


LÍBILO SE MI… 

Ve středu 18. listopadu, 

den po státním svátku 

připomínajícím boj 

studentů za svobodu a 

demokracii a Mezinárodní 

den studentstva, jsme se 

my, deváťáci, vypravili do 

sálu kina Bio Oko odhalit 

původ tohoto svátku.  

Program připravila společnost Živá paměť, která má za cíl 

shromažďovat fotografie a osobní výpovědi osob 

pronásledovaných během 2. světové války. Měli jsme možnost 

zhlédnout dokument s názvem „Zvláštní akce studenti“ 

zachycující listopadové události roku 1939 a následně se 

zapojit do diskuze s jedním z pamětníků a s tvůrci 

dokumentu.  

Celý pořad nám nabídl mnohem osobnější pohled na dějiny, 

než jaký zažíváme ve školních lavicích při hodinách dějepisu. 

:) 

   
 

Adéla Mejdrová, 9. tř. 



CHABERSKÝ MASOPUST 

Masopust se u nás v Chabrech koná každý rok a, proto si každý rok 

užíváme spoustu zábavy. Vždy se převlékneme za něco pěkného jako 

všichni ostatní. Je to zábava, je tam spoustu a spoustu různých 

nádherných masek, na které se každý moc rád podívá. 

Chodí se ve velkém průvodu a 

všude hraje kapela a vepředu 

průvodu jde pan zástupce. 

Někde na vás čeká i menší 

občerstvení, jako třeba čaj 

nebo sušenky.  

V kapele hrají bubny, trumpety, 

činely, a třeba i píšťaly a housle. Pěkně se to poslouchá.  

Během průvodu prochází davem 

dva panáci na chůdách, ti sledují 

lidi a jejich krásné masky, a ještě 

u toho stíhají lidi pobavit různými 

kousky a žertíky.  

Někdo třeba na Masopust 

nepřijde včas, a tak když vidí 

průvod, tak se prostě připojí. Na 

Masopust chodí jak dospělí, tak i děti. No a kdo nechce jít tak 

dlouhou cestu, tak se odpojí a jde domů, nebo čeká u restaurace 

Karel, kde Masopust obvykle končí.  

Masopust se stal tradicí a, proto se každý rok přidá do průvodu i 

během cesty k cíli. Na konci průvodu je někdy i klaun, který rozdává 

sladkosti a čokolády z naší výborné Chaberské cukrárny. U konce 

cesty průvodem je velká možnost zvýraznit svoji masku. Na konci 

cesty se vyhlašují nejlepší 3 masky.  

Eliška Krejčová a Vája Másílková, 5. B 



JAK SI USNADNIT ŽIVOT 

Kája Vlčková, 9. tř. 

Praha  

 

Praha je velké město. Proto je hlavní město ČR. 

Proto má mnoho výhod, jako např.: tramvaje a 

metro, to nemá skoro nikdo, až na pár měst: 

Plzeň, Ostrava, a tak dále. To je vše.  

 

 

 

 

 

1. Také vás štvou reklamy, když hrajete hry na mobilu nebo tabletu? 

Jednoduše si v nastavení zapněte letový režim, když jdete hrát a 

reklamy už se vám nebudou zobrazovat. 

 

2. Mám ráda hudbu, a když je hodně 

nahlas. Když jsem ještě neměla 

reprák, tak jsem si mobil dala do 

skleničky a hudba mi hrála hlasitěji. 

Tak to určitě vyzkoušejte!! 

 

Tobi Klofáč, 3. A 



REKORDY 

Nejstarší kulturistka na světě 
Ernestine Shepherd je 

nejstarší kulturistkou světa. 

Narodila se 16. června 1936 

v tuto chvíli jí je aktuálně 79 

let!! Kulturistice se začala se 

svou sestrou věnovat až po 

padesátce a to zejména proto, 

aby měly hezká těla do plavek. 

Cvičení v posilovně ji však oslovilo natolik, že se jí i její setře stalo 

koníčkem. Nyní je profesionální trenérkou, modelkou a také závodní 

kulturistkou. 

Ram Singh Chauhan je 58-letý 

muž z Indie, kterému náleží titul 

muže s nejdelším knírem světa. 

Svůj knír si od svých 26 let 

neholil, a ten mu po 32 letech 

vyrostl na úctyhodnou velikost. 

Dle zápisu do Guinessovy knihy 

rekordů 4. března 2010 měřil 

jeho knír 4,29 metru. Opravdu bych to nechtěla rozčesávat. On u 

toho tráví 2 hodiny denně… 

 

Největší přírodní prsa na světě má 

padesátiletá Američanka Annie Hawkins – 

Turner z Atlanty. Tento titul byl v 

Guinessově knize rekordů potvrzen již v 

roce 1999. Každé její ňadro váží 14 

kilogramů a velikost její podprsenky je 

72ZZZ.  

 
Adéla Mejdrová, 9. tř. 



NOVÝ BYDŽOV 

Tobík Klofáč, 3. B 

Tobík Klofáč, 3. B 

Město Nový Bydžov se nachází asi 23 km západně od okresního města 

Hradec Králové v okrese Hradec 

Králové. Město se skládá z osmi 

místních částí - Nový Bydžov, 

Chudonice, Stará Skřeněř, Nová 

Skřeněř, Skochovice, Vysočany, 

Zábědov, Žantov. 

 

Zima 

Zima je jedno ze čtyř ročních období nastávajících na celé Zemi, 

vyjma tropických oblastí v blízkosti rovníku. Je obdobím s nejnižšími 

teplotami a nejkratší dobou denního světla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEJLEPŠÍ SILVESTR 

                    

Uf, konečně prázdniny, a dokonce 2 týdny! A kdo by to ještě nevěděl, 

jsem Zuzka. 

Ve středu. Vzbudím se a – co, to máma balí kufry, to je jedno, - jdu 

spát. 

Ale pak mě máma vzbudí a řekne, abych si sbalila. Hmmm, zamyslela 

jsem se, a no jó, vždyť jedeme k tetě, už vím. 

Sbalila jsem pár plyšáků a bonbony. A taky mojí nejoblíbenější 

hračku, štěkajícího pejska! 

Hodila jsem to všechno do batohu, a pak se zeptám mámy: „A jede i 

Dášenka?“  

„Přece jí nenecháme 3 dny doma,“ odpověděla mi máma. Zajásala 

jsem. Přibalila jsem ještě mlíčko, obojek a ještě něco na zub (pro 

Dášenku). 

Pak táta zařval: „Honem do auta, znáte tetu, ta se o nás vždycky 

bojí.“ Nasedla jsem do auta a Dášenka mi ihned skočila na klín. Ještě 



Zuzka Čmerdová, Varja Chutovisina a Marie Klemperová, 3. A 

jsme nevyjeli z naší ulice a chudák  Dášenka si uprdla. Jak jsem 

hladila Dášenku, usnula jsem.  

 Najednou se probudím a uvidím velikou budovu. Táta zastavil - vždyť 

teta se vlastně přestěhovala. Když přijdu dovnitř, řeknu: „Páni, tady 

to je veliký!!!!!!!“ Byla tu celá rodina. Jenže jsme přijeli pozdě, tak 

jsme museli jít spát (já a moje 2 sestřenice a bratranec).  

Něco jsme snědli a něco vypili. Pak jsme šli spát. Moje druhá teta nám 

ještě četla pohádku. Vida, už spím. 

Ráno se probudím, a jdu dolů. Jé! K 

snídani máme párky, a palačinky. 

Odpoledne s mým bratrancem chvilku 

hrajeme šachy, pak si čtu a pak se 

nudím. 

Moje starší sestřenice si spolu lakují 

nehty a já musím být se svým 

otravným bratrancem. K obědu máme 

naštěstí rajskou. 

Pak si povídám pro sebe a najednou: 

BUM! PRÁSK! Co to je? Podívám se z 

okna a - co? Oni už pouští ohňostroje!? 

Vykřiknu, a rychle běžím dolů po schodech. Jé! To je 

nádhera! Zelený,  červený, modrý, žlutý, oranžový, fialový, růžový, je 

tam i můj oblíbený, na konci se vždycky zatřpytí. Připijeme si 

šampáňo, mňam! A pak jdeme spát.  

           

  

 



EOS 

Ahoj, pokud vám rychle vysychají rty, tak vám poradíme značku EOS. 

Je to velmi účinný balzám na rty v různých barvách a chutích. 

Tyto balzámy jsou v kulatých baleních, nebo jsou vyrobené jako 

tyčinkové. 

Napíšeme vám nějaké příchutě těchto balzámů. 

Velmi účinný je Lemon, Watermelon, GrantsBerry, Donut, Christmas 

Orange, Apple, Strawberry Ice Cream, Chocolate, Pear, Coconut. 

Tento balzám na rty můžete koupit skoro v každé drogerii. 

Balzámy se prodávají od 120Kč do 180Kč.  

Ale POZOR! EOS si můžete koupit i falešný, který může vaše rty 

velmi poškodit. 

Všechny stránky, které jsou pravé, poznáte podle toho, že mají ve 

svém názvu slovo EOS nebo balzám!!! 

Ale EOS si můžete vyrobit i vy doma a potřebujete na to vazelínu, 

krabičku ve které se EOS normálně prodává, vosk a nějaký 

aromatický parfém, ale POZOR nějaké parfémy jsou pro vaše rty i 

velmi škodlivé. 

EOS vydává ne jen balzámy, ale i skvělé krémy na ruce!!!  

 

      tyčinkový                   kuličkový                   krém na ruce 

Tak to je od nás vše, tak doufáme, že se vám náš článek líbil a ahoj.  

 

 

Eliška Krejčová a Vája Másílková, 5. B 



Co můžete udělat hezkého pro rodiče, když přijdou z práce 

unaveni? 

Jak už všichni víme, naši rodiče jsou po 

práci moc unavení, než aby si s námi šli 

hrát. Ale VY pro ně můžete něco udělat. 

TŘEBA: uvařit čaj/kávu, uklidit myčku, 

přichystat teplou koupel, připravit 

pohoštění nebo třeba jenom mít 

HOTOVÉ domácí úkoly. 

 

 

 

 

 

ZOBCOVÁ  FLÉTNA 

Někdo hraje na klavír, někdo na 

kytaru. Nás teď ale zajímá flétna. Muže 

být barevná a nemusí. 

Má 12 dírek. Skládá se z: hlavice, 

těla (korpus), a nožiček. Na hlavici má 

zobáček. (Do zobáčku se fouká).  

Někdo si myslí, že se jenom zvedají 

prsty, ale je to trošku složitější. Levá 

ruka je blíž k puse, a pravá dál. U flétny 

se vždycky stojí. (Až na nějaké výjimky). Stojí se rovně. Musíte i 

správně foukat. Do těch vyšších tónů se musí foukat víc, a do těch 

nízkých se fouká horký vzduch, a fouká se méně. 

Čím víc tam máte prstů, tím nižší je tón. Když sundáte hlavici a na 

druhý konec (hlavice) budete zvedat a sundávat prsty, vznikne vám 

ptáček. Trénujte aspoň čtyřikrát týdně. 

 

Veronika Přibylová, 5. A 

Marie Klemperová, 3. A 



NNNááárrraaammmkkkyyy   pppřřřáááttteeelllssstttvvvííí   

Ahojky, znáte náramky přátelství? Pokud ne, tak já vám napíšu, co to 

je. 

1. Náramek přátelství je vlastně normální náramek, akorát je 

z bavlny. 

2. Náramek si můžete koupit nebo si ho vyrobit sami doma, 

3. Náramek dejte jen svému kamarádovi nebo kamarádce, nebo 

prostě tomu, koho máte rádi. 

4. Tento náramek musí váš kamarád nosit do té doby, dokud se mu 

nerozpadne. 

5. Pokud náramek děláte poprvé, koukněte se na internet jak na to, 

nebo si nechte od někoho 

zkušeného poradit. 

6. Netrapte se tím, že vám to ze 

začátku moc nepůjde, uvidíte, že 

za chvíli vám to půjde raz dva. 

A pokud nevíte, jak takový náramek 

přátelství vypadá tak já vám to 

ukážu. 

To je ode mne vše, tak pa. 

 

 

 

Lucie Klemperová 
 

Lucie Klemperová vyhrála 2. místo ve výtvarné umělecké škole. Byla to 

soutěž o nejlepšího domácího mazlíčka. Vyhrála malířský stojan a kilo 

psího jídla.   

 

Vája Másílková, 5. B 

Marie Klemperová, 3. A 



Rozhovor 
Nela Rendlová a Venda Nádvorníková  vyhrály turnaj ve volleyballe a 

tak sem se jich zeptala na pár otázek.  

- Proč jste se rozhodly hrát volleyball?.  

Venda: Hrála jsem ho od 7 let a  pak jsem se zeptala Nely, jestli ho 

nechce začít hrát taky. Začalo nás to dost bavit. 

Nela : Venda mi poradila, tak jsem to zkusila. 

- Co vás na volleyballu nejvíc baví? 

Venda : Všechno 

Nela: Úplně všechno. 

- Na jakém místě jste se umístily? Vyhrály jste něco? 

Venda : Na 2. místě a vyhrály jsme pohár a dvě medaile. 

- Kde se ten turnaj hrál? 

Nela : ZŠ Šutka  

Venda : V Praze osm, SK Kometa. 

- Hrály jste společně nebo proti sobě? 

Venda : Spolu 

Nela : Společně 

- Budete ve volleyballe dál pokračovat? 

Nela : Ano 

Venda : Jasně 

- Čeká vás v nejbližší době nějaký turnaj? 

Nela :  Nejspíš jo. 

Venda : Asi jo. 

- V jakém týmu jste hrály ? 

Venda : V červeném tam se nesmí hrát bagr. 

Nela : V červeným  

- Budete hrát dál spolu nebo proti sobě ? 

Nela : Spolu 

Venda: Pořád spolu. 

- Jste rády, že jste byly na druhém místě ? 

Venda : Jsme dost rády, byl to náš druhý turnaj. 

Nela : Jsme rády hodně. 

- Děkuji za rozhovor. 

Vája Másílková, 5. B 



JJJSSSOOOUUU   SSSLLLAAADDDKKKOOOSSSTTTIII   DDDOOOBBBRRRÉÉÉ   

PPPRRROOO   

VVVAAAŠŠŠEEE   DDDĚĚĚTTTIII???   

Je pravda, že sladkosti mají v sobě spoustu cukru, 

který dětem moc chutná, ale má to i svoji nevýhodu. 

Vaše dítě může být tlusté, jako ta žena. CHUDINKA. 

Nechtěla bych dopadnout, jako ona, ale ona to může 

změnit! 

ALE POZOR!!!! Za rohem číhá i ANOREXIE! 

To je taková nemoc děti, která je smrtelná!  

Na anorexii si dávejte velký pozor! Radím 

vám, ten, kdo je hubený, nehubněte více, ale 

ani moc netloustněte. Stále je otázkou:  

JJJSSSOOOUUU   SSSLLLAAADDDKKKOOOSSSTTTIII   DDDOOOBBBRRRÉÉÉ   PPPRRROOO   VVVAAAŠŠŠEEE   DDDĚĚĚTTTIII???      

(Z pohledu rodičů, kteří mají velmi rozmazlené dítě) 

ANO, sladkosti jsou dobré pro naše děti. 

(Z pohledu rodičů, kteří své dítě chtějí chránit) 

NE, sladkosti nejsou dobré pro naše děti. 

Tak takhle to je. Radím vám, buďte FIT. 

 

 

Vaše Veronika 

  

 

 
Veronika Přibylová, 5. A 



Varja Chutovisina,  Zuzka Čmerdová a Bára Majerová, 3. A 

Obyčejná dobrodružství, 1.díl 
 

Jednou jela Kačka k babičce do Křenov. Už tam byla čtyři dny a moc 

se nudila, protože tam neměla žádné kamarádky. Jednou šla Kačka na 

louku pouštět draka, a potkala tam holku jménem Anetka. Anetka byla 

taky u babičky, neměla jí v Křenovech, ale ve Staňkově.  

A tak jí Kačka půjčila draka, ale Anetce to moc nešlo. A tak ji to 

naučila. Když šli domů, domluvily se, že se zase zítra sejdou.  

 

 

Pokračování příště. 

 

 

 

 



Nicol Červenková, 5. A 

                                                                                   

DUCH 

Duch je 

nadpřirozená 

bytost. Je to 

člověk,  který  

umře. Jsou 

hodně na 

hřbitově. Ale 

můžete je 

potkat i doma a venku, kdekoli, kde někdo umřel. Jsou průhlední, ale i 

barevní. Někdo ducha mohl vidět. Někdo ne. Někdo na ně věří, někdo 

ne. Většinou lidi říkají, že neexistují.  

Já myslím, že duchové existují. Duchové jsou na internetu na hodně 

obrázcích. 

Duch je hodně zvláštní. 

Videa na YouTube jsou 

třeba: PROČ VEŘÍM 

NA DUCHY. Je docela 

hodně videí o tom, 

mluví o tom i hodně 

youtuberů. 

To bylo úplně vše 

z mých zkušeností.  

 

 

 



HISTORIE AUTOMOBILISMU 

Čtenáři a čtenářky dnes vám představím jeden z nejslavnějších 

automobilů historie, a to  Citroën 2CV. 

Ameriku „postavil na kola“ 

Ford T, Velkou Británii Mini, 

západní Německo VW Brouk, 

východní Německo Trabant, 

Itálii Fiat 500 a ve Francii 

tuto práci odvedl Citroën 

2CV. 

2CV bylo malé francouzské 

auto produkované ve Francii značkou Citroën v letech 1948–1990. 

Technická data 

 objem motoru – 375 cm³ 

 výkon – 6,6 kW při 3500 otáčkách za minutu 

 maximální rychlost – 65 km/h 

Motory 1970 

 431 cm³ 

 100 km/h 

2CV bylo oblíbené ve všech vrstvách.  

 

 

 

 

 

 Ivan Rohožka, 9. tř. 



HISTORIE AUTOMOBILISMU 

 

Škoda 440 (lidově nazývaná Spartak, jak se nazýval původní 

prototyp) se začala vyrábět v roce 1955. V roce 1957 se začaly 

vyrábět také vozy se silnějším motorem a označením Škoda 445. 

Roku 1958 přibyla nová karosářská verze, kabriolet Škoda 450. V 

roce 1959 došlo k modernizaci přední nápravy a drobným úpravám 

karoserie, a vůz od té doby nesl označení Škoda Octavia, silnější 

verze Škoda Octavia Super, a otevřená verze se vyráběla pod 

označením Škoda Felicia. 

 

Rok výroby: 1955-1959 

Vyrobeno kusů: 75 417 

Výkon: 29.4 kW (40 k) 

Nejvyšší rychlost: 110km/h 

 

 

 

 

 Ivan Rohožka, 9. tř. 



Bugatti 

Bugatti je francouzská 

automobilová firma, kterou 

založil v roce 1909 italský 

automobilový konstruktér Ettore 

Bugatti v někdejší barvírně 

vAlsaském Molsheimu. Firma je 

od roku 1998 ve vlastnictví 

koncernu Volkswagen.  

Nejdříve sehnal Ettore kapitál na výrobu pěti letadel a deseti vozů. 

Jako první vznikl Type 13, který vynikl ve velké ceně Francie 1911, 

kde porazil mnohem silnější vozy. Nakonec se prodalo přes dva tisíce 

kusů Type 13.  

Nejúspěšnějším byl ze závodních modelů Bugatti Type 35. Známé byly 

také Bugatti Type 41 (Royale), Type 57 (Atlantic) a Type 55.  

Po Bugattiho smrti v roce 1947 byznys dále upadal a výroba 

automobilů skončila v roce 1952. 

. 

 
BMW 

Bmw stojí 3 400 000 Kč, maximální 

rychlost je 250 km/h. 

Nelíbí se mi, že nemá zadní dveře. Což je 

škoda, jinak se mi líbí. 

 

 

 

Jenda Karban, 3. B 

Ríša Rezek, 3. B 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1909
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ettore_Bugatti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ettore_Bugatti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alsasko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Molsheim
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Type_13
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_cena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie


Něco pro dobrou náladu 

Vtipy každého rozesmějí, třeba například tenhle… 

 
To je ale srandovní, že jo. 

 

 
 

 

Kristýna Husáková, 3. B 

Natálka Černá, 6. B 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adéla Horáčková, 6. B 



Varja Chutovisina a Bára Majerová, 3. A 

Kdo ví, odpoví 
 

Čtyři rohy, žádné nohy.     Nejlepší přítel člověka, 

Chodí to? Stojí to?     ale pes to není. 

Co je to?              dveře            Co je to?            postel 

 

Dírky myší         Listy to má,  

všechno slyší.   strom to není, 

Co však vědí,      moudré to je, 

nepovědí.           uši       sova to není.       kniha 

 

Matka mě porodila,      Divné zvíře  

ale pak jsem zase já          vidím v díře 

porodil svou matku.   led           na hlavě má růžky                                                         

              a v rukou nůžky.     rak 

 

Čtyři rohy,        Chodí to 

žádné nohy      okolo chalupy. 

a břicho           Dělá to 

má veliké.             polštář/ peřina     cupity, cupity.         déšť 

 

 

 

 

 

 

 



Počítač 

Počítač je v informatice 

zařízení a výpočetní technika, 

která zpracovává data pomocí 

předem vytvořeného programu. 

Současný počítač je 

elektronický a skládá se 

z hardwaru, který představuje 

fyzické části počítače 

(mikroprocesor, klávesnice, 

monitor, atd.) a ze softwaru 

(operační systém a programy). 

Počítač je zpravidla ovládán 

uživatelem, který poskytuje 

počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení. 

V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské 

činnosti. 

 

Počítačová myš 

Počítačová myš je malé polohovací 

zařízení používané pro ovládání 

grafického uživatelského rozhraní; 

informace o svém pohybu po ploše 

např. desce stolu předává do 

počítače, který je předvádí na pohyb 

kurzoru po displeji. Nachází se na ní jedno či více tlačítek a může 

obsahovat jedno nebo více koleček používaných pro scrollování, 

zoomování nebo pohyb v dokumentu. Na spodní straně myši je umístěn 

snímač pohybu, který je buď mechanický, nebo optický. 

 
Tobi Klofáč, 3. A 



Counter strike – počítačová hra 

Jedná se o souboj dvou týmů – protiteroristické jednotky (dále jen 

CT – z angl. counter-terrorist) a teroristů (dále jen T – 

z angl. terrorist). 

Hráči na konci každého kola získávají podle osobního a týmového 

výkonu peníze (za zabití nepřítele, splnění úkolu, ale i za prohru), 

které využívají k nákupu zbraní a vybavení. Přičemž maximální částka 

na kontě jednoho hráče je většinou 16 000 $. Zabití spoluhráčů či 

rukojmích vede k peněžnímu trestu. 

CS vznikl jako modifikace hry Half-Life od společnosti Valve 

Corporation. Dnes je dostupný v několika plných i neplných verzích. 

Zatímco verze 1.5 a 1.6 jsou vytvořené na enginu hry Half-Life, 

pokračování 

Counter-

Strike: Source 

a Counter-

Strike: Global 

Offensive běží 

na Source 

enginu hry 

Half-Life 2. 

K dispozici je 

i verze Counter-Strike: Condition Zero, což je v podstatě vylepšená 

verze 1.6 rozšířená o hru pro jednoho hráče.  

V roce 2008 vydala společnost Nexon Corporation hru Counter 

Strike Online, která je určená primárně primárně pro asijský trh, 

běží na verzi Condition Zero a využívá systém mikroplateb.  

V counter striku jsou také různé módy. Třeba counter strike cs go. 
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Test Drive Unlimited 2 

Test drive unlimited 

2 je hodně dobrá 

závodní hra, kde se 

můžete projet třeba 

ve Ferrari 458 Italia 

po obřím herním 

světě, který je 

rozdělený na dva 

kontinenty, Ibiza a 

Hawai. Buď sám v ofline modu proti počítači, nebo s kamarádem v 

online modu.  

Aut je ve hře opravdu hodně, od terénních kategorie B a veteránů 

kategorie C, po sportovní kategorie A. A spoustu dalších aut se dá 

jistě stáhnout na internetu. Můžete se na auto dívat z různých 

pohledů nebo zevnitř.  

Hra se dá hrát s klávesnicí, 

joystickem, gamepadem, ale 

nejlepší je to s volantem a 

pedály, jako to hraju já. Ve 

hře ale nemusíte jenom jezdit 

autem, můžete si také koupit 

dům a svoje auto vylepšovat a 

tak dále. Herní peníze se dají 

vydělat mnoha způsoby - 

postupem do nového levelu nebo vyhráním šampionátu.  

TDU 2 je už trochu starší hra, takže se dá hrát i na počítači, který 

není úplně našlapaný. Můžu všem doporučit. 

 

 

 

 Ondra Kadleček, 3. A 



Džungle 

V přírodě, jako třeba v džungli, 

je mnohem více zvířat než 

v obyčejném lese. 

V džungli je například tygr, 

tygra v normálním lese 

nenajdete. 

Ne jenom tygra, ale také pandu 

v normálním lese nenajdete. 

Tato zvířata převážejí do 

ZOO. 

V zoo se o tato zvířata dobře 

starají. 

Ale také klokany, tučňáky a 

slony potkáte v zoo.  

 

 

 

 

 

Náš pejsek se jmenuje Hugo. Je 

mu 1 rok. A má narozeniny v březnu. 

Hugo je německý boxer. Hugo je 

přítulný a roztomilý. 

Hugo má hnědou srst a má bílý 

proužek na čele. 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Vokurková, 3. B 

Viky Hladišová, 3. B 



Mopsíci 

Tato miniatura mastifa 

z Dálného Východu 

vznikla asi v období 1700 

př. n. l., pravděpodobně 

z Číny nebo Tibetu. 

Předchůdci mopse byli 

společníky 

buddhistických lámů. Do 

Holanska byli dovezeni 

v 16. století námořníky 

holandské východoindické 

společnosti a stali se na 

téměř tři sta let 

společníky šlechticů a 

králů. 

 

 
 

 

 

Toto je náš křeček Hryz. Je - chlupatý, 

roztomilý. Má černé oči. A má krááááásnou 

klec.  V ní má - boudu, dvě misky, lahev na 

pití, křídu na obroušení zubů, klícku pro 

jablko, aby si hrál. Ta klec je velice krásná a 

je veliká. 

 

 

 

Maty Pecl, 3. B 

Viky Hladišová, 3. B 



Anakonda 

Anakonda velká (Eunectes 

murinus) je velký had z čeledi 

hroznýšovitých. Anakonda velká 

je nejtěžším hadem světa. O 

anakondě kolují hrůzostrašné historky, amazonští Indiáni ji 

nazývají „Požírač lidí“. Je pravda, že cítí-li se anakonda 

ohrožena, nebojí se bez zaváhání zaútočit i na člověka. To samé 

lze ovšem říci i o jiných, a daleko menších hadech. Anakonda se 

stává kořistí člověka, poptávka po hadí kůži je stále vyšší než 

nabídka. Navíc je anakonda velkou pochoutkou pro místní 

domorodce.  

Potrava 

V potravě není vybíravá, v přírodě loví kajmany, želvy a ryby, ale i 

ptáky, kapybary a jiné savce. V zajetí se krmí savci a ptáky přiměřené 

velikosti. Anakondy jsou schopny ulovit až sedmdesátikilové prase. 

Většinou útočí z vody, ale jsou známy i případy, kdy svou kořist 

napadla ze stromu. Svou kořist tráví několik týdnů zalezlá v různých 

úkrytech. 

Popis 

Má olivově nebo žlutohnědě zbarvené tělo s okrouhlými tmavými až 

černými skvrnami. Od očí se až ke koutkům tlamy táhnou nažloutlé, 

bílošedé nebo načervenalé, černě olemované proužky. Její mláďata 

jsou zbarvena velice pestře. Průměrně dorůstá do délky 5 metrů, 

ovšem může dorůst až do délky okolo 10 metrů podobně jako krajta 

mřížkovaná. Její průměrná hmotnost se pohybuje okolo 250 kg, ale 

nejvyšší doložená hmotnost byla 300 kg. Samice bývají zpravidla 

mnohem větší než samci. 
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Dřevo 
Dřevu škodí lýkožrout. V lesech, kde 

jsou všechny jehličnaté stromy. Když 

jsou mezi nimi listnaté stromy, tak 

tam nejsou lýkožrouti. 

 

Dřevo je 

dřevina. Dá se z něj vyrobit třeba papír, 

parkety.    Truhláři z dřeva vyrobí skříň, stůl, 

židli, dům, podlahu. 

 
 

Chips 

Ahoj určitě znáte Chips, tak já vám tedy o nich něco napíšu. 

1. Chips jsou osmažené bramborové lupínky. 

2. Existují různé chutě chipsů, např. slané, paprikové, šunkové, 

slaninové, kečupové, ale i další. 

3. Ale pozor, pokud máte chipsy moc rádi, nejezte je pořád. Stačí 

jednou za čas. 

Tak a kdo neví, jak chips vypadají, tak já vám je ukážu.:-) 

  

 

 

Tak a to je ode mne vše, tak 

ahoj. 

 

Jenda Karban, 3. B 

Vája Másílková, 5. B 



SALÁT 

Salát je pokrm připravovaný z jednoho či více druhů potravin 

pokrájených na menší kousky a ochucených nejčastěji řídkou zálivkou 

nebo hustší omáčkou 

(dresinkem). Jako surovina k 

přípravě salátů se často 

používá zelenina, dále maso, 

sýr, pečivo, těstoviny, vejce, 

ovoce apod. Salát se podává 

k obohacení hlavního jídla, 

plnější saláty se mohou 

podávat jako hlavní chod. Příprava salátů bývá časově nenáročná a 

podle základní myšlenky chystání salátových mís můžeme při troše 

vynalézavosti do jídla dodat všechny ingredience, které máme rádi. 

Ať do salátu zamícháme k zelenině cokoliv (např. syrové maso), budou 

všechny jeho složky lépe 

odbouratelné díky čerstvé 

syrové zelenině nebo ovoci, 

protože jídlo projde 

zažívacím traktem snáze. 

Velmi praktickou a zdravou 

záležitostí našeho jídelníčku 

jsou bezesporu saláty. 

Většina salátů je považována 

za dietní pokrm, protože obsahuje málo kalorií a zasytí díky množství 

vody a vlákniny. Zelenina, která je hlavní surovinou pro přípravu 

salátů, obsahuje značné množství vitamínů, a proto je tento pokrm 

studené kuchyně považován za základ zdravé výživy. 
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Lukáš Volšický, 3. B 

Halina Pawlowská  

 

Narodila se v Praze a po gymnáziu vystudovala scenáristiku a 

dramaturgii na FAMU. Je vdova, její manžel Zdeněk zemřel v roce 

2013, a má dvě děti, Natálii a Petra. 

V roce 1988 začala pracovat v Československé televizi, později se 

věnovala novinám a publicistice. Od roku 1991 pracovala v deníku 

Metropolitan, potom v deníku Telegraf, v devadesátých letech 

moderovala TV pořady Zanzibar  (cestopisný) a V žitě (později Žito) – 

týdeník složený ze společenských reportáží. Sedm let vedla redakci 

nově vzniklého společenského týdeníku Story, pak založila vlastní 

časopis Šťastný Jim, který vedla do roku 2005. V letech 2004 – 

2005 vydávala časopis Halina TD, později Halina. V roce 2006 

založila nový časopis Glanc.  

Za svoji literární a jinou činnost obdržela řadu ocenění, například v 

roce 1994 Českého lva v kategorii Nejlepší scénář za film Díky za 
každé nové ráno a dvakrát po sobě televizní ocenění TýTý – Pořad 
roku za talk-show Banánové rybičky, kterou Česká televize vysílala od 

roku 1999 do Vánoc 2007. V roce 2010 začala moderovat svoji novou 

talkshow s názvem Mamba show. 

V roce 2005 v televizní soutěži Největší Čech přijala roli obhájkyně 

Jana Wericha. 
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J. K. Rowlingová  
 

Joanne Rowlingová se narodila 31. 

července 1965 v Yate (Velká Británie) a 

pod pseudonymem J. K. Rowlingová je 

známá zejména díky řadě knih o 

čarodějnickém učni Harry Potterovi, ale 

i novele pro dospělé - Prázdné místo. 

Tato knižní série získala celosvětový 

úspěch včetně řady ocenění a prodalo se 

jí více než 400 milionů kopií! Kromě 

psaní knih o Harry Potterovi je 

Rowlingová známá také svým životním 

příběhem, kdy se z života na sociálních 

dávkách stala během pěti let multimilionářkou. Odhad jejího majetku 

roku 2008 byl kolem 560 milionů liber (19 miliard korun) a byla 

ozačena za 12. nejbohatší ženu Británie.  
 
 

Karel Gott 
 

Karel Gott se narodil 

14. července 1939 v 

Plzni a  je nejvý-

znamnější český zpě-

vák populární hudby, 

známý už pět 

desetiletí, s přívlast-

kem „Zlatý hlas z 

Prahy“. 

V mládí se toužil stát 

malířem a po ukončení 

školní docházky se v 

Praze neúspěšně 

pokoušel o studium 



výtvarného umění. Když nebyl přijat, odešel do učení (ČKD) v oboru 

elektromontér. Během učňovských let se věnoval své druhé velké 

lásce – hudbě a zpěvu. Aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. V 

50. letech příležitostně vystupoval zároveň jako zpěvák – amatér a 

účastnil se různých pěveckých soutěží. V průběhu své více než 

padesátileté zpěvácké kariéry Karel Gott 40krát zvítězil v anketě 

Zlatý slavík a 31krát v anketě TýTý!  

 

Jaromír Jágr 
 

Jaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za klub Florida 

Panthers v zámořské NHL. Narodil se 15. února 1972 v Kladně a v 

Česku je spjatý s kladenským klubem, jehož je od roku 2011 

většinovým majitelem. S českou reprezentací vyhrál olympijský 

hokejový turnaj i mistrovství světa. Je obrovskou osobností v oblasti 

sportu a řadí se mezi nejlepší hokejové hráče všech dob! V roce 2005 

se Jágr spolu s Jiřím Šlégrem stal členem prestižního Triple Gold 

Clubu, jenž sdružuje hráče, kteří vyhráli všechny tři hlavní hokejové 

soutěže – Stanley Cup, olympijské hry a mistrovství světa. 

 
 

 

 Adéla Mejdrová, 9. tř. 



Václav Havel 

Byl posledním prezidentem Československa a 

prvním prezidentem České republiky. Než se 

stal prezidentem, byl spisovatelem a 

dramatikem. Je-

ho nejznámější 

divadelní hry: 

Zahradní slav-

nost, Audience, Odcházení. Zemřel 

v roce 2011 ve věku 75 let. 

 

Božena Němcová 

Byla velmi známá česká spisovatelka. Žila 

v letech: 1820-1862, proslavila se zejména 

těmito významnými díly: Babička, Divá 

Bára, V zámku a podzámčí. Některá díla 

byla také zfilmována. 

 

Karel IV.  

 

Nejznámější český král. Nechal 

postavit Karlův most a Karlštejn. Za 

jeho vlády vznikla Karlova univerzita. 

Za svůj život měl čtyři manželky. 

Zemřel v roce 1378. 
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Dnešní móda 

Ahoj, tohle bude článek o dnešní módě, takže 

jdeme na to. 

Horní díly 

Horní díly, takže trika, tílka atd.... Když je teplo, tak si na sebe 

můžete při nejlepším vzít tílko jedné barvy, ale když je zima, vezměte 

si nějaký kabát, který vás zahřeje a vypadá hezky.  

Spodní díly 

A aby vám nebyla zima na nohy, tak si vezměte kalhoty, džíny, 

tepláky, legíny, ale mezi spodní díly patří také sukně spíš pro holky 

v této době jsou velmi oblíbené. 

Obuv a něco na nohy 

Lidé dnes mají rádi i podkolenky, které když je zima příjemně 

zahřejí, a když je zima, tak si vezmeme spíš kotníčkové ponožky. 

Dnes jsou oblíbené hlavně boty VANS, které se nosí, když je teplo. 

VANS jsou i kotníčkové a i vyšší. No, ale abychom se k tomu dostali, 

VANS má spoustu různých vzorů, barev a samozřejmě i velikostí, ale 

kvůli velké oblíbenosti a popularitě jsou většinou dražší. Nosí je i děti 

i dospělí. Pokud nevíte, jak vypadají, rády vám ukážeme obrázek.  

 

 

 

A tohle už je konec, víme, nebylo 

to nějak extra dlouhý, ale už nás 

toho víc nenapadlo, takže čauky! 

 

 

 

 

Eliška Krejčová a Vája Másílková, 5. B 



  

OOO   LLLááásssccceee   

Netušíte, jestli si vybrat 

toho? nebo 

toho?  

Mám pro vás 

jedno řešení, 

které by se 

vám mohlo líbit.  

 

 

Zeptejte se obou kluků: 

1. Nemáte jinou holku? 

2. Máte mě tak rádi, že byste pro mě skočili do ohně? 

3. Kouříš? (pokud vám to vadí). 

 

Pokud váš přítel má jinou holku než jste vy, tak je jasné, že vás celou 

dobu PODVÁDÍ! 

Doufám, že vám moje pravidla pomůžou získat klučičí srdce. 

 

Vaše Veronika. 

 

 

 
Veronika Přibylová, 5. A 



Mars (planeta) 

Mars je čtvrtá planeta sluneční 

soustavy, druhá nejmenší planeta 

soustavy po Merkuru. Je 

pojmenována po římském bohu 

války Martovi. 

 

 

 

Merkur 

Merkur je nejmenší planetou ve Sluneční 

soustavě. 

Planeta Merkur je Slunci nejbližší. Má pevný 

povrch složený z hornin, převážně z různých 

křemičitanů. Ve srovnání s velikostí Země je 

v průměru přibližně poloviční. 

Vzhledem k velké blízkosti 

Slunce je Merkur obtížně 

pozorovatelný. Spatřit ho 

můžeme pouze ve výjimečných 

situacích, zpravidla čtyřikrát 

do roka. V této době můžeme 

planetu najít jako malou 

nenápadnou hvězdičku. 

Merkur je planetou největších teplotních rozdílů. 

Blízkost ke Slunci způsobuje, že se osvětlený povrch 

rozpaluje na teploty, při nichž tají i některé kovy, 

zatímco na neosvětlené části klesá teplota na méně 

než 150 stupňů pod bod mrazu. 



Povrch planety se velmi podobá povrchu našeho 

Měsíce. Je poset tisíci krátery, které jsou 

pozůstatky dávných srážek s jinými 

kosmickými objekty. 

Naprostou vět-

šinu informací o 

povrchu planety 

nám poskytla 

sonda Mariner 

10, která prolétla kolem planety 

v letech 1974-1975. Na rozdíl od 

ostatních planet nemá Merkur 

prakticky žádnou atmosféru. Byly objeveny pouze nepatrné stopy po 

plynném obalu. Vysoká hustota planety naznačuje, že v jejím středu 

se bude nacházet železné jádro. 

 

Tobi Klofáč, 3. B 


