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plný zábavy a čtení!!!!! 
 

 

!!!OPĚT ZDE!!! 
                                       

      



Milí čtenáři, 

     právě se k vám dostává nové – jarní – číslo Horymíra, kde se opět můžete dozvědět, co se 
u nás ve škole dělo, kde jsme byli nebo co kdo z redaktorů objevil zajímavého a chce se 
s vámi podělit.  
Od nového školního roku pracuje redakce téměř celá v novém vydání a nutno poznamenat, že 
velmi aktivně – to ostatně posoudíte sami. Ještě bychom rádi mezi sebou přivítali natrvalo 
nového „sporťáka“, protože kluci z devítky pomalu končí…
Jinak příspěvky od všech jsou stále vítány!!!  

Děkujeme Kristýn ě a Veronice za velmi obsáhlý a zajímavý rozhovor s preventisty 
Městské policie Jiřím Pikanem a Jiřím Beranem, kteří byli velmi laskaví a v době svého 
osobního volna nás znova navštívili a poskytli nám spoustu zajímavých informací 
ohledně prevence. 

Vaši: 
K. Čížková, K. Nováčková, M. Kučerová, M. Čumpelík, P. Kotisa, Z. Faltysová, Z. 
Hübnerová, T. Šnajdrová, N. Gruberová, M. Bažantová, K. Štolfa, IV  

          
1) Slovo na úvod 
2) Obhajoby absolventských prací 
3-5) Rozhovor s Městskou policií 
6-18) Ještě velikonoční ohlédnutí…- velikonoční zvyky, povídání, recepty…
19)       Velikonoční dílny 
20-21)  Z vlastní tvorby – O jarním sluníčku, Pohádka o mráčku a sluníčku, poezie.. 
22-24)  Cestujeme….Nový Zéland, České Budějovice 
25)        Po stopách historie…Milada Horáková 
26-29)  Seznamka – p. uč. Odhledová, Vitoušová, rozhovor s K. Čížkovou 
30)        Z tvorby 2. B 
31-33)   Encyklopedie přírody – Suchozenská želva, Afgánský chrt, Angorská kočka 
34- 35)  Sport – rozhovor s Richardem Stehlíkem 
36-40)   Kultura – film, výlet do Imaxu, hudba- Metallica, Britney Spears, Ewa Farná 
41)         Drbykec – Stars trapasy 
42)         Jarní prázdniny 
43-48)   Zábava – Jak popudit…doplňovačky, sčítání, Madonna,  LA ISLA BONITA 
51-52)    Na poslední chvíli – Noc s Andersenem  



Tak už jsme se snad konečně dočkali! Koho, čeho??  

No přece JARA  ! 

  Letos nás zatím trochu pozlobilo, protože si dělalo, co chtělo. Nejdřív v únoru, kdybychom 
ještě rádi stavěli sněhuláky, koulovali se a bruslili na zamrzlém rybníce, zahnalo zimu a 
svými teplými paprsky lechtalo zemi i nás, pak ale najednou bez varování někam uteklo a 
schovalo se a zase začalo mrznout a sněžit. 
  Teď to vypadá, že se snad už umoudřilo a dá si říct. V zahrádkách se objevují první kytičky, 
na stromech a keřích raší zelené lístky, všichni netrpělivě očekáváme teplo a sluníčko.  
  Jaro, konkrétně duben, ale očekávají i naši nejstarší žáci deváťáci – a s nimi i někteří páťáci 
a sedmáci. V dubnu je totiž čeká jedna velmi důležitá událost, možná zatím nejdůležitější 
v jejich dosavadním životě, přijímací řízení na střední školy. Někteří budou skládat zkoušky, 
jiní se zúčastní pohovorů, někdo bude jen s napětím čekat, jestli mu průměry známek budou 
stačit k přijetí na vytouženou školu. (ŽE JÁ SE VÍCE NEUČIL!!!) 

  Všichni Vám držíme palce a doufáme, že vše zvládnete, že uspějete. 
  Za pár měsíců, či snad vlastně už jen týdnů ( vždyť do konce školního roku jich zbývá 
pouhopouhých dvanáct) se rozejdete a začnete novou etapu ve svém životě, poznáte nové 
spolužáky, učitele, začnete se připravovat na své povolání. 

Tak vykro čte pravou nohou a hodně úspěchů ! 
                                                                                                                                                         
  

    Zuzana Vejmelková 



Obhajoby byly pro nás nepředstavitelným děsem a když jsme vyslovili toto slovo nahlas, 
každý jen strachem zbledl a měl otevřenou pusu jakoby to slyšel poprvé. I já jsem měla 
z obhajob strach…V osmé třídě, tedy minulý rok, jsme si z toho ještě nic nedělali. No 
prostě pohoda. Ale když nás začala paní učitelka Vejmelková strašit tím, že jestli se na 
to vykašleme, bude z toho pořádný malér, už taková pohoda nebyla. Teda někteří si 
z toho nedělají nic do teď…. 
O rok později, někdy v lednu, jsme už všichni nervní čekali buďto na ortel, nebo jsme 
teprve měli přijít na řadu. Pro nás to bylo jako za trest, jako bychom něco provedli. 
Připadalo nám to, že jdeme na porážku či dokonce jsme někteří vypadali, že už se nikdy 
v životě po obhajobách neuvidíme…
Když někdo z nás šel na řadu, většinou měl na sobě šaty- kluci neměli šaty, ti měli 
krásné obleky- někteří. Člověk by neřekl, jak jim to v t ěch oblecích šikne ☺☺☺☺ . Holkám to 
také moc slušelo, některé měly dokonce plesové šaty. To z nich porota musela být úplně
omámená ☺☺☺☺. Někteří si přinesli na obhajoby  své talismany pro štěstí a někteří si 
přivedli rovnou zvířecího kámoše.  
Spousta lidí se před obhajobami sesypala jak pytel brambor a pohled na ně byl 
žalostný…Celí vybledlí, nepřítomný výraz, bubnování do stolu, klepání se a 
žvýkání...doslova ztělesnění samé nervozity:-). Někdo byl ale úplně v klídku, nějak ho 
nic nevzrušovalo a člověk by nepoznal, že za deset minut jde do klubu a bude povídat o 
své práci.  
Když se vždy někdo vynořil s děsivým a zároveň uvolněným  výrazem ve tváři z Klubu, 
všichni se vyptávali ,,CO, PROČ, KDO?!´´ co udělal, kdo tomu dotyčnému co řekl, jaký 
učitel si na něho protentokrát zasedl, kdo ho nemá rád a kdo je největší tupec ze 
školy…takhle to opravdu někdy vypadalo. Ale nebudeme si nic nalhávat, každý občan 
zanadává, na nějakého učitele….  
I přes spoustu úskalí jsme to v pohodě zvládli a s klíďo píďo mohu říci, že by si to 
spoooustu mých vrstevníků rádo zopakovalo- napsalo novou práci na nové téma, znovu 
by vše obhajovali…:-) No nebyla by to paráda???? Co kdybychom navrhli panu řediteli, 
že bychom si to chtěli dát ještě jednou???:-)  
                                                                                                                                K.Č .9.A 



 S Jiřím Beranem  a Jiřím Pikanem 

Trošku se mi klepaly ruce. Najednou jsem ucítila tíhu odpovědnosti za příjezd dvou zaměstnaných 
mužů, sloužících státu i lidu českému. Nejvíce mne zneklidňovaly připravené otázky, za jejichž 
jednoduchost či prvoplánovitost by mě snad mohl někdo vinit, pak však můj pohled padl na V. 
Zavřelovou, stojící po mé pravici, a vše se rozjasnilo, jelikož kritika nespadne pouze na mou šíji.  
 Na začátku sice nebylo zcela jasné kdo s kým chce udělat rozhovor – policisté z 
„prevenčního“ Jiří Beran a Jiří Pikan byli totiž velmi zvědaví, jak na nás žáky jejich návštěva 
zapůsobila. Nakonec se ale gentlemansky poddali a odpovídali na položené dotazy upřímně a 
vstřícně. A hned první reakce je pro nás Radotíňáky jistě potěšující... 
Pozorujte výrazné rozdíly mezi ryze pražskými dětmi z centra a ostatními spíše z okrajových částí? 
Jiří Pikan: Ano, ale nechceme tím rozhodně pošpiňovat školy více do centra. Je ale pravda, 
že například zde v Radotíně jsme se setkali s ochotou zapojit se do programu, činnosti, 
naproti tomu v Praze 1 jsme přišli do třídy a děti nás „přivítali“ slovy: F**k the police. Také 
v dotaznících se objevují častěji peníze upřednostněné před životem. 
Jak jsou zpracovávány vaše prevenční programy? 
J. Pikan: Na metodickém zpracování námi užívaných programů se podílí řada odborníků
psychologů i zkušených policistů. Uvedl bych dělení do tří skupin(viz. nákres): Bezpečné 
chování malých dětí, Bezpečnost silničního provozu (BESIP) a naše skupina Cílená prevence 
od šestých ročníků do středních škol.  
Jakou formou své programy uplatňujete? 
J. Pikan: My se snažíme dělat především skupinovou práci, zřídka výkladově.  
J. Beran: Skupinová práce je dle mých zkušeností jistě efektivnější.  
J. Pikan: Ano, snad proto, že se členové skupiny učí navzájem od sebe a potom můžeme 
působit pouze jako koordinátoři, je to pak lépe zapamatovatelné. 
Kdy a na čí popud vzniklo oddělení prevenční policie? 
J. Pikan: Prevenční policie začala fungovat v roce 2000, dnes má okolo třiceti členů a  vznik 
byl víceméně spontánní.  
Takže to nebylo kvůli neúnosnosti chování dnešní mládeže? 
J. Pikan: Ne naopak. Jsme zastánci dětí. Děti se chovají tak, jak to vidí u svých rodičů. 
Zažili jste minulý režim již ve službě? 
J. Pikan: Ano. 
J. Beran: Ne, během revoluce jsem opouštěl povinný vojenský výcvik. K policii jsem se 
chystal, ale váhal jsem s tím a čekal až se upraví legislativa.  
Trošku naivní... 
J. Beran: Okolnosti mě z toho ale rychle probraly a ani dnes po 20 letech podle mého názoru 
zákony nefungují správně. 
J. Pikan: Máme dobré zákony, jejich prosazování je však vskutku složité. (s úsměvem dodává) 
Někdy nemožné. Je to hodně o lidech.  
Pane Pikane, vy jste zažil změnu dvou režimů. Zvláště u orgánu, který je neodmyslitelně spjatý se 
státem, musí být razantní změny obtížné...
J. Pikan: Bylo to dost náročné, protože najednou si všichni mysleli, že všichni vězni jsou 
politi čtí a hněv lůzy se obrátil proti policistům a dozorcům- v té době jsem působil jako 
dozorce. V devadesátých letech se objevilo v novinách spousta článků o krutosti bachařů - od 
té doby jsem také alergický na slovo bachař- pravdou však je, že drtivá většina dozorčích ve 
vezeních byla složena odborníky a lidmi dělající svou práci odborně.  

Jako dozorce jste tedy zažil tzv. humanizaci... 
J. Pikan: Ano a ta humanizace zašla příliš daleko. Nepřál bych daňovým poplatníkům vidět, 
jak to vypadá např. na Mírově. Dosud nevyjasněnou otázkou zůstává, zda by měli vězni, 



kteří jednou porušili občanská práva, mít dále po dobu trestu na občanská práva nárok. 
Přehnaná humanizace byla jeden z impulsů, proč jsem odešel k městské policii.  
Pane Pikane, všiml jste si mezi vězni určitého typu chování? 
Jistě a byl to vzorec chování, který pozoruji jak na školách, tak i mezi lidmi obecně. 
Chytřejší grázlík ovládá mlčící většinu. 
Jste součástí orgánu, často spojovaného s korupcí. Máte k tomu, co říci? 
J. Pikan: Je to smutné, ale už jsem se s tímto morem moderní doby setkal. Ke konci své práce 
u vězeňské služby v Bohnicích, kde se zjišťovala příčetnost souzených. Tam byl velký prostor 
pro úplatky. Sám jsem dostal nabídku na 300 000,- korun. Samozřejmě jsem předstíral, že 
nic neslyším...Byli i tací, kteří podlehli.  
Jak reagují děti, jestli se zeptáte, „kolik policistů myslíte, bere úplatky?“
J. Pikan: Na jedné střední jsem se dočkal odpovědi 11 z 10, jistě jsou takoví, kteří vás zastaví 
za rychlou jízdu a řeknou, že to jde za 500,- bez bločku, ale jistě to není většina. Nelze házet 
vinu pouze na policisty, jde i o druhou stranu- o odpověď dotazovaného řidiče. Doufáme, že 
odpověď účastníka našeho prevenčního sezení bude: „Ne za tisíc s bločkem!“ 
Můžeme si to vyložit jako: důležitější je osobní morálka, než znalost zákonů? 
J. Pikan: My si především zakládáme na tom, aby v nás žák viděl slušného policistu. 
Rozhodně je jednodušší podporovat morální vědomí a ne snažit se dětem vykládat zákony od 
A do Z. 
Zmiňovali jste, že máte děti. Zkoušíte prevenční programy i na nich? 
J. Beran: Naše holčičce je 2, 5 roku, takže o uplatňování prevence se nedá mluvit v plném 
slova smyslu. Přesto s manželkou dbáme, aby nevysedávala příliš u TV nebo se jí snažíme 
uplatnit na ni program užívaný ve školkách např.: bezpečný kontakt se psy. Předem jsme se 
také se ženou dohodli, že naše dítě budeme, co nejdéle držet stranou počítače. 
J. Pikan: Já jsem vždy upřednostňoval formu kompromisu, na čem jsme se dohodli, to jsme 
splnili. Pokud si ale rodič zvolí tuto cestu, musí být opravdu svědomitý. 
Jsou policisté lépe informováni ohledně změn v právu nebo zákonech? 
J Pikan: To ne. My máme úplně shodné informace, ke kterým se dnes každý dostane např. 
na internetu.  
Jistě máte přístup ke statistikám. Změnily se nějak od počátku fungování prevenčního oddělení? 
J. Beran: Nejsem si jist, souvisí-li změny přímo se založením prevenčního, ale uvedl bych 
příklad z Prahy 2, kde na Vinohradech v 90. letech docházelo až k 25 trestným činům denně
a srovnáme-li to dnes, výsledky se opravdu jeví daleko lepší. 
J. Pikan: My považujeme za úspěch(ne náš), že výrazně ubývá pouliční kriminality a p řibývá 
spíše majetková- nikdo nikoho neohrožuje na životě, to jen někteří mají pocit, že když je 
někdo připraví o větší obnos peněz, skončil pro ně život. 
Mluvili jsme o dětské prevenci. Co dospělí? Protože přece jen je těžké orientovat se ve všemožných 
dodatcích a změnách... 
J. Pikan: Nerad bych řekl, že vždy, když přijde občan na služebnu se mu dostane vlídného 
zacházení, ale sloužící na stanici je povinen odpovědět, takže přijdete-li a zeptáte se, měl by se 
vám snažit daný problém vysvětlit a pomoci řešit. 
J. Beran: Člověk může vskutku přijít kdykoliv n ěco potřebuje. Může se setkat s neochotou, 
protože z vlastní zkušenosti vím, že jednáte-li s lidmi příliš slušně, máte z toho sám problémy.  
Předpokládám, že setkáte-li se se zločinem na škole je to zpravidla šikana. Každý si dovede 
představit fyzickou i psychickou šikanu, řešili jste však i nějaký případ, nad kterým se vám rozum 
pozastavil? 

J. Beran: Bohužel mám takovou zkušenost. Na jedné škole se utvořila parta dívek, kde mj. 
zastávala jakousi vůdčí roli dcera jedné herečky, skupina se zaměřila vždy na jedno děvče od 
12 do 15 let, tu pak pod vlivem drog zneužívali. Zajímavé právě bylo, že oběti se zúčastňovaly 

vlastně dobrovolně a docházelo tam k otřesnému asociálnímu chování. 
J. Pikan: Mě osobně velmi překvapily spisy vězňů, když jsem se u většiny dočetl, že už ve 

škole byli zapleteni do organizovaného zločinu(čímž šikana většinou je).  

Na závěr bychom vás poprosili o jakési metodické rozdělení prevenčního programu. 



Zpracováno v tabulce 

Školka Bezpečné chování 
1.stupeň základní 
školy BESIP-Bezpečnost silničního provozu 
6.ročník základní 
školy 

Poučení o problematice šikany_zaklad 
veškerých programů

7.ročník základní 
školy 

Poučení o kriminalitě_základ uvědomění dělí 
se:násilné ,majetkové 

8.ročník základní 
školy 

Poučení o drogové problematice_z pozice 
zákona 

9. ročník základní 
školy Právní vědomi 
1.ročník střední 
školy 

Seznámení s Listinou základních práv a 
svobod 

2.ročník střední 
školy 

Seznámení se Sociálně-patologickými (ty jsou 
nežádoucí) 

3.ročník střední 
školy 

Kriminalita páchaná mládeží-upozornit na 
závažnost 

4.ročník střední 
školy Právní vědomí -na vyšší urovni 

Velkou radost mi způsobilo, když se pan Pikan svěřil odkud získává inspiraci : Od žáků. Dokonce 
přímo u nás na základce zařadil do svých kartiček s trestnými činy týrání zvířat a pochválil 
zvídavost našich žáků. Nejvíce mně však na konci rozhovoru dojal pan Beran : „Důležitá je pro nás 
zpětná vazba, když vidíme, že si z toho účastníci sezení něco odnesli, protože my jsme tady hlavně
kvůli vám“.  

             

                                                                     
   Za rozhovor děkují Kristýna Nováčková a Veronika Zavřelová, 9. A 





Ještě velikono ční ohlédnutí …  

  

Poslední týden před Velikonocemi se nazývá pašijový. Pašije v překladu znamená utrpení 
Ježíše Krista. Pokud chceš dodržovat jeho tradice, měl bys jíst pouze jednou denně, a to 
většinou pouze polévku s chlebem nebo brambory s mlékem, a držet se následujících lidových 
zvyklostí: 

MODRÉ PONDĚLÍ A ŠEDÉ ÚTERÝ
Tyto všední dny věnuj hned po ranním rozjímání svátečnímu úklidu. 

ŠKAREDÁ STŘEDA
Kdo se na Škaredou středu zamračí, bude se mračit po celý rok, a proto je zakázáno se mračit. 
V tento den začni malovat velikonoční vajíčka. 

ZELENÝ ČTVRTEK
Na Zelený čtvrtek si uvař jídlo z čerstvých zelených rostlin, podle kterých se tento den 
jmenuje. Nabereš sílu a doplníš chybějící vitamíny. Pokud ti už chybí mlsání, můžeš začít 
péct dobroty jako mazance, Jidáše, koláče nebo velikonoční beránky. V tento den můžeš 
naposledy slyšet kostelní zvony a neuslyšíš je do Bílé soboty. Podle lidové legendy se říká, že 
„zvony odletěly do Říma“. V tomto období nenajdeš zvonky ani u domácích zvířat a jejich 
zvuk je nahrazen řehtačkami, které vyhánějí z domů vše zlé. Pokud chceš přesně dodržet 
čtvrteční zvyk, měl bys vstát brzo ráno a omýt se v ranní rose, abys byl zdravý. 

VELKÝ PÁTEK
Velký pátek je dnem nadpřirozených sil a je s ním spojena spousta pověr:  
Oděv ušitý nitěmi spředenými v tento den chrání před uhranutím a zlými duchy. 
Nesmí se nic darovat ani půjčovat, protože tyto předměty mohou být očarovány.
Známá je pověra, že v tento den se země otevírá a vydává poklady. Tato místa můžeš najít 
podle modravého světýlka nebo kvetoucího kapradí. Když se vydáš poklady hledat, 
nezapomeň na posvěcené vajíčko, kterým musíš třikrát poklepat na zem, aby se otevřela.
Ale především je Velký pátek dnem přísného půstu a hlubokého smutku, protože se 
připomíná ukřižování Krista. 



BÍLÁ SOBOTA
Je to den, kdy se můžeš těšit na blížící se radostný a veselý Boží hod velikonoční, a maminka 
ti určitě odpustí i lecjakou lotrovinu. Celý dům se musí uklidit, aby se skvěl čistotou, a byl 
připraven na nedělní připomenutí Kristova vzkříšení. Doma se uhasí ohniště a pak je 
hospodyně znovu zapalují žhavými uhlíky z posvěcených ohňů pálených před kostely. Nové 
ohně symbolizují nový život. V tento den se zvony „navracejí z Říma" a opět se rozezní ve 
své plné kráse. 

NEDĚLE – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Boží hod velikonoční je vyvrcholením celých svátků a koncem půstu, které je všude vítáno 
zvoněním, bubnováním a troubením z kostelních věží. 
V tento den je zakázáno pracovat a celá rodina se schází u slavnostního stolu, kde se rovným 
dílem rozděluje vařené vejce. Pokud by někdo z rodiny zabloudil, stačí, aby si vzpomněl, s 
kým jedl vejce, a bezpečně se vrátí domů. Pak všichni jedí to nejlepší, co maminka připraví. 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Je s ním spojeno nejvíce lidových zvyků a tradic. Chlapci chodí na pomlázku za děvčaty a 
čerstvými metlami s barevnými pentlemi (pomlázkami) z nich vyhánějí nemoci a polévají je 
„živou vodou“. Vyšlehaná děvčata je za to odměňují zdobenými vejci - symboly budoucího 
života (z vajíček se líhnou kuřátka). 

BÍLÁ NEDĚLE
Je to první neděle po Velikonocích a je nazývána podle křesťanů, kteří v tento den nosí 
naposledy o Velikonocích bílý šat. 

Veronika Opplová, 8.A 





Jak se slaví Velikonoce v jiných zemích? 

Velikonoce v Anglii 
V britských rodinách děti o Velikonocích hledají čokoládová vajíčka, která jsou ukryta po celém domě. 
Kdo vajíčko najde, může ho sníst. Kromě tradičních vajíček je možné koupit i čokoládové zajíčky, kuřátka 
a další figurky. Proto se taky v Británii prodá v období Velikonoc největší množství čokolády. Mezi 
velikonoční zvyky Angličanů patří také zajímavá tradice palačinkových závodů, které se konají 
v městečku Olney v hrabství Buckinghamshire. S palačinkami se zde běhá už od roku 1445. Závodů se 
účastní pouze ženy a trať vede od kostela k tržišti. 

Velikonoce v Itálii 
Rovněž v Itálii je symbolem nového života a příchodu jara vajíčko – proto se objevuje i v italských 
velikonočních pokrmech. Typické je vejce v salátech, slaných dortech i dezertech, dalším tradičním 
pokrmem je jehněčí maso na mnoho různých způsobů. Místo mazance pečou Italové buchtu zvanou 
Colomba, kterou ochucují nejrůznějšími přísadami. O Velikonočním pondělí jezdí Italové často na piknik. 

Velikonoce v Řecku 
V Řecku se o Velikonocích konají velké venkovní hostiny. Podává se grilované jehněčí, vajíčka, chléb, 
saláty a koláče. Lidé u sebe nosí vajíčka, a když se potkají, ťuknou si s nimi a popřejí si vše dobré. 
Tradiční pochoutkou je placatý kruhový bochánek (christopsomon) uprostřed s křížem a načerveno 
obarvená vajíčka. 

Velikonoce ve Finsku 
Také Finové vítají o Velikonocích příchod jara, i když je u nich v té době ještě zima. Tradičním 
velikonočním jídlem je ve Finsku dezert mämmi, servírovaný s krémem a cukrem. Zajímavým zvykem je 
vyprávění příběhů a pohádek o čarodějnicích, které – jako děti převlečené do kostýmů – chodí po domech 
a koledují. 

Velikonoce na Slovensku 
Příprava Velikonoc začíná na Slovensku jarním úklidem a zdobením domácností pučícími větvičkami 
(bažičkami) a barevnými stužkami. Také se peče kulatý bochánek (paška). Dalším z velikonočních zvyků
je polévání dívek vodou – důvodem je předání blahodárné fyzické i duševní síly milované osobě. V úterý 
pak obvykle dívky naoplátku polévají chlapce. 

Víte, že…
• Velikonoční vajíčko je symbolem plodnosti, úrodnosti a životní síly.
• Velikonoční zajíče symbolizuje v řecké, egyptské a čínské mytologii štěstí, plynoucí čas a krátkost 

života. 
• Nejstarší kraslice bývaly zdobené obrázky slunce, měsíce, hvězd, deště a jedlových větviček. 

Zajíčci, beránci, zvonečky a květiny se objevili až ve 20. století. 
• Pomlázkou se šlehá, aby se předala svěžest a zdraví mladého proutku. 

                                                                                                                         Veronika Opplová, 8.A 





Jeden beránek pro celou 2. B? 

Ráda bych se s Vámi podělila o jeden krásný zážitek v naší třídě. Zkusím Vám vyprávět takovou 
malou velikonoční pohádku. 

Jednoho dne, bylo to těsně před Velikonocemi, přinesla Eliška do třídy beránka. Na tom by nebylo 
nic zvláštního, ten den se totiž měla konat ve třídě velikonoční snídaně a každý přinesl něco 
dobrého. Někdo mazanec, někdo bábovku, někdo pravou velikonoční nádivku, někdo pomazánku... 
no, jídla nakonec bylo tolik, že se skoro ani na stůl nevešlo. 

Jen Eliščin beránek byl nedotknutelný, nikdo si z něj nesměl ukrojit. Ne, že by Eliška byla lakomá, 
ale bylo to domluveno, a tak to i platilo. A tak se hodovalo, povídalo a bylo všem dětem i paní 
učitelce moc hezky. 

Pak ale paní učitelka vzala beránka od Elišky a prostřela ho na ubrousek na zem. Vybídla děti, aby 
okolo něj udělaly kruh. Všechny se tam vešly. Jistě se těšily, že už konečně toho Eliščina beránka 
ochutnají. Sbíhaly se jim sliny. Ale taky se trochu bály. Beránek byl dost malý a dětí víc než dvacet. 

Nejraději by se do něj hned pustily. V tom jim ale paní učitelka řekla dost divnou věc. Připomněla 
jim příběh o dělení chleba, kterým Ježíš podělil své učedníky, to už děti věděly, protože si ten 
příběh přečetly a povídaly si o něm právě teď o Velikonocích. 

Pak ale paní učitelka říkala, že někdo tomu věří a někdo ne. Tak začala vyprávět další pohádku: 
Každý z nás měl někdy hlad, hrozný hlad. A teď si představíme, že máme hrozný hlad, chuť na 
beránka a možná se v následujících dnech nenajíme, protože jsme zůstali na pustém ostrově. 

Jediné co máme, je tenhle malinký beránek. Co s tím? Já jsem největší, říkala paní učitelka, já 
potřebuji největší kus. „To tedy ne!“ křičely děti. „Rozdělíme se!“ Tomu se paní učitelka smála. Jak 
se chcete rozdělit o takového malého beránka? Dobrá, zkuste to. Zkusíme pěkně popořadě a každý 
si ukrojí kousek. Třeba na toho posledního zbude, třeba ne. A kdo si kousek ukrojí, je na něm, jestli 
ho sní, nebo dá někomu jinému a třeba mu řekne, proč ten kousek dává právě jemu. 

A tak děti krájely, dělily malé a menší kousky na ještě menší a... světe div se, na každého se dostalo 
a věřte, nevěřte, ještě zbylo. 

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ten konec si odnášíme každý v sobě. A jak nám při tom je? 

Na konci naší pohádky každý měl říct jedno slovo, pocit... Víte, co se ozývalo nejčastěji? Děkuji. JP 

                                             

                                                             



BUDEŠ POTŘEBOVAT: 
vařené nebo vyfouknuté vajíčko,
kousek gázy nebo obvazu,
slupky žluté cibule na barvení,
rostlinky na zdobení. 

1. Natrhej si drobné kvítky nebo zajímavě tvarované lístky rostlinek (pěkné jsou například 
lístky řebříčku nebo čtyřlístek pro štěstí). Rozlož je po povrchu vajíčka a dobře je upevni 
gázou. Takto připravené vajíčko povař v odvaru ze slupek žluté cibule. Obarvená vajíčka nech 
dobře oschnout a pak opatrně odstraň gázu a zbytky rostlinek. 
Rada:
Při sbírání rostlinek si udělej pěknou procházku jarní přírodou. 

2. Hotové vajíčko ještě potři trochou oleje, aby se pěkně lesklo. K jeho obarvení můžeš 
samozřejmě použít jakoukoliv barvu na vajíčka, ale nejlépe vypadá, pokud použiješ nějakou 
tradiční přírodní barvu. 

Přírodní barvy na velikono ční vají čka 

BUDEŠ POTŘEBOVAT: 
625 ml vody,
2 polévkové lžíce octa, 
Fialová:  500 ml sekané syrové červené řepy, 
Modrá:  500 ml borůvek, 
Siena pálená:  500 ml hnědých cibulových slupek. 

Smíchej v hrnci barvivo s vodou. Uveď do varu, zakryj a vař 20 minut. Přeceď barvu přes 
cedník do jiné nádoby. Nech vystydnout, vmíchej ocet a nalij do zavařovací sklenice. 
Zacházej s barvou opatrně, protože skvrny nejdou z oblečení úplně odstranit. Můžeš 
vyzkoušet různé postupy a koncentrace. 

Veronika Opplová, 8.A 



BUDEŠ POTŘEBOVAT:
vyfouknutá nebo natvrdo vařená vejce, 
barva na vajíčka, 
stébla slámy (můžeš použít slámky na pití nápojů), 
vhodné lepidlo. 

1.  Napřed si připrav natvrdo uvařená nebo vyfouknutá vajíčka. Potom je podle přiloženého 
návodu obarvi barvou na vajíčka a nech je dokonale oschnout. Ke zdobení slámou jsou jako 
podklad vhodné tmavší, syté pastelové barvy, na kterých se bude světle žlutá sláma dobře 
vyjímat.

2. Jednotlivá stébla slámy podélně rozřízni ostrým nožem nebo žiletkou na dvě poloviny. 
Takto připravenou slámu na několik hodin namoč do vlažné vody. Aby stébla neplavala na 
hladině, musíš je něčím zatížit. 

3. Mokrá nabobtnalá stébla pečlivě rozlož na vhodnou podložku (např. kuchyňské prkénko) 
tak, aby byla vedle sebe a naplocho rozvinutá. Druhým prkénkem je přiklop a vše zatiž 
dostatečně těžkým závažím.
Rada:
Místo závaží můžeš použít například láhev naplněnou vodou. Zatížená stébla nech důkladně
vylisovat, až proschnou a zůstanou dokonale plochá. 

4. Malým ostrým nožem nebo žiletkou nařež jednotlivá stébla na malé kosočtverečné dílky. S 
tím by ti měl také pomoci někdo z rodičů. Tradičně se ke zdobení kraslic používaly 
kosočtverce, ale klidně můžeš vyzkoušet i jiné tvary, například úzké pásky. Fantazii se meze 
nekladou. 

5. Jednotlivé kousky slámy potři tenkou vrstvou lepidla a nalepuj je na vajíčko tak, aby 
vytvářely vzor. Aby se ti snadněji pracovalo, můžeš si vzor napřed lehce naznačit tužkou. 
Pokud pracuješ s vyfouknutými vajíčky, můžeš hotové kraslice přetřít bezbarvým lakem, aby 
se pěkně leskly a déle vydržely. 

Veronika Opplová, 8.A 





                   

1) Barvení bez ornamentální výzdoby

V  minulosti se barvila jen vajíčka plná (syrová nebo vařená). Vajíčko se obarvilo 
v jediné barvě, která se získávala z přírodních zdrojů. Vyfukování vajíček a ornamenty 

přibyly časem.

2) Barvení s ornamentální výzdobou

a) reliéfní voskování

Na vajíčko se nanáší špendlíkem nebo trubičkou rozehřátý včelí vosk. Špendlíkem se 
vytvářejí kapkovité útvary nebo tečky. Trubičkou (stužkou) se nanáší ornament 

čárkovitý, který má jednolitější a přesnější kresebnou linii. Vosk na vajíčku zůstává.

b) batikování                      

Batikování patří k nejrozšířenějším technikám. Dekor se vytváří kombinací barvení a 
voskování. Batikované kraslice je možné podle počtu barev rozdělit na jednobarevné a 
vícebarevné. Vícebarevná vajíčka se malují ve vrstvách od bílého základu k nejtmavší 
barvě. Vosk se nanáší špendlíkem nebo stužkou, po obarvení se odstraní hadříkem a 

výsledný ornament je negativní.

3) Vyškrabování           

Barva se z vajíčka odstraňuje ostrým předmětem (nožík, jehla, žiletka, pilník) a vytváří 
se bílý ornament (květiny, zvířátka, ptáčci aj.). Někde se i vyškrábané ornamenty 

vymalovávají.

4) Zdobení aplikacemi                                                        

Nejvíce se rozšířilo polepování kraslic ústřižky slámy ovesné nebo ječmenné. Velmi 
náročná technika.                                  

                                                                                                             Tereza Šnajdrová, 6. A 



                            
                                                                   

Velikonoční nádivka ze tří druhů masa
 Počet pro 4 osoby 
  
 200 g vepřové plece, 200 g uzené krkovičky, 200 g kuřecích prsou, hrst  
 mladých kopřiv, svazek zelené petrželky, 6 vajec, 1 veka (nebo 6 žemlí), 
 120 ml mléka, pepř, sůl, špetka muškátového květu, sádlo na vymaštění  
 pekáčku, rajčata na ozdobu, salát na ozdobu 
 
 
 1. Uzenou krkovici a kuřecí maso uvaříme (každé zvlášť), vepřovou plec  
     osolíme a upečeme. Veškeré maso necháme vychladnout a potom na- 
     krájíme na malé kostičky. Kopřivy a petrželovou nať důkladně oplách- 
     neme, necháme okapat a usekáme nadrobno. Veku nakrájíme. 
 
2. Kostičky ceky dáme do misky a navlhčíme je mlékem a vývarem z uzeného  
    masa, přidáme výpek, přisypeme nakrájené maso nasekané kopřivy a petr- 
    žel, žloutky, osolíme, opepříme a ochutíme muškátovým květem. 
 
3. Nakonec přidáme tuhý sníh z bílků. Pekáček vymažeme sádlem a naplníme  
    nádivko. Pečeme 20-25 minut ve vyhřáté troubě při 140 „stupních„ C.  
    Upečenou nádivku podáváme s čerstvou zeleninou a listovým salátem.  
 

                                                              
 

Smažené skořicové kytičky 
Počet kusů 30 
150 g másla, 2 vejce, 130 g moučkového cukru, 1 sáček vanilkového cukru,  
4 lžíce zakysané smetany, 2 lžíce rumu, 450 g hladké mouky, ½ sáčku  
kypřícího prášku do pečiva, olej na smažení, skořicový cukr na obalení 
 
1. Máslo nakrájíme na kousky, necháme změknout. Potom přidáme vejce, 
    moučkový i vanilkový cukr a vše utřeme nebo vyšleháme. Vmícháme  
    zakysanou smetanu a ochutíme rumem. Mouku smícháme s práškem 
 
 



    do pečiva a prosijeme na máslový krém. 
  
2. Vypracujeme hladké těsto, které se nesmí lepit na vál ani na ruce.  
    Zabalíme ho do folie a necháme 30 minut v chladu odpočinout. 
  
3. Odpočinuté těsto přendáme na hladkou moukou pomoučněný vál a  
    rozválíme jej na plát silný asi 2mm. Tvořítkem vypichujeme kytičky 
    s prázdným kolečkem uprostřed. 
 
4. V pánvi nebo kastrolu rozehřejeme vyšší vrstvu oleje. Kytičky v něm  
    pozvolna smažíme dozlatova. Usmažené kytičky odkládáme na papírový 
    ubrousek, který odsaje přebytečný tuk. Nakonec je obalíme v cukru  
    smíchaném se skořicí a podáváme.  
 
Tip: Vychlazená kolečka můžeme navěsit na barevné stužky a dávat je  
       koledníkům jako výslužku.  
  
 
        Monika Kučerová , 9. B 
 
 
                                                                                                           

 
 
 

Potřeby: citron, tekutý med, drti č na citron 

Příprava: citron vymačkáme na drtiči (požadované množství) a vmícháme 
asi tak stejné množství tekutého medu. Poté zamícháme aby nám vznikla 

řídká kašička a pak můžeme sníst ( doporučuji po lžičkách).                    

!Upozornění!  Není vhodné pro alergiky, kteří mají alergii na med nebo 
citron. 

  

Zuzana Hübnerová 6. B 



BUDEŠ POTŘEBOVAT:
Dětské piškoty, 
marmeláda, 
plochá párátka, 
cukrovou polevu na zdobení.

1. Namaž plochou stranu piškotu vrstvou marmelády. Potom na marmeládu přitiskni ploché 
párátko a přiklop na ně druhý piškot. Oba piškoty k sobě pevně přitiskni a odstraň
přebytečnou marmeládu, která mezi piškoty vyteče. Polovina párátka musí ze spojených piš-
kotů vyčnívat.
Rada:
K lepení nepoužívej džem, ve kterém jsou kousky ovoce.

2. Stejným způsobem spoj marmeládou další dva piškoty a nasuň je na vyčnívající párátko. 
Takto ti vznikne tělíčko a hlavička kuřátka. Nyní do tělíčka zasuň další párátko tak, aby 
vyčnívalo na jeho spodní straně ostrým koncem asi centimetr daleko. Zapíchni ho do středu 
vypouklé strany dalšího piškotu, na kterém bude kuřátko stát. 

3. Z rozpůleného piškotu vyrob kuřátku křidélka. Přilep je na jeho tělíčko trochou marmelády 
a na chvíli je přitiskni, aby lépe držela. Takto připravené kuřátko nech několik minut stát, než 
se marmeláda s piškoty lépe spojí. Stejným způsobem si podle obrázku můžeš z piškotů
vyrobit i zajíčka, nebo zkus vymyslet i další piškotová zvířátka. 

4. Nyní si z moučkového cukru a trošky horké vody připrav cukrovou polevu. Cukr musíš 
dokonale rozpustit. Pokud by v polevě zůstaly sebemenší hrudky cukru, ucpávaly by ti 
zdobítko. Pomocí cukrové polevy vytvoř kuřátkům očička a zajíčkům i čumáček. Kuřecí 
hřebínek udělej raději z marmelády.  
Rada:
Pokud nemáš zdobítko, můžeš ho nahradit pevnějším mikrotenovým sáčkem, kterému ustřihneš 
špičku jednoho růžku. 

5. Kromě kuřátek a zajíčků můžeš zkusit z piškotů i jiné věci jako například housenku, 
kaktus, atd. Fantazii se meze nekladou, a když se něco nepovede, není nic jednoduššího a 
sladšího, než nepodařený pokus sníst.

         Veronika Opplová, 8.A 



 
 
Dne 15.března se konaly Velikonoční dílny. 

 

Jako první se sešli pomocníci. Paní Valešová nás rozdělila do tříd, začalo se 
vysvětlovat s čím se má pomáhat, rozhodlo se, kdo bude prodávat vstupenky… 
V 9:00 se do dveří nahrnul dav návštěvníků a práce začala.  
U stolků se neudržela volná židle, tak se moc návštěvníci zajímali o krásné 
výrobky na Velikonoce. 
A tak se lepilo, stříhalo, vybarvovalo,malovalo a peklo linecké pečivo. Vůně 
lineckého pečiva se prohnala celou školou a s teplým čajem to byla výborná 
svačinka! 
Dělala se kuřátka ve skořápce, papírový zajíček s lýkovou pomlázkou, veselé 
kraslice, voskované kraslice i kraslice z přírodních materiálů, papírová kačenka na 
špejli, vatový beránek a košíček ve tvaru zajíčka nebo kuřátka.  
Nakonec si všichni odnesli plnou náruč výrobků a začali se těšit na další Dílny. 
  
 Tereza Šnajdrová, 6. A 
 

            
 
 

  





POHÁDKA O MRÁČKU POHÁDKA O MRÁČKU POHÁDKA O MRÁČKU POHÁDKA O MRÁČKU     

A SLUNÍČKUA SLUNÍČKUA SLUNÍČKUA SLUNÍČKU    
    

Byl jeden malý mráček a ten si hrozně moc rád hrál se sluníčkem. To si takhle jednou 
hráli na schovávanou. Tu se hodně zatáhlo mráček se lekl. A tu najednou bylo sluníčko pryč. Mráček začal 
hledat sluníčko, ale nikde ho nenašel. Vyšel hledat sluníčko, všude se ptal, ale každý koho se zeptal, mu řekl, 
nevím.  
Zeptal se i měsíčka, ale i on, všeznalec, nevěděl. Tak se mráček posadil na kámen a rozvzlykal se. Když přestal 
brečet, začal přemýšlet co by udělal, aby našel sluníčko.  
Přemýšlel, přemýšlel, až z toho přemýšlení usnul. Když se probudil, hned ho to trklo.  
,,Zajdu za pánem Bohem. Ten mi poradí!‘‘  
Tak se vydal do chrámu pána Boha. Šel si, šel si, a tu najednou začalo pršet a foukat. Mráčka to odválo někam 
do neznáma. Naštěstí ho to odneslo jen tři kilometry od chrámu. Šel a tu potkal pána Boha na procházce po nebi. 
Mráček se zaradoval a běžel za ním. ,,Pane Bože, prosím tě, nevíš kde bych našel sluníčko? Mně se po něm 
stýská!‘‘  
,,Když počkáš chvíli, tak ho uvidíš!‘‘ Odpovídá pán Bůh.  
,,Děkuji!‘‘ Říká mráček.  
,,A, můžu jít s vámi?‘‘ Ptá se mráček. 
,,Klidně.‘‘ Odpovídá pán Bůh. 
Šli a tu najednou mráček zahlédl světlo.  
A kdo to byl? Sluníčko! Mráček a sluníčko se k sobě rozeběhli. ,,Tak to ses mi dobře schovalo!‘‘ Křičí mráček 
radostí. 
Pamatuj si mráčku, když se zase někdy zatáhne, tak nepanikař a čekej než bude zase hezky, ano?!‘‘ Říká 
sluníčko 
Ty jsi prostě ještě malý netrpělivý mráček, viď mráčku?‘‘ Dodal pán Bůh a zamával jim na cestu. 

                                       Karel Štolfa, 3. A 
 
                                   

Z vlastní tvorby…

Několik měsíců to je zpět, 
všechno živě vidím hned. 
Každou chvíli s tebou si vybavím, 
kolik jich bude, v tu chvíli netuším. 

Nad tebou pořád přemýšlím, 
Tvou ztrátou skoro rok hladovím. 
Dokavad se neobjeví někdo jiný, 
alespoň z části mi tě nahradí. 

Bolest v mém srdci přesto neutiší. 
Svým chováním spíše zvětší. 
Vidím tě v jednom kuse. 
Na prvním místě budu mít vždy tebe. 

Od našich společných chvil si připadám věčně sám. 
Není tomu tak, krásné vzpomínky mám. 
Tak krásné, že je nechci nikdy ztratit, 
To bych musel sám sobě draze zaplatit. 

                                                                                        Martin Čumpelík, 9.A 



Cestujeme………..Nový Zéland    

Hlavní údaje

Rozloha: 268 680km2  
Obyvatelstvo: 3 625 000 

Hlavní město: Wellington (329 000 obyvatel) 
Státní zřízení: konstituční monarchie 

Jazyky: angličtina a maltština (oba úřední) 
Měna: 1 novozélandský dolar = 100 centů

Nový Zéland leží asi 1600 km jihovýchodně od Austrálie. Tvoří jej 
dva hlavní ostrovy a několik menších. Severní ostrov je sopečný, 

aktivními sopkami jsou Ngauruhoe a Ruapehu. 
 Na ostrově je množství horkých pramenů a gejzírů, jejichž pára se 

využívá k výrobě elektřiny.   
Na severu jsou úrodné poloostrovy a pánve. Jižní ostrov je převážně
hornatý, nejvyšším vrcholem Jižních Alp je Cookova hora (3753m), 

ale rozkládají se zde i úrodné nížiny. 

Rostlinstvo
Původní vegetace ostrovů byla z větší části zničena, přežily jen malé 
plochy porostů kauri (damara), podobných borovici. V chladnějších 
vysočinách rostou bukové lesy, na rozsáhlých nížinách se vysazují 

porosty, které se pěstují pro dřevo. 

Zajímavosti

• Na jižním ostrově se natáčela trilogie Pán prstenů.  



• Název Nového Zélandu v maorštině zní Aotearoa.  
• Otočíme-li obrys Nového Zélandu, dostaneme „druhou botu do 

páru k Apeninskému poloostrovu.“  

  

• Jeden z kopců má název 
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungaho
ronukupokaiwhenuakitanatahu, který jej dostal až do knihy 
rekordů.  

• Na ostrovech nenajdete jediného hada.  
• Téměř 88 % obyvatel žije ve městech. Izolovanost ostrovů

uchovala některé endemické druhy zvířat, především ptáků
(nejznámější je pták kivi). 

Ostrovy

Pod správu Nového Zélandu patří tyto Tichomořské ostrovy: 

• Kermadekovy ostrovy  
• Chathamské ostrovy  
• Ostrov Bounty  
• Antipodes Islands  
• Aucklandské ostrovy  
• Ostrov Campbell  

Zuzka Hübnerová, 6. B





      

Po stopách historie…

       Milada Horáková 

                                           (1901-1950) 

                                                                                                                                          
Když studovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy se začala zajímat o ženské hnutí a 
seznámila se s předsedkyní Ženské národní rady Františkou Plamínkovou a začala pracovat 
v její komisi. Po ukončení studia se pro práci rozhodla v Ústředním sociálním úřadu Prahy.  
V právní komisi Ženské národní rady Horáková usilovala o reformu a změnu  právních 
norem, které nevyhovovaly principům občanské rovnoprávnosti, jako například zastaralý 
zákon o celibátu, který ženám ve školské radě nedovoloval uzavírat sňatky. V této práci se 
Milada Horáková nesmírně osvědčila, později v Ženské národní radě právní odbor vedla, byla 
delegátkou na zahraničních kongresech a v roce 1930 se zúčastnila jako expertka kodifikační 
konference mezinárodního práva v Haagu. Zapojila se do odbojného hnutí, avšak v srpnu 
1940 se stala obětí velezrady a byla i s manželem zatčena a byli vězněni až do konce války. 
S F.Plamínkovou se setkala krátce před její popravou v Terezíně. Po osvobození r. 1945 
vstoupila do aktivní politiky za Československou stranu národně socialistickou, byla zvolena 
poslankyní a místopředsedkyní ústavně-právního výboru sněmovny a pracovala též v jeho 
zahraničním výboru. Stala se předsedkyní Rady Československých žen, jejíž program 
navazoval především na dřívější činnost  Ženské národní rady a podněcoval ženy, aby se 
zapojily do budování poválečné společnosti. Po komunistickém puči v únoru 1948 byla 
zbavena funkce předsedkyně Rady československých žen a vyloučena z další činnosti 
v ženském hnutí. V den smrti Jana Masaryka 10.3.1948 se vzdala svého poslaneckého 
mandátu. A jelikož se poúnorový režim potřeboval zbavit lidí, kteří smýšleli jinak, byla v září 
1949 zatčena a v rámci procesu, jehož rozsudek byl už pět dní před soudem platný, odsouzena 
k trestu smrti a i přes protesty veřejnosti popravena 27. června 1950.  

                                                            Nicole Gruberová 6.A 



      …..s paní učitelkou Marií Ouhledovou  
1. Líbí se vám na naší škole ?  

   Ano, a proto zde také zůstávám.  

2. Byla jste vždy učitelka a nebo jste měla i jiné zaměstnání ?  
   Mým přáním bylo být učitelkou a také jsem jí vždy byla.  
  

3. Vyučujete jen přírodopis ?  
   Ano, ale dříve, na jiných školách jsem učila i občanskou výchovu, rodinnou             
    výchovu a také tělocvik.  
                                  

4. Co vás přivedlo k učení na škole ? Proč jste si vybrala zrovna přírodopis ? 
   Příroda mě velmi inspiruje a v přírodě jsem ráda.  

5. Chtěla byste mít příští rok třídnictví ? 
     Příští rok budu mít třídnictví.  

6. Jaké jsou vaše zájmy ?  
     Turistika, lyžování, historie a literatura  
           

7. Máte nějaké děti ?  
     Ano, dceru Petru a syna Martina.  

8. Máte nějaké sourozence ?  
     Ano, bratra.  

9. Bydlíte v Radotíně ?  
 Ne, v Praze.  

10. Líbí s vám v Radotíně ?  
Ano, protože je tu hodně historie a bylo zde dno prvohorního moře, je to úžasné místo. 

Děkujeme za rozhovor !     
                                                                                 Nicole Gruberová 6.A. , Zuzana Hübnerová 6.B.          





Rozhovor s p. uč. Renátou VITOUŠOVOU 

1. Máte děti ?                 Ano, 2 dcera Kateřina a, syn Honza. 
2. Jak jste se vyspala ?              Výborně☺  
3. Jak dlouho pracujete ve škole ☺ ?               7 let  
4. Co učíte za předměty ?                 anglický jazyk , dějepis, pracovky ☺  
5. Jste třídní některé třídy ? Jaké ☺?                    Ano, 6.B ☺  
6. Kolik kluků vás vyšlehalo o Velikonocích ?                                                                        

Pouze můj syn, manžel byl naštěstí na mě velmi hodný ☺ ☺  
7. Který den máte nejradši?                                                                                                  

Sobota, Mohu si ráno přispat, naplánuju si různé akce a v noci nemusím chodit brzy na 
,,na kutě ¨. 

8. Jakou máte nejoblíbenější barvu?                                                                                  
Nemám pouze jednu barvu, ale mám ráda bílou, žlutou, červenou, modrou. ☺

9. Máte nějaký zvíře ?                           Agamu vousatou. 
10. Bojíte se pavouků?                              Nebojím. 
11. Kam byste jela na dovolenou?                                                                                                                             
Severoitalská jezera, Irsko Španělsko, Portugalsko. 
12.Bavila vás škola? Jak kdy, ale chodila Jsem tam ráda kvůli kamarádům . ☺
13.Proč jste stala učitelkou?                                          Mám ráda děti. 
14.Jaké předměty vám šly?                                           Jazyky, biologie, zeměpis, TV ☺. 
15.Jaký je Váš nej seriál/film?                                     Ordinace v Růžovce ☺ (já taky) 
                                                                                 Film asi Láska nebeská ☺ (neznám)☺

16. Jaký máte názor na kůrovce na Šumavě?  
Více na www.hnutiduha.cz  

      Domnívám se že zásah člověka do přírody je nezbytný , neboť            
      čekat ,jestli si příroda neporadí sama , by mohlo být v tomto                                    
      případě osudné. Šumava je nádherná potřebuje POMOC !!! ☺☺☺☺

  
Děkuji za rozhovor                                       Anna Faltysová, 6.B 



s…..Karolínou Čížkovou 
Všichni jistě znáte dívku, která chodí do 9.A, a je to právě Karolína 
Čížková, kterou jsme požádali jestli by s námi neudělala rozhovor do 
školního časopisu Horymír!!!!! Protože již brzy odejde odsud ze školy, 
a je dlouholetou redaktorkou časopisu Horymír, do kterého psala již 
od šesté třídy (jako my právě teď začínáme), tak nám odpověděla na 

11 otázek. 

 
1. Co se ti vybaví když se řekne kůň?? 
 Že spadnu, pořádnej kopanec a kobylince. 
 
2. Jak dlouho pracuješ na Horymírovi?? 
 Od 6 . třídy. 
  
3. Na jakou školu se chystáš?? 

Na Integrovanou školu propagační výtvarnou v Kobylisech 
 
4. Co tě baví (záliby)?? 
Kreslení, tancování ( street dance), mám ráda zvířata a angličtinu a 

dějepis :D 
 
5. O čem píšeš nejčastěji do Horymíra?? 
Co se děje v mým životě, o dění ve škole a co se píše ve světě a od 

6 .třídy píšu křížovky. 



6. Budeš pokračovat na Horymírovi až odejdeš z této školy?? 
Asi ne, protože nebudu mít čas, a ten časopis je pro žáky týhle školy . 
 
 
7. Co nejradši nosíš za oblečení ?? 
Pohodlný kalhoty, když jsou trochu volný a džíny. Nesnáším svetry a 

roláky. Boty mám spíš sportovní. 
 
8. Jak se ti líbí tady na škole?? 
Líbí, ale líbilo se mi víc minulý rok, protože tady byly paní učitelky 

Urbanová a Píšová. 
 
9. Čím chceš být?? 

To záleží, jestli dodělám tu střední, ale ráda bych se věnovala 
výtvarnictví. 

 
10. Jaký je tvůj největší trapas?? 
Bylo jich hodně a strašný. Takže se nehodí je říkat (někteří je znají). 
 
 
11.Bavil tě tento rozhovor?? 
 Jo, bavil máte dobrý otázky. 
 
 
 

Děkujeme za tvůj ušetřený čas ☺☺☺☺ 
 
Zuzana Hübnerová 6. B 
Anna Faltysová 6.B 





SUCHOZEMSKÁ ŽELVA 
 
 
 

Jednou ze skupin plazů jsou suchozemské želvy. Největší suchozemská želva je želva 
obrovská. Její délka krunýře dosahuje až 1,4 m a váží kolem 300 kg. Průměrně veliké želvy 
měří na krunýři asi 50-60 cm. Nejznámější a nejchovanější želvy jsou : želva čtyřprstá stepní 
a želva řecká. Některé želvy, např. želvy paprsčitá je velmi ohrožena a v přírodě jí žije asi jen 
500 ks.Želví tělo /tj. hlava, ocas, 4 končetiny a tělo/ je chráněno kostěným krunýřem. Přední 
končetiny jsou šupinaté a i u mladých a malých želv dokáží vyvinout velkou sílu.Všechny 
končetiny jsou opatřeny drápy. Na ocase je umístěn řitní otvor. Všechny části těla může želva 
zatáhnout do krunýře. Krunýř se dělí na dvě části hřbetní štít se nazývá karapax a břišní štít se 
jmenuje plastron. Karapax je větší než plastron a jsou srostlé.Krunýř vznikl srůstem páteře , 
žeber a kostěných destiček. Na povrchu má jednotlivé štítky. Běžné chovatelské želvy se živí 
listovou zeleninou, ovocem pampeliškami a různými bylinami. V přiměřeném množství se má 
želva krmit bílkovinami v podobě vejce apod. Oplození želv je vnitřní. Samice naklade vejce 
do jamky v půdě. Želvy musí pobývat na denním světle a slunci a musí mít teplo. 

Bude potřebovat : 
Říční (čistý) písek, trochu rašeliny, terárium, kameny, květináč, žárovku (25 nebo 40 W) 
v objímce a se šňůrou, dvě misky, dírkovaný plech nebo rámeček s kovovým pletivem. 
Potravu podávejte v keramických nebo plastových miskách. Dostatečné teplo zajišťuje 
želvám žárovka, jednoduše umístěná v keramickém květináči. Jako substrát je nejvhodnější 
rašelina a písek, nádrž pro želvy bývá nejčastěji lepená ze skla. I když nehrozí, že by želva ze 
skleněného terária vylezla, je dobré ho přikrýt víkem z děrovaného plechu, které želvy 
ochrání např. : před nežádoucí pozorností ostatních zvířecích obyvatel domácnosti.  

Čím krmit : 
V přírodě se suchozemské želvy živí převážně rostlinnou potravou, i když si občas pochutnají 
i na žížale, slimákovi nebo zdechlině. Proto i doma předkládáme želvě co nejpestřejší výběr 
zeleniny a ovoce, trávu, listy, květy – nejvhodnější je pampeliška, jetel, vojtěška apod. 
Živočišnou potravou to rozhodně nepřehánějte, protože přebytek živočišných bílkovin může 
způsobit zdravotní potíže. Potravu doplňujte vitamínovými přípravky a minerály. 

Prvním předpokladem úspěšného chovu je dostatek tepla. Nelze je proto chovat volně v bytě, 
což bývá často zvykem, ale je nutné pro ně zařídit zvláštní vytápěnou nádrž – terárium. 
Rozměry by měly být co největší, ale ani v případech, že pro ně nemůžeme vyhradit příliš 
velký prostor, by mělo být terárium menší než 70 x 40 x 40 cm. Přední a boční stěna mají být 
otevírací, v případě nouze však lze upravit i obyčejnou lepenou nádrž a zakrýt ji víkem 
z pevného pletiva nebo perforovaného plechu. Obsluha takové nádrže však není 
nejpohodlnější a je proto vhodné hned od počátku pořídit želvě terárium s předními dvířky 
nebo s posunovacím sklem. Strop a polovina jedné boční stěny by měly být z pletiva kvůli 
větrání. Topení lze nejsnáze zajistit žárovkou (25 V) zavěšenou v keramickém květináči asi 
20 cm nad úrovní dna. Tím na jednom místě terária zajistíte teplotu kolem 30-ti oC. Žárovka 
nemusí svítit celý den, stačí 10 – 12 hodin. Na dno terária jsou nejlepší malé oblázky nebo 
čistý říční písek. Do něj zapusťte těžkou misku na vodu. 
Toto je potřeba pro dobrý chov suchozemské želvy.  

                                                                                                               Nicole Gruberová 6.A. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název plemene: Afgánský chrt (Afghan Hound) 
 
Oficiální zkratka v ČR: AF 
Využití: Lovecký pes 
  
Historie  
Toto plemeno je velmi staré, jeho vyobrazení lze nalézt na čtyři tisíce let starých afgánských 
malbách. Vznikl pravděpodobně na Středním východě, ze kterého se dostal do Afganistánu, ve 
kterém byl využíván pro lov gazel a vlků. Do Evropy se dostal až ve druhé polovině 19. století a 
jeho standard byl uznán v prvním desetiletí 20. století.  
 
Popis  
Je to vysoký pes působící dojmem síly, důstojnosti a rychlosti. Má středně dlouhý trup, rovný hřbet 
a svalnatý hluboký hrudník. Dlouhá, ale nepříliš úzká hlava je nesena hrdě. Výraz jeho obličeje je 
povznesený a exotický, někdy až působí, že se dívá „skrz člověka“. Uši má dlouhé, nízko zavěšené, 
porostlé hedvábnou srstí a přitisknuté k hlavě. Jeho nohy jsou dlouhé a silné. Ocas je nepříliš 
krátký, nízko nasazený, na konci zatočený a v pohybu vysoko nesený. 

    
Výška  
Pes má v kohoutku 68 až 74 cm. 
Fena má v kohoutku 63 až 69 cm.  
 
Váha  
Není stanoven váhový limit, ale průměrně váží v rozmezí 23 až 27 kg. 
 
Srst  
Velmi dlouhá a hedvábná srst s výjimkou hřbetu a obličeje, kde je krátká a přiléhavá.  
 
Zbarvení srsti  
Všechny barvy srsti jsou přípustné. 
 
Povaha 
Je to nezávislý, živý, přátelský a citlivý pes, který má rád a i vyžaduje lidskou pozornost. Po 
předcích zdědil prudší povahu, ale na rozdíl od nich je ukázněnější a lépe cvičitelný. Vyžaduje 
dostatek pohybu pro udržení jeho fyzické i psychické kondice. 
 
Využití 
Je dobrým loveckým a hlídacím psem, ale i společníkem. 
 
        Tereza Šnajdrová, 6. A



  

Tyto nádherné Turecké Angorky mají jemný a přítulný charakter, zároveň je to 
velmi živá a aktivní kočka. 

 
PLEMENO: Turecká Angora je plemeno polodlouhosrstých koček. 
PŮVOD: Podle dostupných údajů asi nejstarší přírodní plemeno koček na světě. Toto 
plemeno vzniklo na území Malé Asie. 
PŘIKŘÍŽENÁ PLEMENA: Křížením domácí místní kočky s kavkazskou divokou. 
HMOTNOST: 2,25-5 kg 
SRST: Srst je středně dlouhá, jemná, hedvábná, měkká na pohmat, přiléhající k 
tělu. Na krku a plecích je delší a vytváří límec. Na břiše může být volnější. Pod 
srstí je slabé, zvláště na zádech. Nejčastěji jsou vidět kočky bílé barvy. A jest-li 
v Evropě především se rozšiřují bílé, tak v Americe různobarevné. Dnes se chová ve 
všech možných ale přírodních barvách 
HLAVA: Krátká, široká, má tvar dolu zašpičatělého trojúhelníka. Podbradek je 
zakulacený. 
NOS: Je střední, poněkud sražený, růžový. 
UŠI: Silné, relativně krátké, vertikálně nasazené, zašpičatělé na koncích, trochu 
spuštěné. Ušní dutiny jsou uvnitř pokryty chmýřím srsti. 
OČI: Velké, oválné, nepatrně kose posazené, zřetelné. Podle očí bílé angorské 
kočky se rozdělují do čtyř druhů (žlutavé, zelené, modré, různobarevné oči). Ruské 
angory mají oči hlavně zelené - což je vzácné v jiných zemích. 
TĚLO: Delší, obratné, elegantní, úměrné postavy, vypadající velice silné. Zadní část 
je poněkud nadzdvižená. 
KRK: je středně dlouhý, urostlý, silný. Hrudník i plece jsou dobře vyvinuté. Záda 
jsou svalnatá, břicho je široké, pevné. Nohy jsou dlouhé, pevné s nádhernými 
kulatými tlapami (zadní jsou delší než přední). Mezi prsty - chomáčky vlasů. 
OCAS:Turecká  Angora má dlouhý, široký u základu a zužující se ke konci ocas. Po 
celé délce je pokryt dlouhou srstí. Je zvednut vzhůru, nad tělem a při rychlém 
pohybu se může dotýkat hlavy. 
CHARAKTER: Tyto nádherné kočky mají jemný a přítulný charakter, jsou velice 
vázané ke svému chovateli. Jsou bystré, vnímavé, rychle chápající a učící se přání a 
potřeb člověka. Je to velmi živé a inteligentní plemeno, nejraději se pohybuje v 
horních svérách bytu a ráda leze svému člověku na ramena. 
OSTATNÍ POPIS: Své jméno Turecká Angora dostala podle města Angora 
(Ankara). Angora zahrnuje několik velkých různých plemen. 

         Tereza Šnajdrová, 6. A 

 



Pozice: Narozen: Věk: Výška: Váha: Hokejka: obránce 22.6.1984 23 195 cm 110 kg L  

Brzy ráno jsme vyrazili do Holešovic, abychom vyzpovídali dalšího z řady hokejistů Pražské 
Sparty. Tentokrát jsme si vybrali urostlého beka, navrátilce Richarda Stehlíka. Nejprve vám 
ale povíme, jak tentokrát rozhovor probíhal. Přibližně v devět hodin jsme dorazili ke stadionu 
Sparty, před kterým jsme požádali Richarda Stehlíka o rozhovor.  Souhlasil. Domluvili jsme 
se tak, že mezitím, co budou hráči na tréninku, mi si mezitím nachystáme otázky. Odebrali 
jsme se tedy do pohodlí bližší restaurace, objednali něco k pití, vytáhli tužku a papír a dali do 
sepisování otázek. Po přibližně dvou hodinách strávených nad papírem se sklenkou coly, jsme 
se vydali zpět k aréně, kde na nás již čekal obránce Pražské Sparty. Pozval nás do Spartanské 
restaurant, kde jsme se usadili. Byli jsme příjemně překvapeni, když jsme obdrželi pozvání na 
steak. Ten jsme odmítli a tak, po delším přemlouvání, nám objednal alespoň colu. A poté nám 
nic nebránilo v rozhovoru…

Mohl bys shrnout svou dosavadní kariéru? 
Tak v šestnácti letech jsem se dostal do Slovenské reprezentace. Byl jsem na mistrovství 
světa, v osmnáctce dvakrát, pak jsem byl v dvacítce na mistrovství světa třikrát. V šestnácti 
letech jsme měl dům v Skalici a tam jsem hrál do osmnácti let a pak sem odešel na Ameriky. 
Hrál jsme dva roky v New Yorku. Poté jsem se vrátil do Skalice, z té jsem přestoupil jsem do 
Trenčína. Byl jsem dva roky na Spartě a ted tu jsem třetí. 

Jak vidíš ambice Sparty na play off? 
Tak myslím si, že dobré. Tým je silný, máme dobrý hráče 

Čím si vysvětluješ střeleckou krizi Spartu tuto sezonu? 
Každý zápas je jiný. Je to trochu o štěstíčku, aby to tam padlo, a myslím, že se to prolomí. 

Jací jsou trenéři František Výborný a Marian Jelínek? 
Myslím si, že jsou to výborní trenéři. Marian má velmi dobrou psychologii. Mají výbornou 
taktiku a doplňují se navzájem. 

Nejlepší hráč ve Spartě? 
Všichni. 

A s kterým nejlépe vycházíš? 
Jsme jeden tým, tak se všemi hráči. Ale kdybych měl někoho říct, tak Jirka Vykoukal, Míro 
Hlinka, Michal Sivek, se všema. 



Před sezonou jsi odešel do zámoří, tam se ti ale příliš nedařilo a hrál jsi nižší ligu. Můžeš 
srovnat kvalitu té ligy s tou naší? 
Bylo to tak, že jsme hráli pět přípravných zápasů a já nedostal šanci, takže to bylo takové 
těžší…Je to jiný hokej a naše liga má větší úroveň než ta nižší 

A kolik tam chodí diváků, na tu nižší ligu? 
Bylo to tam trochu nanic, protože jsem se střídali s NBA, takže většinou tam chodilo dvacet 
tisíc lidí na NBA a sedm tisíc chodilo na nás. 

A jak se stavíš třeba k fanouškům, když tě pozdraví a žádají o podpis, fotku. Vadí ti to? 
Ne, ne, ne. Vůbec mi to nevadí. Člověka to potěší. 

Po skončení rozhovoru přišla na řadu fotka a chvilkové popovídání... 

   

Richardovi děkujeme za čas a za krásné přijetí☺

Martin Čumpelík a Pavel Kotisa, 9. B 



  

                                                                                               FILM 
komedie; 90 min; 2008. 

Režie: Milan Šteindler  

Hrají: Vojta Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl, Robert Nebřenský, Pavla Tomicová, Ivana Chýlková  

Rekordní počet filmových premiér čeká letos fanoušky českého filmu. Do kin jde 32 českých snímků, 
což je rekord v historii samostatné České republiky. O přízeň diváků se začátkem února bude ucházet 
i komedie režiséra Milana Šteindlera nazvaná „O život 

Šteindlerův nový celovečerní film ,,O život" vstupuje do kin s podtitulem - Komedie o početí, se kterým 
se nepočítalo. Nejen o tom, jak se na skupinách diváků testuje budoucí úspěch filmu, jak režisér Milan 
Šteindler dělá kompromisy, bude tento článek, protože pozvání do Impulsů Václava Moravce na Rádiu 
Impuls přijal režisér, herec a také kmotr žirafího mláděte Fausta v pražské zoologické zahradě Milan 
Šteindler

Příběh 
Michal se zúčastní oslavy na lesní chatě. Řízením osudu zbude po skončení oslavy na chatě sám s 
dívkou Zitou, kterou vidí prvně v životě. I když není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných okolností 
s ní prožije vášnivou noc. Vlivem lapálie, která se jim stane jsou nuceni spěchat zpět do města. Náhle 
jde sice „o život“, ale poněkud jiným způsobem a obráceně, než jsme zvyklí. Z chaty uprostřed lesů se 
vydávají ještě v noci na cestu, aby vše vyřešili. Do cesty se jim v jako v každé správné road-movie 
staví nečekané překážky a všechno se komplikuje víc než z počátku čekali, takže je tu dost 
dramatických situací pro to, aby se Michal se Zitou postupně o sobě dověděli víc a zjistili, co všechno 
mají společného. Jejich cestu navíc doprovází záhadná bytost a postava, kterou můžeme označit jako 
duch zemřelého. Všechny postavy se v průběhu filmu navíc různě propojují a vše spěje k 
překvapivému rozuzlení...... 

ČR 2008, komedie, v českém znění, přístupný 

Oficiální stránky filmu: 
www.ozivot.cz

                                                   Anna Faltysova 6.B



Výlet-tentokrát do IMAXU 

 
Dne 9.dubna jsme se rozhodlI jít do kina  Imax na Flóře. Šli jsme na film Monstra oceánů 
3D brrr!!! Takže bylo nás pět  včetně paní učitelky Valešové. Podle mne by se ten výlet 
bez ní neobešel. Tak konečně jsme jeli z Radotína na Flóru.Po celou dobu jízdy vlakem 
nebo autobusem jsme se všichni šíleně smáli, samozřejmě díky mně, no prostě super!!!No 
konečně jsme tu!!!Po skoro dlouhé cestě si každý oddychl. 
Dali jsme paní učitelce příspěvek penízků, aby mohla zaplatit lístky. Já jsem si koupil 
střední kolu a slaný popcorn z donucení prodavačky, taky jsem rád nabídnul kamarádům 
při filmu.No!!! Už jsme v 3D sále napnutí,jak já nevím co. Před vchodem do sálu každý 
obdržel 3D brýle,a bychom viděli ten 3D zázrak:-D. Už to začalo!!! Já samou 
nedochvilností jsem nevěděl, kde sedí paní učitelka, tak jsem myslel, že ji spolknul 
žralok, ale pak jsem ji naštěstí objevil:-D.Bylo to super - napřed nás nějaký paleontolog 
ohodil vrstvou písku, ale to se nevyrovnalo tomu, co se stalo potom. Zrovna tam letěly 
kameny, protože tam odrovnávali paleontologové skálu!!! Pomóóóc!!! Bylo to hrozný!!! 
Film byl o pradávných podmořských dinosaurech, naštěstí tenhle skoro dokument měl 
děj, bylo to úžasný!!!  
Když ten film o těch pradávných monstrech z hlubin skončil,tak nás paní učitelka na 
hodinu rozpustila po obchoďáku.Po obchoďáku jsme s Lídou a Katkou honili hostesky 
kvůli balonkům s heliem.Cestou zpět to byla větší legrace -polykali jsme helium z balonků, 
no byla to mega legrace :-D. 
Když jsme se vyřádili, tak jsme jeli zpět do Radotína a tam jsme se všichni spokojeně 
rozešli☺…Nevím jak ostatním,ale mně se ten filmeček hrozně moc líbil…Určitě 
doporučuji!!! 
           
                       Napsal: David Oktábec 7.A 
 
 

 
 



  

Kapela vznikla na přelomu února a března 1997. Zakládajícími členy jsou Martin Sedlák 
(baskytara), Járid Snášel (kytara) a Tomáš Kolkop (bicí). V tomto prvotním složení začala 
kapela hrát první skladby jako Seek And Destroy, For Whom The Bell Tools, Sad But True 
nebo Enter Sandman. Brzy tříčlenné složení nepostačovalo požadavkům nově vznikajících 
skladeb, a proto byl v polovině dubna 1997 požádán o spolupráci kytarista v té době již 
zaniklé kapely Shark Vladimír Koblovský. V tomto složení začaly skladby dostávat svou 
pravou tvář. Vyvstal tu však další problém, který byl patrný již na začátku, a to kvalitní zpěv. 
Na počátku června 1997 se naskytla příležitost "ulovit" zpěváka skupiny Mortiana, po kterém 
se Metallica Revival poohlížela již na začátku svého vzniku. Po velkém naléhání se zpěvák 
Aleš Navrátil připojil k této partě a od tohoto okamžiku již kapele nic nebránilo vydat se 
kupředu. Během července dala kapela dohromady první hodinu a půl dlouhý repertoár pro 
letní a podzimní koncertní vystoupení. V tomto období se prováděly již jen drobné 
kosmetické úpravy koncertních verzí skladeb. Po odehrání první sady koncertů se kapela 
setkala s úspěchem, který ani sami členové kapely nečekali. Během následujících měsíců si 
kapela pospíšila s tvorbou nových skladeb. Vytvořila 2-3 hodinový koncertní program. Dnes 
má již kapela odehrán velký počet koncertů ve známých i méně známých rockových klubech 
v celé České republice. Na koncertech se schází všichni obdivovatelé kapely Metallica. Na 
své si přijdou jak skalní fandové, tak i ti, kteří znají tuto hudbu méně. Na koncertech 
Metallica Revival zazní většina největších "bomb" z let minulých, ale i ze současné tvorby 
kapely od agresivnějších Harvester Of Sorrow, King Nothing přes rychlé Ain't My Bich, 
Master Of Puppets po skladby pomalejší jako The Memory Remains, Welcome Home, 
Nothing Else Mathers. Metallica Revival zachycuje průřez celou tvorbou kapely Metallica. 

        
         Anna Faltysová, 6. B 

                                                                



                                                                                            

Místo narození: Kentwood, Louisiana, USA   

Znamení: Střelec                                                                    Datum narození: 2.12.1981 

Britney Spears je dcera Lynne, učitelky na základní škole, a Jamieho, pracovníka ve 
stavebním průmyslu. Od čtyř let zpívala v místním kostele. V osmi letech Britney Spears 
odjela do Atlanty na konkurz do Disneyova Mickey Mouse klubu (Mickey Mouse Club). Tam 
sice tehdy neuspěla, protože tvůrci tohoto pořadu ji považovali za příliš mladou, než aby v 
něm mohla vystupovat. Přesto si jí všiml jeden z producentů a pomohl jí najít agenta v New 
Yorku. 
Doprovázená matkou a mladší sestrou strávila Britney Spears několik letních prázdnin 
studiem v Professional Performing Arts School. V roce 1991 si zahrála v broadwayském 
představení Ruthless nastudovaném podle thrilleru The Bad Seed z roku 1956. V jedenácti 
letech se úspěšně stala členkou Disneyova Mickey Mouse klubu. 

                                                              
Na sezony roku 1993 a 1994 bydlela v Orlandu na Floridě, kde si zahrála v dětské show jako 
například tehdy dvanáctiletí Justin Timberlake a Joshua "JC" Chasez - nynější členové 
skupiny 'N Sync a dále třeba Nita Booth (Miss Virginia 1998) nebo Ryan Gosling z Mladého 
Herkula. 
Po zrušení Disneyova Mickey Mouse klubu začala chodit na střední školu doma v Luisianě. 
Po roce studia začala toužit znovu po vystupování a vrátila se zpět do New Yorku. Kde se 
seznámila s producentem Ericem Fosterem Whitem, který dříve pracoval s Boyzone, Hi-Five 
a Whitney Houston. Stále pokračovala ve středoškolském studiu za pomoci soukromých 
učitelů. 
Začátkem roku 1998 bylo první album Britney Spears hotovo. Do obchodů se dostalo v lednu 
(...Baby One More Time) a to byl pro Britney osudový okamžik - bleskově se vyhouplo do 
čela snad všech světových hitparád.   
Britney Spears si také získala fanoušky dobrou marketingovou strategií, když zpívala v 
supermarketech a nechala zřídit bezplatnou telefonní linku, na níž se hráli její písně. Její 
vzhled školačky, blonďaté culíky a těsný svetřík ve videoklipu Baby One More Time si našel 
okamžitě milióny fanoušků. 
V současné době se snaží prosadit i na poli filmu, kde byla její první role v roce 2000 jako 
letuška v epizodní roli v thrilleru Longshot. Podle jejích slov ale chce aby hudba byla vždy na 
prvním místě. 
V roce 2002 si zahrála hlavní roli ve filmu Crossroads, v němž si zahrála Lucy. Lucy pořád 
piští, ale podaří se jí splnit si svůj sen: vystoupí jako zpěvačka v klubu. Ještě se Britney 
objevila v dalším filmu Austin Powers - Agent 003 "Austin Powers in Goldmember", kde 
vystupuje sama za sebe. Nejnovějším jejím albem je "In The Zone" (2003). 

                                                                                                               Tereza Šnajdrová, 6. A 



         Ewa Farná 
 
Narozena:12.8.1993,Třinec 
Oblíbená hudba:Kelly Clarkson,Pink,Simple Plan 
 
Koníčky:závodně lyžuje za Ski Beskyd Velká rača 
Soutěže a ankety: 
2004-1.místo v okresní pěvecké soutěži ve Frýdku-Místku  
2005-1.místo na Evropském festivalu mládeže v Polsku 
2006-Český slavík Mattoni 2006- Objev roku" 
2007-RGM hudební ceny TV Óčka-Objev roku" 
2007-deska roku Allianz 2006-album Měls mě vůbec rád"se stalo Nejpováženějším 
Debutem v kategorii Objev roku"(17308 kusů) 
2007-Nonimace na Objev roku"Anděl Allianz 2006 
První singl:Měls mě vůbec rád 
 
Oficiální tisková zpráva Universal Music 
Ewa Farná je 14tiletým objevem na české scéně populární hudby.Po mnoha letech se 
objevila v Čechách teenager zpěvačka obrovským talentem a pěveckým potenciálem.S 
energií a emocí v hlase,která je naprosto ojedinělá.Se svým prvním hitem Měls mě 
vůbec rád" stačila během dvou měsíců bodovat ve všech televizních i rádiových 
hitparádách.Stejnojmenné album právě vychází a dokazuje ,že 1.signál z alba nesmí 
být vždy největším hitem.Přátelé,ta největší síla přichází. Nejoblíbenější jídlo: Kuřecí 
řízek s hranolkama 

Nejoblíbenější nápoj: Mulťák a voda 

Znamení: Lev 

Výška: cca 165 cm 

Oblíbený předmět: Matematika 

Neoblíbený předmět: Fyzika 

Oblíbený film: Mezi námi děvčaty 

Barva očí: zelená 

Barva vlasů: hnědá 

Jméno otce: Tadeusz Jméno matky: Karin 

Sestra: Magdaléna          Bratr: Adam 

Přezdívky v rodině: Ewka, Ewuska a ve škole Ewa                                                                       

 Mariana Bažantová, 6.B 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 



Jarní prázdniny 
Začaly jarní prázdniny. Bylo ošklivo, ponuré počasí a my jsme se opět celá famílie vydali na 
cestu do Jizerských hor. Do auta se nás vešlo dohromady sedm. Maminka řídila, bratr vedle 
ní, na zadních sedadlech babička, děda a já mezi nimi jako sardinka. Na mě ležela právě
línající kočka a za krk mi dýchal teplý smradlavý vzduch pes.  
Když jsme dojeli na chalupu asi po dvou hodinách cesty, měli jsme všichni spařené zadky a 
při výstupu z auta nás ovál krásně příjemný větřík. Měla jsem pocit, že mi to zmrazilo 
všechny vnitřnosti v těle.  
K obědu jsme měli párky. Z mikrovlnky. K tomu chleba. Po zhltání tohoto vydatného oběda 
jsem měla pocit, že prasknu nasycením.  
Po dlouhém trávení jsem dostala za úkol jít se psem ven. Venku krásně foukal větřík jako 
uragán a při pohledu z okna se mi ježily chlupy v zátylku. Hurá! S radostí jsem vyběhla 
s milovaným pejskem ven a s nadšením běhala od pařezu k pařezu, aby náš hafánek mohl vše 
řádně očuchat. Kolemjdoucí nestačili sledovat. 
Ale abych babičce nekřivdila, v následujících dnech jsme do sebe ládovali guláše, svíčkovou, 
řízky, knedlíky a podobně.  
Když se člověk nudí a nemá do čeho dloubnout- jak to bylo v mém případě-, tak jsem si na 
chalupu vzala cd přehrávač a cd, na kterých jsem měla pecky, na který se dalo pořádně trsat.  
Tak jsem šla do ložnice, která je dostatečně velká na tancování a začala jsem zahánět nudu. 
Jakmile jsem uslyšela první tony jedné písničky, byla nuda pryč. V mé hlavě jsem si 
představila, že stojím před stovkami lidí čekající, až jim zatancuji. Najednou jsem se ocitla 
v jisté euforii. V nepopsatelné. Nevím ani, jak to vše dlouho trvalo, dokud do dveří od ložnice 
nevstoupil bratr ptajíce se, co tu jako dělám?  
Já se leknu, vyskočím dva metry do vzduchu a on mě ještě seřve, že se jim dole klepe lustr.  
Ale když prý viděl, že s tím nehodlám přestat, přidal se ke mně a já se rozhodla, že ho naučím 
kousek tanga.  
Když jsem mu ukázala první krok a on ho po mě ,,opakoval´´, myslela jsem, že to nemá cenu 
dále pokračovat a že se půjdu radši dívat na televizi. 
Po chvíli jsem byla na pokraji zhroucení. Zjistila jsem právě, že bratr je absolutní dřevo na 
tanec celkově. Nechodil ani do tanečních. Po hodině usilovné snahy jsme jakž takž zvládli 
čtyři kroky. Sláva! A teď si vyměníme role. Já budu tančit za muže a ty za ženu, ok? To nebyl 
dobrý nápad, říkala jsem si v duchu po půl hodině. Měla jsem zničená záda, neboť tango 
obsahuje i záklony, kdy partner drží partnerku za trub a ona se hluboce zaklání. Asi týden 
jsem se nemohla pořádně narovnat. Ještě dlouho jsem si  poté pořádně nezatancovala…. 
Z toho plyne: nikdy netancujte tango s polenem. ☺

                                                                                                          K.Č. 9.A 



Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik spadněte ze 
svých židlí. 

Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďte na zem 
svoje propisky. 

Přilepte čtvrtku papíru na zem a sledujte, jak se jí lídé budou snažit zvednout. 

Napište falešný milostný dopis a hoďte ho někomu do skříňky (pokud je to technicky možné) 

Vykřkujte během hodiny nahodile a co nejhlasitěji jedno slovo (třeba ''máslo'') 

Trefte ''omylem'' učitele svačinou. 

Do seminárky napište jako zdroj informací návod k TV ovladači. 

Zaměňujte jména historických osob se jmény svých spolužáků. 

Ppiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennoo ddvvaakkrráát.. 

Řekněte učiteli, že musíte domů, protože vašeho bráchu unesli UFOuni. 

Řekněte učiteli, že nemůžete odevzdat seminárku češtiny, protože obsahuje státní 
tajemství.Řekněte, že jí četl šéf BIS a že je to na jedničku. 

Do hodiny výtvarky si doneste pěnové tužidlo na vlasy.To nastříkejte na výkres a řekněte 
učiteli, že téma se dá vyjádřit jen takovou abstraktní formou.Pěnová tužidla jsou hořlavá, 
využijte toto své dílo potom zapalte a prohlašte, že na tak geniální umělecké dílo není lidstvo 
ještě připraveno. 



Hoďte vší silou mandarinku proti zdi 

Když je učitel otočen čelem k tabuli, házejte si s jablky, banány............ 

V hodině chemie se vymyslete nově objevený prvek,pojmenovaný po vašem strýčkovi. 

Místo seminárky odevzdejte dopis sestřenici.Když se to zjistí, omluvte se a vysvětlete to tak, 
že jste jí poslal tu seminárku a že jí hned napíšete, ať ji pošle zpět.Dodejte, že sestřenice bydlí 
na Sibiři. 

Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek zastavte se vytáhněte si svačinu a začněte jíst. 

Chce po vás uklízečka , ať se přezouváte?Tak jí řekněte, že spadáte pod přímé velení třídního 
učitele a nikdo jiný vám nemá co rozkazovat 

Doneste do školy balonky, nafoukejte je a potom si s nimi v hodině pinkejte 

Napište seminárku do dějepisu husím brkem. 

Stáhli jste si seminárku z internetu a profesor na to přišel?''Ano pane profesore, našel jste to 
na internetu, ale tam jsem to nahrál já.'' 

Schovejte se o přestávce za závěsy a čekejte, než přijde učitel. 

Noste si do hodin matiky počítadlo z ZŠ. 

Přišpendlete na nástěnku kolečko salámu a sledujte, kdy si toho někdo všimne 

Když skončí hodina posledního předmětu ve školním roce vyskoče radostí, vezměte svůj sešit 
a před učitelem ho roztrhejte. 

Napište seminárku na jednu stránku a na dalších osm napište, z čeho jste čerpali. 

Nakreslete ve výtvarce nějaký sprostý obrázek a podepište ho jménem nepřítomného spolu 

1. Pojmenujte svého psa "Pes." 

2. Každému s kým mluvíte na všechno odpovídejte "to si jenom myslíš." 

3. Prohlašujte, že musíte neustále nosit cyklistickou helmu, jako součást astronautského 
tréninku. 



4. Volejte na různé 0800 operátory a zeptejte se, zdali s vámi nechtějí na rande. 

5. Schovávejte doma jídlo na nepřístupná místa. 

6. Dívá-li se s vámi někdo na televizi, přepněte jiný kanál 10 minut před skončením filmu. 

7. Pokud s někým mluvíte, opakujte po něm vše co řekl formou otázky. 

8. Napište "X - ZAKOPANÝ POKLAD" na různá místa v něčí automapě. 

9. V prádelně použijte vždy jeden celý věšák pro jeden pár vašich ponožek. 

10. Ptejte se lidí, jakého jsou pohlaví. 

11. Lžete ohledně očividně zřejmých věcí, jako je například denní doba. 

12. Nechte si nazdobený vánoční stromeček až do září. 

13. Změňte si jméno na "Jan Aaaaanovák" kvůli prestiži a slávě být na prvním místě v 
telefonním seznamu. 

14. Okusujte vypůjčené tužky. 

15. Nastříkejte se několika druhy kolínské najednou. 

16. Když jdete do divadla na operu, zpívejte spolu s herci. 

17. Stříhejte trávu kolem vašeho domu nůžkami.. 

18. Ptejte se vašich kamarádů na divné otázky a jejich odpovědi si zapisujte. Mumlejte něco o 
psychologickém profilu. 

19. V jukeboxu pusťte tu samou písničku 15x. 

20. pozvěte hodně lidí na cizí oslavy. 

21. Kdy? odcházíte od kopírky, nastavte ji na 200% zvětšení, nejtmavší mód, papír A5 a 99 
kopií. 

22. Pořvávejte a mávejte na cizí lidi. 

23. PIŠTE POUZE VELKÝMI PÍSMENY- 

24. pište pouze malými písmeny. 

25. Vyslovujte špatně sykavky 



26.Notujte si nahlas znělku z Milionáře a neustále ji opakujte . 

27. Klouzejte se na každém hladkém povrchu. 

28. Doma nastavte budíky na náhodné časy a rozmístěte je po celém bytě. 

29. Naučte se morseovku a s přáteli mluvte pouze: ?píp pííííp pííííp píp píp pííííp píp?? 

30. Noste kalhoty naopak. 

31. Každou větu začněte s "O-la-la" 

32. Předstírejte, že máte ve vaši myši vysílačku a mluvte do ní. 

33. Říkejte ostatním, že existují pouze ve vašich představách. 

34. Nikdy se nikomu nedívejte do očí. 

35. Pořád se někomu dívejte do oči. 

36. Když s někým mluvíte, čichejte k jeho ramenům. 

37. Dávejte si nohy na stůl. 

38. Mluvte s brněnským přízvukem. 

39. Noste divné boty. 

40. Střílejte z praku na lidi chodící kolem vašeho domu. 

41. Každé dvě vteřiny přepínejte televizi na jiný kanál. 

42. Předstírejte, že jste R2D2. 

43. Volejte na náhodná čísla a říkejte, že držíte jejich dceru jako rukojmí. 

44. Mluvte tak tiše, aby vám nikdo nerozuměl. 

45. Jezděte na špatné straně vozovky. 

46. Říkejte každému, že jste bratranec Miloše Zemana. 

47. Foťte lidi chodící po chodníku, zasmějte se na ně a rychle utíkejte pryč. 

48. Stěžujte si Microsoftu na chyby ve Windows XP, které tam ve skutečnosti nejsou. 



49. Mluvte sami se sebou. 

50. Vytahujte lidem z knih záložky. 

51. Zavolejte na operátora. Při otázce "Jak vám můžu pomoci?" odpovězte "Ne, díky, jen se tu 
rozhlížím." 

Vydávejte zvuky závodních aut, když někdo nastupuje/vystupuje. 

Vysmrkejte se a nabízejte ostatním cestujícím prohlídku vašeho kapesníku. 

Tvařte se nepříčetně, plácejte se do čela a mumlejte si: "Držte hubu, zatraceně držte tady 
všichni hubu". 

              
 Nový navigační systém.                            ☺☺☺        Nechala jsem ti v kanceláři pár upomínek 

                        
 Zuřiví fandové  
                                                                                             Želví noclehárna ☺☺☺

                                                                                                                           Anna Faltysova 6.B ☺☺



    
    
    

Stars trapasyStars trapasyStars trapasyStars trapasy    
    

Orlando Bloom: Šel jsem do jednoho nejmenovaného hypermarketu a chtěl jsem si 
odskočit. Když jsem skončil a šel si umýt ruce, pustil jsem naplno kohoutek a … voda mi 
vychrstla přímo do klína! Kolem nikdo nebyl, tak jsem si stoupnul k sušiči na ruce. Sušič
byl ale moc vysoko, tak jsem vzal koš a postavil se na něj. Stěží jsem držel rovnováhu a 
sušil jsem kalhoty. Když jsem skončil, vrátil jsem koš na místo  a vítězně jsem odcházel. 
Když jsem se ale podíval za sebe,u kabinek stál celou dobu chlápek, co se dusil smíchy…

Shia LaBeouf: Šel jsem na konkurz na svou vysněnou filmovou roli. Hrozně mi 
záleželo na tom, abych ji získal, a tak jsem byl od rána pěkně roztržitý. Na chodbě při čekání 

s ostatními herci jsem se nalepil na dveře a poslouchal, co se děje uvnitř, abych byl 
alespoň trochu připravený co přijde. Vtom se dveře prudce otevřely a já jsem vletěl s plnou 

parádou a kelímkem horkého kafe dovnitř. Tam jsem porazil dvě židle a kafe vylil na stůl 
plný papírů přímo před porotou. Myslím, že ani nemusím říkat, že jsem tu roli nedostal.☺

Paris Histon: Jsem věrný fanoušek Kylie Minogue. Proto jsem se také tak hrozně těšila 
na její koncert. Ihned jsem si sehnala VIP vstupenku, abych mohla jít po koncertu i na 
společnou party a vidět ji zblízka. Koncert byl úžasný a já se už nemohla dočkat party. 
Najednou jsem ji z dálky viděla a vydala se přímo k ní. Nelenila jsem a hned ji oslovila: 
,,Ahoj, Kylie, skvělý koncert!´´ Neuvěřitelně na mě zírala... V tu chvíli jsem ale věděla proč. 
Přede mnou nestála Kylie, ale nějaký tranvestita, který se jen tak oblékl. Bože, jak se mi jen 
tohle mohlo stát? 

Hilary Duff: " Před několika týdny jsem odjela se svými kámoši na kalifornské pobřeží, 
kde jsme chtěli strávit několik dnů sladkým lenošením. Najali jsme si menší loď, na kterou se 
lezlo po úzkém kovovém žebříku, který byl úplně mokrý. A tak se stalo to, čeho jsem se 
nejvíc obávala. Když jsem vlezla na žebřík, uklouzla mi noha, já jsem ztratila rovnováhu a 
zůstala tam viset za ruce. Mrskala jsem sebou jako ryba na suchu a ječela na celé kolo. 
Naštěstí jsem se udržela a neplácla s sebou do vody dřív, něž mi moji kámoši pomohli. 
Všechny jsem je ale ohromně pobavila na celý zbytek dne." ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

                                                                                          Zuzka Hübnerová, 6. B 



Mary-Kate Olsen: Nedávno jsem se s Ashley zúčastnila jedné módní přehlídky. Měly 
jsme co nejelegantněji vyjít po schodech a pak se projít po molu. V zásadě to není nic 
složitého,jenže...Vyšlapovala jsem si krok před Ashley a vtom se to přihodilo. Najednou se mi 
zničeho nic zamotal jeden podpatek do záhybu dlouhé sukně a já se začala pomalu kácet. 
Chtěla jsem ještě zachránit situaci.a proto jsem se snažila udržet rovnováhu tím,že jsem 
zoufale máchala rukama sem a tam. Už jsem to ale nevybalancovala a rozplácla se jak dlouhá 
tak široká přímo do publika. Naštěstí jsem nikoho nezranila.. 

Sandra Bullock: Před nějakou dobou jsem letěla z New Yorku do Los Angles. Už celý 
den mi bylo divně, bolela mě hlava a zvedal se mi žaludek. V letadle jsem okamžitě usnula, a 
když jsem se probudila, právě podávali něco k snědku. To poslední, na co jsem měla chuť, 
bylo jídlo. Bylo mi stejně zle jako předtím.Letuška si toho asi všimla, protože ke mě přišla a 
zeptala se, co mi je. Než jsem stačila cokoli říct, zvedl se mi žaludek a já se pozvracela letušce 
k nohám. Ta leknutím vyjekla a všichni cestující se začali samozřejmě otáčet, aby se podívali, 
co se děje!! 

Nelly Furtado: Zamířila jsem do výprodeje sportovního oblečení. Procházela jsem se 
mezi hordami triček, tepláků a sportovních bot, když jsem najednou na konci patra uviděla 
svého bratrance. To je ale náhoda, říkala jsem si, celou věčnost jsme se neviděli! Probojovala 
jsem se až k němu, vrhla se mu kolem krku a políbila ho na tvář. Jenže on s toho nebyl vůbec 
nadšený, dokonce mě od sebe odstrčil. Teprve pak jsem pochopila, že to není můj bratranec, 
ale absolutně cizí člověk, který se mu jenom podobal. To byla pane trapná změna! ☺☺

  



ZÁBAVA 
 

Vylušti přesmyčky! Každé písmeno použij jen jednou! 

 

NETOT SPČSAIO EJ PIM!RA 

________________________________________________________________. 

EJ ÝCEL DO KÁDALZÍN EKOŠL DATO!NÍR 

________________________________________________________________. 

ÍCÁHZYV YVDŽ TÁKRIŘTYČ ČNO.RĚ 

________________________________________________________________. 

DANJE ES V MĚN ASTPOUS JÍCAMIVAJHZ Í.ĚCV 

________________________________________________________________. 

 

Doplň y, ý/i, í! 

 

S_tý M_rek, s_rový s_r, vel_kánská Ruz_ně, b_cí hod_ny, ve- 

lk_ jedl_k s_ra, s_rové maso, s_tá v_dra, bitva v hospodě L_- 

berec, ob_čejná tužka, m_n_sukně, M_rek S_tý, b_lá s_ra,  

m_krovlná trouba, dob_tčí farma, M_loslava oslava naro- 

zen_n. 

 

Písemné sčítání a odčítání pro třeťáky. 

 

 789   842   698   128   888   446   879   664   799   123   789  

-462   158   245   789   101   554   120   147   123   765   458     

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

 

Napiš jarní rostliny! 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 Kája Štolfa, 3. A 



LA ISLA BONITA – MADONNA     Nicole Gruberová, 6. B 

Last night I dreamt of San Pedro 
Just like I'd never gone, I knew the song 
A young girl with eyes like the desert 
It all seems like yesterday, 
not far away 

Tropical the island breeze 
All of nature wild and free     
This is where I long to be 
La Isla Bonita 
And when the samba played 
The sun would set so high 
Ring through my ears and sting my eyes 
Your Spanish lullaby 

I fell in love with San Pedro 
Warm wind carried on the sea, 
he called to me 
Te dijo te amo 
I prayed that the days would last 
They went so fast 

Tropical the island breeze 
All of nature wild and free 
This is where I long to be 
La Isla Bonita 
And when the samba played 
The sun would set so high 
Ring through my ears and sting my eyes                  
Your Spanish lullaby 

I want to be where the sun warms the sky    
When it's time for siesta 
you can watch them go by 
Beautiful faces, no cares in this world 
Where a girl loves a boy, and a boy 
Loves a girl 

Last night I dreamt of San Pedro 
It all seems like yesterday, 
not far away 

Tropical the island breeze 
All of nature wild and free 
This is where I long to be 
La Isla Bonita 
And when the samba played 
The sun would set so high 
Ring through my ears and sting my eyes 
Your Spanish lullaby 

Tropical the island breeze 
All of nature wild and free 
This is where I long to be 
La Isla Bonita 
And when the samba played 
The sun would set so high 
Ring through my ears and sting my eyes 
Your Spanish lullaby



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 






