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   Deváťáci, kam míříte?Hodně štěstí!! 

 

 
 
   



 
 
 
 
 

 Tak jsme se dostali až k poslednímu číslu letošního ročníku Horymíra. 
 Pomalu, pomaloučku, velmi zdlouhavě….Redaktorům už zřejmě docházejí síly i nápady, 
nemohou se dočkat prázdnin, příspěvky se scházejí 2 měsíce, než se podaří dát dohromady 
toto číslo… 

Doufám, že po prázdninách se do časopisu vrhneme s větší vervou a chutí ve stejném 
složením redakční rady. 
 Bohužel se ale musíme rozloučit s největší oporou redakce Kájou Čížkovou, která 
pravidelně a hojně do časopisu přispívala od 6. třídy. Nikdy nezklamala, vždy jsem se mohla 
na ni spolehnout… 
Končí také Kristýna Nováčková, autorka zajímavých a osobitých povídek, která nás určitě 
jednou překvapí vlastní sbírkou. 
Nesmíme také zapomenout na „sporťáky“, kteří jezdili na Spartu pro rozhovory se známými 
hokejisty – Martinem Čumpelíkem a Pavlem Kotisou… 
 
Takže všem redaktorům děkujeme a přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů na dalších 
školách!!! 
 
 P. S. Kdo by měl zájem pracovat v redakci, po prázdninách se přihlašte!!! 
                                                                                      Za redakci Horymíra                     IV 
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Milí čtenáři, 
 

do začátku prázdnin zbývá jen pár dnů, ale ještě dříve, než vytoužené 
volno nastane, tak si každý z vás odnese ze školy závěrečnou výplatu. Myslím 
tím samozřejmě vysvědčení. Bude takové, jaké si každý z vás zaslouží. Někdo si 
„vydělal“ samé jedničky, jinému se mezi jedničkami objeví pár dvojek, další 
bude muset vzít za vděk i trojkou, kostrbatá čtyřka se na vás bude mračit snad 
jen zřídka a pětku na výplatní pásce nepřeji nikomu z vás, protože ta znamená 
jen potíže. Někteří pracanti budou dokonce odměněni lichotivě či méně lichotivě 
slovně.  

Ať už vaše hodnocení bude takové nebo makové, prázdniny čekají vás 
všechny. Čekání si člověk může krátit různě, ale vy jste si vybrali ten způsob, 
při kterém budete číst a prohlížet stránky Horymíra.  

 
Nebudu vás déle zdržovat od milého zážitku a popřeji vám příjemnou 

zábavu a krásné slunečné prázdniny. 
 
       Vendula Matrasová 
                 (třídní učitelka 4. B) 
 







 
 

Čertovy hlavy 
 
Západní okraj Kokořínska zůstává ve stínu známého hradu, přestože obří hlavy nebo 

sochy v jeskyni Klácelce patří k tomu nejzajímavějšímu, co můžete v okolí vidět. 
Prostřednictvím geocachingu, o kterém jsem před rokem psala v dvojčísle Horymír jaro-léto, 
jsem tato místa navštívila i já.  

 
Sochař Václav Levý byl samouk, pracoval na zámku v Liběchově a monumentální 

díla, která tesal do skal v okolí, vás i dnes překvapí svými rozměry. Liběchov je vůbec 
příjemné místo na výlet a záleží jen na vás, kolik času mu chcete věnovat a kolik jste ochotní 
ujít kilometrů. 

 
Malý okruh vás zavede k jeskyni Klácelka, což je ve 

skále uměle upravený čtvercový prostor se skalními komorami a 
fantastickými postavami vytesanými ve skalách. Když sem 
budete přicházet všimněte si, že do skal tu netesal jen sochař 
Levý. Na jedné skalní stěně v těsném sousedství jeskyně je 
docela zdařile vytesaný motocyklista. Najdete ho? 

 
Jen pouhý kilometr odtud, půjdete-li po modré 

značce, stojí na vršku obří čertovské hlavy, které dříve 
výhružně shlížely do údolí, než je přerostl borový les. 
Pokud se vám skalní sochy zalíbily, můžete sejít po modré 
do Želíz (je tu malé koupaliště) a po žluté pokračovat lesem 
na protější straně údolí, kde potkáte další skály přitesané do 
podob zvířat a mytologických postav. 

 
Máte-li náladu na delší výlet, vraťte se od 

křižovatky u Hada po modré do Tupadel a pokračujte po 
zelené směrem na Nové Osinalice. Asi po dvou 
kilometrech objevíte vlevo od značené cesty první 
betonový bunkr z pevnostní linie, která se tu táhla několik 
kilometrů po hraně údolí. Bunkrů je celkem asi dvacet, 
některé jsou přístupné, ale najít je v lese a křoví není 
snadné. Ale jako terénní pátrání od bunkru k bunkru jde o 

nezapomenutelný zážitek. Pokud by se vám nechtělo běhat 
po lese kvůli kusu betonu, můžete se spolehnout na značku. 
Před Novými Osinalicemi vás provede v těsné blízkosti 
dvou bunkrů, které určitě nepřehlédnete. 

 
V oblasti se nachází také zajímavý pískovcový útvar 

Pokličky, ale tento výlet vám přiblížím zase příště. 
 

Veronika Opplová, 8.A 



VÍKENDOVÝ VÝLET S KLUBEM DO KRKONOŠ  
 
 
6.června byl opravdu krásný den. Slunce svítilo, lidé chodili v tričkách a nikde ani náznak, že by 
mělo pršet nebo se zatáhnout. My, zájemci o dobrodružství v horách, jsme na záda hodili krosny, 
které byly snad stejně těžké, jako my sami. Sešli jsme se na nádraží v Radotíně a čekali na vlak, 
kterým jsme jeli na Smíchovské nádraží. Když jsme metrem dojeli na Černý Most, už stál na 
nástupišti autobus do Vrchlabí. Cesta byla dlouhá, ale vyplatilo se to. Když se chce člověk někam 
podívat, musí něco vydržet. Když jsme dojeli do Vrchlabí, polovina výletníků z Radotína běželo na 
toalety. Měli jsme štěstí. Mohli jsme se svést k našemu kempu, kde jsme měli přespávat a trávit 
nějaký ten čas. Doplazili jsme se celí rudí do kempu Liščí farma. Všichni jsme byli velmi mile 
překvapení, jaké krásné místo nám paní Valešová vybrala. Lepší místo snad neexistuje. V kempu byl 
bazén, ve kterém jsme se ještě ten den koupali, čisté toalety i sprchy, bar s restaurací, voleybalovou 
pláž, prolézačky a hlavně trampolíny! Trampolíny nás opravdu ohromily. Byli jsme na nich pečení 
vaření. Kluci na nich dělali salta, kotrmelce a další psí kusy. Holky nezůstaly příliš pozadu. 
V sobotu, 7.6., jsme se brzy ráno – v 6.h - vzbudili a celí ospalí jsme si sbalili svých pár švestek a 
vydali se na horu Sněžku. Nejdříve jsme museli pěšky na nádraží do Vrchlabí, pak busem do Pece 
pod Sn., jeli lanovkou na Růžovou horu a dále už jen pěšky. Trasa zpátky vedla přes Luční boudu a 
Výrovku do Špindlerova Mlýna a busem do Vrchlabí. Cesta byla velmi namáhavá, ale po zdolání jsme 
byli všichni na sebe hrdí, že jsme to zvládli bez úhony. No, bez úhony. Večer, když jsme už byli 
všichni opět v kempu, u svých chatiček, se pomalu objevovaly příznaky spálených částí těla. 
Nestačili jsme se divit. Každý z nás měl místo spíše světlejší pleti,  obličej červený jako rajče 
zahradní. Druhý den, při odjezdu domů, vše naštěstí bylo už spíše v pořádku. Všichni byli zmožení 
po sobotní túře a v autobuse byl klid. Aspoň jsme se každý trochu prospal. Někteří dojídali zbytky 
jídel a tyčinek, které jim zbyly..někdo poslouchal mp3 a někdo byl tuhý jak špalek a zařezával…já 
mohu za sebe říct, že jsem moc ráda, že jsem jela s udělala si krásný víkend s prima lidmi ☺. Ikdyž 
budu příští rok na střední škole, nenechám si ujít ani jednu podobnou akci ☺   K.Čížková 9.A                                

 
 

 





Velkovýprava  2.B pod stany 

  
 
Následující příspěvky dětí asi hovoří za vše, ale malé doplnění si neodpustím:-).  
Když jsem začala přemýšlet o školním výletu s mými Mikeši, tak mne sice napadla myšlenky, že by 
to mohlo být na dva dny, ale ten nápad - pozvat rodiče, ten ze mne prostě jen tak vypadl na setkání 
s rodiči. A teď mohu jen napsat a potvrdit, že Kdo se bojí, nesmí do lesa... 
Rodiče návrh přijali ! A jeli s námi. Nebyl problém odvézt věci, nebyl problém přivézt dřevo...u 
někoho dokonce nebyl problém vzít si dovolenou. 
Takže jsem jen navrhla osvědčené místo - Jinolické rybníky, Prachovské skály a očekávala věcí 
příštích. Že se nás ale sejde 50, nepočítám nejmenšího dvouměsíčního Vašíka a psa Adélu, to jsem 
nečekala. Doma zůstali jen marodi. V pátek 6.6. jsme se tedy sešli na louce, postavili stany, hráli 
hry, koupali jsme se, šli na dřevo, opékali buřty, hráli za doprovodu kytary, flétny dlouho do noci a 
v sobotu se vydali na výlet do Prachovských skal a to všechno SPOLU.  
Na závěr mého krátkého příspěvku chci především poděkovat všem rodičům a dětem za 
nezapomenutelný zážitek "bytí spolu". A možná vyzvat ostatní k podobným "šíleným" nápadům.  
A to, že mnozí rodiče při loučení vznesli přání, že za rok znova, je důkazem, že bourání bariér je 
možné a v našem případě to bylo krásné bourání bariér a stavění něčeho nového. 
A že s námi byl i Mikeš, to se rozumí samo sebou. Díky všem. 
Jana  



Cestujeme…….Finsko   
 

Hlavní údaje 
  

Hlavní město: Helsinky 
Rozloha: 338 000 km2 
Obyvatelé: 5 211 311 

Měna: euro 
Úř. jazyk: finština, švédština 

 
 

Poloha 
 

- poměrně nevýhodná geografická poloha 
- k Finsku patří soustroví Alandy ( 3000 ostrovů a ostrůvků ) 

v Baltském moři 
 

Přírodní podmínky 
 

Povrch: - plochý terén nížin a plošin 
- modelace ledovcem ( jezera a morény) 

- členité pobřeží ( zálivy, skalnaté ostrůvky a skaliska) 
- na S výběžky Skandinávských hor ( hory zvané tunturi ) 

 
Vodstvo: - nedokonalé odvodnění říční sítě ( bažiny ) 

- finský název Sukni znamená země bažin  
- země tisíců jezer ( přes 60 tisíc, většinou tektonicko-

ledovcového původu zaujímá 10% rozlohy) 
- největší jezera: Saimaa ( 4400 km2) a Inari ( 1000 km2) 

 
Rostlinstvo a živočišstvo:- nejvíce zalesněný evropský stát(70% 

rozlohy) 
- tajga ( borovice, jedle a na S smrky) 

- tundra ( zakrslé břízy, mechy) v Laponsku – název  je odvozen 
od slova tunturi – bezlesná vyvýšenina 
- fauna: jelen, los, liška, sob a ryby 

 



 
 

Helsinky 
 

Helsinky jsou hlavním a největším městem Finska. Jsou zároveň jeho 
největším přístavem. Byly založeny roku 1550. Jejich centrum leží na 
malém poloostrovu na břehu Finského zálivu, ale patří k nim ještě 
poměrně velké území směrem na východ. Rozkládají se na 686 km² a 
mají asi 560 000 obyvatel. V jejich blízkosti se nacházejí tři další 
města, Espoo, Vantaa a Kauniainen, se kterými tvoří hustě propojené 
souměstí Velké Helsinky s celkovou populací přes 1 200 000 lidí. 

 

 
 

Zajímavosti 
 

- v roce 1952 byla v Helsinkách Olympiáda 
- ve Finsku není žádné miliónové město 

- v Tampere je Leninovo muzeum 
- ve Finsku je 187 888 jezer a 179 584 ostrovů 

- 5,5 % obyvatel Finska má za mateřský jazyk švédštinu 
- nejvyšší bod Finska není vrcholem hory 

 
 

Zuzana Hübnerová, 6. B 







 

 
 
 

           
 
 

s  Ing. Annou Kindlovou , 
  
organizátorkou soutěží Pohárů DDM Prahy 5 
 
 
Co všechno bylo letos za soutěže?? 
 
 Tak na to jsem připravená. Letos se začínalo přespolním během, potom byla malá kopaná, 
stolní tenis, plavání, florbal, košíková, odbíjená, přehazovaná, softbal, pohár v atletice, 
vybíjená, nohejbal. 
Co to všechno organizace takových to soutěží obnáší?? 
 
 No tak ta organizace…připravuje se to jako celoroční soutěž, je to Velký pohár Praha 5 a 
Malý pohár Praha 5, ten je pro 4-5. třídy, Velký pohár je pro 6-9. třídy. Takže jsou tu 
kategorie chlapců a dívek, některé kategorie jsou zastoupeny společně, třeba pro 4.třídy jenom 
florbal smíšený, tam mohou hrát holky i kluci. Zrovna tak softbal, to je taky smíšená 
kategorie, kde jsou kluci a holky dohromady. Ale ten sofbal je zrovna jenom pro 6-9. třídy. 
 
Co se Vám nejvíce líbilo za soutěž?? 
Mně? Co mě nejvíc baví…asi nejblíže je mi košíková, protože ji hraji, vedu kroužek 
v Radotínské škole, takže všechny míčové hry, hrála jsem závodně softbal, k tomu mám 
velice kladný vztah, nejvíc problematické na organizaci je, řekla bych, plavání, protože tam je 
hodně dětí, malý bazén, malé šatny, ale jinak ty míčové hry nejsou problém. Ten softbal letos 
vyhrál Radotín, hrálo se na Krči, letos tam byl malý zájem škol, letos tam byli jenom čtyři 
školy. 
 
Nejoblíbenější škola? 
Nejoblíbenější…Moje nejoblíbenější škola je…musím být objektivní…mně se líbí hrozně 
například Lipenecká, protože to je škola, která nemá tělocvičnu, nemá vůbec žádné zázemí. 
Chaplinka končí na pěkných místech, mají úžasné zázemí. Ale k Radotínské škole mám 
nejblíže, ale člověk musí být objektivní, že? 
 
Informace☺: Trenérka tenistů, kolíkované (na tyto dva sporty má kvalifikaci) 
                      Předseda Radotínského tenisu, který hraje závodně. 
                      Soutěže mezi školami organizuje 4 roky. 
 
                                                                                       Za rozhovor děkuje Martin Čumpelík 



!!!ROZHOVOR S P. UČ. ANDRÝSKEM!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Jak se Vám učilo s letošními deváťáky? 
(Dlouho přemýšlí- asi půl minuty ticha)…mohlo by to být lepší. 
2.Co budete dělat o prázdninách? 
Číst, studovat, odpočívat a sportovat, protože tloustnu ( prý). 
3.Máte rád léto a vodní blbnutí?  
Ano, léto…pokud to neohrožuje život, tak i blbnutí..za přítomnosti lepé (sličné) děvy...to je 
nejlepší! 
4.Jaké plány máte po prázdninách? 
Budu učit na Moravě…gympl, střední?? 
5.Jak vypadá Vaše snídaně? 
Nesnídám. 
6.Co rád vaříte? 
Moc nevařím a když už tak něco sladkého jako třeba palačinky nebo volská oka… 
7.Řídil jste někdy auto? Máte řidičák? 
Řidičák nemám, ale auto jsem řídil. 
8.Co si myslíte o sňatku L.Kováčové a J.Paroubka? 
…když budou šťastní, ať jsou spolu. Jejich věc. 
9.Sledujete nějaký televizní pořad či seriál? A jaký? 
Sleduji Spice . 
10.Byl jste někdy opravdu zamilovaný? 
Ano. 
11.Co upřednostňujete na ženách? 
Tvář. 
12.Čeho se nejvíce bojíte? 
Hlouposti lidstva. 
13.Fotíte se rád? 
Nemám k tomu co říct…nevadí mi to, ale nevyhledávám to. 
                     
 
 
   Děkujeme Vám za zajímavý rozhovor ☺☺☺☺  
 

               Vaše Monča Kučerová(9.B) a Kája Čížková (9.A) 



 
S paní učitelkou Danou Špirkovou 

 

 
 

Tak... 1. Co vám schází v této škole? 

,,Vlastně nic‘‘ 

 

2. Učíte ráda 3.C? 

,,Ano.‘‘ 

 

3. Kdo vám leze nejvíce na nervy? 

,,Neupřímní, prolhaní a závistiví lidé.‘‘  

 

4. Co děláte ve volném čase? 

,,Sportuju, čtu si, ráda něco tvořím, pletu, paličkuju.‘‘ 

 

5. Co máte nejraději k jídlu? 

,,Kuřecí maso s těstovinami a sýrovou omáčkou a nějaký zeleninový salát.‘‘ 

 

6. Kdo byste chtěla, aby byl ředitel (Kdyby náš ředitel nebyl)? 

,,Měl by to být schopný, chápající, inteligentní, spravedlivý člověk.‘‘ 

 

7. Vaše nejoblíbenější kniha? Nebo více knih? 

,,Knihy z lékařského prostředí.‘‘ 

 

8. Máte přezdívku? 

,,Ano, mám‘‘ 

 

 

Děkuji za rozhovor 

                                                        Karel Štolfa, 3. A 



 
 

Seznam Madoniných CD 
 
 
 
Who´s that girl – 1987  
 
Madonna – 1983   
 
I´m breathless  - 1990  
 
You can dance -  1987  
 
 True blue – 1986   
 
Like a Virgin  - 1984   
 
Evita – 1996  
 
Immacullate collection – 1990  
 
Erotica – 1992  
 
Like a prayer  - 1989   
 
Something to remember – 1995   
 
Ray of light – 1998                                                                        
 
Bedtime stories – 1994   
 
Die another day -   2002 - singl      
 
GHV2 – 2001   
 
Music – 2000      
 
American life – 2003     
 
Confessions on a dance floor – 2005     
 
Hard candy – 2008   
 
 
 
                                                                                                                 Nicole Gruberová 6.A.  
 



Madonna feat. Timberlake, Timbaland – 4 minutes  

Timbaland :  
I'm outta time and all I got is 4 minutes 
(Fricki fricki) 
4 minutes eh 
(x8) 

Ha ha 
Yeah 
Ha ha 
Breakdown come on                                      
Justin Timberlake: 
Hey 

Uh  
Come on 
Madonna 
Madonna: 
Come on boy I've been waiting for somebody to pick up my stroll                                                                                                                        
Justin: 
Now don't waste time, give me desire, tell me how you wanna roll 
Madonna: 
I want somebody to speed it up for me then take it down slow 
There's enough room for both 
Justin: 
Girl I can hit you back just gotta show me where it's at 
Are you ready to go? (Are you ready to go?) 
Madonna and Justin: 
If you want it 
You've already got it 
If you thought it 
It better be what you want 
If you feel it 
It must be real just 
Say the word and 
I'ma give you what you want 
Madonna: 
Time is waiting 
Justin: 
We only got four minutes to save the world 
Madonna: 
No hesitating 
Grab a boy 
Justin: 
Go grab your girl 
Madonna: 
Time is waiting 
Justin: 
We only got four minutes to save the world 
Madonna: 
No hesitating 
Justin: 
We only got four minutes huh four minutes 
So keep it up keep it up 
Don't be afraid 
Madonna 
Madonna: 
You gotta get em a heart 
Tick tock tick tock tick tock 
 
 
 
 



 
 
Justin: 
That's right keep it up keep it up 
Don't be afraid 
Madonna 
 
Madonna: 
You gotta get em a heart 
Tick tock tick tock tick tock 
Sometimes I think what I need is a your intervention 
Yeah 
Justin: 
And I know I can tell that you like it and that it's good                               
By the way that you move 
Oh hey 
Madonna: 
The road to heaven is paved with good intentions 
Yeah 
Justin: 
But if I die tonight at least I can say I did what I wanted to do 
Tell me how 'bout you? 
Madonna and Justin: 
If you want it 
You've already got it 
If you thought it 
It better be what you want 
If you feel it 
It must be real just 
Say the word and 
I'ma give you what you want 
Madonna: 
Time is waiting 
Justin: 
We only got four minutes to save the world 
Madonna: 
No hesitating 
Grab a boy 
Justin: 
Go grab your girl 
Madonna: 
Time is waiting 
Justin: 
We only got four minutes to save the world 
Madonna: 
No hesitating 
Justin: 
We only got four minutes huh four minutes 
So keep it up keep it up 
Don't be afraid                                                                                                  
Madonna 
Madonna: 
You gotta get em a heart 
Tick tock tick tock tick tock 
Justin: 
That's right keep it up keep it up 
Don't be afraid 
Madonna 
Madonna: 
You gotta get em a heart 
Tick tock tick tock tick tock 
Timbaland:  
Breakdown 
Yeah 
Madonna: 
Tick tock tick tock tick tock 
Timbaland:  
Yeah uh 
Madonna: 
Tick tock tick tock tick tock 
Timbaland:  
I've only got four minutes to save the world 
 
 
                                                                                                                                        Nicole Gruberová, 6. A 



PINK - P!NK 
 
Pink se skutečně jmenuje Alecia Moore. Narodila se Jamesovi a Judy 
Moorovým. Zatímco vyrůstala ve Philadephii, její otec hrál na kytaru 
písně od Roberta Dylana a Dona McLeana, což sloužilo jako inspirace 
pro začátek její hudební kariéry. Mladá Pink si velmi zamilovala 
hudbu a pokud nemusela mluvit, tak raději zpívala. Ráda chodila do 
Philly klubu místo, které jí umožnilo vyjádřit sama sebe zpěvem a 
tancem. Ve třinácti se seznámila s populárním tanečníkem z Philly 
klubu, se kterým začala tancovat a zpívat s jeho rapovou kapelou 
"Schools of Thought". 
 
Ve čtrnácti složila svou první píseň. Psaním písní vyjadřovala své 
pocity, které získala během svého dětství a dospívání. Každý pátek 
večer navštěvovala klub Fever, kde zažila svých 5 minut slávy. Když 
jí některé vystoupení nevyšla, tak dokázala využít těchto negativních 
zkušeností jako palivo své ctižádosti. 
 
Jeden pátek se v klubu zastavil obchodní zástupce z MCA Records, 
který hledal někoho, aby zaplnil místo v nové R&B-kapele. Písně Pink 
se mu zalíbili a požádal ji, aby se zúčastnila konkursu do skupiny s 
názvem Basic Instinct. Pink měla však pocit, že do skupiny nezapadá. 
Basic Instinct byl pro Pink jen přechodná záležitost. Další skupina, 
kde se Pink objevila, byla Choice. Přesto nedokázala v žádné skupině 
zapadnout, nejlépe se cítí jako sólová zpěvačka. 
 
Jednoho dne se Pink zeptal Darryl Simmons, zda by pro něj něco 
nenapsala. Ona souhlasila a tím začala její vlastní kariéra. 
 
Její debutové album "Can\'t Take Me Home" vytvořila na jaře 2000. 
Hned po uvedení se album stalo velmi oblíbené a získalo si samou 
chválu. První singl "There You Go", se ihned po uvedení dostal do 
TOP 40 nejhranějších singlů v USA. 
 
Druhý singl "Most Girls", slavil stejné úspěchy jako jeho předchůdce. 
 
Její druhé album s názvem "M!ssundaztood“ vydala v roce 2001. 



Odtud pochází velký hit Get the party started, který dostal cenu 
Grammy. 
 
2004 Pink vydává další album Try this, tohle album se tak neuchytilo, 
protože je více rockovější, její styl. I když bylo celé album spíše pro 
rockovější fanoušky, uchytilo se několik hitů, jako je např God is a 
DJ, nebo Trouble. Na tohle CD navazovalo turné po celé Evropě(Try 
this tour 2004), kde poprvé také navštívila Českou republiku a své 
české fanoušky poctila v Sazce Areně. 
 
Pink si dala delší pauzu a zničehonic oznámila, že se bude vdávat se 
svým přítelem Careyem Hartem. Seznámila se s ním na 
motokrosových závodech, pár byl velmi chaotický, pořád se 
rozcházel. Až najednou Pink požádala Careyho o ruku, také na 
motokrosových závodech, kde se před 5 lety setkali, Hart přijal, a 7. 
ledna 2006 se odehrála na kostarické pláži svatba. 
 
Téhož roku neskončila, vydala album I\'m not dead, odkud pochází 
singl Stupid girls , který uráží všechny namyšlené fifleny typu Paris 
Hilton, či Jessica Simpson. Od této doby je Pink Paris úhlavní 
nepřítelkyní! Velkým hitem to neskončilo, potom následoval neméně 
úspěšný hit Who knew, či U+Ur Hand, Nobody knows. P!nk udělala 
už své druhé velké turné po Evropě(I'm not dead tour 2006), kde také 
už po druhé zabrouzdala i do Prahy. Po dlouhém tour navazovalo tour 
s Justinem Timberlake a také tour v Austrálii. Po vyčerpávajících 
koncertech P!nk natočila dva videoklipy, Leave me alone(I'm lonely) 
a provokující Dear Mr. President, která byla zakázána v amerických 
rádiích, jako provokace Georga Bushe. 15.dubna 2007 bylo i v České 
republice vydáno DVD Live from Wembley.re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anna Faltysová, 6. B 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaozz je jedna z prvních a komerčně nejúspěšnějších hip-hopových českých skupin 
90. let. 
 
Roku 1993 vznikla v Praze skupina UNIT. Byla to sestava ze 4 lidí: Basse, Rustyho, Dědka a 
DJ Skupli. V roce 1994 rozběhli první koncert v Alterně Komotovce. Přibližně ve stejnou 
dobu jako vznikla skupina UNIT, natočil Deph svoje první sólové demo. Dal se dohromady s 
Fugasem a rozběhli nový projekt s názvem FLAVAMATIC. V červnu roku 1994 sa skupina 
UNIT rozpadla na dvě části - Deph a tehdejší CHAOZZ (Bass a Rusty, kteří k sobě přibrali 
Smoga jako DJ). CHAOZZ v této sestavě koncertoval poprvé někdy v září 1994 společně se 
skupinou FLAVAMATIC. Společných akcí těchto dvou skupin bylo víc a na jedné z nich se 
dohodli, že se spojí v jeden CHAOZZ. Důvodů bylo údajně víc, například společné názory na 
hudbu, styly, atd. A tak vznikl CHAOZZ v nové sestavě: Bass, Deph, Rusty, Fugaz a DJ 
Smog. 
 
Deph si údajně chodil kupovat nosiče s hip-hopem do jednoho hudebního obchodu v centru 
Prahy. Majitelem tohoto obchodu byl jistý Ivo Pospíšil. Ten hledal nějakou hip-hopovou 
skupinu a tak Deph využil situace a seznámil pana Pospíšila s Chaozz-em. A protože pan 
Pospíšil hledal skupiny pro vydavatelství Polygram, tak se Chaozz-u otevřely dveře do světa. 
V roce 1996 vydali svoje první album …a nastal Chaozz. 
 
Členové skupiny  
- Rusty - rap  
- Fugaz - rap  
- Deph (aka Kato) - rap  
- Skupla - DJ  
- Bass (aka BA2S) - rap  
- Rychlik - maskot  
- Smog - DJ do roku 1997  
 
Diskografie 
- …a nastal chaos 1996  
- Z prdele klika 1997  
- P.E.S. 1998  
- Sakum Prdum 2001  
- Inventura (the best of.) 2004 
 
Od roku 2002 mají pauzu na dobu neurčitou.                                            Anna Faltysová, 6. B 



 
 

 
 

Alžběta Bavorská - Sissi  

Na počátku padesátých let se zdálo, že se vše vrací jakoby k starým dobrým časům Františka I. Po vyřešení 
nejakutnějších vnitropolitických problémů vzniklých v letech 1841-49 přišel opět čas rodinných záležitostí. 

Mladý císař - tak rozhodla jeho matka arcivévodkyně Žofie si měl vybrat nevěstu. 
 

V případě Josefa I. se hledalo v nejbližším urozeném okolí. Bavorští Wittelsbachové se měli po dvaadvacáté stát 
manželskými partnery vídeňských Habsburků. Matka Františka Josefa hledala především v rodině své sestry 

Ludviky a jejího manžela. V úvahu přicházela devatenáctiletá Helena zvaná Nené. Leč chladné matčiny úvahy 
měly být významně pozměňovány samým Františkem Josefem. Sestry nastrojily v létě 1853 neformální setkání 
obou rodin v letním sídle Habsburků v Bad Ischlu. Zde se poprvé setkal František Josef s mladší sestrou Heleny, 
šestnáctiletou Alžbětou zvanou Sissi. I přes protesty Františkovy matky se do Sissi zamiloval a o rok později v 

dubnu 1854 se konala svatba a Sissi se stala císařovnou. 
 

František Josef jako jeden z mála Habsburků si ji vybral skutečně sám. A tím okamžikem začala veřejnosti 
skrytá tragédie manželství, které se do dnešního dne stalo podkladem pro stovky románů. V Hofburgu a 

blízkém Laxenburgu vypukl zničující psychologický a posléze i mocenský boj mezi císařem, mladou císařovnou a 
tetičkou - císařovou matkou. Tento boj neměl vítěze, ale jen šťastně unikající. Matka Františka Josefa Žofie se 
projevila jako tvrdá domácí vládkyně. Nechápající Alžbětu urážely způsoby tety, které musela vykat, a vůbec 
nechtěla vzít na vědomí, že k tomu měla Žofie jisté oprávnění, neboť v nebezpečných revolučních dobách byla 
právě ona "jediným mužem" v Hofburgu, který zachoval chladnou hlavu. Nyní když nebezpečí opadlo, ve své 

roli pokračovala. Alžběta se stala na vídeňském dvoře stala oním pověstným ptáčkem ve zlaté kleci, v níž 
neměla ani právo vybrat jména svým dětem, natož právo na jejich výchovu. Jediným soukromím, kam Žofiina 
moc nezasahovala, byla pouze císařská ložnice, kde vídala ve sporu s matkou naprosto nerozhodného císaře.  

 
Alžběta nejdříve prosila Josefa aby s touto situací něco udělal, ale Josef matku do patřičných mezí nevykázal. 
Alžběta posléze unikala do svého nitra skrze skutečné nebo i simulované nemoci a od poloviny šedesátých let 

přešla k tvrdému prosazování své vůle i na úkor svých dětí. V roce 1865 skončil tento boj neformálně 
vítězstvím Alžběty a všeobecným ústupem Františka Josefa před svojí ženou. 

 
Do té doby přivedla Alžběta na svět tři děti v pořadí Žofie, narozena v roce 1855, Gisela, narozena 1856 a 

Rudolf, narozen 1858. Žofie v dětském věku zemřela. Dne 27. srpna 1865 předala Alžběta císaři protest proti 
drsné vojenské výchově malého Rudolfa. Nekompromisní požadavky František přijal. 

 
Do politiky zasáhla Alžběta výrazně jen jednou a stálo jí to skutečně za to. Nikdy se netajila obdivem uherské 
šlechtě. Byla stejně nezkrotná jako ona. V roce 1867 významně přispěla k přesvědčení císaře, aby rozdělil říši. 
Odměnila se mu za to čtvrtým dítětem, které porodila v dubnu 1868 na Budínském hradě. "Uherské dítě" Marie 

Valerie, vychovávané v uherském jazyce, se stalo nejoblíbenějším potomkem podstatě rozvedených rodičů. 
 

Alžbětu nudil dvorský život. Utíkala před ním a někdy i sama před sebou do Uher, na Riviéru či na daleké 
ostrovy v oceánu. Zdržovala se jen tam, kde se cítila svobodně. Její cesty trvaly měsíce a předem je s nikým 

nekonzultovala. Milovala rychlé koně a odvážné muže typu hraběte Gyuly Andrássyho, který byl prvním 
ministerským předsedou v Uhrách. Později, když nemohla ze zdravotních důvodů jezdit na koni, tajně veršovala 

ve stylu poezie Heinricha Heina. Když neveršovala, starala se především sama o sebe. Od dvaadvaceti let 
držela přísné odtučňovací kúry, které jí zachovávaly žokejskou váhu do 50 kg. Koupala se v mléce; žloutkování 

a následné mytí a rozčesávání dlouhých vlasů bylo služebnictvem nenáviděno. Jestliže v šedesátých a 
sedmdesátých letech platila za nejkrásnější panovnici Evropy, pak v osmdesátých letech se z ní stala vyzáblá 

podivná žena, která vzbuzovala spíše soucit než obdiv. 
 

Druhý zásadní přelom v Alžbětině životě znamenala tragická smrt syna Rudolfa v zimně roku 1889. Z tohoto 
šoku se již nevzpamatovala. Po jeho smrti ztratila všechnu životní sílu. Z hrdé, krásné ženy se stala černě 

oděná paní která svými rozmary trápila své okolí. Poslední léta života strávila v milovaném Řecku, kde bloudila 
ve stopách bájného hrdiny Achilla a na ostrově Korfu nechala zbudovat nákladný zámek Achilleion.  

 
V depresích způsobovaných střídavě fyzickým vyčerpáním těla při dlouhých túrách a nesmyslným hladověním 

myslela už jen na smrt. Z tohoto zvláštního stavu mezi životem a smrtí ji v podstatě vysvobodil italský 
anarchista Luigi Lucheni, který vlastně z nedostatku lepší příležitosti probodl pilníkem císařovnu, když spěchala 

do ženevského přístavu . Takto vlastně náhodou skončil už tak zvláštní život císařovny Sissi. 
 
 

                                                                         Nicole Gruberová 6.A                                                             
.                                 























 
 

 
 
 

 
Název plemene: Bígl (Beagle) 
 
Oficiální zkratka v ČR: BEA 
Využití: Lovecký pes  
 
Historie  
Původ tohoto plemene sahá až k francouzským Normanům, kteří bígly používali jako smečkové psy 
při lovu zajíců. Bígl se stal postupně velmi oblíbeným loveckým psem a chovala ho dokonce i 
anglická královská rodina. 
 
Popis  
Je statný a kompaktně stavěný pes čtvercového formátu s rovným hřbetem a mírně klenutým 
hrudníkem. Hlavu má širokou a s mírně klenutou lebkou. Uši má ploché, dosti dlouhé a nesené 
mírně dopředu. Nohy má svalnaté a rovné. A ocas je středně dlouhý a nesený vztyčený. 
 
 

                      
 
Výška  
Psi i feny měří v kohoutku 33 až 40 cm. 
 
Váha  
Psi i feny váží v rozmezí 8 až 14 kg. 
 
Srst  
Krátká, hustá a voděodolná. 
 
Zbarvení srsti  
Standardem jsou uznány všechny barvy srsti kromě játrové. Ale konec ocasu musí být vždycky 
bílý. 
 
Povaha 
Je to živý, vlídný, přátelský, milý a společenský pes, který ale někdy bývá tvrdohlavý. Potřebuje 
hodně pohybu a dobrý výcvik, protože jinak bývá problém s jeho přivoláváním v lese když narazí 
na stopu. 
 
Využití 
Je dobrým společníkem, ale i loveckým psem který ve smečce nahání zajíce a králíky. 
 
 
 
 
        Tereza Šnajdrová, 6. A 





 

 

 

 

Čivava je rychlý, odvážný, živý a pohotový pes, s velikým srdíčkem. Je velice 
oddaná svým chovatelům, přesto však nadmíru smělá. Čivava je nejmenší pejsek na 
světě. 

ANGLICKÝ NÁZEV: 
angl.: Chihuahua; čes.: Čivava 
PŮVOD: Čivava je považován za nejmenšího čistokrevného psa na světě. Svým 
jménem nese název největšího státu Mexika - Chihuahua. 
Předpokládá se, že tito malí pejsci žili v dávných dobách divočině a byli obdivováni 
již Aztéky. Až v 9. století v době Toltecké civilizace byli chyceni, domestifikováni 
a šířeni místními obyvateli. Představitel tohoto malého pejska - hračky, nazvaný 
Techichi, který žil ve městě Tula, sloužil jako vzor ke zdobení místní městské 
architektury. Tyto sošky jsou dnešní Čivavě velmi podobné. 
V Evropě získala Čivava oblibu zejména díky italské zpěvačce Adelaine Patti, které 
v roce 1890 prezident Mexika věnoval tohoto malého pejska, ukrytého v kytici 
květů. Dalším známým příznivcem Čivavy byl Ksavy Kjuga, ředitel tanečního souboru, 
populárního ve 40. letech 20. století, který s malou čivavou v podpaždí často 
dirigoval. V současné době využívají specialisté, kteří se zabývají chovem Čivavy, 
také odebírání psů amerického původu. 
POPIS: Jde o plemeno malých společenských psů. 
Čivava je droboučký pejsek, kompaktního těla. Důležitým znakem je lebka ve tvaru 
jablka a jeho poněkud delší ocas, nesený velice vysoko, buď zakřivený nebo 
zformovaný do půlkruhu, s konečkem směřujícím k bedrům. Délka těla mírně 
převyšuje jeho výšku v kohoutku. Nicméně je, obzvláště u psů, požadovaný tvar 
těla do čtverce. U fen je však z důvodu funkce reprodukce mírně delší tvar těla 
povolen. 
Čivava má kulatou lebku, ve tvaru jablka, což je pro toto plemeno charakteristickým 
znakem (preferuje se bez lupínku, ačkoliv malý lupínek na hlavě je povolen). Stop je 
dobře značený, široký a hluboký. Nos je mírně kratší, směřující mírně nahoru, 
povolen v jakékoliv barvě. Čenich je krátký, z pohledu ze strany rovný, široký v 
kořeni, ke konci se zužuje. Rty má mírné, dobře uzavřené. Líce jsou jen mírně 
vyvinuté. Oči jsou velké, velmi výrazné, avšak nevyčnívají, upřednostňovány jsou 
tmavě zbarvené. Světlé oči jsou přípustné, ne však požadované. Uši má velké, 
vzpřímené, široce otevřené, u kořene široké, postupně se zužují k jejich mírně 
kulatému konci. Ve stavu odpočinku jsou nakloněné do úhlu 45 stupňů. Krk je mírně 
klenutý, střední délky, u psů je silnější, než u fenek., vždy však bez laloku. U 
dlouhosrsté Čivavy je přítomnost bohatého "límce" kolem krku vysoce žádaná. Tělo 
má kompaktní, dobře stavěné, s jen mírně značeným kohoutkem. Záda jsou krátká a 
jemná. Hrudník je široký, hloubkou dosahuje až k loktům. Volné či ochablé břicho je 
povolené, ne však požadované. Ocas je vysoko posazený, vzhledem rovný, mírné 
délky, u kořene široký, směrem ke konci zašpičatělý. Držení ocasu je důležitým 
znakem plemene. Jeho osrstění závisí na druhu plemene, je však vždy v souladu se  



 

srstí na těle. Srst u dlouhosrsté Čivavy vytváří na ocase krásný "chochol". Stylem 
chůze je Čivava aktivní, kroky má dlouhé a pružné, s dobrým dosahem. Z pohledu 
zezadu by se měly zadní nohy pohybovat navzájem jedna k druhé téměř rovnoběžně. 
Pohyb je však vždy volný a pružný, se vzpřímenou hlavou, bez viditelného úsilí. 
VÝŠKA: 
Čivava má v kohoutku v rozmezí 15 až 23 cm. (Standard FCI výšku neuvádí.) 
VÁHA: Čivava má ideální hmotnost v rozmezí 1,5 až 3 kg. Jedinci vážící nad 3 kg 
jsou diskvalifikováni. 
SRST: Čivava má 2 druhy srsti: 
1.)krátko-srsté: Srst je krátká, všude po těle těsně přiléhající. Pokud zde existuje 
podsrstí, je srst poněkud delší. Řídká srst na krku a břiše je povolena. Je mírně 
delší na krku a ocasu, kratší v obličeji a na uších. Srst je lesklá, její struktura je 
měkká. Bezsrstí psi nejsou tolerovaní. 
2.) dlouho-srsté: Srst by měla být jemná a hedvábná, hladká nebo mírně zvlněná. 
Požadované je ne příliš husté podsrstí. Srst je delší, na uších, krku, zádi, na zadní 
straně zadních i předních noh, na tlapkách a na ocase. Psi s dlouhou vlající srstí 
nejsou akceptováni. Zbarvení je přípustné všech barev, ve všech možných 
odstínech. 
CHARAKTER: Čivava je rychlý, velmi odvážný, živý a pohotový pes. Je velice 
oddaná svým chovatelům, přesto však nadmíru smělá. Dává přednost společnosti psů 
i lidí. Pokud ji dráždíte, může pokousat Vás i Vaše dítě. V základě je však Čivava 
nádherným společníkem a nenahraditelným přítelem pro milovníky maličkých psů. 
PÉČE: Čivava má srst ne péči nenáročnou - stačí ji občas měkkým kartáčkem 
vykartáčovat. Občas mívá nehezké stopy po slzách, proto ji pečujte o oči 
speciálními kapkami. Čivava je velice citlivá na zimu a průvan, proto se o ni během 
zimních měsíců ohleduplně starejte. 
PRŮMĚRNÁ DÉLKA ŽIVOTA: 
Čivava se průměrně dožívá 12 až 14 let. 
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1. Některé měsíce mají 31 dní, jiné 30 dní. Kolik jich má 28 
dní??? 
 
 

2. Na dvou rukách je 10 prstů, kolik jich je na 10 rukách??? 
 
 

3. Sedlák měl 17 ovcí. Všechny kromě devíti mu zahynuly. 
Kolik mu jich z ůstalo??? 

 
 

4. Jsi účastníkem závodu v běhu. Předběhneš druhého. Na 
kterém místě se umístíš??? 

 
 

5. Je dovoleno aby si ovdovělá žena vzala svého muže??? 
 

 
 

1. všech dvanáct 
2. 50 

3. 9 ovcí 
4. na druhém místě 

5.ne, její muž je mrtvý 
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Natahuje se 
Chytnete-li ji na dvou koncích a potáhnete, chová se jako 
žvýkačka. Položte ji na stůl a pozorujte, jak se pomalu roztéká. 

 
 

Trhá se 

Chytnete-li plastelínu na dvou koncích a trhnete-li dostatečně 
rychle, roztrhne se. Není to ale úplně jednoduché. 
Plastelínu je také možné roztrhnout jako papír. Chytněte 
plastelínu na horní straně ukazováčkem a palcem každé ruky tak, 
jako byste ji chtěli roztrhnout jako papír. Pro zjednodušení 
trhnutí plastelínu trochu načněte nehty. Pak už roztrhněte - ale 
pozor, podaří se Vám to je v případě, že budete dostatečně 
rychlí. 

 

 Skáče 
 

                                        Vytvořte z plastelíny kouli a upusťte ji na rovnou a pevnou 
podlahu a nebo si s ní hoďte o zeď. Budete překvapeni, jak 
skáče. 

 
 
 
 
 



 
Tříští se jako porcelán 
Pokud udeříte do plastelíny dostatečně rychle, roztříští se jako porcelán. 
Chcete-li to vyzkoušet, buďte opatrní - nebudete-li dostatečně rychlí, plastelína 
bude pružná jako guma a můžete si ublížit (dobrá rada dle vlastní zkušenosti 
autora tohoto textu :-). 

Svítí 
Jak již název napovídá, svítící varianta Inteligentní 
plastelíny ve tmě svítí. Tato skutečnost z ní dělá 
ideální hmotu k různým pokusům. 

 
Praská 

 
Dostane-li se to plastelíny vzduch, praská a dělá bubliny 
 
I já jsem si plastelínu koupila a byla jsem z ní ohromena. Plastelíny se dají koupit 
ve Sparkisu. Plastelín je obrovské množství            Metalická 
                                                                                  Teplocitlivá 
                                                                                  Svítící 
                                                                                  Elektrická 
                                                                                  Měňavková 
                                                                                  Základní 
                                                                                  Magnetická 
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• Počítačová pam ěť RAM pot řebná ke spušt ění textového editoru 
WordPerfect™ pro Windows95™ je 8krát v ětší než RAM pot řebná na 

palub ě kosmické rakety. 
 
 

• Země obíhá Slunce rychlostí 29,6 km/s. 
 
 

• Rok má 31 557 600 sekund. 
 
 

• Denně spadne na Zemi 900 kg hv ězdného prachu a jiných úlomk ů. 
 
 

• Denně na Zemi dopadnou 2 kg slune čního svitu. 
 
 

• Rubikova kostka m ůže být složena již po 17 oto čeních. 
 
 

• Otvory v pláca čce na mouchy slouží ke snížení odporu vzduchu. 
 
 

• Miliardtá číslice Pí je 9. 
 
 

• Mezinárodní den Pí je 14. b řezen. 
 
 

• Neil Armstrong vstoupil na M ěsíc levou nohou. 
 
 

• Otáčecí dve ře byly vynalezeny roku 1888. 
 
 

• První zaznamenaný výskyt tornáda je z 10. července 1682. 
 
 

• První deštníky se používaly ve Windsoru v Connecti cutu v roce 1740. 
 
 

• První CD se objevily v USA v roce 1984. 



 
 

• První CD vyrobené v USA bylo Born In The USA od Br uce Springsteena. 
 
 

• Zubní kartá ček byl vynalezen roku 1498. 
 
 

• Povrch Zem ě má 318 000 000 čtverečních kilometr ů. 
 
 

• Hora Mt. Olympis Mons na Marsu je 3krát v ětší než Mt. Everest v 
Himálajích. 

 
• Na běžném aru kuku řice uzraje asi 180 tisíc zrnek. 

 
 

• Průměrná internetová stránka obsahuje 500 slov. 
 
 

• Průměrný uživatel po čítače mrkne 7krát za minutu. 
 
 

• Zapalova č byl objeven už p řed zápalkami. 
 
 

• Citrony obsahují více cukru než pomeran če. 
 
 

• Je 293 možností, jak rozm ěnit 1 americký dolar na drobné. 
 
 

• 70 % domácího prachu tvo ří odum řelé kožní bu ňky. 
 
 

• Austrálie je jediný kontinent bez činných sopek. 
 
 

• Východní pob řeží Mexika klesá do mo ře v průměru o 2 - 3 cm ro čně. 
 
 

• Slunce bude svítit ješt ě asi 5 miliard let. 
 
 

• Havajská abeceda má jen 12 písmen. 
 
 

• Angli čtina m ůže vytvo řit z 26 písmen více než 600 000 slov. 
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Jede zajíc na koloběžce a potká opilého medvěda. Kdes ji vzal? Nepiji a tak ušetřím. Druhý den jede zají na kole a 
potká opilého medvěda. Kdes to vzal? říká medvěd.To víš nepiji a tak ušetřím.Třetí den jede zajíc v BMW a vidí 
méďu ve vrtulníku. Kdes to vzal? ptá se zajíc. To víš vrátil jsem láhve. 
 
Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého: "Tak co, jak jde život?" A to druhé klíště odpovídá: "Ani se neptej, 
je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili!" 
 
Jde si medvěd k lišce pro radu: "Víš, liško, mám problém. Kdykoliv potkám zajíce, mám děsnou chuť ho seřezat. 
Když ho neseřežu, hned mám blbej den."  
"No a kde je problém?" diví se liška.  
"No já ho vždycky seřežu kvůli čepici, ale už mi to přijde takový bez fantazie."  
"No to je jednoduchý: Chtěj od něj cigaretu. Když bude mít s filtrem, chtěj bez filtru. Když bude mít bez filtru, 
chtěj s filtrem. A kdyby to nevyšlo, chtěj připálit. Když bude mít zápalku, chtěj zapalovač. Když bude mít 
zapalovač, chtěj zápalku. Dyť ty už si poradíš."  
A tak medvěd jde lesem a potká zajíce: "Hej, zajíc, dej mi cígo!"  
A zajíc s úsměvem: "S filtrem, nebo bez filtru?"  
"Bez filtru," zavrčí medvěd.  
"A teď mi připal!"  
"A je libo zapalovač, nebo zápalku?"  
"Hajzle! Kde máš čepici?" 
 
Jde mravenec k řece a vidí tam slona. Zařve na něj: "Dělej, vylez z té vody!" 
Slon znechuceně vyleze a ptá se mravence: "Co je?" 
"Teď už nic," omlouvá se mravenec, "já se chtěl jenom přesvědčit, jestli nemáš moje plavky." 
 
Přijde černoch do obchodu a na rameni má velkého papouška. 
"Jé, ten je krásný, odkud ho máte?" zajímá se prodavačka. 
"No přece z Afriky, tam jich je mnoho," odpoví papoušek 
 
Baví se dva: "Prej tě vyhodili ze zoo." 
"Hm, byl jsem asi moc pomalej. Ráno vstanu, jdu krmit. Otevřu klec a... frnk,frnk... obě želvy zdrhly." 
 
Jdou dva lední medvědi po Sahaře a jeden povídá: "Hergot, tady to ale muselo klouzat!" 
"Proč myslíš?" 
"No, že tak sypali!" 
 
Co vznikne vzkříšením žížaly a ježka? 
Ostnatý drát. 
 
Jde takhle slon lesem a napadne ho horda mravenců. Slon se otřepe a všichni mravenci popadají. Až na jednoho, 
který je na krku. 
Ostatní mravenci, co popadali, na něj volají: "No tak, uškrť ho, uškrť ho!" 
 
Setkají se takhle tři slepice a polská říká: "Já snesu za den 10 vajec." 
A česká říká: "To nic není. To já snesu za den 20 vajec."  
A slovenská na to: "Na čo bych si prdku drala, keď sa dajú kúpiť." 
 
Máte pistoli a jeden náboj.Před vámi stojí lev a za vámi jaguár.Co uděláte? Zastřelíte lva a odjedete jaguárem. 
 
Je Ruský vědec a zkoumá mouchu. Když utrhne mouše jedno křídlo a řekne lítej, moucha lítá, když ji utrhne 
druhé křídlo a řekne lítej, nelítá! Tak si píše do deníčku: 
"Když mouše utrhnete obě křídla, tak neslyší!" 
 
Pepíček sedí ve škole a nic se mu nedaří. 
Pan učitel mu na konci hodiny řekne: "Běž, Pepíčku, a kup si kilo rozumu!" 
Pepíček na to: "A mám říct, že je to pro vás?" 
                                                                                                                                Kája Čížková 9.A 



 
 
 
 
 
 
 

 

Tučňákovo tajemství 
1. Udělej si studené GRANKO podle návodu na obalu. 

2. Dej do něj velkou lžíci čokoládové nebo vanilkové zmrzliny. 

3. Ozdob bláznivým brčkem z GRANKA 

 

 

 

Ledovec  
1. Rozmíchej 4 lžičky GRANKA ve 1/4 litru 

šlehačky. Přidej dvě lžičky mléka. 

2. Směsici nalej do tvořítka na led a nech v 

mrazáku zmrznout. 

3. Vyklop a podávej v nízkých sklenicích nebo 

miskách. 

 

 

Léďa Béďa 
1. Udělej si pořádně silné GRANKO, klidně dej do mléka 

lžičku navíc. 

2. Nech ho v ledničce dobře vychladit. 

3. A navrch patří velký kopec šlehačky posypaný 

GRANKEM. 

 

 

Veronika Opplová, 8.A 

 


