maminčin hlas mě volal do kuchyně, ale když jsem se
tam vydal, slyšel jsem, jak maminka šeptá z jiné
místnosti: „ Nechoď tam, já to taky slyšela…“
Usmívající se obličej se na mě zadíval ze tmy za oknem
ložnice. Bydlím ve čtrnáctém poschodí…
Usínám a v polospánku jsem vysunul nohu zpod
přikrývky… Něco mě za ni chytilo…
Kája a Áďa

Matematický Klokan

Benjamin (6-7)

Cvrček (2-3)
Pořadí Jméno a příjmení

Třída Body

pořadí

1.

Lukáš Vojtěch

3. A

63

1.

2.

Tomáš Charousek

3. B

60

2.

3.

Vanesa Kuruczová 2. A

57

4.

David Růta

3. A

48

5.

Kateřina Jágrová

3. A

45

třída

body

Domácí Pavla

6.A

92

6.B

78

3.

Ryšavá Natálie
Mitro Ondová
Jitka

6.B

76

4.

Křížek Jiří

7.A

73

5.

Jágrová Aneta

6.A

70

Klokan (5.)
pořadí
1.

jméno
Jakub
KRATOCHVÍL

2.

Lukáš HART
Tereza
3.
LENDROVÁ
Hana
4.-6. HEŘMANOVÁ
4.-6. Roderik HAVIRA
Anna
4.-6. HENYCHOVÁ

jméno

Kadet (8-9)
třída body

třída

body

5.A

9

1.

Růta Jiří

9.A

5.A

7

2.-3.

9.A

69

5.A

6

2.-3.

Ulč Matěj
Komňacký
Richard

9.B

4.

Volf Petr

8.A

69
64

5.

Landfeld Marek

9.B

5.A

5

5.A

5

pořadí

jméno

81

62

E.Krejčí 1.B

5.A

5

Olympiáda v českém jazyce okresní kolo
naši školu úspěšně reprezentovali
Kryštof Panuška a Denisa Nováková z 9.A
N.Ketnerová 1.B

Thaletova kružnice - nově vytvořené
definice žáky z 8.A, citujeme doslova
a dopísmene –☺

„Je to kružnice, v ní je pravouhlej trojuhelník
který bude vždy pravoúhlí, ať se stane co se
stane“
„Thaletova kružnice krouží okolo pravoúhlého
trojúhelníku“
„Thalentova kružnice je…“
( A správně ? Kružnice, kterou tvoří vrcholy
pravoúhlých trojúhelníků sestrojených nad
přeponou AB. Kde AB je průměr kružnice)

Pythagoriáda

6. ročník
pořadí jméno
1.-2.
Aneta JÁGROVÁ
1.-2.
Natálie RYŠAVÁ
3.
Jitka MITRO ONDOVÁ
4.-5.
Kateřina RICHTEROVÁ
4.-5.
Julie BRÁZOVÁ

8. ročník
pořadí jméno
1.
Monika JANEČKOVÁ
2.
Petr VOLF
3.
Vítězslav MUSIL
4.
Hana DAO
5.
Jaromír VANĚK
6.
Eliška JÍROVÁ
7.-8.
Denis STREIT
7.-8.
Eliška ŠULCOVÁ

třída
6.A
6.B
6.B
6.A
6.A

třída
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A

body
12
12
9
8
8

7. ročník
pořadí jméno
1.
Ondřej ČERMÁK
2.
Jiří KŘÍŽEK
3.
Sára HOLUBOVÁ
4.-5.
Jáchym BRÁZA
4.-5.
Rudolf MAŠTÁLKO

třída
7.A
7.A
7.A
7.A
7.A

body
8
6
5
4
4

body
7
6
5
4
3
2
1
1
Josefína Horáčková 1.B

Budoucí ideální partnerka
Ideální partnerka by se měla umět postarat o domácnost. Měla by umět dobře vařit, abych nemusel
celý život jíst mražené jídlo z obchodu. Ideální partnerka by neměla pít mnoho alkoholu, nejlépe
žádný. Samozřejmě nechceme, aby naše partnerka kouřila nebo byla závislá na drogách. Měla by mít
hezké oči, být štíhlá a menší jak já. Měla by mít větší poprsí a dlouhé vlasy. Měla by být zručná na
ruční práce. Bylo by dobré, kdyby dodržovala pořádek a hygienu. Bylo by dobré, kdyby měla stejné
zájmy. Měla stejný smysl pro humor, poslouchala stejnou hudbu a sledovala stejný žánr filmů. Měla
by být chytrá a mít pochopení pro lidi, kteří hrají hry. Sama by ale neměla být závislá na počítači jako
já. A nejdůležitější je, aby byla věrná.
Jan Fortelný 7.A

Výlet na Měsíc
Nastoupily jsme do rakety a letěly na Měsíc. Trvalo to dva dny, prohlížely jsme si raketu a zkoušely
jsme, jestli věci létají. Když jsme přistály, oblékly jsme si skafandry a vykročily jsme z rakety. Byly jsme
štěstím bez sebe a prohlížely jsme povrch Měsíce. Skákaly jsme hodně vysoko, řvaly jsme, ale nikdo
nás neslyšel, naschvál jsme padaly, ale nebouchly jsme se. Běhaly jsme a radovaly se. Když taťka
a mamka řekli, že už musíme jít, vzaly jsme si na památku kámen a písek a rozloučily jsme se
s Měsícem. Nastoupily jsme se sestrou do rakety a vyrazily jsme. Celé dva dny jsme si povídaly
a přemýšlely o tom, jak jsme byly na Měsíci. Šťastně jsme přistály.
Anička Henychová 5.A

Výsledky recitační soutěže - soutěže se zúčastnilo 34 soutěžících
I.Kategorie

1

2

3

Simona Procházková

Marie Fialová

Adam Khauer
Tereza Plocková
Eliška Fialová

II.Kategorie

1
Denisa Stará

2
Anna Francová

3
Gabriela Kadavá

2
Zuzana Tvrzníková

3
Vanesa Hořáková

III.Kategorie

1
Kamila Poršová
IV.Kategorie

1
Tereza Pluhařová

2
Natálie Rotková

Roses are red/Violets are blue Poem:
Roses are red
Violets are blue
Your heart is mine,
and I want you
Limerick:
There was a fat man from Jersey
And he loves so much his candies
When he gets lunch
He eats so much
That old fat man from Jersey
Serious haiku:
The rain hit our rooves
I was like a big heavy rock
No one couldn´t moves
Lucka Stromková 9A

Gábinka Kadavá2.A

3
Vendula Pelantová

Básně o chemii
Už zase píši básničku o chemii,
a doufám, že pololetí přežiji.
Už i vím, co je to molární hmotnost,
při učení mi byla zima na kost.
Ný,natý,itý.ičitý,ečný,ičný,ový,istý,ičelý,
už také dobře znám.
I proto jsem hodně veselý,
když to do písemky dám.
A tohle je konec básničky,
děkuji vám za přečtení lidičky!
Jaromír Vaněk 8.A

Chemie je těžká věda,
bez taháků jí však nedám.
Teorie, rovnice,
trápí mě tu nejvíce.
Chemie má prvků fůru,
honem, dej se do pozoru!
Beryllium, Lithium, Helium, Vodík,
bacha, ať se nerozsype Sodík.
Při hodině chemie,
písemka nás nemine.
První písemka je za námi,
jsme u konce se silami.
Eliška Jírová 8.A

KŘÍŽOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
X
8.
9.
10.
11.
X
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V kostele zní hudební nástroj?
Bicí blahovzdušný hudební nástroj?
Zeslabovat zvuk latinsky?
A. Dvořák byl na cestě v Novém světě a to
je?
Jméno skladatele Smetany?
1. tón na stupnici?
Hudební nástroj úderný strunný?
Výška tónu je?
Noty osminové mají?

10. Souzvuk 3 a více tónů je?
11. Hráč na nějaký hudební nástroje je jiným
slovem?
12. Hraje se podle?
13. 1. interval je v hudbě?
14. Nástroj lesní…?
15. Noty se zapisují na notovou?
16. Co zvyšuje notu o půl tonu?
17. Každá země má svou státní…?

Tajenka: Když zní středověká hudba a současně různé zvuky lesa, vody a živočichů, máme tu ….

Vytvořila: Pelantová Vendula, 6.A

Komiks

