
 

  



Letní prázdniny 

 
Ahoj, tohle bude článek o letních prázdninách, je trošku brzy, ale 

aspoň si promyslíte, jak si je hezky užívat. 

OBLEČENÍ 

Když je vedro, tak se asi nikomu nechce si brát na sebe kombinézu a 

zimní boty, tak je lepší si vzít třeba kraťasy nebo sukni, tričko nebo 

tílko a na nohy nějaké pohodlné botičky, jako například sandály.  

 
VÝLETY 

Když je tak pěkné počasí a venku pálí sluníčko, proč si nevyrazit na 

koupaliště? 

Chápu, že když je takové teplo, nikdo si nebude chtít brát klobouk, 

ale když si ho nevezmete a sluníčko bude hodně pálit, je dost možné, 

že dostanete úpal, a proto je dobré pořídit si nějaký klobouk 

s větráním a s hezkým vzorem a bude se vám líbit, je to nejlepší.  

SPORTY 

Někdo rád sportuje, takže si rád půjde ven zaběhat, jezdit na kole 

nebo koloběžce, hrát tenis a tak dále, no je toho spousta. Ale ten, 

kdo moc nechce sportovat, tak se může vykoupat v bazénu nebo 

v rybníce. Pokud ale chcete takhle sportovat, tak byste také měli 

hodně pít, abyste se hezky osvěžili a neleželi celý den v posteli 

s horkým čajem a teplotou. 

LETNÍ DOBROTY 

Pokud si chcete v létě na něčem smlsnout, tak si dáme co…? No přece 

zmrzlinu, kopečkovou, točenou nebo nanuka.  



Doufáme, že i když jsme to psaly s předstihem, tak si to rádi 

přečtete a v létě něco takového zkusíte, my děkujeme a loučíme se 

s vámi, tak AHOJ.   

 

 

 

 

 

 

Dnešní téma jste poznali, je to 

Dneska budu psát o létě, 

nejlepším období v roce, kdy 

se můžete koupat, cákat na 

sebe a hlavně nesedět doma a 

nekoukat do mobilů. V létě se 

jezdí k moři a jezdíte i do 

bazénů atd., ale nejlepší na tom je, 

že jste venku a že cítíte ten pocit 

tepla a mořský (či bazénový) vzduch. 

A taky je to super čas na to, dát si 

zmrzlinku! Pěkně chladivou. Taky 

nesmíme zapomenout na pitný režim, 

a proto jsou tu džusíky! 
 

Já doufám, že si léto užijete a 

ČAU! 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Eliška Krejčová a Vája Másílková 5.B  

Veronika Přibylová, 5. A 



Léto 

 
Léto je krásné. Protože kvetou kytky a stromy. Já 

mám narozeniny. A jdeme na jahody, z kterých děláme 

džemy, dorty a koktejly. Jo a taky jezdíme k moři.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava na skautský tábor 
 

Ahoj, pokud jedete na skautský tábor, 

tak se vám tenhle seznam věcí bude líbit. 

Na skautský tábor budete potřebovat: 

- baterku (nejlépe čelovku) 

- teplé oblečení 

- jídlo a pití 

- penál s pastelkami 

- blok 

- šátek 

- knížku nebo nějakou hru, např.: karty 

- pevnou obuv 

- hygienu a hřeben                                  

- penízky 

A to je všechno, uvidíme se u dalšího článku. 

 

 Veronika Přibylová, 5. A 

Bára Šimáčková, 3. B  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj :-) Určitě se těšíte na léto :-) Já se těším i netěším :-o Je to 

sice divné, protože o  prázdninách  není škola. To je sice super, ale 

když vás rodiče přihlásí na tábor, pro mne začíná peklo........ Já jsem 

byla na  táboře a nedopadlo to dobře :-(  Nejenže jsem byla malá a 

stýskalo se mi, ale všechny děti byly buďto starší o 3 roky nebo 

stejně starý jako já, ale když jste je pozdravili, tak se chovali, že 

jsou cool. :-O Měla jsem tam kámošku, které bylo 11, byly jsme spolu 

na pokoji; i když je starší, bylo to sní super :-) Bojovka, neboli cesta 

odvahy byla trošku víc strašidelná ......... Abych mluvila pravdu, na tu 

bojovku jsem nešla, i když jsem hrozně moc chtěla; bála jsem se jít 

sama, ale moje jediná kámoška už bohužel dvojici měla ;-) Od té doby 

pořád říkám, „Mami, já na ten 

tábor  nechci, prosííííímmmmmmm“ 

:-o Ale máma řekne, že jsem velká, 

a že předtím jsem byla malá :-o 

Dobře, kdyby mě přihlásili na 

tábor, který bych si vybrala, já 

bych to ještě brala, ale oni mě 

přihlásili na anglický 

táborrrrrrr........ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁááááááááá....... 

čauuuuuuuuuuuuu :-) AHOJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ:-):-):-O 

 

 Sofie Řehořová, 3. A  



Moje chalupa 
 

Moje chalupa leží v Chýstovicích. Chýstovice jsou nejmenší vesnice v 

České republice. Mám svoji chalupu ráda. Připadám si, jako bych se 

vrátila v čase. Bydlela tam totiž moje prababička.  

Uprostřed návsi je rybník. Tam pozorujeme žáby. Někdy vidíme, jak 

se tam mrskne kapr. Někdy s bratranci a sestřenicí válíme sudy z 

kopečka (já dělám kotrmelce). 

Dvorek máme velký. V létě tam máme trampolínu a bazén. Máme tam i 

karavan a auto do lesa. A protože tam prababička chovala slepice a 

kuřata a kohouty, byl tam i kurník. Máme prostě velký dvorek. Vzadu 

jsou vrata, a za těmi vraty je prostor, kde se dá pěstovat zelenina, 

ale my ji tam nepěstujeme kvůli slimákům. Pak tam jsou dřevěná 

vrata, a za těmi je velký kopec dolů a cesta k potůčku. No, právě se 

rozvodnil, takže to je potok. Tam jsou také žáby. Viděli jsme i jednu 

velkou. Asi ropuchu. Na jaře jsme tam objevili žabí vajíčka. K našemu 

potůčku chodí pít i srny z blízkého lesa. Jednou tam byly i kachny. 

Někde tam bydlí i kuna, ale tu rádi nemáme. Zbydou po ní vždycky 

skořápky od vajec. 

Většinou si hraji se svou sestrou. Buď hrajeme fotbal, nebo jezdíme 

na kole a kolečkových bruslích.   

Už nevím, co mám psát. Jestli chcete vědět jaký dům je náš,  je to 

ten bílý za stromem. 

 
 Marie Klemperová, 3. A 



Kanárské ostrovy (španělsky Canarias nebo Islas Canarias) jsou 

autonomní společenství Španělska a souostroví sedmi hlavních ostrovů 

a několika dalších menších ostrůvků sopečného původu v severním 

Atlantiku, přibližně 100 km západně od pobřeží Maroka a Západní 

Sahary. Název je odvozen z latinského označení pro psa: „canis“, 

protože tyto ostrovy byly podle legendy hlídány obrovskými psy. První 

obyvatelé přišli na Kanárské ostrovy ze severní Afriky pravděpodobně 

okolo roku 3 000 před K. Ve 2. st. před K. přišli na ostrovy Guančové, 

rovněž ze severní Afriky. Guančové žili převážně usedle v malých 

vesnicích, používali kamenné nástroje a věnovali se jednoduchému 

zemědělství. Jejich jazyk je doložen jen fragmentárně v podobě 

několika vět a jednotlivých slov (včetně základních číslovek). I z 

těchto zbytků je však zřejmé, že jazyk patřil do berberské skupiny 

afroasijské jazykové rodiny. Guančové měli světlejší pleť, žili na 

úrovni mladší doby kamenné, neznali lodě a populace jednotlivých 

ostrovů od sebe byly izolované. 

Kanárské ostrovy byly ve starověku známé díky řeckým a římským 

mořeplavcům. Ptolemaios je v roce 150 uvádí ve své mapě. V 

následujících stoletích se však na 

ostrovy "zapomnělo". V roce 1312 je 

znovuobjevil Janovan Lanzarotto 

Malocello. V průběhu 14. st. na Kanárské 

ostrovy dopluli Italové, Portugalci a 

Katalánci. Na počátku 15. st. je dobyl 

normanský král Jean de Béthencourt pro 

Kastilskou korunu. V té době žilo na ostrovech okolo 35 000 Guančů. 

V roce 1479 získali ostrovy na základě smlouvy s Portugalci Španělé, 

výměnou za Azorské ostrovy, Kapverdy a Madeiru. Následoval boj s 

Guanči a v roce 1495 byly ostrovy plně pod španělskou správou. Město 

Santa Cruz de Tenerife se stalo důležitým přístavem pro námořníky 

plující do Nového světa. V polovině 16. st. italský historik Girolamo 

Benzoni zjistil, že původní obyvatelé Guančové zde již nežijí, buď byli 

prodáni do otroctví, nebo se asimilovali. 
  

 Maty Pecl, 3. B 
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Prázdniny Garda 
 

Gardské jezero (italsky Lago di Garda nebo Lago di Benaco) je 

největší italské jezero, které se nachází na severu země mezi Alpami 

a Pádskou nížinou v regionech Tridentsko-Horní Adiže, Veneto a 

Lombardie, do nichž náleží také ze správního hlediska. Jezero bylo 

vytvořeno po poslední době ledové Etschským ledovcem, jehož stopy 

se ještě dnes velmi výrazně zachovaly. Severní úzká a dlouhá část 

jezera připomíná fjord, který obklopují hřbety až 2000 m vysoké. 

Jižní širší část je tvořena morénovými zbytky.  

Jezero má rozlohu 369,98 km². Je dlouhé 51,6 km a široké 17,2 km. 

Délka jeho břehu je 158,4 km. Průměrnou hloubku má 136 m a 

maximální hloubku 346 m. Leží v nadmořské výšce 65 m. Největší 

přítok je řeka Sarca na severu a z jezera vytéká řeka Mincio (levý 

přítok řeky Pád) na jihu.  

Mimořádná mnohotvárnost krajiny a klimatických oblastí v okolí 

jezera Garda ovlivňuje nesmírné bohatství druhů živočišného a 

rostlinného světa.  

 

 

 

 

 

 

Jenda Karban, 3. B  
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OVOCE, KTERÉ NEZNÁME TAK DOBŘE 
 

Všichni známe spoustu ovoce a zeleniny, ale my pro vás máme super 

článek o ovoci a zelenině, které vás budou určitě zajímat! 

1. KUMQUAT 

2. MARACUJA 

3. LYCHEES 

4. NASHI 

5. MANGO 

6. KAKTUSOVÝ FÍK/OPUNCIE MEXICKÁ 

7. FEJCHOA 

8. RAKYTNÍK 

9. KARAMBOLA 

10. KAKI 

11. PHYSALIS/MOCHYNĚ/ŽIDOVSKÁ TŘEŠEŇ 

12. AVOKÁDO 

 

Tohle všechno jsou plody, které asi každý podle názvu znát nebude, a 

proto vám ke každému teď něco napíšeme.  

A) KUMQUAT - je menší než mandarinka, i když vypadá skoro stejně,  

jen je oválnější. Jsou v něm ale i semena jako bývají 

v pomerančích a v nějakých mandarinkách, ta se ale 

nejí. Kumquaty řádně omyjte, rozkrájejte, vyberte 

případná semínka a nakrájejte na kolečka. Kumquat 

se jí i s kůrou, proto jej pečlivě omyjte. 

B) MARACUJA - říká se jí i mučenka jedlá. Roste 

v Indii, na Novém Zélandu, v Austrálii a v Karibiku. 

Z maracuji se dělá džus, který je moc dobrý, 

MŇAM.  

C) LYCHEES - je jako kaštan, v tom, že jeho kůra, která se nejí, je 

ostnatá a růžovo-hnědá. Z lychee se dělá 

kompot, ale i jako oloupaný a syrový je dobrý. 

 



D) NASHI - chutná jako hruška a i tak vypadá, 

jen je kulatější, světlejší a tužší. Šťavnatá je 

ale stejně. 

E) MANGO - je v něm velká pecka, ale ta nekazí chuť manga. Mango 

jíme oloupané, kompotované a můžeme z něj mít i 

zmrzlinu, koktail, džus, marmelády, přesnídávky, 

pyré anebo třeba smoothie. 

F) KAKTUSOVÝ FÍK - neboli OPUNCIE MEXICKÁ, 

je velký 5 až 10cm  a má na sobě takové ostny, 

které, když na ně sáhnete, píchne to a milimetrový 

až dvoumilimetrový ostník se vám zapíchne do kůže, 

ale ne moc hluboko. Ruce stačí jemně omýt vodou, osten je pryč. Tyto 

ostny se hodně podobají třískám, ale nejsou. 

G) FEJCHOA SELLOWOVA/ACCA SELLOWIANA/FEIJOA - plod 

fejchoy je velký zhruba jako angrešt, má 

vrásčitou tmavě zelenou kůru. Jezte jej omytý, 

rozříznutý a vydlabaný. Chuť bývá sladká a i 

kyselá. 

H) RAKYTNÍK - má světle oranžové malé plody o 

velikosti jeřabin. Vyrábí se z něho vitamíny na 

imunitu a občas se přidává i do léků. V nějakých 

obchodech si ho můžete všimnout i ve složení 

bonbonů i vybraných potravin. 

I) KARAMBOLA/KARAMBOL - je zelený plod s hlubokými a velkými 

vroubky a zelenou slupkou. Jí se jak oloupaný tak i 

neoloupaný a nakrájený na plátky. Chuť bývá sladká 

anebo sladko-hořká. 

J) KAKI - má legrační název, ale ve skutečnosti je 

velmi dobrý. Ten,  kdo nemá v oblibě moc sladké 

věci, tak mu asi moc nezachutná. Kaki má 

!JEDOVATOU SLUPKU! A proto byste ji neměli 

často jíst. Když do ní omylem kousnete a 

spolknete ji, tak vám vůbec nic nebude. Když se jí budete dotýkat tak 

ta jedovatost neplatí. Kaki omyjte, rozřízněte kolmo a lžičkou 

vydlabejte. Dužina a vnitřek se jí všechen. 



K) PHYSALIS/MOCHYNĚ/ŽIDOVSKÁ TŘEŠEŇ - je takové malé 

oranžovo-žluté cherry rajčátko. Jí se omyté, lístek se 

odloupne a vyhodí. Oranžovo-žlutý plod se jí teda 

omytý a celý. Rozkrájet ho můžete. 

L) AVOKÁDO - pecka se nejí, plod se omyje a 

vydlabe. Vydlabané části se jedí lžičkou. 

Tak to je konec, já se loučím a ahoj!!! 

 

 

 

5. B 

 

 

Rostliny, které můžeme jíst, HAM!!! (a neotrávíme 

se)                                                   
Některé rostliny jsou jedovaté. Vraní oko, durman a rulík jsou asi 

nejznámější. Ale máme i takové, které jíst můžeme. 

Např. sedmikrásky, hluchavky, pampelišky. I když se to nezdá, 

můžeme jíst i kopřivy. Od sedmikrásek můžeme jíst okvětní lístky. 

Nemají sice chuť, ALE TO JE JEDNO!!!!!!!!!!!!!  

Pampelišky. Od této kytky můžeme papat celý květ. Je hořký, ale 

zdravý. Ale nejezte chmýří!!!! To je FUJ FUJ!!!  

Hluchavky. Ty jsou šťavnaté a dobré. 

Co máte jíst, to máte na obrázku. Ale 

stonek nejezte a květy jen cucejte!  

A kdo je odvážný, ten ať sní 

kopřivy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                   

Tak čaaaaaaaaaauuuuuuuuu 

 

 

 

 

 

 

Eliška Krejčová, 5.B  

Bára Majerová a Varja Chutovisina, 3. A 



 Zmrzlina 
 

Jak asi každý ví, zmrzlina je úžasná na léto, 

když je vám vedro, tak si dáte vaši oblíbenou 

zmrzku, a dám vám tip na tři zmrzky, které si 

asi můžete dát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava narozenin 
Ahojky, dneska jsme si pro vás připravily, kde 

uspořádat oslavu narozenin, jaké dobroty můžete 

připravit, jak se obléknout anebo kdy ji uspořádat. 

Kde uspořádat oslavu 

Máme tu pro vás pár tipů kde vaší oslavu uspořádat: 

bowling, jump park, aquapark, 5D (kino), doma, 

v pizzerii, laser game anebo v cukrárně. 

Co k jídlu….? 

Každý se chce na oslavě najíst, takže tady máme i tipy, co podáte 

hostům a bude jim chutnat! 

Můžete na stůl položit něco sladkého a slaného, ale to je obyčejnější 

než třeba nějaké oslavové téma: piráti, princezny, cowboyové….! 

Ani dort není špatný nápad, co třeba dort podle nějakého vašeho 

oblíbeného seriálu, filmu, pohádky nebo hrdiny?! 

Co si vzít na sebe??? 

No a co si na sebe vzít: je dobré vědět, co budete na oslavě dělat, ten 

kdo uspořádá oslavu na bowlingu nebo v lese, tak je určitě lepší si vzít 

nějaké to sportovnější oblečení, a když jdete do pizzerie nebo do 

cukrárny, tak je lepší si vzít něco slavnostnějšího.  

Nicol Červenková, 5.A 



Kdy oslavu uspořádat….? 

Tak každý určitě moc nemusí, když se oslava odkládá o víc měsíců 

vpřed…. Takže má každý radši, když je oslava krádce před nebo po 

narozeninách, to je přece jasné.  

To je od nás vše, papa.  

 

 

 

 

 

Big shock 
 

Energetické nápoje jsou nealkoholické nápoje, 

které obsahují (legální) stimulační drogu, v 

České republice téměř výhradně kofein. 

Mohou také obsahovat cukr či umělá sladidla, 

bylinné výtažky a aminokyseliny. Energetická 

hodnota těchto nápojů není vysoká v porovnání 

s energeticky hodnotnou stravou, například 

jedno 330 ml balení Red Bullu obsahuje 636,6 

kJ, přičemž 100 g mléčné čokolády obsahuje 

2210 kJ a 100 g hořké 2135 kJ. Hlavním 

efektem energetického nápoje tedy není jeho 

energetická hodnota, ale stimulační dopady účinné látky na centrální 

nervovou soustavu, které vedou ke zvýšení pozornosti a nárůstu 

mentální a fyzické výkonnosti. Proto také energetický nápoj často 

obsahuje pomocné látky, které zintenzivňují efekt látky hlavní. Čaj, 

káva a kolové nápoje nejsou považovány za energetické nápoje. 

Častými konzumenty těchto nápojů jsou studenti, sportovci, noční 

návštěvníci klubů a diskoték či unavení řidiči. 

Zdravotní rizika plynou hlavně z obsahu kofeinu a cukru. Kofein 

způsobuje dehydrataci, po odeznění účinku psychický a fyzický útlum, 

vysoké dávky narušují koncentraci. Nicméně, maximální možný obsah 

kofeinu ve 100 ml nápoje je menší než v kávě typu presso. Nadměrný 

přísun cukru vede také k řadě onemocnění. Některé nápoje jsou 

Eliška Krejčová a Vája Másílková 5.B  
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slazeny umělými sladily, zejména aspartamem, jehož zdravotní riziko 

je v současnosti předmětem diskuse. Taurin, další často přidávanou 

látku, si lidské tělo dokáže v dostatečné množství syntetizovat samo, 

jeho konzumace tak nepřináší žádné pozitivní efekty, ale nezdá se, že 

by přinášela nějaké negativní. Některé nápoje jsou obohaceny o 

vitamíny a minerály, proto jejich pití může být zdravější než pití kávy, 

a to i s ohledem na to, že při pití energetického nápoje dochází k nižší 

dehydrataci vzhledem k všeobecně nižšímu obsahu kofeinu a velkému 

podílu vody v nápoji. Ovšem pokud je voda perlivá, může způsobit 

podráždění žaludeční sliznice. Jako všechny v chemickém slova smyslu 

kyselé nápoje s obsahem cukru, energetické nápoje přispívají k 

tvorbě zubního kazu. Kombinují cukr s kyselými složkami obsaženými 

v nápoji. Například sportovci, kteří většinou konzumují nápoj v době, 

kdy jsou vyčerpaní a vyprahlí a jejich sliny nemohou zuby chránit. Je 

proto lepší si po vypití nápoje vypláchnout ústa vodou. 

Tyto nápoje bývají často kombinovány s alkoholem. Taková kombinace 

je ještě nebezpečnější než samotný alkohol. To lze částečně 

vysvětlovat skutečností, že kombinace energetických nápojů 

s alkoholem snižuje subjektivní pocit opilosti. Dalším důležitým 

faktorem je skutečnost, že budivý efekt kofeinu oddálí ospalost při 

intoxikaci alkoholem. To prodlužuje dobu pití alkoholu. 

* Často pak dochází zvláště u mladších osob k pití v tazích. 

* Zvyšuje se riziko dopravní nehody. 

* Roste možnost rizikového sexuálního i jinak nebezpečného chování. 

* Po kombinaci s energetickými nápoji se rychleji rozvíjí závislost na 

alkoholu. 

* Při kombinaci energetických nápojů a alkoholu se zvyšuje riziko 

srdečních komplikací. 

* Zvláště rizikové jsou energetické nápoje pro dospívající. Vědci 

zjistili, že spotřeba jeden nebo více energetického nápoje denně byla 

u dospívajících spojena s častějšími poruchami chování, spánku a 

exekutivních funkcí (tj. např. schopnost plánovat, rozhodovat se a 

řešit problémy). Není jasné, zda porucha exekutivních funkcí byla 

vyvolána toxicky nebo to byl následek spánkové deprivace po 

vysokých dávkách kofeinu. 



* Riziko má i samotná 

intoxikace kofeinem. 

Kofeinu je většinou 

v energetických nápo-

jích podstatně více 

než v nápojích typu 

coca-coly. To ohrožuje 

srdce samo o sobě a 

zvláště v kombinaci se 

stimulačními drogami nebo alkoholem. Ohroženy jsou především osoby 

se srdečním onemocněním nebo vysokým krevním tlakem. 

* Vysoký obsah kofeinu vede k poruchám spánku a někdy i k 

úzkostným stavům. 

* Po odeznění intoxikace kofeinem se naopak objevuje útlum a apatie, 

což je nebezpečné pro řidiče a pracovníky v rizikových zaměstnáních. 

* Časté pití energetických nápojů je spojeno s vyšším rizikem 

zneužívání léků a ilegálních drog. 

* Vysoký obsah cukru v některých energetických nápojích 

představuje riziko zvláště pro diabetiky. 

* Existují těžko předvídatelné interakce s léky. 

* Energetické nápoje mohou poškozovat zubní sklovinu a sliznice. 

Důvodem je jejich nízké pH a vysoký obsah cukru. 

* Vysoké dávky kofeinu zvyšují u disponovaných jedinců riziko 

migrény. 

* Energetické nápoje nejsou vhodné v těhotenství a během kojení. 

* Existuje riziko alergických reakcí.  

Vědci uvádějí, že třetina osob, kteří pili energetické nápoje, uvedla 

negativní účinky (třes, nervozita, nespavost, bušení srdce, trávicí 

problémy, bolesti hlavy, bolesti na hrudi a záchvaty). Poměrně časté 

bylo také kombinování energetických nápojů s nelegálními drogami. 

 

 

 

 

 
Jenda Karban, 3. B  



Red Bull 
 

Red Bull je energetický nápoj 

vyráběný v Rakousku. Sídlo 

společnosti Red Bull GmbH je 

ve Fuschlu am See (Salcbursko).  

Původní recept na nápoj Red Bull 

pochází z Thajska a byl později 

chuťově upraven. Vývoj nápoje 

probíhal během tříletého období od 

roku 1984 do roku 1987. Z té doby pochází i positioning produktu 

„Red Bull revitalizuje tělo i mysl” a slogan „Red Bull vám dává křííídla!” 

V roce 2011 bylo prodáno přes čtyři a půl miliardy plechovek ve více 

než 160 zemích.  

Red Bull se nezaměřuje pouze na prodej energetických nápojů Red 

Bull Energy Drink a Red Bull Sugarfree, značná část aktivit je také 

zaměřena do oblasti sportu a kultury. 

 

 Lukáš Volšický, 3. B  
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Laser game 
 

Laser game je hra, kde běháte 

v aréně a střílíte po ostatních 

lidech různými zbraněmi a 

snažíte se získat co nejlepší 

skóre. Na výběr máte zbraně 

jako brokovnici a kulomet.  

Na začátku, když si oblíknete 

vestu, vyberete si herní mód a 

případně se rozdělíte do týmů. Když tohle všech uděláte, můžete 

vstoupit do obrovské arény, kde jsou různé koutky a můstky a brány a 

věže a tma. Když hra po cca 15-ti minutách skončí, vejdete zpět do 

haly, kde vám řeknou výsledky.  

Já jsem byl na Smíchově v MAX LASER GAME, odkud je i tato fotka. 

Hra je pro max 16 hráčů, takže můžete mít spoustu kamarádů. 
 

 

Ondra Kadleček, 3. A 

 

 

Aplikace a hry na váš mobil (tablet) 
 

Ahoj, dneska vám ukážu různé aplikace a hry. 

1. Viber 

2. Dubsmash 

3. Retrica 

4. Snapchat 

5. Whatsapp 

6. Colour switch 

7. Pou 

8. Hay Day 

9. Subway surfers 

10. Geometry dash 

Ondra Kadleček, 3.A 



Aplikace nebo hry vám slouží k tomu, abyste se nenudili, třeba když 

jedete někam na výlet autem nebo když venku prší. Když je venku 

pěkně, tak je určitě lepší, když se jdete proběhnout. 

 

Viber  

Viber je aplikace, na které si můžete psát nebo volat 

s kamarády; je to super aplikaceale když chcete psát nebo 

volat, musíte mít připojení k wifi.  

 

Dubsmash  

Dubsmash je super aplikace. Vlastně si vyberete nějakou 

písničku nebo hlášku z filmu, a vlastně to namluvíte, jako 

kdybyste to říkali vy.  

 

Retrica 

Retrica je dobrá aplikace na fotky, můžete se fotit černobíle 

nebo barevně, atd.  

 

Pou  

Pou je taková malá příšerka, kterou krmíte, hrajete si s ní, 

vyděláváte peníze, za které si pak koupíte třeba obleček.  

 

Hay day 

Hay day je hra, se kterou se zabavíte na dlouho, vlastně se 

staráte o farmu, prodáváte něco, atd.  

 

Geometry dash  

Je to hra, ve které jste kostička, která přeskakuje různé 

překážky; tahle hra je super.  

 

Tak já doufám, že se vám článek líbil, a že si nějakou 

aplikaci nebo hru stáhnete, tak papa.  

 

 

 

Vája Másílková, 5.B  



Viber 
 

Viber je aplikace pro chytré telefony a desktopy, která umožňuje 

uživateli volat, posílat obrázky, videa a odesílat textové zprávy 

každému, kdo má nainstalovanou stejnou aplikaci. Viber pracuje na 

mobilních sítích a WIFI. 

 

 

 

 

Viber 
 

Viber je aplikace pro chytré mobilní telefony a desktopy, která 

umožňuje uživateli volat, posílat obrázky, videa a odesílat textové 

zprávy každému, kdo má na 

instalovanou stejnou aplikaci. Viber pracuje na mobilních sítích 

a WiFi. 

 

 
 

 

 

 

Tobi Klofáč, 3. B  

Lukáš Volšický, 3. B  
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YOUTUBE 
 

Youtube je sociální síť, kterou někteří 

používají deně, jako třeba JÁ. Youtube je 

vlastně aplikace, síť a i ikona, která vám má 

říct, že zde můžete zhlédnout videa. Na 

Youtube se 

natáčí videa 

např.: hry, sport, hudba, zprávy, 

livestream, vlog, atd., ale hlavní věc 

je ta, že ten, kdo natáčí, se nazývá 

Youtuber jako třeba Jirka Král. 

Natáčí český videa, ale hlavně vlogy, 

hry a livestreamy.  

 

Tak to by bylo všechno pro dnešní 

časopis, tak AHOJ!                

 

                                            

 

 

Sociální sítě 
 

Sociální sítě jsou přes internet. Sociálních sítí je strašně moc, a 

proto vám dnes o nějakých napíšu a dám obrázky. Tak je tu např. 

snapchat, instagram, facebok, twiter,……………příště vám toho dám víc 

a teď obrázky….. 

1 Snapchat 

2 instagram 

3 facebok 

4 twiter 

 

 

 

 

Veronika Přibylová, 5. A 

Nicol Červenková, 5.A 



Five Nights at Freddy's 
 

Five Nights at Freddy's je nezávislá hororová hra pro jednoho hráče. 

Hra byla vydána 18. srpna 2014 pro Steam, dále 25. srpna 2014 

pro Android a 11. září 2014 pro iOS. Tvůrcem hry je Scott Cawthon. 

Úkolem hráče je přečkat 5 nocí v pizzerii Freddyho Fazbeara v roli 

nočního hlídače Mikea Schmidta. Nachází se zde 5 animatroniků, 

kteří přes den baví 

návštěvníky 

pizzerie. V noci 

jsou však uvedeni 

do volného módu. 

Pokud Mikea 

spatří, budou si 

myslet, že je 

endoskelet a 

pokusí se ho 

nacpat do jednoho 

z kostýmů. Ten je plný mechanických součástek, které způsobí jeho 

smrt. Hra se odehrává v roce 1995. Od většiny současných her se liší 

tím, že se hráč nemůže pohybovat, pouze rozhlížet. Aby noc přečkal, 

musí kontrolovat pohyb animatroniků pomocí kamer. Kamery však mají 

mrtvý bod, který se nachází na stranách kanceláře. Pokud má hráč 

podezření, že se právě zde animatronici nachází, může si do těchto 

míst posvítit a případně zavřít dveře. Všechny tyto akce ale 

spotřebovávají energii, které má hráč jen omezené množství. 

Hra má také bonusovou šestou noc, kdy jsou animatronici neobvykle 

aktivní. Pokud hráč přečká i tuto noc, odemkne se mu druhá 

hvězdička v hlavním menu a "Custom Night", kde si může zvolit 

obtížnost pro jednotlivé animatroniky. 

Five Nights at Freddy's a její pokračování se staly velmi úspěšnými 

tituly, rozšířenými především díky platformě YouTube, kde mnoho 

hráčů uveřejňuje svá videa z hraní této hry. 

  

 Maty Pecl, 3. B 
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Krádež 

 

Krádež může spáchat kdokoliv. 

Třeba i někdo z vaší 

rodiny pod vlivem drog. 

Když někdo ukradne 

třeba bombu s plynem 

tak se nic moc nestane, 

ale za to když někdo 

vykrade třeba banku, 

tak už uděláte velmi 

trestný čin. Když někdo 

někoho schválně zraní, může jít i na doživotí do vězení. Ale i když to 

někdo udělá omylem, mohl by tam zůstat třeba jen 5 let. 

 
Takhle vypadá nějaká krádež. 

 

 

 

 

Adéla Vokurková, 3. B 



Oheň 

Plamen je viditelná oblast hořících plynů nebo par. Z jeho barvy a 

svítivosti lze usuzovat na druh spalované látky a na dokonalost 

spalování. V typickém plameni svíčky můžeme nalézt několik pásem. 

Zcela uvnitř plamene (kolem knotu) je teplota velmi nízká. Je to 

pásmo zplynovací, ve kterém se roztavený parafin teplem mění v páry. 

V této oblasti tedy ještě nic nehoří. Kolem tohoto pásma nastává 

mísení par parafinu se vzduchem a zapálení hořlavé směsi. Tato část 

plamene má redukční účinky, protože je v ní přebytek uhlíku. Jeho 

rozžhavené částečky žlutě svítí. Poslední vnější pásmo plamene má 

nejvyšší teplotu, ale je neviditelné. Je to oxidační pásmo s přebytkem 

kyslíku ze vzduchu. Uhlíkové částečky se zde spalují na oxid uhličitý. 

Různé fáze hoření lze 

pěkně pozorovat na 

tábornickém ohýnku. Z 

přiloženého nevysušeného 

polínka se nejprve vypařují 

vodní páry. Když se dřevo 

vysuší a prohřeje, vzplanou 

čadivým plamenem prysky-

řičné části s vysokým 

obsahem uhlíku ve smole. 

Na různých místech z praskajícího polínka vystaveného žáru ohniště 

vyrážejí dýmající hořlavé plyny, které vznikají tepelným rozkladem 

dřevní hmoty. Tyto plyny se zapalují a hoří svítivým žlutým plamenem. 

Když se dřevo z větší části rozloží a těkavé plyny vyhoří, začne 

plamen přecházet do modrého zbarvení. Je to způsobeno tím, že ve 

zbývajícím rozžhaveném dřevěném uhlí dochází k redukci spalováním 

vzniklého oxidu uhličitého na oxid uhelnatý. Ten hoří namodralým 

plamenem.  

 

 

 

Jenda Karban, 3. B  
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Druhá světová válka 
 

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se 

zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony 

obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v 

dějinách lidstva. Příčiny války bývají hledány v důsledcích ideologií a 

politik jako je nacionalismus a imperialismus, podle některých 

historiků v dopadech Versailleské smlouvy, která podle těchto 

historiků prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště 

v Německu a velké hospodářské krize na přelomu dvacátých 

a třicátých let. Tyto vlivy zásadním způsobem oslabily mnoho 

evropských států, čímž umožnily vzestup nacismu (pod vedením 

např. Adolfa Hitlera), fašismu (pod vedením např. Benita Mussoliniho) 

a komunismu (pod vedením např. Josifa Vissarionoviče Stalina) a 

dalších totalitních států mimo Evropu. 

Za první ozbrojený střet na území Evropy v předvečer druhé světové 

války je považován tzv. Jablunkovský incident, což byla německo-

polská přestřelka v Mostech u Jablunkova, která se odehrála v noci z 

25. na 26. srpna 1939. V Asii je za počátek druhé světové války 

považováno přepadení Číny Japonskem, které začalo již 7. 

července 1937. 

Obecně přijímaným datem začátku války v Evropě je 1. září 1939, 

kdy nacistické Německo napadlo Polsko. Krátce poté vyhlásily  

Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu Německu válku, avšak 

prvních osm měsíců poté nebyly na západní frontě vedeny větší 

bojové operace. 17. září 1939, tedy o šestnáct dní později, 

napadl Sovětský svaz (SSSR) Polsko na východě tehdejšího polského 

území. 

Sovětský svaz nejprve uzavřel s Německem smlouvu o neútočení 

(tzv. Pakt Ribbentrop-Molotov), podepsanou 24. srpna 1939. Tímto 

paktem si tyto dva státy rozdělily sféry vlivu. V důsledku toho byl de 

facto uvolněn prostor pro vojenskou expanzi obou států. V dalším 

průběhu událostí byl však 22. června 1941 Sovětský svaz sám 

přepaden Německem a jeho spojenci (tzv. Operace Barbarossa). 
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Spojené státy americké, které už dříve poskytovaly 

některým Spojencům v počínající válce pomoc, vstoupily aktivně do 

války 7. prosince 1941 poté, co Japonsko udeřilo na jejich námořní 

základnu v Pearl Harboru. Konec války v Evropě nastal 

8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém svržení atomových 

bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září 

téhož roku. 

 Druhou světovou válku provázely v 

dosud nevídané míře zločiny proti 

lidskosti, válečné zločiny a nehumánní 

zacházení s válečnými zajatci. Oproti 

všem dosavadním konfliktům bylo 

průběhem bojů podstatně zasaženo 

rovněž civilní obyvatelstvo, jež utrpělo 

obrovské ztráty. Příkladem genocidy se stal holokaust, kterému na 

základě nacistické rasové ideologie padlo za oběť šest milionů 

evropských Židů. Další milionové oběti byly ze strany slovanského 

obyvatelstva na územích východní fronty, kde bylo na 8 milionů 

civilních obětí. Civilní oběti podlehly nemocem a hladu vyvolanými 

válečnými operacemi německé a sovětské armády a masakrům nebo 

genocidě páchanými německými a sovětskými komandy na obsazených 

územích. Válečné úsilí pohlcovalo veškerý lidský, ekonomický, 

průmyslový a vědecký potenciál všech zúčastněných národů, lze tak 

hovořit o vedení totální války. Taktéž pohled na „civilizované metody 

válčení“ se v mnoha ohledech výrazně proměnil, neboť zatímco 

v roce 1940 demokratické státy v čele s Velkou Británií a USA 

odmítaly plošné nálety na nepřátelská města, posléze se k nim samy 

uchýlily. 

V samotném závěru války byla ustavena Organizace spojených národů, 

jejímž ústředním cílem byla prevence vzniku jakéhokoli dalšího 

podobného konfliktu.  
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HISTORIE AUTOMOBILISMU 
 

Srdečně vás zdravím, čtenáři, u dalšího čísla našeho časopisu. Dnes si 

přečtete o slavném  VAZ 2101, který je známější jako ŽIGULÍK. VAZ 

2101 je sovětský automobil nižší střední třídy vyráběný v letech 1970 

až 1983. Jednalo se o první model vyráběný ve Volžském 

automobilovém závodě (VAZ). Pravdou sice je, že naši sovětští přátelé 

žigula okopírovali od italské značky FIAT, ale to jim promineme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Délka-   4073mm 

Motor-   čtyřválec 

Objem-   1,2l 

Převodovka-   Manuální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ivan Rohožka, 9. tř. 



Iveco 
 

Je to auto, který je pro určité firmy. Iveco má prostor až 5 m, max 

rychlost 170 km/h - no není to 

úžasné? Nádrž má objem 90 litrů. 

Dojezd až 1560 km.  

Ano je to luxusní, ale já nekecám, 

můj táta má taky tohle jako pracovní 

auto. To jen když si 

připlatíte, to je jen 

normální Iveco.  

Tak já se s vámi 

loučím, tak za rok. 

 

 

 

 

 

 

Škoda superb   

 

Ríša Rezek, 3. B 



Škoda superb je v ČR hodně oblíbená, protože je to jako malá 

limuzína. 

Když si doplatíte zhruba 40 000, máte RS. Je to rychlejší o 34 km/h, 

je to auto většinou s pohonem 4x4. 

Auto RS má 200, normální  auto 160 koní. Hrozně luxusní je vnitřek.  

Rychlost RS je 259 

km/h, normální 230 

km/h, u 4x4 221 km/h,  

RS 4x4 270 km/h. 

Lze s ní driftovat na 

poli, louce či na 

asfaltu. 

Má vyhřívání všech 5 

sedaček, zrychlení 

z nuly na 200 za 30 

vteřin. Když si připlatíte, můžete mít automatické řazení.  

Řazení je 6-ti stupňové, až 8000-vé otáčky. A stojí okolo 1 000 000 

Kč. 

 

Ríša Rezek, 3. B 



Bagr 
 

Existují dva druhy – pásový a kolový bagr. Konstrukčně jsou oba tyto 

typy shodné, jediný rozdíl je v podvozku. Pásový podvozek má výhodu 

ve větší průchodnosti v těžkém terénu a v lepší stabilitě, naopak 

kolový podvozek umožňuje snadnější a rychlejší přesun bagru, a to i 

po silnicích v běžném provozu.  

Podkop (rameno) je základní pracovní části prakticky všech bagrů. Je 

upevněn na rámu stroje a skládá se ze dvou či třech částí, navzájem 

spojených pomocí čepů a pohyblivých pomocí hydraulických válců. 

Část podkopu nejblíže k rámu (kabině) se nazývá výložník (slang. 

základní rameno). Výložník může být jednodílný či dvoudílný. 

Jednodílný (dle tvaru též nazývaný „banán“) je jednodušší, levnější a 

spolehlivější řešení. Standardně se používá u minibagrů, rypadel-

nakladačů i kráčivých bagrů. Dvoudílný výložník umožňuje větší 

rozsah pohybů při hloubení v sevřených jamách a přímo pod strojem.  

Násada je další částí 

podkopu. Na jejím 

spodním konci je 

upevněna lopata. 

Násada může být 

různá dle určení 

stroje: standardní, s 

velkým dosahem, s 

teleskopickým 

výsuvem, atd.  

Pásový podvozek se skládá ze dvou pásových skupin. Každá tato 

skupina pak zahrnuje pás (ocelový nebo gumový), hnací (turasové) kolo 

s hydromotorem, volné napínací kolo s napínacím zařízením a horní a 

dolní rolny. Pás se skládá s řetězu (články řetězu jsou pospojované 

pomocí čepů, které jsou v provedení mazaném či nemazaném) a lišt 

(desek).  

 

 

 
Jenda Karban, 3. B  



Hřib kovář 
 

Hřib kovář je z čeledi hřibovitých. Byl 

zařazen do sekce Erythropodes rodu 

Boletus a v roce 2014 na základě 

biomolekulárních analýz přeřazen do 

nového rodu Neoboletus. Řadí se mezi 

barevné a modrající hřiby. Při konzumaci 

je nutná delší tepelná úprava, poněvadž syrový nebo nedovařený může 

vyvolat trávicí potíže. Ve starší literatuře bývá oproti stávajícímu úzu 

prohozen český název hřibu kováře s hřibem kolodějem. 

 

 

 

 

Skokan zelený 

Typické pro tohoto skokana je, že tvoří přechod mezi oběma 

rodičovskými druhy, jejichž křížením vznikl. Skokan zelený je 

například menší než skokan skřehotavý, ale větší než skokan 

krátkonohý. Samci dorůstají velikosti 8,5 cm; samice až 10 cm. 

Zbarvením je podobný 

skokanu krátkonohému. 

Oči mají tmavě hnědou 

duhovku, v období 

páření se však mění u 

samic na žlutou či 

žlutohnědou a u samců 

na zelenožlutou až 

světle hnědožlutou. Má 

viditelné ušní bubínky a 

samci mají také 

rezonanční měchýřky. 

Určování je však velmi složité; jednotlivé typy kříženců se od sebe 

také velice liší. Některé formy jsou podobné více skokanu 

Tobi Klofáč, 3. B  
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skřehotavému, jiné stojí uprostřed a další jsou velice podobné 

skokanu krátkonohému.  

Skokan zelený zimuje na souši nebo ve vodě, vylézá již v dubnu, o pár 

měsíců později se páří na rozmnožišti. Často se množí s rodičovskými 

druhy. Ozývá se rychlým kuoooooór až kvóóóóór. Rád se vyhřívá v 

mělké vodě. Živí se drobnými bezobratlými, výjimečně také 

obratlovci. Za určitých podmínek dokáže skočit až metr daleko. Žije 

hlavně v nížinách; ale neplatí to stoprocentně. Jak již bylo řečeno, 

skokan zelený není druh, nýbrž hybrid, a to tzv. hybridogenní hybrid, 

protože se díky zvláštnímu typu tvorby pohlavních buněk udržuje 

stále v první filiální (F1) generaci. Konkrétně je možné říci, že samice 

(ač jsou hybridního původu) vytvářejí vajíčka, která nikdy neobsahují 

genetický materiál svého otce. Tato vajíčka však mohou být 

oplodněna rodičovským druhem, z něhož pocházel otec samičky, 

načež se z těchto vajíček vylíhnou opět hybridi, kteří budou klást 

vajíčka s genetickou informací pouze své matky. Toto je však pouze 

základní schéma jevu, který je u skokanů ve skutečnosti mnohem 

složitější. 

Například u skokanů zelených se 

rozmnožování často účastní i samci 

skokana zeleného. Z jiných studií je 

zase známo, že hybridogenní systém 

je u skokanů zelených „neúplný“, říká 

se, že tzv. netěsní. Během vzniku 

pohlavních buněk občas totiž dojde k 

rekombinaci („prohození“) jedné části 

genomu otce s genomem matky, čímž se přece jenom může otec 

podílet na genetickém materiálu svých budoucích vnuků. Další raritou 

je fakt, že skokan zelený se někdy může rozmnožovat i sám, rozuměj 

bez svých rodičovských druhů.  
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Červenka obecná 

Červenka obecná je velká asi jako vrabec domácí. Má kulovité tělo s 

dlouhým ocasem a končetinami a krátkými křídly a zašpičatělým 

zobákem. Svrchu je světle hnědá, zespodu modrošedá a bílá, na hrdle 

a na obličeji má nápadnou oranžovočervenou náprsenku. Oči a zobák 

jsou černé, končetiny šedé. Obě pohlaví se zbarvením neliší, mladí 

ptáci jsou skvrnití a postrádají oranžovou skvrnu. Červenka obecná 

celoročně žije samotářsky, a to v lesích, parcích nebo na zahradách, 

často i ve vyšších nadmořských výškách. Ráda se zdržuje v křovinách 

a živých plotech. Velice často přilétává i na zorané pole nebo se drží 

v blízkosti divokých prasat, kde sezobává vyorané živočichy. Poměrně 

často se objevuje i ve městech. Často poskakuje po zemi a pocukává 

ocáskem a křídly.  

Velice často můžeme díky její 

hojnosti zaslechnout krátké, často 

opakované „tik“, nebo varovné „cií“ či 

„cik“. Zpěv je složený z poměrně 

dlouhých, velice zvučných a 

různorodých melodií. 

Živí se drobným hmyzem a jeho larvami, členovci nebo pavoukovci, na 

podzim u ní hraje důležitou roli také rostlinná strava, nejčastěji 

plody bezu nebo tisu. Sama se nejčastěji stává potravou sokolů, orlů, 

káňat, kun nebo lasic. V Evropě hnízdí od dubna do července.  

Délka těla: 12–14 cm 

Rozpětí křídel: 22 cm 

Hmotnost: 16–18 g 
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10 Super songů na YouTube 
 

1) Justin Bieber ft. Nicki Minaj- beauty and the beat 

2) Iggy Azalea- Fancy 

3) Nicki Minaj- Starship 

4) Katy Perry- Hot N Cold 

5) Jeniffer Lopez ft. Pitbull- On The Floor 

6) Aron Chupa- I’m an albatros 

7) Maska- Cuban Pete 

8) Rammstien- Du Hast 

9) Miley Cirus- Wrecking ball 

10) Adam Levin- Jagger 

 

To je ode mě všechno (zatím)  

 

 

 

 

 

 

Ahoj :-) Určitě někdo z vás hrál ve filmu nebo v divadle a taky v 

reklamě. Kdo v něčem hrál a měl jakou roli, určitě ví, že se musí 

naučit text. Ať je to role 

těžká nebo naopak lehká, 

musí se text naučit. A 

jestli jsi nikde nehrál, 

určitě jsi ve škole musel 

umět nějakou básničku 

nazpaměť. Tady máte 

foto, kdy mě nenápadně 

vyfotil režisér ....... konec. 

 

 

 

 

Veronika Přibylová, 5. A 
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Arnold Schwarzenegger 

Arnold Alois Schwarzenegger (* 30. 

července 1947, Thal, Rakousko) je rakousko-

americký sportovec, herec a republikánský 

politik. V letech 2003–2011 zastával úřad 

guvernéra Kalifornie. Je jedním z 

nejúspěšnějších kulturistů historie. Vyhrál 

nespočet soutěží v kulturistice a silovém 

trojboji – nejcennější jsou jeho vítězství 

Mr. Olympia (7krát) a Mr. Universe (5krát). 

Jako herec hraje zejména postavy tvrdých mužů v akčních filmech, v 

nichž zúročuje svoji vypracovanou postavu. Díky ní byl také v 

Guinnessově knize rekordů označen jako nejdokonaleji vyvinutý muž 

na světě. Dokázal se prosadit ve filmovém průmyslu i přes to, že 

neměl herecké vzdělání. Jeho nejznámější filmové role jsou 

Terminátor a Barbar Conan. V roce 1979 spolupracoval na knihách 

"Arnoldovo formování postavy pro ženy" a "Arnoldova kulturistika pro 

muže". V roce 1985 vydal za svou kariéru nespočet publikací, mezi 

nimi i knihu „Encyklopedie moderní kulturistiky“. V říjnu 2003 se stal 

po mimořádných volbách 38. guvernérem státu Kalifornie. 

Jeho manželkou je Maria Shriverová (nar. 1955), která pochází z 

Kennedyovské dynastie. Její matkou je Eunice Kennedy Shriver, 

sestra prezidenta USA Johna Fitzgeralda, ministra Roberta Francise 

a senátora Edwarda Moorea Kennedyho. 9. května 2011 manželé 

oznámili, že se rozcházejí a že budou žít odděleně. Shriverová opustí 

rodinné sídlo v Brentwoodu.  

V říjnu 2013 vyšla v nakladatelství XYZ kniha pamětí Arnolda 

Schwarzenneggera Total Recall - můj neuvěřitelný životní příběh.  
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Justin Bieber 
 

Tak jako i jiní zpěváci, je tu i Justin Bieber. 

V tomto případě ho ale mnoho lidí nemá 

rádo. Je dost možný, že má výšky jako 

holka, v jeho případě je to normální. Jestli 

nevíte, kdo Justin je, mám tu jeho fotku - a 

jinak, jsem jeho fanynka.  

 

 

 

 

 

 

A to je pro tento školní rok všechno. Krásně si užijte 

prázdniny a zase v září …. 

Nicol Červenková, 5.A 


