


 

 
 

Ahoj! 

 

Vítáme vás u posledního dílu letošního školního časopisu. 

Stejně jako v předchozích číslech tu na vás čeká spousta 

zajímavostí, ale i zábavy. A jelikož se blíží prázdniny, máme 

tu pro vás i různé tipy kam vyrazit. Snad se vám poslední 

číslo bude líbit. 

 

 

 

Citát měsíce: "Když chceš dostat moudrou odpověď, musíš se 

moudře zeptat."- Johann Wolfgang Goethe 

 

Z naší redakce 
 

slovo redakce 
 

Pavla Jedličková, 6. A 

Sbohem, školo… 



 

 

A začneme hned naší fotografickou soutěží. Týkala se zvířátek – 

vašich domácích mazlíčků nebo zvířátek z vašeho dvora. 

Dostali jsme řadu hezkých fotografií a moc děkujeme všem 

soutěžícím za účast. A jak soutěž dopadla, kdo nakonec vyhrál? 

1. cenu získala za roztomilou fotografii svého miláčka jménem 

Oliver Natálie Nováková z 9. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. cenu získali Pavla a Kuba Jedličkovi za celou sérii milých fotek 

jejich kočiček (nabízíme jen několik nej…) 

soutěž 
 



 

 

 

 

 

3. cenu vyhrávají společně Šimon Červenka (6. A) za zachycení 

nezkrotných a rychlých tvorů a Martin Konečný (4. B) za malého 

Ódryho v košíčku. 

 

 

 

   



Niky Myhovyčová, 4. B 

 

 
 
 
 
 

ŠKOLANDA 
 

Na ŠVP to bylo super! A proč se tomu říká ŠVP ? Je to zkratka 

"Škola v přírodě". Byli jsme na Šumavě v Železné Rudě, a hotel se 

jmenoval "Hotel Grádl". Byli jsme tam pět dní. Jako asi nejzajímavější 

byl celodenní výlet – byli jsme na hradě Kašperku a v "Černém 

jezeře". Na hradě Kašperku jsme si hráli na rytíře a holky byly 

princezny, ale NIKDO NECHTĚL :O. No, ale měli jsme si zkusit 

tancovat :) byla to zábava. Pak jsme se učili, jak se rytíři učili 

bojovat, to každého bavilo – i mně. Rytíři se klanili králi, no a my taky, 

vlatně to bylo krásné, asi všem se to tam líbilo, ale mne HOOODNĚ. A 

v tom Černém jezeře jsme se dívaly na výhled. A pak se mi hrozně 

moc líbilo, jak jsme stříleli ze vzduchovky jako myslivci. No a to je 

všechno :). Dělali jsme samozřejmě víc věcí, ale to by bylo na dlouho, 

tohle je vlastně takový nejzajímavější :) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

My se nenudíme 
 



PROJEKTOVÉ DNY  

(Pohádky tisíce a jedné noci a Vladimír Váchal). 
 

Tak jako každý rok u nás proběhly projektové dny.  Hodně žáků od 

nás z 9. třídy se nestihlo zapsat na žádný projekt, a tak jsme se sešli 

na projektu o orientu (konkrétně o pohádkách tisíce a jedné noci). 

Celé ty 3 dny nakonec proběhly  více než dobře a díky tomu, že 2. den 

v úterý k nám zavítal host a udělal nám přednášku o celém Blízkém 

východě, to bylo celé ještě zajímavější…  

Tudíž se mi naskytla možnost napsat další článek 'osobnost'. 

Vladimír Váchal je obyčejný člověk, který si odmala přál navštívit 

Írán (vůbec se nedivím, protože já taky). Dnes má za sebou ve svých 

24 letech více jak 27 procestovaných zemí ze všech koutů světa.. 

Zeptala jsem se ho, kde se mu líbilo nejvíc. Měl rychlou odpověď: 

"Írán je moje srdcovka, jednoznačně…" 
 

S Vladimírem se znám už delší dobu a vždy byly jeho přednášky plné 

orientální atmosféry… Tentokrát měla naše skupina možnost 



Natálie Nováková, 9. třída 

procestovat Írán během 2 hodin a to velice zábavnou formou - ke 

každé fotce měl nějakou vtipnou nebo zajímavou poznámku. Našel se 

čas i na to, aby každému z nás napsal persky jméno a měli jsme to i s 

výslovností jako bonus. Dočkali jsme se i živé ukázky ze svolávání k 

modlitbě (a s jeho hlasem jako zvon to mělo opravdu grády). 

Mimo program jsem se s ním bavila a nemohla jsem si odpustit otázku, 

jak se naučil persky… (pro mě jako člověka který má o tohle téma 

zájem to byla naprosto mimořádná věc). 

- "Nejdřív jsem se učil sám, pak s jednou Peršankou a nakonec v 

institutu v Teheránu." 
 

Jak na přednášce tak i mimo ni 

byl přátelský a usměvavý. 

Podařilo se mi z něj dostat i pár 

perliček (spíš oblíbených vtipných 

vzpomínek) z Teheránu, a to 

konkrétně ty, že mu muslimové 

obdivovali dlouhé vlasy, že 

Mohamed měl taky takové, a 

potom že se ho ptali, jestli 

náhodou není z Mongolska… 

Zeptala jsem se ho, jak by sám 

sebe charakterizoval. 

V: "Já jsem neskutečně 

introvertní člověk, co miluje Írán, 

miluje Persii a miluje perštinu a 

orientální jazyky a studuje práva 

a nikdo neví vlastně proč." 
 

Přednáška byla opravdu zajímavá už jenom z toho důvodu, že moc lidí 

o Íránu neví tolik jako on. Většina lidí se o Íránu dozvídá pouze z 

televize a novin, kde zveřejňují pouze ty špatné události, a díky tomu 

má na tuto zemi většina špatný názor. Írán je ve skutečnosti jiný a 

tak, jak ho vidíme my, je pouze a jen povrchová záležitost. 

 

 



Ivan Rohožka, 8. tř. 

VÝSTAVA GATEWAY TO SPACE 
 

Od 12. 3. do 28. 6. jste se mohli podívat na zajímavou výstavu o 

cestování do vesmíru nebo na Měsíc. V holešovickém Výstavišti jste 

mohli spatřit nejen skafandry a modely vesmírných plavidel, ale také 

mnoho interaktivních exponátů, například kokpit raketoplánu nebo 

počítače používané při cestách na Měsíc. Výstava podle mého názoru 

byla velmi zajímavá a člověk se nenudil. 

 



Kuba Michálek a Kuba Hreus, 4. A 

 

 

 

Tereza Balonová, 8. třída 

 
Tereza je nadaná sportovkyně, ale především hudebnice. Skvěle hraje 

na kytaru a zpívá, a nedávno dokonce vydala své první cédéčko. 

 

 Kolik je ti let? 

 Tereza: Je mi čtrnáct let. 

 Kdy jsi začala hrát na kytaru? 

 Tereza: V šesti letech v lidové škole. 

 Měla jsi velkou trému při křtu tvého 

CD?  

 Tereza: Ze začátku jo, ale jak se to 

pokřtilo, tak ta tréma spadla. 

 Kdy bylo tvé nejbližší představení?  

 Tereza: No přece ten křest… 

 Kolik CD jsi vydala? 

 Tereza: Jedno, a jmenuje se Alchymie. 

 Díky moc za rozhovor a přeju ti za 

celou redakci hodně úspěchů, ať už 

v muzice nebo v samotném životě. 
 

A ještě odkaz pro ty, kdo nebyli na koncertě 

nebo si ještě nekoupili Terky CD, a chtějí si 

poslechnout její písničky: 

http://terezabalonova.cz/o-mne/ 

lidičky z naší školičky 
 

http://terezabalonova.cz/o-mne/


Niky Myhovyčová, 4. B Bára Staňková, 3. B Lucka Setnická a Kuba Hreus, 4. A 

Anička Mrňavá a Verča Vítková  
 

O Aničce s Verčou jsme už psali v říjnovém Twistu. Nedávno si 

připsaly další úspěch v aerobiku, tentokrát na mezinárodní soutěži. 

 

 Kam jste jely? 

 Jely jsme do Holandska. 

 Čím jste jely? 

 Autobusem. 

 Kolikáté jste byly a z kolika? 

 Byly jsme páté ze sedmi. 

 Jak dlouho děláte aerobik? 

 Čtyři až pět let. 

 Jak dlouho trénujete jednu sestavu? 

 Zhruba čtyři měsíce. 

 Jak se jmenuje vaše trenérka? 

 Naše trenérka se jmenuje Anna Ondrejová. 

 A jak se jmenuje váš tým? 

 Španělky. 

 Jste 

z úspěchu 

v Holandsku 

šťastné? 

 Ano, ale příště 

budeme na 

stupínku. 

 Děkujeme za 

rozhovor a 

držíme palce. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Vanda Knížková, 6. A 

 
 
 
 
 

 

ELFÍ TŘÍDA (pokračování) 
 

Kate se zastavila a podívala vzhůru. Natáhla tětivu u luku a 

vystřelila černý šíp. Její střela zasáhla malý terčík, který visel na 

stromě. 

"Dobrá trefa!" křičel za ní John. "Fakt jsi jednička!" 

"Děkuji.", odpověděla. 

Znovu natáhla tětivu a 

zamířila. Najednou se jí 

něco prohnalo kolem 

nohou a ona se lekla. 

Spadla a při pádu z luku 

vystřelila. 

"Pozor!", zakřičela. 

Najednou se z lesa ozvalo: 

"Kate!!!!!", zařval mohutný 

hlas pana učitele.  

Vyšel z lesa a s šípem 

zabodnutým ve vysokém 

čarodějnickém klobouku 

oznámil Kate: "Po škole 

přijdeš ke mně. Promluvíme 

si o zacházení s lukem." 

John vyprskl smíchy. To neměl dělat! "A vy taky!" řekl učitel. To už 

se John moc nesmál. Teď se smála Kate. 

 

Vrátil se do tábora a všichni byli šťastní. 

 

galerie 
 



Natálie Nováková, 9. tř. 

 
 
 
 

Sedíš u stolu, coca-colu máš z 3/4 vypitou a tobě se v puse sbíhají sliny, protože 

cítíš nádhernou vůni linoucí se z kuchyně pizzerie... PIZZA. To jediné slovo, které 

každý miluje... 
Ovšem, komu by se chtělo platit tolik peněz za těsto, šunku a sýr..??? 

Co kdybych ti řekla, že od teď si budeš moci dělat pizzu sám doma? Sehnala jsem 

si od jednoho italského kuchaře recept na jeho vlastní rodinný recept. Výsledek 

měl tak neuvěřitelný úspěch, že to jsem snad nikdy nezažila. Navíc jsem si ho 

zapamatovala hned napoprvé, takže je to opravdu jednoduché. 

 

Co potřebuješ? 

-500g hrubé mouky 

-1 sáček sypaného droždí 

-lžičku mořské soli 

-325 ml vlažné vody 

-rajčatový protlak, do kterého prolisuješ 2 stroužky česneku 

-sýr (nejlépe mozzarelu) navrch 

-šunky, rajčata, olivy, žampiony, bazalku, vše co máš rád/a :) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) smíchej si mouku se solí v nějaké větší míse 

2) do sklenice nebo většího hrnku si nalij vlažnou až teplou vodu a rozmíchej v 

něm celý obsah sáčku s droždím 

3) vše smíchej dohromady, umíchej těsto a nech ho tak 5 minut odpočinout 

4) 8-10 minut ho pořádně propracovávej a poté si ho rozděl na 4 části, ze 

kterých udělej kuličky/koule. Popraš si plech moukou (hrubou) a dej na něj 

rozdělené těsto. Plech dej na hodně teplé místo (ideálně do kotelny) na 2 hodiny 

kynout. 

5) po dvou hodinách tě čeká pekařská práce - musíš těsto pořádně propracovat a 

roztahovat do kruhu o průměru cca. 35 cm (nelekni se, jde to ztuha, alespoň 

budeš mít svaly..) Okraje by měly být silnější. Předehřej si troubu na 220°C. 

6) připravený kruh polož na moukou posypaný plech a ho potři sugem (tomatový 

protlak s česnekem) a pokládej ho svými oblíbenými surovinami, až budeš 

spokojený/á, pizzu šoupni do trouby na 10 minut (nebo až okraje začnou 

zlátnout). 

7) na závěr můžeš přidat bazalku a garantuji ti, že obrovský úspěch tě nemine! :) 

 
 
 

to se nám povedlo 
 



Lucka Křivánková, 3. B 

 
 
 
 

Přijde pán k vysokému paneláku a 

povídá Pepíčkovi: 

„Prosím tě, kde tu bydlí pan 

Novák?“ 

„Já vás tam dovedu, ale nejede 

výtah.“  

Tak jdou spolu až do 12 poschodí. 

„Tak tady bydlí, ale jestli s ním 

chcete mluvit, tak sedí venku na lavičce.“ 

 

 

Jaký je rozdíl mezi koněm a špendlíkem? 

Na koně nejdřív vyskočíš a pak si na něj sedneš, ale na špendlík 

si nejdřív sedneš a pak teprve vyskočíš! 

 

 

Sedí to za stromem a lítají z toho třísky. Co je to? 

Pinocchio si holí nohy. 

 

 

Zastaví policistka auto a povídá: 

„Občane, už potřetí vás 

upozorňuji, že vám teče chladič!“  

„A já vám potřetí říkám, že řídím 

kropící vůz!“ 

 

 

Jaké má člověk podniknout kroky, když narazí na medvěda? 

Co nejrychlejší! 

 
 
 
 
 

smích je koření života 
 



 

 

 

 

HOROSKOPY NA ČERVEN 2015 

 

Všechna znamení budou v nejbližší době zajímat pracovní 

úspěchy, různé úkoly. Cítím to. Vše tomu nasvědčuje. 
 

 

BERAN ( 21.3. – 20.4.) 

Berani se často nedokáží soustředit na jednu věc.. Proto si položte 

několik otázek.. Kdy se dovedu 100% soustředit a co mi k tomu 

pomáhá? Dokážu se zaměřit na jeden úkol a dokončit jej? Červen 

bude pro berany plný nových nápadů, otázkou je, jestli je dokážou 

všechny dokončit.. Musí si uvědomit kam chtějí směřovat a s trochou 

vytrvalosti to půjde jako po másle.. 

 

BÝK ( 21.4. – 21.5.) 

S častým střídáním nálad býkům prudce klesá hladina energie. Často 

se hledají v něčem, co obdivují a tím získávají inspiraci, tudíž i velký 

přísun energie. Tento měsíc je vhodný pro cestování, poznávání 

nových lidí a věcí a pro urovnávání vztahů s ostatními. Bude pak důvod 

k oslavě. 

 

BLÍŽENCI ( 22.5. – 21.6.) 

Polož si jednoduchou otázku a zamysli se nad ní: Co mohu dnes udělat 

pro to, abych se cítil/a lépe? Blíženci mají tendence pohlížet spíše na 

ostatní než na sebe.. Častokrát jsou kvůli tomu vyčerpaní a to je 

propojené i s nemocemi. Co z toho plyne? Červen je měsícem 

regenerace a tzv. uzdravování. 

 

Vyčteno z karet a hvězd 
 



RAK ( 22.6. – 22.7.) 

Jdou si za svými cíli, ale kvůli svému okolí se často sebeobviňují.. 

Zeptej se sám/a sebe na jednu otázku: Jaké jsou 3 oblasti, ve 

kterých jsem jedinečný/á? - Ať se už zdají raci jako nevyrovnaní lidé 

nebo jako hráči pokeru, snaží se uvést sami sebe do rovnováhy.. Tudíž 

tento měsíc by bylo vhodné udělat něco pro své duševní zdraví. 

 

LEV ( 23.7. – 22.8.) 

Všechny 3 karty, podle kterých horoskop skládám, vyšly v rudé barvě. 

Podle pentagramu živlů je rudá barva barvou vůdců. Jako první vyšla 

odvaha. A lvi s odvahou rozhodně nešetří.. Tenhle měsíc asi dojde na 

zúčtování a lvi si budou muset uvědomit, jak využít odvahu v dobrém 

slova smyslu.. Zeptej se sám sebe: Které své silné stránky můžu 

využít? 

 

PANNA ( 23.8. – 22.9.) 

Panny často potlačují svoje kreativní a tvořivé myšlenky. Stálo by za 

to odbourat tento blok, protože tělo tím ztrácí vitalitu. Pamatuj si, 

že pokud se naruší tento trojúhelník TĚLO-MYSL-DUŠE, tak se 

necítíme dobře, jsme nemocní. Panny dokážou být hodně kreativní, 

uvolněte si prostor.. 

 

VÁHY ( 23.9. – 23.10.) 

Dokud váhy berou přátelství jako jednu z předních podstat života, 

tak rostou a objevují. Jednou jsem mluvila s jedním kamarádem, co 

cestuje po světě a na jeho nízký věk je opravdu vzdělaný.. Zeptal se 

mě: V čem jsi sama sobě přítelkyní? 

Doteď nad tou otázkou uvažuji a nevím, jestli znám správnou 

odpověď.. Jelikož jsou váhy znamením, které má rádo logický postup 

tak i logicky uvažují.. Zeptejte se na to taky sami sebe i svého okolí.. 



Někdy ty odpovědi mohou překvapit a také se nad nimi zamysli.. Opět 

ti to přinese nový poznatek a radost z nového objevu. 

 

ŠTÍR ( 24.10. – 22.11.) 

Je to jasné.. V červnu si většina štírů dá nějaký nový cíl. Budou vědět, 

kam směřují a až do toho cíle dojdou, získají velkou odměnu. Není na 

tom nic složitého, mají jasnou cestu.. Zeptej se sám sebe: Jaké z 

mých cílů se doposud splnily? 

 

STŘELEC ( 23.11. – 21.12.) 

Tak jako štíři mají ve většině případech jasný cíl, teď se jim situace 

možná trochu vymkne z rukou.. Budou si připadat zranitelně a 

nebudou si jistí, jestli jim to přinese i nějaký zisk.. budou obviňovat 

sami sebe, jestli oni udělali něco špatně.. přitom ani sami ještě nevědí, 

jak to dopadne.. poslání pro měsíc červen: Žij přítomností, ne 

budoucností. 

 

KOZOROH ( 22.12. – 20.1.) 

Tito lidé jsou trochu takoví záškodníci, rádi šťourají do věcí, kterým 

ani nerozumí.. Teď by se jim to ale mohlo pekelně vymstít.. Stálo by 

za to s touto vlastností trochu zapracovat, protože spousta věcí, 

kterými se kozorohové zabývají, nejsou ani tak podstatné a to 

důležité jim uniká. Na povrch působí velmi vyrovnaně, jsou ale velice 

zranitelní a šťouráním to maskují. Zeptej se sám sebe: S kým mohu 

hovořit o své zranitelnosti? 
 

 

VODNÁŘ ( 21.1. – 20.2.) 

Když se jim přihodí nějaká nepříjemná situace, hledají kompromis, jak 

z toho vybruslit s co nejmenšími následky.. Někdy tím přehlížejí i 



Natálie Nováková, 9. tř. 

některé věci, které jsou pro ně velice negativní. Ale pamatuj si: 

Všechny zamlčované pravdy se stávají jedovatými. 

Tento měsíc je jako stvoření pro uspořádání svých vlastních myšlenek 

a pro dělání "očistných aktivit"- takových, při kterých člověk nemusí 

na nic myslet. 

 

RYBY ( 21.2. – 20.3.) 

Červenec? Dobrodružství? Ideální kombinace! Trocha poznávání 

nikomu nikdy nic neudělala.. Co si takhle vyrazit někam na výlet? 

Ryby jsou bojovníci a cestovatelé.. Rádi komunikují s novými lidmi, a 

proto je červen pro navazování nových vztahů pro ně jako stvořený!! 

:) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

inspirace 
 



 

 

 

sám proti všem. 

 

Ne každý to zažil a přesto se to děje všude, naneštěstí i často.. 

Dalo by se to nazvat různými způsoby. Závist ostatních, potřeba řešit něco, co 

se jiným nelíbí, nebo šikana. Ponižování, pomlouvání, dělání menších či větších 

naschválů, ničení věcí (ať už za zády nebo přímo), snižování sebevědomí - to 

vše k tomu patří.. Ale proč se to děje? 

Někdo tvrdí, že to šikanující dělají kvůli tomu, aby si získali popularitu u 

ostatních či si zvýšili ego. 
 

 

 

 

Většinou, když člověk něco takového vidí, řekne si: „Nemá nic jiného na práci, 

než se navážet do ostatních..!“ Ale zkuste se zároveň zamyslet nad tím, jaký 

má ten člověk k tomu důvod. Jako menší jsem chodila na hřiště, kam také 

chodil jeden kluk, který byl na ostatní neustále agresivní a nepříjemný.. Občas 

ho vídám ve škole a jeho chování se moc nezměnilo.. (jeho rodiče byli neustále 

pryč z domu, často byli opilí a křičeli na něj..) a v tomto případě platí, že „Jak 

ty na mě, tak já na tebe“. Agresivně se chová, přehnaně reaguje a mám pocit, 

že si to ani sám neuvědomuje, přijde mu to už normální, nikdo mu nic jiného 

neukázal.. 
 

Přijde mi, že si spousta lidí myslí, že pro ostatní budou znamenat něco víc, 

pokud se budou navyšovat nad ty slabší a poddajnější (nad ty citlivější). A 

málokdo to řeší.. A když se to děje, všichni pouze přihlížejí (ano, i já jsem až 

na pár výjimek mezi ně patřila, a proto to chci změnit), ale skoro nikdo se toho 

šikanovaného člověka nezastane.. Vlastně vůbec nikdo. 

Nikdo neví, jak se šikanovaný člověk cítí, nikdo nedomyslí, jaké peklo musí 

prožívat.. Ovšem nikdo také neví, jak se cítí ten člověk, co šikanuje, a zároveň 

INSPIRACE 
 



pozorovatelé neví, jak se k tomu postavit, a tak většinou neudělají nic. Znovu 

se teda ptám, proč se to děje? 

Ti, kteří se stávají „oběťmi“, většinou bývají napovrch lidé něčím zvláštní, 

odlišní.. Bývají tišší, uzavřenější, snaží se zapadnout do společnosti.. Mají svůj 

vlastní svět, ve kterém je nic netíží a vše je tak, jak by mělo být. Ale.. co to 

znamená ‘tak, jak by to mělo být‘? 

---- 

‘Vyzpovídala‘ jsem jednu slečnu a jednoho kluka. Obrácené role. Jedna oběť, 

jeden útočník. 
 

Kája: 

Kdy to všechno začalo? - „Nevím.. vzpomínám si jen, že to začalo kvůli 

vzhledu.. Navážení, pomlouvání, nadávání, vše, čím by mi někdo mohl ublížit, 

bylo na denním pořádku - ať už to byla kamarádka nebo ne. Pár kamarádek 

jsem měla, ale už i před nimi jsem se přetvařovala, jak je vše v pohodě, i když 

nebylo. Nevěřila jsem, že to může být horší, ale ano, bylo. Předtím jsem měla 

milující rodinu, skauty a pár kamarádek i kamarádů, ale pak.. S rodinou to šlo 

do háje, „kamarádky“ mě hodněkrát podrazily - věděly přesně, kam uhodit. 

Vlastně mi teď zbylo už jen pár lidí, na které je spoleh. 
 

Co se ti honí hlavou, když se ti začne takhle něco dít? - „Často převládá pocit, 

že nemáš nikoho.. Že jsi vždy sama a když se někomu otevřeš, tak tě zraní. 

Díky tomu se mi často honí hlavou myšlenka, kdybych tu nebyla, tak jestli by 

si toho někdo všiml.. Také si říkám a přeju, ať to rychle skončí, obzvlášť, když 

se to děje dlouhodobě.. Uzavírá tě to, oddaluje od tvých cílů a priorit.“ 

 

Co tě na tom nejvíce sužuje? - „Sužuje mě hodně věcí.. ale nejvíce to, že ať 

dělám, co dělám, nikdy pro ně nejsem dost dobrá. Můžu dělat cokoliv, ale nikdo 

si toho nevšímá. Udělám 10 dobrých věcí a všem je to jedno.. Udělám jednu 

jedinou špatnou věc a všichni mě můžou probodat pohledy.. Dostala jsem se na 

střední s talentovkama, dřela jsem jako kůň a rodiče mi jen řekli „hmm.. 

dobrý“. Kolikrát jim ani svoje úspěchy neříkám, nezajímá je to. Nemáš s kým 

se podělit o radost, smutek.. Chtěla bych i ve sportu dosáhnout něčeho 

dobrého, ale když není, kdo by věřil, tak je to děs a už nemáš chuť cokoliv 

dělat. Kvůli sobě ano, ale někdy to prostě nestačí.“ 

 

Co bys v tu chvíli nejradši udělala? - Utíkám od toho ke knížkám, prostě čtu. 
 

Jak myslíš, že se v tu chvíli cítí ten, co (ti) to dělá? - „To fakt nevím, taky bych 

to ráda věděla.. Asi cítí štěstí, uvolněnost, volnost, netuším..“ 

 

Jak myslíš, že se cítí ostatní, když to pozorují? - „Podle mě je jim to často 

jedno a když ne, tak se raději nezajímají, aby neskončili na tom místě na jakém 

je „oběť“..“ 

 

Co myslíš, že by tobě pomohlo? -„ Druhá šance“ 

 



Proč myslíš, že se tohle všechno děje? - „Asi je to mnou, jsem divná, třeba za 

to fakt můžu.. někdo se v tom prostě vyžívá a svoje problémy si vylévá na 

ostatních..“ 

 

Znáš někoho dalšího, kdo tohle prožívá také? - „Ano a pomáhám jim, protože 

vím, jaké to je.. Chci, aby oni měli šanci začít ZNOVU.“ 

----- 

Jak sami vidíte, oni se častokrát sami obviňují z věcí, za které ani nemohou a 

které ani nedávají v podstatě smysl.. Chtějí se zavděčit ostatním, aby je mezi 

sebe přijali. Stačí se kouknout kolem sebe.. Vidím to naprosto všude a to ani 

konkrétně nemusí jít o šikanu, stačí jen obyčejné ponižování. 
 

Ovšem když jsem se zeptala toho kluka, co cítí.. Nebyl mi absolutně schopný 

odpovědět, na nic. Řekl mi jen, že mu to nepřináší nic pozitivního. Prostě to 

udělá, ani neví proč, prostě mu to přijde normální chytit se situace.. 

Možná, že to je něco podobného, jako u toho případu nahoře.. Kdy rodiče toho 

kluka občas i bili a nechovali se k němu hezky.. 

- 

„Nedělej nikomu jinému nic, co bys sám nechtěl, aby ti dělal ten druhý..“ Ano, 

je to ohraná věta.. je to totiž něco, co rodiče učí (nebo by aspoň měli učit) své 

děti.. Má to jak vidím svůj pádný důvod. Svět by byl lepší, hezčí, veselejší a 

vyrovnanější, kdyby zmizely úzkosti, pocity bezmoci, samoty a beznaděje.. 

------ 

Častokrát se lidé stávají obětmi šikany, protože jsou jiní.. protože se šikanující 

nemůže spokojit s tím, že ten, koho šikanuje je častokrát prostě a jednoduše 

lepší člověk než on. Nemůže se smířit s tím, že ten, koho šikanuje, má více 

originálních a skvělých nápadů.. Nemůže se smířit s tím, že je například 

krásnější, chytřejší. Za vším může stát závist. 
 

 

 

 

 

Já a Kája jsme od začátku neměly naprosto nejlepší vztah.. Přišla k nám do 

třídy jako nová, byla bojácná a byla prostě něčím jiná.. Kluci si z ní dělali 

srandu a mám pocit, že ji brali jako někoho, kdo je něco míň než oni. 

Chovali se, jako kdyby byla člověk, který nikdy nic nedokáže a ani nemá šanci 

se prosadit. Je to přesně tak jak jsem napsala.. Napovrch je tichá, uzavřenější.. 

Ve skutečnosti je velice komunikativní a je talentovaná herečka. Jak můžete 

vidět, dnes z nás jsou velmi dobré kamarádky. 



Natálie Nováková, 9. tř. 

 

 

 

 

 

 

                          Kája Fialová                          

                                                           

Jednou jsem narazila na odkaz, který mě donutil se opravdu zamyslet. Je to 

video od jednoho člověka, který se narodil s postižením, kvůli kterému byl už 

od narození tzv. „středem pozornosti“. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3XqypfUZp1Y 

 

Nebál se říct svůj názor, a proto si získal srdce mnoha lidí. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l91cgdFCkJ0 

 

Jsme lidé, máme moc! Můžeme mnoho změnit. Místo plýtvání energie na věci, 

které nikomu nic dobrého nepřinesou (šikana je jednou oblastí), se pojďme 

zabývat tématy, které mohou změnit svět k lepšímu. Začít můžeme každý ve 

svém nitru, škole, městě, zemi (co třeba vyčistit Českou republiku od odpadů) 

a pak můžeme jít i za hranice. Například pojďme vymyslet, jak zajistit 

pravidelnou dopravu vody a potravin do zemí, které jsou v nouzi nebo jak 

poslat všechny děti do škol. Pojďme se více věnovat druhým. 

--- 

Ta otázka, proč šikana existuje, tu bude vždy. Já sama jsem si osobně šikanu 

nikdy neprožila a jsem za to neskonale ráda, jen mi přijde, že by o tom lidé 

měli více mluvit a řešit to, protože nikdo si nezaslouží být šikanován. 

Tímto bych Káje chtěla poděkovat, že mi se článkem pomohla a trochu více 

pootevřela toto téma, aby lidé měli možnost vidět, jak zbytečná šikana je a jak 

špatně se při tom šikanovaní a i ti, co šikanují, cítí. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3XqypfUZp1Y
https://www.youtube.com/watch?v=l91cgdFCkJ0


 

 

 

Teď vás pozveme na několik míst, kde se budete dobře bavit i o 

prázdninách. Jak uvidíte, jde o místa blízká, i velice vzdálená. 

 

BOTANICKÁ ZAHRADA V PRAZE – TRÓJI 

Je moc hezká, doporučuji 

tam jít. Mají tam japonskou 

zahradu a v ní výstavu 

bonsají. Velký skleník 

jménem Fata Morgana je plný 

tropických motýlů a krásných 

květin. 

 

 

 

 

Prázdniny bez nudy 
 

Kuba Michálek, 4. A 



DUHOVÝ PARK 
 

Duhový park je dětský zážitkový areál, kam můžete vyrazit s rodiči 

každý víkend. Je to horká novinka, protože je otevřený od května 

2015. Nachází se na východním okraji Prahy v Třebovli.  

Podrobné informace o parku najdete na stránkách www.duhovypark.cz 

 

 

Tady se určitě nebudete nudit! A když tam pojedete, udělejte 

několik fotek a napište nám do redakce své zážitky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duhovypark.cz/


AUSTRÁLIE – nezapomenutelný výlet 
 

Austrálie je země, která se 

od Česka hodně liší teplem, 

oceánem, exotickými zvířaty, 

atd. Zkrátka a dobře, je to 

pohádková země. Jak to vím? 

Sama jsem ji navštívila. Ale 

to jen tak na úvod. 

 

 

Zvířata Austrálie 

Tři tvorové, kteří nikde jinde nežijí, jsou to: koala, kookobara a 

klokan. Něco o nich: 

Koala – Je to líný tvoreček, 

který celé dny jenom spí a jí 

eukalyptové listy, které 

nerostou nikde jinde. 

 

 

 

 

 

 

Kookobara – Je to národní pták Austrálie. Je 

podobná ledňáčkovi, akorát zbarvením se liší.  

 

 

Klokan – Je zvíře velice silné. 

Sice všichni říkají, že má 

silné nohy, tím, že se celé 

dny odráží, ale není to 

pravda. Velkou část práce 

odvádí mohutný a silný ocas, 

kterým se odráží od země. 



 

Říkáme jim protinožci, 

protože žijí na druhé straně 

zeměkoule a my si myslíme, 

že dělají všechno naopak.  

 

 

 

 

 

 

Silné oceánské proudy 

 

Oceán je trošku jiný než moře. 

V Austrálii jsou totiž silné zpětné 

proudy a veliké vlny.   

 

 

Tak ahoj příště 

 

 

 

 

 

 
 

Markéta Stránská, 5. A 



 

PRALESNIČKA AZUROVÁ 

 

PRALESNIČKA AZUROVÁ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Pozor! Jsem sice 

krásná, ale smrtelně 

jedovatá! 

 

 

Asi poznáš, proč se mi říká 

"azurová". Dorůstám asi do 5 

cm a dožívám se až 12 let. 

Vanda Knížková a Míša Tichotová , 6. A 

 

Ahoj. Já jsem Azura. 

Žiju v Jižní 

Americe a ne 

abys mi vkročil 

na mé území! 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA 
 



 
 
 

 

KRIKET 
Kriket je kolektivní sport, v němž se proti sobě staví dva týmy po 

jedenácti hráčích, kteří k hraní využívají kriketové pálky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento sport je nečekaně druhý nejčastěji hraný. Nejvíce se hraje 

v Austrálii a ve Velké Británii, kde se v polovině 18. století stal 

mezinárodním sportem. 

 

 

 
 

 

 

 

hejbejte se, kosti moje 
 

Ivan Rohožka, 8. tř. 



Tak tohle bylo poslední číslo tohoto roku, ale nebojte se, příští rok se 

zase uvidíme s dalšími zajímavými informacemi. Do té doby se mějte 

pěkně a užijte si prázdniny. Zdraví vás, 

 

redakce Twistu 

 
 

Pavla Jedličková, 6. A 


