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                                                                                                                                  Emil Milan  

                                                                                                                                Kněbort 9.A

      



Milí čtenáři, 
už naposledy pro vás připravujeme termití vydání - ☺. Zvládli jsme přijímačky a příští rok 
zahájíme na středních školách a učilištích. Ale na to je ještě brzy myslet! Vždyť před námi       
i před vámi je ještě měsíc práce ve škole, tady již  tradičně spojený s exkurzemi, výlety, 
projekty, besedami i filmovým představením. A po vy svědčení nejúžasnější dva měsíce v roce 
– prázdniny. Tak si je báječně užijme!!! 
 

Krásné léto plné sluníčka a nových zážitků 

a nekonečně dlouhé prázdniny 

                                    přeje Vaše Termitiště! 
 

 

 

   Už je nám patnáct… 
   

 ….V patnácti se od nás očekává trochu rozumnější         

přístup k životu. Přece jen si vybíráme střední ško lu,   

která může ovlivnit naši budoucnost, takže při výbě ru 

bychom měli být opravdu pečliví, abychom později 

nelitovali svého rozhodnutí. Ano, je hrozné v patná cti  

letech říct, co chceme dělat za deset let, když mom entálně 

ani nevíme, co budeme dělat odpoledne. 

   Už s námi nejednají jako s dětmi, ale mluví s ná mi, jako 

bychom byli dospělí a všemu jsme rozuměli. Neznamen á 

to, když je nám patnáct, že nepotřebujeme rodiče, i  když 

to tak může vypadat. Ba naopak. Občas je potřebujem e 

víc než před tím. Rozhodujeme se o věcech, které js ou 

důležitější, nebo řešíme jiný, dosud nepoznaný prob lém  a 

je dobré, aby rodiče stáli při nás.                         

Kateřina Kopová, 9.A – kaligram                                      Můj názor je, že těšit se nato, až nám   

                                                                                            bude patnáct, je v pořádku, ale že to  

obnáší i určité nevýhody, které však jsou  

součástí života dospělých, a nemůžeme se jim  

      vyhnout, i kdybychom sebevíc chtěli. 

                                                                                                          Áďa Jaschkeová 9.A
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Tak už je máme za sebou… 

 

o zážitky z přijímaček se s vámi podělí žáci 9.B  

 
Konečně nám začaly přijímačky a stejně jak rychle začaly, tak rychle skončily. Jelikož jsem dělala oboje 
testy v Praze, bylo to velice náročné. Cestou do mé, doufám, budoucí školy jsme uvízli v zácpě a byla 
jsem opravdu nervózní. Když jsem se usadila do lavice, tak jsem zjistila, že jsem si zapomněla 
přihlášku. Nakonec jsem ji nepotřebovala, takže to bylo v pohodě. Testy jsem přežila a neměla jsem 
z toho hrozný pocit. O pár dnů později mě čekal pohovor. Myslela jsem si, že se mi to nepovede, ale 
zvládla jsem to s úsměvem na tváři. Další den jsem opět psala a už jsem nebyla nervózní, měla jsem 
opravdu hlad. Testy jsem zvládla, ale myslím, že prvně se mi povedly víc. Jsem každopádně ráda, že 
jsem je absolvovala a jsem zvědavá, jak dopadnou.                                                                
                                                                                                                                                               Julie Žůrková                            
 
Hned na test přišla do třídy už od pohledu příjemná učitelka. Smála se a představila se, jenže si asi 
neuvědomila, že nemá normální hodinu, a tak nám řekla, že máme angličtinu. Všichni jsme na ni 
nechápavě koukali, ona se omluvila a mohli jsme začít. Po testech mě čekaly talentovky a jako první 
nás rozdělili do dvou skupin po devíti. Všechny holky v mojí skupině byly strašně super a taková třída 
by mi bohatě stačila. Po rozdělení čekal moji skupinu tělocvik. Před přijímačkami byl právě tělocvik, 
čeho jsem se bála nejmíň, ale včera se to úplně otočilo. Byla jsem strašně nervózní a čekala jsem 
nějaký výsměch právě od těch holek, jenže ten výsměch byl od učitelů, kteří u toho tělocviku byli. Po 
tělocviku jsme šli na mluvený projev a hudebku. Musím říct, že po tom tělocviku jsem se bála ještě 
víc, ale na těchto hodinách ti učitelé byli úplně jiní a strašně příjemní. Jako poslední jsme šli dělat 
výtvarku. Ta byla v pohodě. V šest hodin jsem přijela docela ospalá domů a v devět jsem spala. 

Aneta Třešňáková 
 

Mé přijímačky začaly tím, že jsme nemohli najít parkovací místo a nakonec jsme se zasekli v chaosu 
na parkovišti. Za celý ten chaos mohl jeden muž v červeném autě. Nějaká žena se na něj naštvala. 
Zastavila ve středu parkoviště a šla mu domluvit. Protože už jsem neměla moc času, tak jsem 
vystoupila a šla do školy. Ve škole jsem zjistila, že se sem hlásí spolužačka i sestřenka. Když jsem přišla 
do třídy, tak už jsme měli na lavici lístečky se jmény, kam si má kdo sednout. Seděla jsem v první 
řadě. Třída se mi moc líbila. Po celé třídě byly modely orgánů a různé plakáty o lidském těle. Po 
chvilce přišla milá učitelka a rozdala nám testy. Po napsání testu jsem si začala povídat s ostatními 
holkami. Naštěstí jsou fajn. Šla jsem se kouknout z okna a najednou vidím do sálu! Bylo to super. 
Viděla jsem pět chirurgů, jak jsou skloněni nad operačním stolem a tři sestřičky, které běhaly kolem 
nich. Z toho jsem měla velký zážitek. Nakonec jsme si ještě napsali test z češtiny. Celý den byl 
v pohodě a vůbec jsem nebyla nervózní. Přijímačky v Liberci byly také v pohodě, ale nelíbil se mi 
přístup učitelů, místo, kde je škola, protože je kousek od náměstí a pořád někdo troubí a křičí. 
Všechny holky byly až moc namalované a namyšlené. Doufám, že se dostanu do Turnova. Naštěstí 
jsem i Liberci narazila na fajn holku, která byla stejně upovídaná jako já. Zatím jsem vůbec nebyla 
nervózní a doufám, že se na jednu ze škol dostanu. 

Niky Kašpárková  
 

Testy zařizovala firma Cermat a to po celé republice. Všichni psali jeden a ten samý test. Matematika 
mi přišla lehčí a čeština těžší než v prvním termínu. Obtížnost testů mi přišla skvěle vyvážená. Ani 
moc lehké, ani moc těžké. Jedině mě zamrzelo, že s organizací to nebylo moc dobré. Chvílemi 
samotní učitelé nevěděli, co mají udělat. Vypadalo to, že jim možná nebyly řečeny všechny 
informace, nebo s tím byli málo obeznámeni. Celkově jsem se zkouškami spokojen. Jak s provedením 
testů, tak s věcmi s tím spojenými. 

Marek Landfeld 



Naši mazlíčci – 2.A 
 
Můj křečík Bedřišek. Mému křečíkovi dávám každý den kousek jablíčka a vařené brambory. Moc mu 

chutnají. Do mističky mu nasypu různá semínka. Má rád tvrdý chléb. Každý večer běhá v kolotoči 

                                                                                                                                                                           Anežka Renzová 

 
Můj pejsek Monty. Chodíme na procházky. Hraju si s ním na zahradě. Vyčesáváme 
ho a hladíme. Večer mu dáváme jídlo a vodu.                                    Marek Pluhař                      
                                                     
Můj pejsek Maxiček. Max má dva roky. Dáváme mu granule a vodu. Chodíme s ním 

pravidelně ven. Koupeme ho, když jde do psího salonu.                                       Matěj Kaštovský  

 

Moje fenka Megí. Je to rodecký rydbek (rodhéský ridgeback). Dávám jí čistou vodu. Házím 

jí tenisák. Když jedeme na výlet, dám jí do kufru deku. Dávám jí granule. A hraju si s ní. 

                                                                                      Anna Francová  

          

        
 
 
 

A.Francová                             M.Kaštovský

  
 

Můj pejsek se jmenuje Riči. Je to jorkšírský  teriér. Já ho venčím, dávám mu najíst a pít a koupu ho. 

Mám ho ráda a hraju se s ním. Je to můj čtyřnohý, šikovný kamarád.                                  Gábi Kadavá 

 
Moje rybička. Moje rybička je bojovnice. Je hezká, má modrou barvu. Každý den jí dáváme čistou 
vodu a krmím ji. Jmenuje se Bivoj. Mám ji moc rád a rád se o ni starám. Přeji si ještě jednu 
rybičku.                                                                                                                      Max Šejnoha 
 
Moje želva Míša. Míša potřebuje piliny. K jídlu ji dávám pampelišky, salát a vodu. Míša 

za mnou doma chodí.                                                                                                         Jakub Penička 

                                                                                                                         

 
Můj křeček Bob. Dám mu vodu, jablko a 
mrkev. Umyju mu klec a pak si budeme hrát. 
Někdy jdu s ním ven.                                                                                                            
Denis Kamenský 
 
Moje kočka Ťapka má ráda, když si hraje. 
Ráda jí ze své misky, ráda se válí ve svém 
pelíšku, ráda běhá na zahradě a ráda nám 
krade jídlo.   
                                                        Alice Langová   

     
     

                M.Pluhař                               



Netypičtí domácí mazlíčci 

 
 

Mikro prasátko:  

Navzdory pomluvám jsou prasátka čistotná a velmi učenlivá, mohou 

dokonce slyšet i na jméno. 

 

Africký pygmy ježek:  

V zajetí se tento neobvyklý mazlíček 

dožívá 3-6 let. Není vhodný k dětem- 

jedná se o nočního tvora, přes den 

tedy spí, a když je buzen, bývá 

nevrlý. 

 

 

Psoun prérijový: 

Jsou velmi společenská denní zvířata, která žijí v koloniích. Pokud 

je psoun chován v zajetí, je doporučováno pořídít si více jedinců. 

Po ochočení je schopný chodit na vodítku. 

 

 

Burunduk páskovaný: 

Je to druh zemní veverky. Dá se ochočit a chovat doma, 

po čase přiběhne i na zavolání. Nejsou vhodný 

k menším dětem, nesnáší totiž prudší pohyby a hlazení. 

Pokud jim věnujete dostatek pozornosti, získáte velmi 

aktivního a originálního  

kamaráda. 

                                                                                                                

 

 

 

 

Vaše Natka, Zuzka a Denča ☺ 

 

 

 
Mates, Matěj, Kryštof 



♥Vypracovaly: Viktor a Kačer♥ 

 

ASK#4 
Do každého čísla Termita připravíme tři různé otázky pro první a druhý stupeň a pro odpovědi 

si půjdeme za vámi do vašich tříd. Odpovědi se dozvíte v našem Asku. 

 

9.B 

 

1. Čím jste chtěli být, když jste byly děti? 
Určitě ne něco zrzavého, máma, učitelka, doktorka, pornoherec, jezdkyně, traktorista, hasič, voják 

2. Jdeš na obor s maturitou nebo na učňák? 
Učňák 5x, obor s maturitou 3x 

3.Těšíš se do nové školy? 
Ano 9x 

 
2.A 

 
1. Čím chceš být, až vyrosteš? 

Trenér, policista, elektrotechnik, zedník, pyrotechnik, záchranář, prodavač, fotbalista, učitelka, 
doktorka 

2.Počítáš svoje kroky, když chodíš? 
Ano 5x Ne 10x 

3.Byli jste někdy u moře? 
                                                                   Ano 15x                                               Nikča a Kája 

 

 

 

 
    

Rozhodly jsme se pro vás udělat další díl naší stránky Poznáš YouTubera. 

Napíšeme vám sem informace o nějakém youtuberovi nebo youtuberce. Jestli je hodně znáte, tak 

hned budete vědět, o koho se jedná.  Ale pokud je nepoznáte, tak si jeho nebo její jméno můžete 

vyluštit v křížovce. 

 
Jsem youtuber, který převážně tvoří krátké vlogy na nějaké, často aktuální, téma. Úzce spolupracuji  
s dalším českým youtuberem - Nejfakem. Krom hlavního kanálu mám i kanál vedlejší. K natáčení  
jsem měl vztah odmalička. Anebo spíš jsem měl kladný vztah k mediím obecně. Celý mediální svět mě 
neskutečně fascinoval. A nejvíce jsem se našel v audiovizuální tvorbě, které se už více jak 10 let 
věnuji. Samotnému publikování svých děl na YouTube se pak věnuji od roku 2010. Na svůj hlavní 
kanál ale natáčím od roku 2013. Mám skoro 400 000 odběratelů a natáčím zábavná videa.  
 
1)Jaké je pravé příjmení Atiho? 
2)DenisTV má dva psy, jak se jmenuje jeden z nich? 
3)Co má Carrie Kirsten vytetované na ruce? (její první tetování) 

 

         

          

            



                                                                                                                                  

Anime recenze 

 

Fairy Tail: 
Žánr: Akční , Komedie, Shonen, Magie 

 

Hlavní postavy: Gray, Erza, Natsu, Lucy, Happy 

 

Obsah: Fairy Tail je populární anime a zároveň i název magického cechu. Příběh nás zavádí do 

neutrálního králoství Fiore, které je zemí magie, a jak by se člověk snadno dovtípil, i magických cechů. 

Tyto cechy sdružují mágy a společně plní práce a úkoly.  

 

Nejznámnější, nejztřeštěnější, nejvtipnější, 

nejpřátelštější, nejsilnější a vůbec nejlepší cech se 

jmenuje Fairy Tail. Lucy, mladá klíčová čarodějka,  se 

pokouší dostat právě do tohoto cechu svých snů. 

Během odvážné záchranné akce potkává Natsua 

“Salamandera” nepředvídatelného člena Fairy Tailu a 

uživatele ohnivé magie. Lucy je do Fairy Tailu 

přizvána a společně s Natsuem, Erzou a Grayem tvoří 

tým, který řeší nejrůznější úkoly a podniká cesty za 

dobrodružstvím. 

 

DoporučenýAnime server 

http://konoha.fjfi.cvut.cz/ 

 
Žánr Juujin: Postavy, které jsou kombinací 

člověka a nějakého zvířete, např. kočky, lišky, vlka atd…  Anime s tímto žánrem jsou například Dog 

Days, Gugure! Kokkuri-san, Kamisama Hajimemashita 

 

Pět vycházejících Anime Novinek: Erogemanga sensei,Kobajashi dragon maid no chi, 

Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic, Busou Shoujo Machiavellianism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromková, Kněbort, Dědek 



 

Víla 

Bydliště: u vodopádu 

Postava: štíhlá, malá, má drdol 

Zvláštní znamení: je někdy neviditelná,                                            

má křídla, může se přeměnit 

Oděv: sváteční -                         - střevíce a šaty 

 

           K.Jágrová 

 

Hlas: je jemný a krásný 

Špatné vlastnosti: nestojí za řeč 

Dobré vlastnosti: pomáhá lidem, je milá a    

hodná 

Přátelé: víly, vodník 

D.Stará, K.Jágrová, R.Komňancká, T.Dědek 

Král 

Bydliště: hrad, zámek, palác 

Postava: malý a tlustý 

Zvláštní znamení: koruna 

Oděv: sváteční – má velký plášť 

Hlas: hrubý, ukašlaný 

Špatné vlastnosti: lakomý, pyšný 

Dobré vlastnosti: hodný 

Nejhorší vlastnosti: tlustý, krutý 

Přátelé: příbuzní, sousední král 

J.Brázová, T.Dědková, D.Růta, L.Vojtěch 

                       Král 

Bydliště: bydlí na zámku  

Postava: je velký jako člověk v 9. třídě.  

Zvláštní znamení: nosí korunu 

Oděv: nosí červený plášť, korunu, žezlo, zlaté 

jablko   

Hlas: normální 

Špatné vlastnosti: zlomyslný  

Nejhorší vlastnosti: popravuje lidi 

Dobré vlastnosti: spravedlivý, chytrý, 

pravdomluvný 

Přátelé:  rytíř, poutníci, princové,šašek 

N. Bobková, M. Král, Š. Třešňák A.Pavlas 

 

 

              L.Vojtěch              J.Brázová 

 



Loupežník 

Bydliště:  chalupa u zámku  

Postava: dlouhé vousy, pistole, kudrnaté 

vlasy, menší postava, velké oči 

Zvláštní znamení: je zamaskovaný 

Oděv: všední- vysoké boty, roztrahné košile, 

kalhoty, klobouk 

Hlas: koktavý 

Špatné vlastnosti: lže, dává pasti na zvířata 

Nejhorší vlastnosti: střílí do lidí, do zvířat, ničí 

přírodu, znečišťuje vzduch 

Přátelé:  čerti, ďáblové, lesní duchové 

čarodějnice 

A.Macoun, V. Škodová, L. Hušková, B. Havlová 

 

H.Preet Sandhu               J.Šejnoha 

 

PÁTRÁNÍ  PŘIPRAVILA  3.A 

                     

                L.Hušková             V.Škodová 

 

Český Honza 

Bydliště: statek 

Postava: urostlých rozměrů, světlé vlasy 

Zvláštní znamení: není plešatý 

Oděv: košile a kožená vesta 

Hlas: sympatický 

Špatné vlastnosti: pracuje o víkendu 

Nejhorší vlastnosti: o víkendu štípe dříví 

Dobré vlastnosti: pomáhá lidem 

Přátelé: Lukáš Kořínek, Lukáš Vojtěch,             

David Růta, Matěj Král, Štěpán Třešňák,                    

Tomáš Domácí, Tomáš Dědek 

T.Domácí, J.Šejnoha, L.Kořínek, H.Preet Sandhu 



Na co do kina  

1. Spider-man: Homecoming 

Peter Parker alias Spiderman, nadšený ze svých zážitků s 

Avengers, se vrací domů, kde žije se svou tetou May pod 

dohledem Tonyho Starka alias Ironmana. Náhle se ale objeví 

nová hrozba v podobě Vultura, která mu dokáže dost 

zkomplikovat život… 

 

2. Transformers: Poslední rytíř 

Další díl Transformers od režiséra Michaela Baye. 

Z traileru se dozvídáme, že existuje skrytá společnost, jež 

předává artušovské vědění z generace na generaci a tají jej 

před světem. Jak to dopadne, uvidíte již brzy. 

3. Wonder Woman 

Princezna Amazonek Diana podstupuje trénink, který z ní 

udělá neporazitelnou bojovnici. Náhle ale na chráněný 

ostrovní ráj havaruje americký pilot a vypráví  jim o 

masivním konfliktu zuřícím v okolním světě.  A tak Diana 

opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu 

zastavit. Dokáže to? 

4. Dunkerk 

Jedná se o válečný film od režiséra Cristophera Nolana, 

který je založen na skutečných událostech. Ve filmu si 

zahraje i Harry Styles, zpěvák britské poprockové 

skupiny One Direction. 

 

5. Válka o planetu opic 

Ceasar a jeho opice se vrhají se do boje s lidskou 

armádou. Tu vede bezohledný plukovník, který by je 

chtěl všechny zničit. Kdo vyhraje, na to si budete muset 

počkat do kina. 

 

Vytvořili: Kýťa a Kuba 



     HERNÍ RECENZE 
 
My friend Pedro 
Je úžasná 2D střílečka, jež se odlišuje od ostatních hlavně možností zpomalit čas. Není nic 
lepšího, než když skočíte doprostřed místnosti, v letu zpomalíte čas a střelíte dva nepřátele 
do hlavy dřív, než vytáhnou zbraň, anebo když saltem přeskočíte kulky, které vám hlavu míjí 
jen o vlásek. Hra disponuje jednoduchým, ale úžasným pohybovým systémem. Vaše postava 
se umí odrážet od zdí a házet jedno salto za druhým, či během salta střílet z brokovnice.  
Hru je možné hrát zdarma online na http://www.webgames.cz/my-friend-pedro/5061-

0/?from=ajaxsearch                                                     Hodnocení podle Metaprůjmič   369/100  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Slither.io 
Jak již koncovka .io napovídá, jedná se o masivně multiplayerovou hru, v níž v honbě  za co 
největším počtem  bodů  zabíjíte ostatní hráče jak na běžícím páse. Dokud někdo nezabije 
vás, pak musíte začít vše odznova, což může být zdrcující, pokud jste se zrovna dostali na 7. 
místo v tabulce.  V této hře hrajete za hada, sbíráte body a tím rostete, prostě jako ve hře 
SNAKE ze starých telefonů. Až na dva rozdíly. První rozdílem je, že kromě vás zde jsou 
spousty hráčů, které se vás snaží zabít tím, že vám nečekaně vjedou do cesty a vy do nich 
narazíte. Tím druhým je možnost zrychlení, které použijete na výše zmíněné zabití protivníka, 
či k úniku z nebezpečných situací.                                   Hodnocení podle Metaprůjmič   95/102 

 

 

Mladý programátor 2017 – celostátní kolo v Českých Budějovicích  
12. – 14. 5. 2017 

I v letošním školním roce postoupili naši programátoři do celostátního kola soutěže 
v programovacím jazyku Baltík 3. Do Českých Budějovic odjely dva týmy z kategorie B (žáci 
od 6. ročníku) a jeden tým z kategorie A (do 5. ročníku). Chyběl nám lídr našich 
programátorů – Jiří Růta (9. A), který onemocněl. I tak se chlapci ve startovních polích 
neztratili a obsadili v kategorii A 15. místo Lukáš Hart (5. A)  a v kategorii B  Emil M. Kněbort  
(9. A) 16. místo a Jiří Křížek (7. A) 17. místo.  
Chlapcům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.         Iveta Mazgalová 



V městské knihovně  
V březnu zavítali žáci 5.A  s paní učitelkou Pavlínou Fialovou do hodkovické městské knihovny.              

A jak se jim tam líbilo, můžete sami posoudit v následujících reportážích. 

 

V knihovně se mi líbilo, protože mám knihy ráda a trávím jimi většinu volného času. Dost mě 

překvapilo, že je v takové knihovně tak velký počet knih. Trochu víc jsem se poučila o knihách                  

a o jejich minulosti. Dozvěděla jsem se, které knihy si půjčuje nejvíc lidí. A hodně mě překvapuje, že 

za šedesát tisíc korun se koupí jen sto knih. Paní knihovnice nám řekla, jak můžeme mít průkazku        

a kdy je knihovna otevřená. Zasmála jsem se, když jsem se dozvěděla, že někdo jako záložku používal 

kost ryby.                                                                Zuzana Tvrzníková                                 

             

V knihovně se mi moc líbilo. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavého o knize.  Mohla jsem si 

prohlídnout knihy, které mě moc zaujaly. Díky prohlídce se mi zalíbilo několik knih, které si asi 

vypůjčím. Do knihovny budu moc ráda znovu a znovu chodit. Hodně mě překvapilo, že tu mají                     

o mnoho více knih, než jsem čekala. V knihovně je přístupný i internet, což mě dost překvapilo.              

Mně přijde skvělé si za rok zaplatit 60 Kč a pak si moci půjčit jakoukoliv knihu.                Alice Krejčí 

 

Knihovnu jsem navštívila moc ráda. Nikdy jsem tam nebyla, takže jsem ráda, že teď vím, kde je. Bylo 

to zajímavé, hlavně jsem se dozvěděla něco o knize a o knihovnách. Ale bylo to moc krátké, ráda bych 

pobyla déle a prohlédla si další knížky. Určitě tam zajdu a něco si půjčím. Překvapilo mě, že je tak 

velká a že je tam tolik knížek. Líbilo se mi, jak mají knížky srovnané. Něco vědět o knize je zajímavé. 

Když to vypráví, tak sympatická paní, jako naše paní knihovnice, tak se to poslouchá dobře.  

Anna Hanychová   

                              

Mají tam toho strašně moc. Já jsem tam byl úplně poprvé. Měli to tam hezky uspořádané. Asi bych se 

v tom nevyznal. Paní knihovnice nám řekla různé věci např. jak se vyrábí kniha. Moc děkuju paní 

učitelce a paní z knihovny, že jsme tam šli.                                                                         Robert   Komňacký 

 

 

Násilí přes síť 
   V dnešní době už i ty babičky z domova důchodců mají svůj smartphone, ale také je dnes spousta 

hackerů a hackerských skupin. Domnívám se, že ať máte mobil od jakékoli značky, tak pro hackery 

nejste v bezpečí nikde.  

   Zamyslete se nad tím, co všechno řídí počítače. Počítač už snad řídí i pekárnu. Ale je to správně? 

Jsou počítače ochráněny před zneužitím? Máme se čeho obávat? Já si myslím, že rozhodně ano! Ale 

jen v určité míře. Přece jen, který hacker by chtěl zaútočit třeba na tu pekárnu? 

   Na druhou stranu jsou i hackeři, kteří nám pomáhají. V nedávné době skupina hackerů odhalila 

autory mediálně sledované hry Blue Whale. Také jsou hackeři, kteří pomáhají policii vystopovat třeba 

kyberšikanu. 

    A tím se dostávám k hodně rozebíranému tématu – ke kyberšikaně. Myslím si, že poslední dobou  

značně přibývá lidí, kteří kyberšikanu zažili ať už v roli oběti, nebo útočníka. Tento typ kriminality je 

bohužel velmi těžký na vyšetřování, protože útočník se schovává třeba za zašifrovanou IP adresou 

(adresa počítače), a tak většina případů této šikany zůstane neobjasněna. 

   Myslím si, že každý by se měl zamyslet nad tím, zda se na internetu pohybuje tak, jak by měl, zda 

sděluje jen nedůvěrné informace, zda nepíše své osobní údaje na servery, s jejichž důvěryhodností si 

není úplně jist. Existuje hodně dokumentů o kyberšikaně a o bezpečnosti na internetu a myslím, že 

stojí za to se na nějaký ten film podívat. 

   Můj názor je, že každý může ovlivnit, zda se k němu útočník dostane. Vše záleží na znalosti                

a zkušenostech s internetem.  A když už se stanete obětí, tak to hned oznamte. 

Matyáš Fiala 9.A 

 



Zlatý štětec  - Krajská výtvarná soutěž (26.ročník)  

V letošním roce se této soutěže zúčastnilo 21 dětí z naší školy. Soutěžilo se v kategoriích po ročnících 

a z každé kategorie bylo odbornou porotou vybráno 5 nejlepších. Zpracovávané téma -  INDIÁNI.          

Cenu si přivezli:                                                                                                                                                   

Zuzana Vrátilová a Natálie Ryšavá (6.B) a Karolína Vrátilová a Emil Milan Kněbort  (9.A)  

                                                                                                                   Miroslava Součková, Dana Tejnská 

 

                                                                                  Hodiny 

zas.                                     určují 

slunce                                                      nám 

vrátí                                                              světa 

se                                                              čas, 

dlouho                                            za 

   jak 

                                                                                                         Natálie Rotková, 9.A – kaligram 

 

S písmenky si pohrála 9.A 

 

 

U  

hluboké je jako džbán,  
dlouhé, krátké nevím sám. 
 Krásná zakulacená táhlá čára,  
pravidlo nám říká, zde je táhlá.               
                         Lucie Stromková  

H 
 jak hektické je to písmeno, 
 ze tří čar je stvořeno.  
Básník si nad ním hlavu láme  
 jak jen zařadí ho do své básně?          
                              Lucie Stromková 

 

 

 

 

O 
 díra v silnici, kterou nikdo neopravil, 
i přestože jsem daně platil!!!  
                                              Jirka Růta  

 

W  

je základ vědění  
webová adresa místem ke čtení.  
Získávání dat a informací,  
je propagací firem a delegací.                    
                  Emil Milan Kněbort    

I 
jak kůl v plotě stojí  
a přitom nemá ani zdání,  
že velkou tíhou mojí  
je při diktátu rozhodování.  
                               Natalie Rotková  



 



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… 

 
Když jsem šel synovi dát dobrou noc, ukázal pod sebe a řekl: 
„Podíváš se, jestli tam nejsou bubáci?“ Abych ho uklidnil, podíval 
jsem se a k vlastnímu údivu jsem znovu uviděl svého vyděšeného 
syna: „Tati kdo to leží v mojí posteli?“ 
 
Postavili dřevěné figuríny manekýn zabalené do bublinkové folie 
do vedlejší místnosti a odešli. Pak jsem uslyšel, jak folii někdo 
trhá. 
 
Vyrůstala jsem se psem a kočkou, takže jsem zvyklá na zvuk 
škrábání dveří a nábytku. Teď, když žiji sama, je to mnohem 
méně uklidňující.  
 
Od doby, co jsem přenocoval v pronajaté chtě v lesích, se mi moc 
dobře nespí, na zdech tam totiž byly portréty deformovaných a 
zmrzačených lidí. Ráno jsem se vzbudil a došlo mi, že to nejsou 
obrazy, ale zrcadla. 
 
V noci mě probudil zvuk rozbíjeného skla. Nejdřív jsem si myslel, 
že to je okno, pak jsem ten zvuk uslyšel znovu vyjít ze zrcadla. 
Moje sestřička mi řekla, že ji naše matka zabila. Moje máma mi 
řekla, že žádnou sestřičku nemám. 
 
Večer jsem se vrátil, abych navštívil svoji holku. Nevím, co bylo 
horší, jestli vidět svoji mrtvou dívku, jak chová naše mrtvě 
narozené dítě, nebo vědomí, že se někdo vloupal do mého bytu, 
jen aby je tam naaranžoval. 
 
Znáš to, vracíš se domů po dlouhém dni v práci, unavený, těšíš 
se, až budeš chvíli v klidu a sám. Sáhneš po vypínači a na něm 
nahmátneš cizí ruku. 

Kája a Áďa 



----- 

 

„Co vidíš, když se podíváš všema očima zároveň, Rudolfíno?“ 

„Vidím celý svět.“ 

„A jaký je?“ 

„Věř mi, nebo ne, ale je báječný, opravdu báječný.“ 

                                     (Daisy Mrázková - Byla jedna moucha) 

 

   Mnoha lidem v dnešní době připadá spousta věcí samozřejmých, dokonce obyčejných. Když však vidíme dítě, jak se 
těmto věcem diví a raduje se z nich, objevíme opravdové štěstí. 
   Podle člověka je strom, květina nebo jakékoli zvíře automatickým obrazem. Jen si představme svět bez nich. Jaké 
by to bylo? Ani se nechci dožít okamžiku, kdy bych tuto šťouravou představu opravdu spatřila na denním světle. 
   Zamysleme se. Města bez zeleně, bez bohatých větvených stromů, jen betonové krychlové stavby, silnice, 
chřadnoucí vzduch, smog a smutné zastřené slunce. Jak by se nám žilo? Podle mě by nebylo dost času na radost, do 
útrob by se prodraly jedovaté nemoci a monotónní shluk budov by jen tupě čněl kolem nás… Mysleme na děti. Bylo 
by přece zdrcující vidět dítě, které nikdy nespatřilo zelenou jásající pláň ani strom, s údivem vzhlížejíc na vystavenou 
umělou květinu v muzeu, jako by byla fosilií z doby pravěku. Dítě, které nikdy nevidělo šťastného milujícího psa nebo 
třeba majestátního exotického páva. 
   Vše by bylo už jen v knihách, příbězích, v pamětích starců. Člověk potřebuje zeleň. Stejně tak zvíře. Není snad 
pravda, že vám někdy v zimě schází pučící stromy a zelená smaragdová tráva, která přináší, společně se sluncem, 
energii? 
   Jaký si myslíme, že svět je? Je uspěchaný, zmatený a hlučný? Protkán technikou a leností? Ve světě je toho opravdu 
spousta. Spousta zlých i dobrých věcí, zlých i dobrých lidí. I přes všechny nedokonalosti si važme světa takového, jaký 
je, a pomozme mu v jeho nádherné podobě existovat i nadále… Vždyť svět je přece báječný. 

Karolína Vrátilová 9.A 

 

Za tajemstvím čisté vody 
 
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž „Za tajemstvím čisté vody“ u příležitosti Světového dne vody 2017. Jedná 
se již o 11. ročník soutěže, která se snaží dětem přiblížit vodu a její význam pro život člověka. Téma letošního roku 
bylo „Odpadní voda“. Naši školu reprezentovala děvčata se svými pracemi v podobě komiksů :  
J. Brázová, P. Domácí a N. Králová ( 6.A)         
P. Šobrová a K. Oudová ( 7.A)                                 
H. Dao, A. Resselová a E. Jírová ( 8.A) 
  
Děvčata z 8.A  se svým komiksem Tajemství řeky Halean postoupila mezi 52 finalistů. V konečném hodnocení se 
umístila na velmi pěkném 7. místě. Haně, Anetě a Elišce gratuluji a všem děvčatům děkuji za účast.       

                                  Renata Nožičková  

Ukázky z komiksu : 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             


