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Hledáme nové talenty!!! 
 
Jen taková menší technická☺☺☺☺. 
Jistě všichni víte, že do časopisu může psát opravdu každé střívko=)).  
Myslím, že když vás baví psát, jakýmkoliv způsobem, není co řešit. Přijďte za 
paní Valešovou do klubu a jednoduše jí sdělte, že byste také rádi psali do tohoto 
časopisu=) Hledáme zejména SPORTOVNÍHO REDAKTORA!!! 
Budeme jedině rádi, když přibereme nového barťáka=)) 
Těšíme se na nové redaktory!!!!!!                                                              Vaši 
 
P.S. Jinak vám všem přejeme dobré počtení a zábavu, pevné nervy v závěru 
pololetí a samozřejmě slušné známky!! 
 
 
 

1) Slovo na úvod…Petra Bílková 
2) Ještě vzpomínky na Vánoce – Vánoce, Vzorný Silvestr, Vánoční dílny, 

Pečení perníčků 
3) Akce klubu, Na Dálné Sibiři – Pavel Veber 3. B 
4) Odkud se berou? – Kristýna Nováčková 
5) Čas – Michal, Josef Maaz 2. B 
6) Seznamka – p. zástupce Jurásek, p. uč. LŠU Osvaldová a Štěpánková 
7) Cestujeme….Rakousko 
8) Žabákovi – P. Hanousková 

  Malý Indián – Karel Štolfa 3. A 
9) Návštěva divadla – 3. C – Michaela Čundrlová, Kačka Šimková 
10) Zima – Karolína Kubátová, 3. B 
11) Kultura – Madonna, The Offspring, Pink Floyd, Red Hot Chilli Peppers 
12) Encyklopedie přírody – Ježek obecný, Lenochod, Deset nejjedovatějších 

zvířat, Orientální dlouhosrstá kočka, Kakadu bílý, Moja –„odhalení“, 
Bernský salašnický pes, Liška polární, vtipy o zvířatech 

13) Sport – Fortuna víkend šampiónů, Fotbal – Radotín žáci 
14) Zábava – hádanky, vtipy, citáty o škole, křížovky, sudoku       

          
 
 



  

 
 
 
 

Pět měsíců 
 

Blíží se 31. leden a spolu s ním pololetní vysvědčení. Ve škole 
vrcholí uzavírání známek, probíhají setkání v trojúhelníku a nastává čas 
zhodnotit uplynulých pět měsíců. Jaké vlastně byly? Zajímavé? Veselé? 
Náročné? Nudné? A co se za několik měsíců událo v našich životech? 
Byli jsme šťastní, či nešťastní? Někdo se třeba zamiloval, jiný odmiloval, 
někdo se přistěhoval, jiný  odstěhoval a někdo se začal učit, jiný 
propadat. Pět měsíců v životě člověka je dlouhá doba a záleželo na 
každém z nás, jakým způsobem jsme s nimi naložili. 

 Život máme za všech okolností ve svých rukách. Je pouze na nás, 
zda budeme žít naplno jeho každou vteřinu, nebo přežívat ze dne na den. 
A toto pravidlo platí také ve škole. Záleží pouze na jednotlivci, zda se 
chce naučit něco nového,nebo, zda se nic učit nechce. Samozřejmě, ne 
vždy vyjde všechno ideálně tak, jak bychom si představovali. A každý 
nezvládne pracovat za všech okolností na samé výborné. To ale vůbec 
nevadí. Důležitější je možnost pokusit se o to. Každým pokusem, každou 
novou zkušeností poznáváme více sami sebe, své možnosti, svá silná i 
slabá místa. Proto využívejme nabízené šance a berme školu nejen jako 
místo nových vědomostí, ale i nových životních zkušeností. Rozmysleme 
si také, jakým způsobem svůj život žijeme, jak se chováme ke svým 
kamarádům, rodině, známým či učitelům. Vše se nám vrátí, v dobrém i 
v tom horším.  

 

 
    
                                                                                    
Petra Bílková 



 
 
VÁNOCE VÁNOCE VÁNOCE VÁNOCE VÁNOCE  
 
 

Hned jak jsem se v jedenáct hodin ráno vzbudila, tušila jsem nedobré události. Z toho důvodu 
jsem se rozhodla oddálit vstávání do katastrof, opět jsem si tedy přetáhla peřinu přes hlavu. 
Smůla se však nedá lehce ošálit, ihned poznala, že její oběť je již vzhůru. Do hodiny 
přispěchala a připravila mi nepříjemné znovuprocitnutí. Kočka pronásledovaná mým malým 
bratrem mi vtrhla nepříčetně do pokoje a shodila dosti drahou vázu z Řecka. Prudce jsem se 
posadila a zjistila, že jsem si úplně přeležela pravou stranu zad a jen s obtížemi jsem z pokoje 
vyhnala oba nezbedníky. Nechci vyčítat všechny drobné nehody, které mě ještě během dne 
potkaly, aby mě někdo neoznačil za lháře nebo za věčně nespokojeného ňoumu. Považuji 
však za nutné zmínit to nejhorší a tak obhájit svou averzi vůči svátkům klidu a míru.  

Do pokoje vešla maminka a upozornila mě, že zanedlouho nás oblaží svou návštěvou 
mí prarodiče. Věděla jsem, co to znamená – skousla jsem tedy zuby a znechuceně čekala až 
uslyším babiččinu oblíbenou gramofonovou desku, nesoucí název Bílé Vánoce s Karlem 
Gottem. Nemohu si pomoci, avšak koledy jsou dle mého názoru přežitek dávné křesťanské 
propagandy, ostatně stejně jako celý 24. prosinec – počínaje půstem, noční mší konče – 
mimochodem nevím, co na tomto aktu kázání revmatického kněze a poslouchání zpěvu 
nemocí ochraptělých věřících shledávají lidé tak magického a tajemného. Snad však existuje 
nějaká vyšší moc, která sleduje, zda se postíme nebo ne, jelikož poté, co jsem se na protest od 
rána přejídala všemi možnými lahůdkami mě bolel žaludek a vůbec jsem se necítila valně, 
nevylučuji, že se na mém stavu podepsal puch ze smaženého kapra.  

Prarodiče dorazili, Štědrovečerní večeře mohla začít. Můj malý bratříček se již nemohl 
dočkat a neustále při jídle opakoval Ježíšek. To babičku viditelně rozčilovalo a na posedmé  
dala do výčitky (totiž, že při jídle se mluvit nemá) tolik důrazu až jí zaskočila kost. Babiččin 
přítel duchaplně vstal, a přestože ji do zad bil tak svědomitě až jí vyhrkly slzy, dušení 
nezastavil. Maminka jí tedy vzala za ruku a odvedla do auta, smykem se rozjela do Motola. 
Bratr si ze smutné události nic nedělal a jelikož číst neuměl, rozbaloval jen největší dárky. 
Vrátila jsem se ke stolu a nechápavě pozorovala talíř, ze kterého večeřela babička. Leželo tam 
kuřecí stehýnko – to jí maminka usmažila, protože babička ryby nikdy nejí. Upozornila jsem 
na to babiččina přítele i matčina manžela, byli neméně překvapení. Za několik minut se vše 
objasnilo. Obě ženy se vrátily ve velmi dobré náladě. Zasypali jsme babičku otázkami. 
Vysvětlila nám, že v krku se jí vzpříčilo sousto lepkavé kuřecí kůžičky. Rozkašlala se, 
nedostala se však k tomu aby se napila, jak chtěla, protože jsme ji usilovně bili a nato odtáhli 
do auta. Teprve tam se napila destilované vody, která ležela pod sedadlem, pokračování 
v jízdě do nemocnice už tedy nebylo nutné. To vypověděla a znovu se hlasitě rozesmála. Mě 
její vyprávění příliš nepobavilo, jelikož mi bylo špatně evidentně víc než jí a to jsem se ani 
nedusila. Když jsme šli prarodiče vyprovodit,  postarala jsem se o tzv. zlatý hřeb večera. Na 
namrzlých schodech jsem uklouzla a opravdu bolestivě si narazila levou stranu zad. Kdybych 
byla optimistou jistě bych si vážila toho, že bolest zad je tím na obou stranách vyrovnána. 
Ovšem já jím nejsem, proto jsem jen zamumlala: „Nesnáším Vánoce.“ 

 
 

 
Jestliže máte podobnou příhodu, nebo naopak máte Vánoce rádi a potkalo vás něco příjemného, napište mi 
prosím na kikynka.nova@seznam.cz  



 

 

 
  
Jestli se hodlá n ěkdo tento článek číst, cht ěla bych jen upozornit, že to nepíšu 
v ŽÁDNÉM p řípadě z důvodu ,,šplhání´´. To bylo jen takové upozorn ěníčko☺☺☺☺.  
Silvestr každého žáka základní školy by m ěl být následující: M ěl by být s rodi či 
a s babi čkou a s d ědou v obývacím pokoji a vypráv ět si vše od toho, co se u čí 
právě ve škole, až po to , co bude další den k ob ědu. Měl by maximáln ě pít 
rychlé špunty nebo, ale to už je fakt v nouzovém p řípadě, vaječný ko ňak. A p ři 
přípitku si nikdy nevezme do ruky sklenku červeného…No to by ani vlastn ě 
nikoho nenapadlo pít takovou …….. fujky fujky, že j o?!  
Jednoduše si myslím, že d ěti z prvního a hlavn ě z druhého stupn ě alkohol 
vůbec nějak poslední dobou nemohou ani cítit…. Sleduji to t řeba na svých 
kamarádech. Ptala jsem se jich, co pili na Silvestr a a oni s klidným sv ědomím 
hrdě řekli nahlas: ,Maminka koupila moc dobrý džus, myslí m, že to byl 
pomeran čový džus´.  
Takových odpov ědí byla celá t řída, která z v ětšiny trávila Silvestra s rodi či a 
příbuznými v obývacím pokoji a zpívali radostn ě písni čky na celý pokoj. Také 
se mi s nadšeným výrazem ve tvá ři svěřovali ( kluci i holky), že lepšího 
Silvestra snad nikdy v život ě nezažili!!! 
Možná, že tak úžasn ě vzornou t řídu, jako je ta naše, už dlouho škola Radotín 
dloooouho nezažila a nezažije…. Budou na nás vzpomí nat jako na úžasné d ěti 
abstinenty. Ale zp ět k tématu. 
Nechci zde vyzdvihávat pouze naší skv ělou a super t řídu, ale m ěla bych také 
upozornit i na jiné, ale ne tak parádní, t řídy naší školy.  
Určitě bych se mýlila, kdybych řekla, že ,,kalily´´ n ěkde jinde a s n ěkým jiným 
než třída 9.A……Jist ě byly také st řízlivé, jako práv ě má třída… 
Celkov ě alkohol je p ěkný blevajz!! Tedy až na ty rychlý špunty, ty jsou fakt 
třída! Na rychlý špunty n ějaký rumík nebo nedej bože zelená prost ě nemá!  
Ale to tady v ůbec nemusím nikomu z druhého stupn ě vypráv ět…akorát možná 
těm prv ňákům je t řeba něco rad ěji p řipomenout, člověk nikdy neví, na č mají ty 
velké tašky a hluboké postranní kapsy…co do nich as i dávají?? No malinová 
šťáva to nebude!! To bude tutov ě nějaká již zmi ňovaná fujtajblovka ☺☺☺☺ .  

                                 K.Čížková IX.A 



                                      
 

Snad každý ví, co se dělo 1. prosince v naší škole…Pokud se najdou i tací, 
kteří nevědí, řeknu to ještě jednou….Dne 1.12.07 se konaly, jako přeci každý rok, 
Vánoční dílny, které jsou rok od roku lepší a lepší. Natěšení a na kost zmrzlí 
návštěvníci stepovali před zavřenými dveřmi již před devátou hodinou a jakmile je 
paní Valešová vpustila jako dravou zvěř do tepla, hned se jim začaly zamlžovat 
brýle a červenat líčka… 

Vstupné bylo opravdu téměř symbolické a myslím, že cena odpovídala 
úžasným výtvorům, které maminky a děti, tetičky a další vytvářeli…  
Možná se hodí napsat, co vše jste si mohli na této akci vytvořit… 
Hned jsem si teď vzpomněla na kouzelné představení žáků 2. B. Jejich krásné 
zpívání znělo celou školou. Představení se jmenovalo „Co ovečka nenapsala.“ Také 
si vzpomínám na voňavé medové plásty, ze kterých pak vznikaly krásné, 
nepřehlédnutelné svíčky. Velmi mě zaujaly také drátěné ozdoby, které se dětem 
velmi povedly. Myslím, že děti si nejvíce pochutnaly na perníčkách, jejichž vůně se 
linula po celé chodbě až ke kabinetu pana učitele Jirsy. Opravdu překrásná díla 
vznikala v jedné z učeben, kde se tvořily svícny, které pak  úžasně svítily díky 
čajovým svíčkám, které se poté do svícnu vložily. Velmi praktické mi přišly 
taštičky s vánočním motivem. Do nich si pak děti mohly uložit přáníčka, která byla 
také moc krásná…. Bylo ještě mnohem více výrobků, ale paní Valešová sem 
potřebovala dát ještě fotografii, takže to rychle ukončím☺☺☺☺. Ještě se hodí napsat, že 
pomáhalo spoustu šikovných rukou..pomáhaly hlavně deváté třídy a také určitě 
spoustu pomocníků z jiných tříd…doufám, že takových akcí bude víc, jelikož 
perníčky se moc povedly☺☺☺☺. 

                                                         K. Čížková 9.A 
 
 

  



 
 
 

 
                                                                                                                           
Dne 12.12. se na 2.stupni konalo pečení perníčků. 
Když jsme se sešli, bylo nás 19,  tak že jsme překonali minulý rekord 12 
lidí.☺☺☺☺ Paní Valešová nás rozdělila do 5 skupin a dali jsme se do práce.  
Já a Kristýna jsme ještě také dělaly polevu. Ostatní si rozváleli těsto a 
začali vykrajovat    stromečky, komety, podkovy, andělíčky, hvězdičky, 
zvonečky a srdíčka. Za chvilku byly plechy plné a peklo se o stošest. 
Museli jsme si perníčky hlídat, aby se nám nespálily (některé byly přece 
jen lehce přičmoudlé...). Jak se nám perníčky pekly, provonělo to celou 
kuchyňku. Vonělo to tam hlavně skořicí a hřebíčkem. Potom nám Paní 
Valešová naplnila igelitové sáčky bílkovou  polevou a začalo se zdobit. 
Některým pytlík praskl a vyteklo jim toho moc, ale přesto se všem 
perníčky moc povedly. Všechny jsme si naskládali do krabiček a pomalu 
se vydali k odchodu. Dříve než jsme ale odešli, bylo toho na uklízení až 
nad hlavu. Vše jsme umyli a šli domu. Určitě perníčky všem moc 
chutnaly, mně osobně ano.☺☺☺☺. Už se těším na další pečení perníčků. 
  

 
  

 
                                                                                                                 Tereza Šnajdrová, 6. A 
           



 
 

Tato soutěž se konala 16. 1. v klubu Klíč. Sešlo se nás tu celkem 8 dvojic. Paní 
Valešová nám vysvětlila pravidla a rozdala papíry s 20 otázkami, na které jsme (bez 
napovídání) odpovídali a snažili se trefit správné informace o kamarádech, kteří naopak 
psali o nás. Nejhůře nám šly otázky: Jaké má nejoblíbenější jídlo? Kam jezdí na 
prázdniny? Co bude chtít dělat po škole? Naopak šly nám otázky: Jaké má sourozence? 
Jaké má rád jídlo? Jakou má nejoblíbenější hudební skupinu? Nejvíce jsme se nasmáli 
porovnávání výsledků, když jsme se dozvěděli, co naši kamarádi napsali.☺ Potom paní 
Valešová vyhlásila vítěze. První 3 místa dostala diplom a cenu (společenskou hru) a 
ostatní, co se neumístili, dostali ceny útěchy, a tak nikdo neodešel s prázdnou☺ 
Umístění nejlepších: 
1. Anička Honsová a Tereza Gazdová 
2. Anička Tůmová a Míša Krausová 
3. Aneta Juránková a Tereza Šnajdrová                                 Tereza Šnajdrová, 6. A 
 

      
 
    
                       
 



Výlet do Národního muzea 
Právě se konal výlet do Národního Muzea. 

Začalo to tak,že jsme se sešli ve školním klubu.Na výlet se nás sešlo šest-Katka,já,Terka,Lucka a 
ještě dvě holky který neznám…Ze školního klubu jsme šli na vlakové nádraží, kde jsme jeli až na 
Hlavní nádraží. Na Hl. nádraží jsme přestoupili na metro a jeli jsme na stanici Muzeum, kde jsme 

vylezli z metra přímo u Národního Muzea.Před muzeem paní učitelka Valešová udělala pár 
snímků ze svého věrného fotoaparátu.Vešli jsme do muzea a hned jsme zamířili k šatnám, kde jsme 

vydali svoje oblečení.I hned jsme šli si něco koupit do krámku se suvenýry.Já jsem si koupil 
pohled,který jsem náhle ztratil(škoda peněz)…Konečně jsme šli k výstavě, tam byli dva 

pánové,kteří po paní učitelce chtěli lístky, které zakoupila u pokladny, tak ona jim je dala ,ale 
pánové jí je naštěstí vrátili, takže jsme mohli postupovat dále do muzea.Šli jsme na novou 

výstavu,nevím jak se jmenovala (Stopy lidí – pozn. IV), která byla zajímavá a super,ale předtím 
jsme na schodech udělali pár snímků.Hurá ,už jsme tam vešli jsme do expozice velikánskou 

nohou.Bylo to úžasný, prošli jsme pouští,normální místností se zeměkoulí,válkou,městem,prošli 
jsme se také po lodi a po Měsíci.Bylo to moc zajímavé, hlavně to město, tam jsme viděli chirurgii a 
jak někomu pitvají koleno.Jsme venku, paní učitelka nás rozpustila po muzeu, s tím, že se sejdeme 
u šaten ve čtyři hodiny.Já jsem šel s Katkou,Terkou a Luckou. Holkám jsem cestou vysvětloval, co 
je to tasemnice- holky to tak zaujalo,že jsme tu tasemnici hledali po muzeu.Nikde nebyla, nenašli 

jsme ji, asi utekla, škoda. V 16:00 sešli jsme se dole u šaten a domluvili jsme se, že skočíme do 
Mekáče(M´cdonald).Tak jsme tam skočili, Katka si dala 2 malé Coca coly a kuřecí Nigerky,já jsem 
si dal skořicovo-jablkovou zmrzku - byla výborná a ovocný pytlíček, nic moc, paní učitelka si dala 
kafčo,ostatní holky nevím, co si daly,ale stálo to za to…Najedli jsme se a odešli jsme na metro a 
zase na Hl. nádraží, kde jsme přestoupili na vlak.Čtvrt hodiny jsme jeli vlakem a dobře jsme se 

bavili, no alespoň já…Myslím, že tenhle výlet stál za to, alespoň jsem se cestou málem neztratil 
jako minulý  výlet na Lovce mamutů, také do Národního Muzea…☺ 

                             Napsal:David Oktábec 7.A 

       
 
 

                      





Odkud se berou? 
 
 
Máte rádi Romy? Araby? Vietnamce? Lidi? Na kolik z položených otázek jste 
odpověděli ano? Tyto otázky nejsou nijak nové a nereagují na nastalou situaci. 
Rasismus a nesnášenlivost kvetly v každém historickém období a kdoví, zda 
tomu bude v budoucnu jinak. V tomto článku prosím nehledejte jasné odpovědi, 
jelikož jsem si sama nedokázala zodpovědět nesnáším-li nesnášenlivé jedince. 
Napíšu-li, že je nesnášenlivost vždy špatná, najde se někdo, kdo bude odporovat. 
Napíšu-li, že nesnášenlivost je dobrá vlastnost, setkám se se stejnou reakcí. Kde 
je však kompromis, lze jej učinit v tak citlivém tématu? Nedavno jsem četla 
studii jakéhosi sociologa, cituji: Když potkáte krásné blonďaté děvčátko, 
usmějete se na něj. Prochází-li kolem vás romské dítě, raději se odtažitě držíte 
dál. Článek končí poznámkou, že sám autor by se zachoval podobně. Vzbouřila 
jsem se. Co vy? Máme totiž přátele – to jsou Romové, jsem zvyklá je vídat a 
nijak mě tedy neohromují. Něco na slovech sociologa však bylo a já si to ověřila 
po té, co jsem si představila, že jsem sama romským dítětem, usmívala bych se 
na sebe do zrcadla či bych raději byla bílá jako většina mých známých? Jistě se 
najdou děti, které se se svým postavením ve společnosti vyrovnají lépe – je jich 
ale menšina, zůstává tak smutnou skutečností, že naše bílá společnost to 
ostatním neusnadňuje a ani se nesnaží. Nejvíce zarážející je podle mého názoru 
fakt, že již děti ve škole šíří vtipy o spoluobčanech jiných národností, 
pomlouvají je a špiní. Zmíníte-li před prvňáčkem slovo Cikán, jaké budou první 
asociace? Vyzkoušela jsem to u našich známých, jejichž syn navštěvuje první 
ročník ZŠ. Kradou, nosí u sebe kudlu, nemám je rád. To říká nezkušené dítě, 
vymyslelo si to snad, nebo jen reprodukuje slova svých rodičů, kteří mají často 
s menšinami stejnou úroveň zkušeností jako jejich ratolesti. Můžeme nějak 
pomoci při osvětě a vyvracování těchto bludů? Z vlastní zkušenosti vypovím- 
není to nemožné, ale z mé pozice dítěte je přesvědčovat otce, který na mne křičí 
a hrozí rozpřaženou dlaní, těžké a narážím. Chtěla bych však všechny, kdo čtou, 
vybídnout ať si vytvoří svůj vlastní názor na základě prožitých událostí, ne 
z doslechu. Je důležité nepodřídit své svobodné uvažování rasismu, tím pádem 
neomezit svobodu ostatních.  Nejdůležitější však je mít rád sám sebe a svůj 
názor- jedině tehdy za ním můžete stát a obhajovat. Máte vůli začít mít rád? 
 
 

                                                                            Kristýna Nováčková, 9. A 







 
 
 

                      Rozhovor s ....  
           ... novým panem zástupcem  

- Jaroslavem JURÁSKEM 

 
1) Jak se Vám líbí na naší škole?  

.... Zatím líbí ....  
 

2) Vy jste z Moravy , jak se tam slaví Vánoce?  
.... Úplně stejně jako v Čechách ....  
 

3) Jak dlouho jste žil na Moravě?  
.... Celý život ....  
 

4) Co Vás přivedlo sem k nám, do Radotína?  
.... Konkurs na zástupce a stěhovaní .... 
 

5) Kde bydlíte? 
.... V Hostouni (kousek od Ruzyňského letiště) .... 
 

6) Jak dlouho jste v Praze?  
.... Od prázdnin ....  
 

7) Taková nepovinná otázka , kolik Vám je?  
.... 41 ☺ ....  
 

8) Jaké jste měl dětství?  
.... Sportovní (kanoistika) .... 
 
 



 
9) Máte nějaké sourozence?  

.... Bratra .... 
 

10) Máte děti?  
....  ano, 2 kluky a holčičku – Martin (18),  Honza (15), Amálka (2)  
 

11)         Jak jste se dostal do školství? Chtěl jste vždy pracovat ve 
škole? 
.... Ne, ze základky jsem šel na elektroprůmyslovku, a ve 4. 
ročníku jsem se rozhodl jít studovat na VŠ (fakulta tělovýchovy 
a sportu) . V 9. třídě jsem nevěděl, co dělat ....  
 

12)  Líbí se vám práce zástupce ředitele? 
.... Zatím jo .... ☺ 
  

13)  Jaké jste měl dříve zaměstnání? 
.... Dřív ve stavební firmě (po vojně) .... 
 

14) A jak jste spokojený se svojí třídou?  
.... Bez komentáře (smích) ....  
 
 

       
 

 
 

                                                             Monika Kučerová a Míša Skalová , 9.B  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.uč Osvaldovou nikdo kromě nás (asi) nezná, je to učitelka na ZUŠ Klementa Slavického 
Obor: Výtvarná výchova. P.uč je strašně hodná  takže menší nabídka - nechtěli byste taky 
chodit s námi na Výtvarku? (Protože je ve čtvrtek ohrožení, jelikož je nás tam strašně málo a 
pak bychom měli toho zlého učitele….☺ kdybyste chtěli, tak my vám to zařídíme ☺) 

 
1. Jakou školu jste vystudovala? 

Vysokou ještě nemám, ale pořád studuji. Střední školu mám , Střední umělecko-
průmyslová . 

2. Jaké výtvarné techniky vás baví ? 
Samozřejmě všechny, nejvíc Počítačová grafika, malba olejovými barvami. 

3. Co pijete nejradši ? 
Alkohol moc nepiju. Ale mám ráda domácí bezovou šťávu.(Zuza:jóóóóóó, já taky!) 

4. Kde bydlíte ? 
            Ve Velké Chuchli ☺☺  

5. Co ráda jíte ? 
            Těstoviny a rajčata ☺☺ 

6. Co naopak nemáte Ráda?? 
Syrové okurky!!!! Třeba v salátě tak je vyndávám  ☺☺ 

7. Jaký předmět vám nešel a nebavil ?? 
Matika !!! 
Zeměpis!! 

8. Který předmět vám šel a bavil ? 
Výtvarka , jak jinak 

9. Co posloucháte za hudbu ? 
Já mám ráda Balkánskou a Irskou hudbu ::)))) 

10. Máte nějaké zvíře ? 
Mám pejsky, ale ti zůstali u mých rodičů, ale když přijedu za rodiči, tak mě vždycky 
vítají. 

11. Jaká je nej barva ? 
Hnědá, béžová, zelená 

12. Co se vám líbí v Radotíně ? 
Samozřejmě ZUŠ (kam chodíme) ☺ A taky hodní lidé. 

13. Kde všude pracujete ? 
Tady u vás v ZUŠ, v praxi ZŠ Petřiny , Literární kavárně a taky v UNICEF!! Tak to je 
už všechno ☺ 

14. Chodila jste do tanečních ???? 
Jasně, chodila (a moc ráda) 

15. Máte přítele ????? 
Ano, kudrnatého a modrookého ☺☺☺:))) 

 
Děkujeme za rozhovor!                                      Anna Faltysová a Zuzka Hübnerová, 6.B 
 



 

Rozhovor s paní u čitelkou Št ěpánkovou  
 
 

 
1. Jak dlouho pracujete v LŠU ? 

Od roku 1998 učím v Radotín- tedy 9 let, ale  celkem vyučuji 39 
let v oboru. 

2. Na jaké hudební nástroje učíte hrát ? 
V Radotín učím hrát na zobcovou flétny a akordeon. 
      Na státní konzervatoři vyučuji pedagogickou praxi výuky na 
akordeon. 
3. Jaké máte záliby kromě hudby ? 

Ráda fotografuji, mám také velký fotografický archiv, mám okrasnou 
zahrádku, ráda čtu , chodím pěšky a ve volných chvílích se věnuji vnučce………. – 
je to moje nabíječka -  nabíjí mě pozitivní energií. 

4. Jaký předmět Vás ve škole bavil? 
Hudební výchova, český jazyk, s matematikou to bylo horší. 

5. Složila jste  někdy nějakou písničku ? 
Písničku jsem nesložila. 

6. Jaká je Vaše nejoblíbenější skladba? 
Mám ráda všechny žánry a z každého si umím vybrat něco zajímavého.  Oblíbený 
mám např. Valčík na rozloučenou. 

7. Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo ? 
Svíčková s knedlíkem, ale miluji i polévka také fandím zvěřinovým pokrmům, 
protože můj manžel je myslivec. 

8. A jaké jídlo nemáte ráda ? 
Nemám ráda tučná jídla.  

9. Jakou jste vystudovala škola ? 
Státní konzervatoř v Praze. Studovala jsem obor akordeon u PhDr. Josefa 
Smetany a obor zobcové flétny u prof. Karla Klementa. 
Pikolo sopranino, sopránová, altová, basová 

10. Jakou barvu máte nejraději? 
Světlé veselé barvy nebo kombinaci černo-červená. 

11. Jaká zvířátka máte nejraději? Máte nějaké doma? 
Měli jsme pudla Toy, vážil 1 a ½ kg a byl stříbrný, vnímavý a strašně rychlý. 

12. Kam nejraději chodíte ? 
Ráda chodím do divadla, na koncerty, ráda chodím do přírody. 

13. Proč jste si vybrala L3U Klementa Lavického? 
Protože je zde výborný pan ředitel, v té době mě potřeboval, stojí o mě a tak tu 
jsem a pokračuji ve spolupráci. Moji žáci se zúčastňují soutěží, získávají ceny za 
umístění a dokáží absolvovat, začleňuji žáky do komorní hry. 
 
Děkujeme za rozhovor! 
 
V Radotín 12.12.2007 v Koruně              Anna Faltysová, Zuzka Hübnerová,  6. B 
 
            
       







MALÝ INDIÁN 
KAREL ŠTOLFA 

 

Byl jednou jeden malý indián a ten byl velice šikovný. Byl ozbrojený 
malým nožíkem a malou flintou. Jmenoval se Roy. Ten si uměl poradit 
v jakýkoli  situacích. Jeho rodiče bydleli v malém srubu na kraji lesa a on 
samozřejmě s nimi. Byl velice zdatný, silný a ve sporech prchlí. Jeho rodina 
hladověla ale zase ne moc. Byl ozbrojený flintou protože měl své rodině 
zastřelovat zvířata aby se měla jeho rodina a sám on něčím živit. Také věděl 
jedno tajemství které se nesměl nikdo dozvědět. Jenom jeho rodiče. A také 
kvůli tomu to chtělo hodně neznámých lidí vědět. To tajemství bylo takové 
to: nikdo nikdoučký se nesměl dozvědět co se nachází za dírou ve vodopádě. 
A také když tuto informaci z něj chtěl někdo vypáčit vypadalo to asi takhle: 
Řekneš mi prosím, prosím, prosím, prosím, prosííííííím co se skrývá ve 
vodopádě a jak se tam dostanu? Budu tě zásobovat jídlem i celou tvoji 
rodinu! Přísahal někdo určitý. A odpověď zněla: Ne! A žadonilo se dál. On 
malý indián Roy nebyl žádný tupec. On, ty co slibovali hory, doly, černý les 
prostě jednoduše prokoukl.  Ale potom si jeden člověk zlý člověk jak by ta 
informace šla z malého indiána vypáčit. To bylo takhle: Malý indián šel 
zrovna lovit lesní zvěř pro svou rodinu. Ulovil jelena a když byl na cestě 
domů tak ho přepadl jeden zlý člověk. 
Dal mu jednu pěstí do obličeje a odvlekl ho kamsi k jeho chatě. Až se 
unesený Roy probral začal na něj jakýsi zlý člověk řvát: TEĎ MI 
OKAMŽITĚ ŘEKNEŠ CO JAKÉ TAJEMSTVÍ SE SKRÝVÁ V CHÝŠI U 
VODOPÁDU A JAK SE TAM DOSTANU!!!!!!! Roy byl úplně klidný a 
říkal: Zdá se že jste dost nešikovný na to jak z někoho vypáčit informaci! 
Zlý člověk říkal: Ty jeden..... Co si to dovoluješ ty jeden drzoune slizká! 
Já nejsem žádný slizoun!!! Říká naštvaně Roy. S tebou je pěkná práce! Budu 
tě mučit strašným zvukem abys mi to řekl! Řval zlý člověk. Šel do obýváku a 
až přišel držel v ruce obrovské činely. 
To tě naučí nedržet jazyk za zuby! A začal třískat s činely o sebe. Ale Roy se 
nenechal jen tak mučit. Ano, byl to nepříjemný zvuk ale na konec ho vydržel. 
A asi za sedm minut hlasitého třískání činelů se zlý člověk unavil a upadl na 
zem do hlubokého spánku. Mezitím Roy rukou dosáhl na nožík, přeřízl lano 
kterým byl obvázán, a byl osvobozený. Vzal mrtvolu jelena a běžel co 
nejrychleji domů. Rodiče už měli hlad a až přiběhl Roy, měli velkou radost 
protože byl pryč asi 3 hodiny. 













           
 
 

Životopis hvězd…                               Madonna 
                                               * 16.8. 1958          Bay City, Michigan, USA 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Celým jménem Madonna Luise Veronica Ciccone, měla tři sestry a čtyři bratry. 
Když jí bylo 6 let, zemřela jí matka na rakovinu.      
  Aby získala peníze pro svůj start na cestě hudebního šoubyznysu, za 
kterým si bezmezně šla, pracovala občas jako modelka pro erotické časopisy. 

Díky obrovskému rozvoji videotechniky v 80.létech Madonna dobyla svět. Díky 

extravagantním kostýmům a svému šarmu, který ve videoklipech byl vidět ještě víc. V té 

době se z Madonny stala nejpopulárnější zpěvačka světa. V současnosti žije ve Velké 

Británii se svým manželem, Guyem Ritchie, se kterým  má dvě děti.  

V září 2006 adoptovala v africké zemi Malawi t řináctim ěsíčního chlape čka 

Davida Bandu.  

I přes to, že 16.8. tohoto roku oslaví Madonna své 5O. narozeniny stále zpívá a vydává 
alba. Za svou asi třicetiletou kariéru má za sebou téměř 15 alb .  

To je Madonna, největší populární  zpěvačka světa . 
 
 
 
 
 
        Nicole Gruberová, 6. A 
 







                 
   Red Hot Chili Peppers 
 
Americká čtveřice Red Hot Chili Peppers vznikla v roce ´83 a od počátku si koledovala o problémy s 
americkými úřady ně. Zpěvák Anthony Kiedis (1.11.´62), baskytarista Flea (vl. jm. Michael Balzary; 
16.10.´62, Melbourne, Austrálie), kytarista Hillel Slovak (13.4.´62; Haifa, Izrael) a bubeník Jack Irons 
(18.7.´62).První bezejmenné album čtyřka natočila v roce ´84 bez Slovaka s Ironsem (ex-Pearl Jam), jimž v 
tom bránily závazky k jiné firmě. Na nepodařeném debutovém LP tehdy vypomohl kytarista Jack Sherman 
a hráč na bicí nástroje Cliff Martinez. Koncem roku ´84 se na své místo vrátil kytarista Slovak a v roce ´87 
se na třetí desce podílela celá zakládající sestava s bubeníkem Ironsem. Velmi často koncertující čtveřice 
nafotila před londýnským nahrávacím studiem Abbey Road (na stejném přechodu pro chodce jako Beatles) 
svoji nahatou, ponožkovou vlastní verzi E.P. "The Abbey Road" (´88). Na jaře ´89 se tak dala dohromady 
nejslavnější sestava "Peppers" (Kiedis, Flea, Frusciante, Smith), která ještě tentýž podzim vydala již předtím 
rozdělané album "Mothers Milk"s předělávkou "Higher Ground" od Stevie Wondera. Pod křídly nové 
společnosti Warner Bros "Papričky" v roce ´91 vydaly LP "Blood Sugar Sex Magic", jehož se prodalo více 
než čtyři milióny kopií, především zásluhou hitu "Under The Bridge". Neustálé koncertování nevydržel 
mladičký John Frusciante, kterého v červnu ´92 na rok nahradil kytarista Arik Marshall, na jehož místo na 
pouhých pár měsíců nastoupil Zander Schloss a další kytarista Jesse Tobias. 
Dalším, celkově již osmým kytaristou "Červených pálivých chili papriček" se stal technicky velmi 
vynalézavý a nespoutaný Dave Navarro (7.6.´67) z kapely Jane´s Addition, jenž svým hutnějším, temnějším 
a méně funkovým stylem ovlivnil v polovině deváté dekády natočení alba "One Hot Minute". Roku ´97 Flea 
(společně s Davem) nastoupil místo původního basáka ke znovu obnovené kapele Jane´s Addition. V dubnu 
´98 se Flea vrátil k Red Hot Chili Peppers.Čtveřice Papriček pak natočila za pouhé dva týdny úspěšné 
album "Californication", jenž bylo vydáno 7.6.´99. V létě ´99 kapela Red Hot Chili Peppers koncertovala 
v Evropě.  
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                    Marianna Bažantová, 6.B 
 



 
 

Ježek obecný východní (Erinaceus concolor) 
 

Ježek východní patří mezi savce v čeledi ježkovití. 

Vyskytuje se v celé východní Evropě. Na našem 

území se vyskytuje převážně ve východních 

Čechách na Moravě. Často se můžete setkat 

s kříženci ježka východního a západního, který se 

na našem území obzvlášť vyskytuje. Ježek 

východní žije samotářským životem na okraji lesů, 

zahrad či parků. Dorůstá délky až 30 cm. V mládí 

má dvoubarevné zbarvení na hrdle s ostře 

ohraničenou bílou skvrnou. Ve stáří začíná ježek 

východní šednout. Hned po několika dnech 

narození začínají mláďatům na zádech růst 

pichlavé ostny, které jsou stejného složení jako 

třeba kopyta. Zajímavé je, že ostny jsou 

nerovnoměrně zbarvené, jednotlivé jsou nestejně 

jasné a kroužkování na nich nezřetelné. Ježek 

východní se živí převážně hmyzem, méně pak 

lesními plody. Někdy uloví i malou ještěrku, myš 

nebo hada. Na zimu se zimu se Ježek východní se 

zahrabává pod listí a upadá do zimního spánku. 

Před nebezpečím se chrání stočením do klubíčka. 

Ježek východní se dožívá osmi až deseti let a je 

schopen mít dva vrhy mláďat za rok.  

 

        Karel Štolfa, 3.A 



 
 

 
 
Aby bylo jasno, hodlám psát o lenochodovi jako o zvířeti, nikoliv o nás, o lidech. To by byl 
krapet rozsáhlejší text….:-)  
Jistě snad každý z vás zná film Doba ledová. Podle mě je to skvělá animace, a ještě lepší je 
jedna postavička v ní☺. Píšu o tomhle zvířeti práv proto, že mě právě tak zaujal tento úžasný 
film a elegantní lenochod…..Tak tedy začněme o lenochodovi trochu odborněji.  
Lenochod nemůže být odnikud jinud než z právě tak líné země, jako je on sám- z Ameriky. 
Lenochod kupodivu žije zcela sám, což mě velmi překvapilo…. 
Jeho délka  by se dala přirovnat k psovi (asi 46cm- 80cm). Jeho hmotnost už ale není tak 
moc..jeho váha se pohybuje kolem 6- ti kilogramů.  
Asi každý tuší, že tenhle lenoch lenoší jen a jen v korunách stromů, jelikož jakmile by se 
uhnízdil někde na zemi, okamžitě by ho schramstnul nějaký ten dravec…. 
Lenochodi slézají ze stromů pouze tehdy, když se potřebují vykálet, což je jednou do 
týdne..pro nás lidi zcela nepochopitelné :D .  
Jeho srst je velice zajímavá.Má hrubou srst, která je většinou šedohnědá a na obličeji světlejší. 
Jedna informace, kterou jsem si o lenochodovi zjistila, mě velmi pobavila…dozvěděla jsem 
se, že jeho srst může být nazelenalá, což jsem zprvu nevěděla, jestli si ze mě nedělají autoři 
knížky legraci…Opravdu je to tak- na jejich srsti jim totiž rostou řasy….Možná to někdo 
z vás věděl již dříve, ale mě to opravdu pobavilo :-)  
Lenochodi ale nemají příliš dobrá zkušenosti z dřevorubci….Vždy, když se kácejí stromy, 
musí dřevorubci lenochody ze stromů sundat a při té příležitosti je očipují pro sledování, zjistí 
pohlaví a odeberou krevní vzorky atd. Myslím, že tohle se těm lenochodům asi moc 
nelíbí..ostatně těm dřevorubcům asi taky moc ne:D. 
Napadá mě jedna zajímavost, která je také dosti vtipná, dneska mi to řekla kamarádka: Prý, 
když se lenochod začne topit, tak to zjistí až po 20- ti minutách, jelikož jeho tělo a fungování 
v něm je celkově také zpomaleno..=)). Až po tom se tedy začne opravdu topit=)). 
 
 

                                                      K.Čížková 9.A 



 
 

 
 
 
 
 
Někteří jsou dlouzí, někteří zas slizcí a někteří umějí létat. Vlastně si vůbec nejsou 

podobní. Jedna podstatná věc je však spojuje. Patří mezi nejjedovatější živočichy na naší 
planetě a setkání s nimi většinou nekončí pouze bolestivým kousnutím, bodnutím nebo 
žahnutím, ale rovnou smrtí. 
 
 
1) HAD  
Živočich: Taipan 
 
Latinský název: Oxyuranus  
Zajímavost: Taipan může usmrtit až osmdesát lidí najednou. 
Není žádné překvapení, že jeden z nejjedovatějších živočichů je právě had. Nejčastěji je za 
nejnebezpečnějšího plaza považován taipan. Zoologové se však úplně nemohou shodnout. 
Záleží totiž nejen na samotné účinnosti jedu, ale také například na jedné dávce při uštknutí 
nebo celkovém množství v hadím těle. Dalšími kandidáty na prvenství tak jsou například 
mamba černá nebo australská pakobra. 
 
 
2) PAVOUK  
Živočich: Sklípkan 
 
Latinský název: Atrax robustus      
Zajímavost: K usmrcení člověka je zapotřebí šedesát kousnutí 
tohoto pavouka. 
Pokud se štítíš pavouků, tak tento odstavec přeskoč. Budeme se 
totiž bavit o nejjedovatějším pavoukovi. Říká se mu sklípkan a 
neživí se pouze hmyzem jako pavouci, které známe, ale pošmákne 
si i na větší ještěrce. Jeho sedm milimetrů dlouhé tesáky dokážou 
proniknout dokonce nehtem dítěte. Tesáky sklípkana jsou skládací 
jako u některých jedovatých hadů a pavouk je napřimuje vždy před 
útokem nebo při útočném postoji. 
 
 
3) VODNÍ HAD  
Živočich: Vodnář kobří  
 
Latinský název: Enhydrina schistosa  
Zajímavost: Jed vodnářů je třikrát nebezpečnější než jed kobry. 
Nyní skočíme do vody, ale opatrně, protože se tu někde toulá nejnebezpečnější vodní had 
vodnář kobří. Tito živočichové jsou pravými mořskými tvory, kteří rodí mláďata ve vodě. 
Jsou z boku oploštělí a dosahují délky až jednoho metru. Kromě období rozmnožování nejsou 
agresivní. Ale raději je nedráždi, jejich kousnutí bys nepřežil. 
 
 
 
 
 
 
 



4) PLŽ  
Živočich: Homolice  
 
Latinský název: Conus geographus  
Zajímavost: Její útok je velice bolestivý, její jed by tě usmrtil do dvaceti minut. 
Opět se smočíme v moři. A opět musíme být obezřetní. Skrývá se tu totiž nejnebezpečnější 
plž homolice. Představ si, že má asi patnáct centimetrů dlouhý svalový chobot. Na jeho 
povrchu jsou jedové žlázy, které končí úzkým bodcem s ostrými zoubky. Homolice chobot 
vystřelí, jeden ze zubů se zabodne do kořisti a vpraví do rány jed. Netrvá ani dvacet minut a 
zdravému člověku selžou dýchací orgány a v zápětí zemře. 
 
 
5) MEDÚZA 
Živočich: Čtyřhranka smrtelná 
 
Latinský název: Chironex fleckeri  
Zajímavost: Čtyřhranka smrtelná zabije zdravého člověka do minuty. 
Čtyřhranka smrtelná vypadá tak nevinně a přitom se díváš na úplně nejjedovatějšího 
živočicha na naší planetě. Přezdívá se jí mořská vosa, a kdyby se tě jen dotkla svým 
žahadlem, do šedesáti vteřin bys byl mrtvý. Tvoje tělo by vypadalo, jako by tě někdo sešlehal 
hořícím klackem. Tato nebezpečná královna má každý rok na svědomí víc obětí než všechna 
nebezpečná zvířata Austrálie dohromady. A to není žádná legrace, protože tam se to zabijáky 
jen hemží. 

 

 
6) ŽÁBA 
Živočich: Pralesnička strašná 
 
Latinský název: Dendrobates azureus      
Zajímavost: Pralesnička strašná dokáže svým jedem usmrtit až dvacet 
lidí. 
To je ale hezká žabička. Raději se jí ale nedotýkej. Přestože měří jen 
tři centimetry, má na sobě tolik jedu, který by usmrtil až dvacet lidí. 
Amazonští indiáni jej používají jako šípový jed a k barevným žabkám 
jsou velmi krutí. Napíchnou je na větévku, opékají je a přitom v jejich 
jedu namáčí své šípy. Až někdy na pralesničku v amazonských 
pralesích narazíš, raději se jí obloukem vyhni. 
 
 
7) RYBA 
Živočich: Odranec pravý  
 
Latinský název: Synanceia verrucosa  
Zajímavost: Odranec pravý má v sobě dvacet šest jedových žláz a je nebezpečné jej i jíst. 
Moře je plné prapodivných živočichů. Odranec pravý je nejen prapodivný, ale je také jednou 
z nejjedovatější ryb na světě. Rád předstírá, že je korál, kus tlejícího dřeva nebo kámen, ale je 
to jen záminka. Číhá totiž na svou kořist. V okamžiku, kdy kolem něho proplouvá, vymrští 
svůj arzenál trnů a do oběti vpustí jed. Pokud by tě odranec zasáhl některým z trnů a nebyla 
by ti rychle poskytnuta účinná pomoc, byl by s tebou amen. 
 
 
8) HLAVONOŽEC 
Živočich: Chobotnice skvrnitá  
 
Latinský název: Hapalochlaena maculosa 
Zajímavost: Po kousnutí chobotnice umírá člověk do jedné hodiny. 



Tento na první pohled neškodný tvor, který měří pouhé tři centimetry, je nejnebezpečnější 
chobotnice na světě. Žije v mořích mezi Austrálií a Japonskem a každoročně má na svědomí 
více lidských životů než žraloci. Chobotnice skvrnitá má „papouščí“ zobák, kterým by tě 
mohla kousnout a spolu se slinami by se do tvého těla dostal jed. Pak už by ti nic nepomohlo, 
ochrnul bys a přibližně do jedné hodiny bys zemřel. 
 
 
 
9) ŠKORPION 
Živočich: Štír tlustorepý  
 
Latinský název: Androctonus australis    
Zajímavost: Po uštknutí štírem umírá jedno procento 
dospělých a osm procent dětí.  
Viděl jsi film Souboj titánů, v němž bájný řecký 
hrdina bojoval s obrovskými štíry? My se teď 
vypravíme za štírem o něco menším, nicméně také 
velmi nebezpečným. Nazývá se štír tlustorepý a má v 
sobě spoustu jedu, který může způsobit nepříjemnou 
polízanici, a dokonce může člověka usmrtit. Naštěstí 
se to děje jen ojediněle a po jeho útoku umírá jen 
jedno procento dospělých a osm procent dětí. 
 
 
10) PTÁK 

Živočich: Pitohui černohlavý  
 
Latinský název: Pitohui dichrous  
Zajímavost: Jed tohoto ptáka je příbuzný jedu pralesniček. 
Znáš české rčení: lepší vrabec v hrsti než holub na střeše? Tak 
tohoto ptáčka je lepší nechat na střeše. Může totiž způsobit 
těžký stupeň ochrnutí. V roce 1989 na to přišel zoolog Jack 
Dumbacher, když ho při odchytu pitohui černohlavý poškrábal a 
on si ještě ránu olízl jazykem. Po této nemilé příhodě se zjistilo, 
že v peří tohoto krasavce je obsažený jed podobný jedu 

amazonských žab. Zvláštní náhoda. 
 
 
 

Za jedovatými živo čichy do Chorvatska 
Rádi cestujeme do zahraničí, například do Chorvatka. I tady se můžeme setkat 

s jedovatými živočichy. Nejsou většinou tak nebezpeční jako vybraná desítka, nicméně nám 
můžou způsobit nepříjemné chvilky. Na jaké živočichy si tedy máme dávat pozor? Třeba na 
hada zmiji růžkatou, která žije především na nejvyšším vrcholu poloostrova Pelješac-Sveti 
Ilji. Nebo na štíra s latinským názvem Euscorpius spec, jehož některé druhy jsou jedovaté. 
Dále nás mohou potrápit mořští ježci, až čtrnáctikilové murény nebo nepříjemná 
šestnácticentimetrová medúza talířovka svítivá. Tu poznáme podle několika svislých řad 
fialových teček na zvonkovitém těle. 
 
 

        Veronika Opplová, 8.A 
 
 
 
 



 

 

 

 

PŮVOD: Zkřížením Orientální krátkosrsté kočky s Balijskou kočkou byly vytvořeny 
hedvábné orientální kočky s polodlouhou srstí. Došlo k tomu v roce 1985 v Severní 
Americe v chovatelském zařízení Sholine paní Sheryl Ann Boyle. 
VELIKOST: Orientální dlouhosrstá kočka je středně velká kočka. 
HMOTNOST: V rozmezí 4,5 až 6 kg. 
SRST: Srst je krásně hedvábná a těsně přiléhá k tělu. 
CHARAKTER: Orientální dlouhosrstá kočka je přátelská, mazlivá, čilá a podnikavá.  
POVÍDÁNÍ O PLEMENI: Javánka podobně jako balinéska nemá žádnou souvislost s 
indonéským ostrovem, podle kterého byla pojmenována. Škoda, že toto poetické 
pojmenování se oficiálně změnilo na orientální dlouhosrstá, neboť podle logiky věci, 
by se balinésky měly nazývat siamské dlouhosrsté kočky. Další používaný název pro 
toto plemeno je mandarín. Javánka je relativně nové plemeno, které vzniklo 
křížením balinésky a orientální krátkosrsté kočky. Na jejich vyšlechtění se nezávisle 
na sobě podíleli chovatelé ze Spojených států a Británie. Javánka je tedy 
považována za mladší plemeno než balinéska a první výraznější osobnosti tohoto 
plemene se objevili až v 70-tých letech 20. století. Na javánky se vztahuje stejná 
charakteristika jako na orientální krátkosrsté kočky, samozřejmě s výjimkou délky 
srsti. A nebo se dá říct, že je to plně zbarvená balinéska. Javánky jsou štíhlé, 
dlouhé, elegantní kočky s hedvábnou srstí bez podsady. Hlava tvoří trojúhelník, uši 
jsou velké a nízko nasazené. Nos je dlouhý a rovný, oči zelené, mandlové a 
zešikmené, což dává javánkám tajuplný orientální výraz.Tělo je jemné, ale dobře 
osvalené s dlouhým krkem.Nohy jsou vysoké a štíhlé, s malými oválnými tlapkami. 
Ocas je dlouhý, dobře osrstěný jemnou, hedvábnou srstí. Srst na těle je také 
delší, ale přilehlá, bez podsady, krčního límce a necuchá se, proto je péče o ní 
jednoduchá.Zbarvení javánek je stejné jako u orientálek, tj. v barvách plných 
(černá, čokoládová, modrá, lilová, červená, krémová, skořicová, plavá), želvovinové, 
navíc mohou být s kresbou (mramorovaná, tygrovaná, tečkovaná), nově i stínovaná. 
Existuje i čistě bílá javánka se zelenýma očima. Trochu matoucí uznávání barevných 
variet je u CFA, kde jsou pod javánkami zařazeny skoro všechny balinésky, kromě 
čtyř siamských typů se sealovými, čokoládovými, modrými a lilovými (v USA 
ledovými) odznaky. Javánka je milá, inteligentní a aktivní kočka, která trpí nechutí 
být sama.Nejšťastnější je ve společnosti člověka. 
 

        Tereza Šnajdrová, 6.A 



 

Kakadu bílý je jedním z nejpopulárnějších kakaduů. Svoji oblibu si získal především díky své 
laskavé a vlídné povaze. Je opravdu přítulným společníkem. Není však vhodný pro začínající 
chovatele, natož pak jako mazlíček pro děti. Díky své dlouhověkosti (50-80 let) může být 
vaším celoživotním věrným přítelem. 
Vyžaduje si však za to dostatečnou 
péči a pozornost.  

Tento kakadu je bíle zbarven s 
výraznou širokou chocholkou. Spodní 
strana ocasních per a křídla mají 
nažloutlou barvu, zobák má barvu 
černou.Často se však zdá být spíše 
šedý. Oční prstenec má bledě modrý 
odstín. Kakadu bílý je opravdu velkým 
papouškem. V dospělosti dosahuje 
délky až 45cm. Nejkouzelnější na něm 
je jeho jakoby smějící se tvář. Ve 
skutečnosti se samozřejmě nesměje, ale tvar jeho zobáku a jiskrné oči vytvářejí dojem 
veselého úsměvu.  

Kakadu bílý pochází z ostrovů Indonésie. Nejčastěji obývá lesy. Vyhledává spíše řídké 
porosty, močály či planiny se samostatnými stromy. Většinou se zdržují v párech nebo v 
malých skupinkách čítajících od tří do deseti ptáků. Mohou se však dočasně seskupit i do 
poměrně velkého hejna až o padesáti kusech. Tento druh je snadno rozpoznatelný i ze značné 
vzdálenosti. Vydává totiž velice silný pronikavý křik. Za letu tímto neustálým křikem 
zůstávají mezi sebou kakaduové stále v kontaktu. Ve volné přírodě se nejčastěji živí semeny, 
ovocem, bobulemi, ořechy, hmyzem a larvami.  

Nyní něco o jeho chovu. Kakadu bílý umí být velmi hlasitý. Proto není zrovna vhodnou 
volbou do vašeho bytu v panelovém domě nebo kamkoliv, kde by mohl rušit vaše sousedy a 
dostat vás tím do problémů. Nejvíce se svým křikem projevuje při setmění a někdy také brzy 
ráno za úsvitu. Kakadu bílý je velmi aktivní. Nejraději má, když mu věnujete svoji pozornost, 
dotýkáte se ho a hrajete si s ním. Je velmi laskavým ptákem. Může být ale také velmi 
náročný. Pokud je takto rozmazlován již odmala, vyžaduje stejnou míru pozornosti po celý 
život. Je známá spousta případů, kdy byl kakadu bílý doslova závislý na svém majiteli. Jejich 
chování, pak může být dosti nepředvídatelné. Jsou to velmi bystří a chytří ptáci. Umí se naučit 
spoustu kousků. Někteří bílí kakaduové umějí výborně mluvit. Nejčastěji se naučí minimálně 
„ahoj“. Když mluví, tak mluví „svým hlasem“. Nezáleží na tom kdo ho slůvka učí nebo kde je 
pochytil. To není u ptáků příliš obvyklé. Naprostým opakem je například papoušek žako 
kongo. Ten pochytí od svého učitele nejen slůvko, ale i jeho barvu hlasu.  

Třída:  Ptáci 
Řád:  papoušci (Psittaciformes) 
Čeleď:  papouškovití (Psittacidae) 
Druh:  Kakadu bílý (Cacatua alba) 
Výskyt:  Jižní Asie, Indonézie 
Velikost:  až 45 cm 
Kroužek:  12 mm 
Počet vajec:  2 
Inkubační doba:  28 dnů 
Potrava:  směs semen, různé bobule, ovoce, zelenina 
Cena:  25000 - 30 000 Kč 



Problémem při jeho chovu je jeho neustálá chuť něco okusovat. Pokud byste mu dali 
příležitost, a nechali ho samotného bez dozoru ve vašem bytě, je téměř 100%, že byste svůj 
byt při návratu našli dosti zdevastovaný. Židle, stůl, ostatní nábytek, okenní rámy a spoustu 
dalších věcí by si kakadu bílý upravil podle svých představ.� Proto je důležité mu poskytnout 
dostatek hraček, větviček a jiného materiálu k okusování, abyste tím uchránili váš nábytek. 
Dalším problémem je, že jeho peří obsahuje poměrně vysoké množství prachu. Proto není 
vhodný pro alergiky. Jeho jemný pudrovitý prach se dostane všude. Na vaši televizi, šaty, na 
nábytek, ale vznáší se i ve vzduchu. Tento prach je u kakaduů běžný a vytváří se, aby si 
zachovali perfektní stav a kvalitu opeření. Zabránit pronikání prachu do ovzduší můžete 
jedině častým rosením vašeho miláčka.  

Jak již bylo řečeno, kakadu bílý je také velmi aktivní. Měli byste mu proto poskytnout tak 
velkou klec, jak jen to prostory a rozpočet dovolí. Klec by mu měla přinejmenším dovolit 
naplno roztáhnout křídla. Ujistěte se, že klec je celokovová bez dřevěných částí. Tito ptáci 
jsou velmi silní a jsou přímo mistři ve vytahování šroubů nebo čehokoliv jiného co jim stojí v 
cestě. Také zajistěte dostatečně bezpečné zavírání. Nejvhodnější je visací zámek nebo systém 
zavírání, který vyžaduje provést dva současné kroky. Jinak se kakadu může (a s největší 
pravděpodobností se mu to taky povede) dostat snadno ven z klece.  

Jako stravu můžeme svému kakaduovi podávat směs semen složenou z kardi, slunečnice, ovsa 
či pšenice. Také si rádi smlsnou na vařených jídlech, jako například na kapustě, a vůbec 
dokáží sníst všechno jídlo, které jíme i my. Také milují senegalské proso, jeřabiny, šípky a 
různou zeleninu. Samozřejmostí je také dostatečné množství vždy čerstvé vody. Někteří 
chovatelé tvrdí, že kakadu bílý umí být také velmi vybíravý a často nechce přijmout nové 
neznámé krmivo.  

Pohlaví u kakadua bílého je těžce rozeznatelné. Některá literatura tvrdí, že dospělé samičky 
mají červeno-hnědou oční duhovku a hlavu, zobák a chocholku menší než samečci. Dospělí 
samci mají duhovku černou. První asi 4 roky vypadají mláďata obou pohlaví stejně. V době 
páření se mohou stát samci velmi agresivní, a proto je nutné držet chovné páry samostatně. 
Nejčastěji toto období začíná na jaře, ale v zajetí mohou nasednout i v jinou dobu. Tento 
kakadu umí být výtečný rodič. Samička snese většinou 2 vajíčka, na kterých sedí 28 dnů. 
Mláďata opouštějí hnízdo až po 11 -14 týdnech.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Tereza Šnajdrová, 6. A 



 

  

Narození 

Moja se narodila gorilám Richardovi a Kijivu z pražské Zoo. Oproti předpokladům se 
narození Moji trochu opozdilo, což je ale u prvniček docela normální. Porod proběhl na 
sklonku noci z 12. na 13. prosince, nebyl nijak monitorován a chovatelé až ráno v 6:45 
našli samici s mládětem v náručí. 

Jméno 

Moja byla pojmenována 23. prosince. Jméno po dlouhých úvahách vybrali ředitel Zoo 
Praha Petr Fejk spolu s vedoucím chovu lidoopů Markem Ždánským. Vybírali podle 
slovníku svahilštiny, i když to není zeměpisně tak docela přesné. Významnou roli sehrál 
fakt, že svahilština je z původních afrických jazyků asi nejznámější. 

Slovo „Moja“ znamená „první“, respektive „jedna“ („jednička“). 26. února 2005 se konaly 
Mojiny křtiny. Kmotrou se stala Dagmar Havlová. 

Určování pohlaví 

Určit pohlaví u mladých goril jen podle vnějších genitálií je prakticky nemožné, protože 
samičky mají poměrně velký klitoris a samci naopak nemají zřetelně vytvořená varlata 
mimo břišní dutinu. To platí vlastně až do období dospívání, kdy se začnou mezi samci 
a samicemi projevovat rozdíly především v celkové velikosti a tělesných proporcích. 

Jediný bezpečný způsob určení pohlaví u mláďat, která nelze vzít přímo do ruky, je tedy 
ten založený na rozboru DNA. Zní to jednoduše, ale záležitost je to dosti složitá. Vzorky 
(sliny, moč, trus nebo chlupy) nesmějí být ani trochu kontaminované – nesmějí tedy přijít 
do styku s jinými zvířaty včetně matky mláděte, a to ani nepřímo. Nesmí se jich 
samozřejmě také dotknout člověk holou rukou. 

Již 16. prosince – tedy tři dny po narození – bylo na 95 % určeno, že se jedná o samičku. 
Přesto bylo nutno počkat na jednoznačné výsledky testů DNA. Když se konečně podařilo 
zajistit potřebné vzorky, byly poslány do nezávislých laboratoří, aby byly výsledky opravdu 
spolehlivé. 

Růst 



Porodní velikost ani hmotnost nejsou z pochopitelných důvodů (nemožnost přímého 
kontaktu s mládětem) známy. V polovině února 2005 Moje vyrostly první dva zuby – dolní 
řezáky. 

Poprvé se podařilo Moju zvážit až 13. září 2005 (tedy ve věku 9 měsíců), a to ještě 
nepřímo – na digitální váhu, nainstalovanou ve vnitřním výběhu u průchodu do ložnic, 
vstoupila Kijivu s Mojou a chvíli poté bez ní. Rozdíl byl 5,9 kg. 

9. února 2006 vážila Moja 7,2 kg, 2. října téhož roku 10,2 kg a 3. července 2007 pak 
18,9 kg. Na začátku září 2007 vážila necelých 20 kg. 

Strava 

Moja byla plně kojena asi 5 měsíců, pak začala jevit zájem o pevnou potravu. Nejprve si 
s ní spíš jen hrála (již v březnu 2005 ocucávala mrkev a jiné druhy zeleniny), poté pomalu 
začala kousky ukusovat a polykat. 

Pak se začal poměr mezi kojením a pevnou potravou vyrovnávat. V červenci 2005 byla 
stále 2× až 3× denně kojena, zároveň však již jedla banány, broskve, hroznové víno či 
mrkev. 

29. srpna 2005 (ve věku 8,5 měsíců) se Moja začala učit brát si krmení od chovatelů 
přes dveře u ložnice podobně, jako to každý den dělají dospělé gorily. 

Mateřské mléko přestala sát zhruba v roce. 

Pohyb 

Moja, tak jako každé opičí mládě, byla zpočátku přemisťována svojí matkou, a to buď 
v jejím náručí nebo na jejích zádech. Už 24. ledna 2005 byly pozorovány první dva 
opatrné krůčky po čtyřech. Na začátku března začala Kijivu stavět Moju na zadní a učila 
ji chodit, o měsíc později začala Moja sama chodit po čtyřech, zatím na vzdálenost 
několika málo metrů. V červnu, ve věku půl roku, si živě hrála v houpací síti a o měsíc 
později už chodila po celém výběhu a dokonce se vzdalovala až na 3 metry od své matky. 
Postupem času se zcela osamostatnila a naučila zdolávat i všechny atrakce ve výběhu. 

Budoucnost 

Chov goril v lidské péči je koordinován v rámci Evropského záchovného programu. 
Koordinátor chovu sleduje pohyb jednotlivých zvířat a rozhoduje o jejich přesunu tak, 
aby bylo zajištěno optimální složení chovných skupin bez nebezpečí příliš blízkých 
příbuzenských vztahů a z toho vyplývajících genetických vad. 

Moja má ale zatím dost času, není dokonce vyloučeno, že v Praze dlouhodobě zůstane. 
Naproti tomu kdyby se ukázalo, že Tatu je sameček, bude muset v době dospívání (mezi 
6.–10. rokem) ze skupiny odejít. 

Ohrožení 



Moja byla během svého života dvakrát ohrožena – jednou přímo, podruhé nepřímo: 

Pád do vodního příkopu 

Ráno 29. srpna 2006 přišel Marek Ždánský – vedoucí chovu goril – shodou okolností 
o hodinu dříve, než obvykle a krátce po příchodu k pavilonu uviděl Moju asi metr od 
břehu v nánosu řas plovoucích na hladině vodní nádrže. Koukala jí jen záda a hlava byla 
pod hladinou. 

Jak k tomu došlo, nikdo neví, nikdo to neviděl. Nejpravděpodobnější je, že Moja 
dováděla, ztratila rovnováhu a spadla do vody. Lidoopi nedovedou plavat a jestli se Moja 
lekla nebo se nadechla trochy vody, nedokázala se dostat na břeh, i když je směrem do 
výběhu pozvolný a travnatý. Dospělá zvířata zjevně pochopila, že se děje něco 
nepatřičného, ale určitě si nedokázala vědomě dát dohromady skutečnost, že Moje hrozí 
utopení – nikdy se s podobnou zkušeností nesetkala. 

Ošetřovatel tedy bez váhání skočil do příkopu a plaval k Moje. Když ji zvedl z vody, měla 
vytřeštěné, i když trochu nepřítomné oči, ale hýbala se. Vylezl pomalu na břeh k okolo 
sedícím samicím. Položil Moju na zem a párkrát ji plácnul. Vyplivla vodu, začala se hýbat 
a najednou vystrašeně zakřičela. Ostatní gorily ale naštěstí dál seděly, dokonce ani 
zlostně nemručely. Ošetřovatel pak natáhl ruce s křičící Mojou ke Kambě, která si ji od 
něj klidně vzala a položila si ji na záda a sledovala, co se bude dít dál. Mezitím 
ošetřovatelova kolegyně zdvihla padací dveře do ložnic v naději, že se tam gorily vydají 
na snídani, jak jsou zvyklé. Ty se skutečně pomalu zvedly a majestátně, bez sebemenšího 
náznaku nenávisti, se odebraly do krytého prostoru. 

Nebezpečná jablka 

10. července 2007 objevil Marek Ždánský ve venkovním výběhu pět jablek, v nichž byly 
zapíchány hřebíky. Hřebíky byly do jablek zcela zapuštěny, gorily by si jich tedy jen 
stěží mohly všimnout. V případě požití takto kontaminovaných jablek by v lepším případě 
došlo ke zranění ústní dutiny, v horším pak k poranění střev a následné smrti. 

Na základě této události vedení zoologické zahrady přistoupilo k opatřením, která by 
měla podobným případům příště zamezit. Také štáb Odhalení upravil kamerový systém 
tak, aby nepřetržitě sledoval zvláště tyto lehce dostupné prostory pro návštěvníky. 

 

            Tereza Šnajdrová, 6. A 



Bernský salašnický pes je více než 

středně velký, dlouhosrstý, tříbarevný, harmonický a vyrovnaný, původně 
hlídací, honácký a tažný pes na selských dvorech, dnes rodinný, mnohostranný 
pracovní pes silného vzhledu. 

Podle klasifikace FCI patří mezi švýcarské salašnické psy bez pracovní zkoušky. 
Poměr výšky v kohoutku k délce těla je asi 9:10, spíše podsaditý než dlouhý. Psi 
mají kohoutkovou výšku 64-70 cm (ideálně 66-68 cm), feny 58-66 cm (ideálně 
60-63 cm), s váhou mezi 32 až 50 kg (standard plemene váhu nespecifikuje). 
Plemeno je snadno rozeznatelné díky tříbarevným znakům (černá, hnědočervené 
pálení a bílá). Většina těla je černá. Líce, punčochy a skvrna okolo oka má 
hnědočervé pálení. Hruď, prsty, čumák, špička ocasu a lysina mezi oky mají 
bílou barvu. Pokud pes sedí, je nejnápadnější díky své bílé náprsence. Zbarvení 
jednotlivých psů se liší jen nepatrně většinou v množství bílé barvy. Oči jsou 
tmavěhnědé. Uši jsou trojúhelníkové, lehce zaoblené, vysoko nasazené. Ocas je 
bohatě osrstěný, v klidu svěšený, v pohybu vznášející se na úrovni hřbetu, nebo 
nesený poněkud nad ní. Standard popisuje povahu jako: jistý, pozorný, bdělý 
a nebojácný v každodenních situacích, dobromyslný a přítulný v chování vůči 
důvěrně známým osobám, sebejistý a přátelský vůči cizím lidem, středního 
temperamentu, dobře ovladatelný. 

 

         
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                   Nicole Gruberová  6.A. 
 
 





 
 
 
 
 
Je v lese medvěd, vlk, liška, zajíc, krysa a želva. Děsně se nuděj, tak vymyslej, ze jeden vždycky 
řekne vtip a když se tomu z ostatních alespoň jeden Nezasměje, tak toho, co to řikal, zabijou. Medvěd 
se nabídne a řekne takovej strašnej drtivak destrojak, až se všichni svíjej smíchy po zemi, jenom želva 
mlčí. Zabijou medvěda a mluví vlk, řekne taky takovej dobrej vtip. Všichni se docela smějou, jenom 
želva mlčí, takže zabijou i vlka. Potom musí říct liška - takovej nudnej vtip, takže všichni mlčej, akorát 
želva říka: "Aaachacha, ten medvědův byl ale dobrej chacha !" 
 
 
Jde takhle zajíc po vlaku, otevře dveře jednoho kupé a povídá: 
"Je tady mezi váma nějakej frajer?!" 
Nikdo nic, tak zajíc povídá: 
"Tak mi všichni dáte korunu." 
A tak je zkásne. Jde do druhýho kupé a situace se opakuje. Žádnej frajer, tak zase vybere od každýho 
po koruně a jde dál. Otevře dveře třetího kupé a zase povídá: 
"Je tady nějakej frajer?!?" 
Z rohu se zvedne chlápek a suverénně povídá: 
"Já!" 
A za zajícem se vynoří medvěd a povídá: 
"Tak frajere, ty to máš za deset a ostatní po koruně..." 
 
 
Potkají se dva šneci a jeden říká tomu druhému: 
"Představ si to, před půl rokem mi utekla žena i s dítětem a já je ještě táááámhle vidím." 
 
Medvěd má vypracovaný seznam zvířátek, která sežere. Přijde liška: 
"Medvěde, máš mě na seznamu?" 
"Mám." 
"A sežereš mě?" 
"Sežeru." 
"Můžu se jít rozloučit s rodinou?" 
"Můžeš." 
Medvěd sežral lišku a přijde vlk: 
"Medvěde, máš mě na seznamu?" 
"Mám." 
"A sežereš mě?" 
"Sežeru." 
"Můžu se jít rozloučit s rodinou?" 
"Můžeš." 
Medvěd sežral vlka a přijde zajíc: 
"Medvěde, máš mě na seznamu?" 
"Mám." 
"A nemohl bys mě vyškrtnout?" 
"Mohl." 
 
 
Medvěd - ředitel kontroluje pořádek v lese. Najednou uvidí ožralého zajíce. 
"Ty zajíci, hned tě zastřelím!" 
"Ale néé, já už zítra budu střízlivý." 
Druhý den: 
"Zajíci, zase si ožralý! Už tě musím zastřelit!" 
"Ale néé. To je jen rozloučení s alkoholem. Zítra už bude všechno v pořádku." 
Třetí den: 
Zajíc nikde. Medvěd se jde napít k potoku - a co nevidí! Zajíc pod hladinou. 
"Zajíci! Zase si ožralý. Už tě opravdu musím odstřelit!" 
" Zvířátkům v lese rozkazovat můžeš, ale NÁM RYBIČKÁM néé!!!" 



 
 

Fortuna víkend šampiónů 
 
Před týdnem se konal ve 4. nejmodernější evropské hale dvoudenní turnaj “šampionů“ 
v kopané. Bylo zde celkem osm týmů, mezi nimiž nechyběli všechny čtyři hlavní pražské 
týmy (Sparta, Slavia 07, Viktorka a Bohemians). Dále se účastnili Teplice, Plzen, a slovenští 
Žilina s Rožumberokem. První hrací den se odehrály skupiny (sk.A:Slavia, Viktoria Žižkov, 
Žilina, Plzen; sk.B:Sparta, Teplice, Rožumberok, Bohemians). 
Druhý den se hrály zápasy o konečné umístění. Po oba dny panovala velmi dobrá atmosféra, 
která pouze okořenila skvělý fotbal. 
Ve skupině A skončila poslední Slavia, která nakonec obsadila osmé místo, když prohrála 
s Rožumberokem. Jako pátí skončili hráči Teplic, kteří zdolali Plzen.  
 A máme tu semifinále. V prvnim semifinále se utkali Klokani s Žižkovem. Zelenobílí obhájci 
po vyrovnané bitvě nakonec prohráli po penaltovém rozstřelu a bylo jasné, že trofej neobhájí. 
Ve druhém semifinále si Sparta pohrála se Žilinou a bez větších potížích postoupili do finále.  
Klokani prohráli i souboj o 3. místo a obsadili tak 4. místo. 
 Ve finále se snad konal nejhezčí fotbal turnaje. Sparta vedla po prvních čtyřech minutách dva 
nula, ovšem do poločasu už byl stav 4:2 pro Viktorku. Po výměně stran Sparta dokázala 
srovnat, ovšem Žižkov odskočil a vyhrál 7:4. Padl rekord v počtu střelených branek a diváci 
mohli být spokojeni, ať už vyhrál jejich oblíbený tým, či pouze přihlížel k radujícím se 
protivníkům. Po skončení zápasu šly oba týmy společně poděkovat fanouškům. 
Speciální náplast dostal Ledovic Silvestre, který po skončení turnaje byl zvolen nejlepším 
hráčem turnaje. 
 Nezbývá nám nic jiného, než říct, že se těšíme na další ročník. 
 

AC Sparta Praha - FK Viktoria Žižkov 4:7 (2:4)  

 
 
 
       Martin Čumpelík, Ondra Šnábl, Pavel Kotisa, 9. B 



FOTBAL  Radotín   ZPRÁVY  
 

                                                                                                                                                                              

O   MLADŠÍCH ŽÁCÍCH   
                                                                                                                      
Zdravím vás, fotbaloví fandové, máte možnost si konečně přečíst jak jsou                                                 
na tom mladší žáci.Nejdříve vám představím naše mužstvo obrana: David Ploček, Jan 
Zenkl, Jakub Pečenka, Radek Buss. 
Záloha: Čeněk Pekárek A, 
, Martin Eisman (dudák) C, Roman Buss A, Jakub Pekárek                                       
 Útok: Petr Veselý, Václav Polák, Ondřej Hrnica (kulička). Brankář:Tomáš Vorlíček 
(vorel),                         
Trenér:Martin Roztočil (roztoč). Vedoucí:Andrea Eismanová. Skončila nám sezóna a takhle 
to dopadlo náš kapitán byl šikovnej že si rozřízl ruku a přestalo se nám dařit.                                      

 

 
 
 

                                                      Tady vám napíši, kdo nehrál moc z našeho týmu čistě!                                                              
Čeněk Pekárek dostal1 žlutou kartu za oplácení,ale našeho nejtvrdšího                                                          
beka nepřekonal, ten dostal hned 2 žluté karty, ale dost nesportovně se                                                                        
chovali Martin Eisman a Roman Buss, avšak nedostali ani jednu kartu.                                                                                                                                                                                                                                                                         

FOTBALU  ZDAR!     

 
 
 
 
            Petr Veselý 6. A 



Hádanky  

Roste kořenem nahoru. Co to je?____________________ 

Roste na keři a když vyroste je kulaté a červené.  

Co to je?_______________________________________________    

Nejdříve chodí po čtyřech, po tom po dvou a pak po  

Třech. Co to je?_______________________________________ 

 

 

Oprav chyby! 

Červení dolýk, Pranostyka, dvje perli, osmí leden,  

Pjetyminutovka, bidlení je hra, chitrá lyška, malé 

letadílko, královstvý her, Kateřyna, liska, malí  

indyán. ________________________________________________ 

________________________________________________________  

 

Doplň tabulku ve smyslu: (4.2=8)  

 

. 2 7 8 6 9 2 3 1 5 

4          

5          

8          

6          

7          

2          

 

        Karel Štolfa, 3. A 



 

 

 

Neboj se, není nabitá... 

Ty že děláš pro mafii? Tomu teda nevěřím. 

Teď mě vyfoť na skále. 

Neboj, pojistky jsem vypínal. 

Jééé, užovka! 

Klídek, chlapi, to je nulák. 

Zprava nic nejede... 

Necítíš plyn? Zapal sirku. 

Dám si ještě talířek té skvělé houbovky. 

Tady je silný led, přejdeme na druhou stranu. 

Pusť mě k tomu, já tomu rozumím. 

Hoď mi sem to kladivo! 

Miláčku, nechceš řídit? 

Brzdy jsou opravené, jedu je vyzkoušet. 

„Hele, taťko, na co je tenhle knoflík?“ 

Ten pejsek je ale milý. 

 Jsem si naprosto jistá, že ten most nás udrží. 

Hm, zvláštní … jako borůvka to ale nechutnalo … 

 
Žralok na člověka nezatočí. 
 
Tady to znám, tady je to samá rovinka, klidně na to můžeš šlápnout!  

Neboj, ten nůž není ostrý. 

 
Jak je ten žebřík starej?  
 
 
                                                                                                                            Veronika Opplová, 8,A 



ZÁBAVA 
Sudoku 

8888        9999        3333    6666        2222    5555    

5555    3333            9999        9999    7777        

6666        7777    5555        5555        1111    3333    

3333            9999    2222        1111    9999    2222    

1111    7777    5555        1111    8888        3333        

2222    9999            5555        5555    8888    7777    

    2222    1111    6666        9999        4444        

9999    6666    3333    8888    4444    2222    7777    5555    1111    

    5555    8888    1111        3333    2222        9999    

 

5555        9999    2222            4444            

                7777    6666    9999        1111    

6666    3333    1111    4444            2222    7777        

                3333    4444    6666        9999    

3333        6666                1111            

    5555        6666            3333    8888    4444    

1111                4444    2222    7777            

    6666    3333    1111            8888        2222    

    8888    2222        3333    7777    5555    1111        

    

Napiš všechny vyjmenovaná slova po B, L! 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________    

       

           Karel Štolfa, 3. A 



 

 

Škola má jeden skvělý den, ten poslední. 

Kdo nechodí do školy, je . . . šťastný nevzdělanec. 

Dokonalý svět - bez učitelů. 

Škola je báječná . . . když je zavřená. 

Škola je opakem aspirinu, způsobuje bolesti hlavy. 

Čím míň toho vím, tím víc se učím. 

Čím víc se učím, tím víc toho vím. 

Čím víc toho vím, tím víc toho zapomenu. 

Čím víc toho zapomenu, tím míň toho vím. 

Tak proč se vlastně učím ?? 

Každá práce se udělá sama, jen se jí musí na to nechat dostatek času. 

Tam kde se pije - Pij! Tam kde se jí - Jez! Tam kde se spí - Spi! Tam kde se pracuje - Utíkej! 

Miluju práci, dokážu celé hodiny sedět a dívat se na ni. 

Žák neopisuje, jen si cvičí zrak. 

Žák nenapovídá, jen zveřejňuje odpovědi. 

Nikdo neposlouchá co učitel říká, dokud neudělá chybu. 

Jak vzniklo slovo škola???  Š-íleně K-ruté O-btěžování L-íných A-deptů 

Když jde žák k tabuli, všechny jeho chyby jsou způsobeny chybnou křídou. 

Lenoch je ten, kdo ani nepředstírá, že pracuje. 

Práce se nebojím, klidně si vedle ní lehnu! 

Zákon zkoušení: To, co žák neumí, učitel zjistí během 1 minuty a to, co umí, ho nezajímá. 

 

Veronika Opplová, 8.A 








