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Milí čtenáři, 
 
 dostáváte do rukou zimní číslo Horymíra, který jsme pro vás připravili. 
Tentokrát v něm najdete spoustu vaší vlastní tvorby, což je super, protože je vidět, jak vás 
psaní baví; samozřejmě ohlédnutí za Vánocemi, hodně rozhovorů, zajímavostí ze světa 
historie, přírody, cestování, hudby, sportu i zábavy. 
 
Pěkné počtení!                                                                                            Vaše redakce 
 
 
 
 

1)       Slovo na úvod…..Zuzana Vejmelková 
2)       Vánoční dílny – D. Oktábec 
3-13)       Z naší tvorby – P. Veber, K. Fleischnerová, P. Veber, D. Král, L. Padovanská,  

      A.Hrychová, T. Úlehlová, M. Vtípilová, A. Havránková, H. Bydžovský 
      14)             Vánoční besídka – K. Šturmová, Bruslení – V. Ryvola  
      15-21)       Ohlédnutí za Vánocemi – N. Čížková, N. Silinová, A. Hradecká, 4. A, 
                         B.Gágyorová, B. Hlaváčová, A. Faltysová 
       22-25)        Seznamka s…..A. Kindlovou – M. Bažantová, Z. Hübnerová,  
                                                   R. Králem – N.Čížková, M. Tymochko, M. Jakubáč,   
                                                   T. Hurábem – A. Faltysová, K. Vitoušová,  
                                                   V. Matrasovou  
       26-27)        Cestujeme…..Island – Z. Hübnerová 
       28)              Z dějepisu…..Viktorie – N. Gruberová 
       29)  Zámek Zbiroh – K. Páchová 
       30-32)         Encyklopedie přírody – Liška polární, medvěd lední - – T. Šnajdrová, 
                           kočka domácí – N. Čížková a M. Tymochko 

33)         Sport – rozhovor s P. Slívou – M. Pauková,  
Tenisový klub LTC Radotín – M. Šefčík 

       34-36)  Hudba – Druhy rapování, historie Hip Hopu – A. Faltysová 
 Text písně – N. Gruberová 

37) Kino – film,  Moje poznámka – školní dveře -Z. Hübnerová 
38-40)        Vtipy – D. Oktábec, K. Neffeová, D. Hanzlík, P. Medlín 
41)              Komiks – H. Bydžovský 

         



 
 
 
 

 
 
 

 
Ani jsme se nenadáli a je tady pololetí. Poločas, kdy se můžeme alespoň na 
chvíli zastavit a zhodnotit, jak se nám první část školního roku podařila, co 
nového jsme se dozvěděli, nebo také co jsme pokazili a kde musíme přidat. 
Prvňáčci už leccos napíšou a přečtou, šesťáci si snad už zvykli na to, že na 
druhém stupni to chodí trochu jinak než byli zvyklí. A deváťáci ( a spolu s nimi 
 i někteří páťáci  a sedmáci) přemýšlejí nad svým dalším studiem. Letos se 
objevila novinka, na střední školy se podávají přihlášky hned tři. Na první 
pohled je to obrovská výhoda, na druhý už docela velká starost, aby vybrané 
školy byly ty pravé a aby to alespoň na jednu z nich vyšlo. 
Naši milí deváťáci, držíme vám palce, určitě vše dobře dopadne a vy budete 
moci vykročit do další etapy svého života. 
Tak hodně štěstí a vzhůru do života! 
 
 
 
 
 
                        Zuzana Vejmelková 



Vánoční dílny 
 

Přišel jsem v sobotu okolo 8.00 na výpomoc na vánoční dílny do školy.Všude kolem bylo už 
několik lidí na výpomoc, výzdoba byla už skoro dodělaná, a tak jsem šel ostatním s výzdobou 
pomoct. Když jsme dodělali výzdobu,tak jsem se šel podívat, na jaké stanoviště bych mohl jít. 
Nakonec mě poslali do kuchyňky na výrobu perníčků. Potom jsem se šel podívat, jestli nejde 
někdo další, a to jsem zrovna potkal Lídu a Markétu, které šly na pokladnu, kde vybíraly 
vstupné.Tak jsme chvíli pokecali a šli jsme se podívat, co chystají v ostatních třídách…Když 
bylo přesně 9:00, tak se sem nahrnuly davy lidí, mno, zase davy ne…Postupně se to v místě dění 
začalo zaplavovat lidmi, a proto jsme šli všichni na své stanoviště pomáhat, aby se to stíhalo. 
Když nebylo v kuchyňce narváno, tak jsem upekl a ozdobil pár perníčků pro 
pí.uč.Bílkovou,Valešovou a kámošky  
u pokladny. Zhruba okolo 11:00 jsme dostali super ´´Bufetovou´´ bagetu. Mezi 12:00 – 13:00 se 
lidé rozešli, protože končili s výrobkou dárečků a my jsme odešli  domů si odpočinout…                                                                                             
 
Vánoční dílny byly super, veselý a hlavně, že jsme to přežili :D                David Oktábec, 8.A 
 
 
 

                   
 
 

 

 



 
Zlatý Manitou 

 
„Černý Orle, prosím vypravuj! Vypravuj!“ Hlouček indiánských chlapců seděl u 
táborového ohně a naléhal na starého vrásčitého muže.  
„Ach, co bych vám vyprávěl,“ bránil se bělovlasý kmet. „Vždyť všechno již 
znáte! Příběhy kovboje Olanse Welsnera byste mi mohli odříkat zpaměti, tak 
dobře je znáte. O statečném Nevitovi, synu Bílého medvěda, nechcete ani slyšet; 
nu, tak co bych vám vyprávěl…? 
„T řeba o svém otci či dědečkovi, to je jedno. Však již, prosím, vyprávěj…,“ 
naléhal nejstarší hoch jménem Avan. Stařec dlouho odmítal, když však viděl, že 
chlapci jinak nedají, spustil: 
Před dávnými lety, když ještě stáda bizonů se po prérii proháněla svěže a bledé 
tváře byly ještě daleko, v té cizácké zemi, v kmeni Apačů, toť v našem slavném 
kmeni, žil jakýsi chlapec jménem Jivineta. Chlapec byl to velmi statečný a když 
již na dvanáctou zimu mu táhlo, přepadl Apače kmen Siouxů. Všechna tee-pee, 
včetně mužů, žen a dětí, byla vypálena a jediný Jivineta přežil. Bojovníci ho 
svázali a předstrčili před náčelníka proradných Siouxů. Náčelník nesl jest jméno 
Divoký Bivoj a svou krutostí byl znám po celém Západě.  
Potom Divoký Bivoj pravil: „Tak zase jeden apačský kojot k nám přichází setříti 
náš prach z mokasínů. Víš, co s tebou uděláme, apačský červe?“ zařval naň 
náčelník. Ovšem Jivineta zůstával klidný a odvětil: „Zavři svou uprášenou hubu, 
náčelníku. Apačové žili poklidně a v míru se Siouxy – a oni bez varování bez a 
vykopání válečné sekery na ně zaútočili. Zavraždili celý apačský lid – a přitom: 
co jsme jim udělali?“  
To však si náčelník nenechal líbit. „Ty kojote,“ zasyčel zlobně. „Ještě dnes se 
budeš smažit na mučednickém kůlu.“ Uhodil hocha do tváře a rozzlobeně 
odešel. Hoch klesl na kolena a vysílením omdlel.  
Jivineta se probudil až na tvrdém slaměném lůžku v rudě krvavém tee-pee a 
v nohou cítil strašlivou bolest. Provazy se totiž Jivinetovi zařezávaly až do masa, 
a proto vůbec necítil své údy. V duchu však pevně věděl: musí utéct. Je hrdý 
apačský bojovník a nenechá se zmučit ubohými Siouxy. Jestliže si Manitou 
přeje, aby zemřel, zemře hrdě - a ne na kůlu.  
A tak když se noc vkrádala do kraje a vyšel měsíc, chlapec utekl. Běžel přes 
kaňony, údolí, řeky a hory – a marně se siouxský náčelník vztekal. Chlapec 
zmizel. Když již doběhl k řece Mackenzie River a cítil se velmi znaven, uzřel 
zázrak. Z hory vystupoval mohutný zlatý stín. Postava se stále zvětšovala a bylo 
slyšet zvonivý bronzový hlas: „Chlapče Jivineto, hrdý bojovníku apačský. 
Zachránil jsi Apače! Zachránil! Budeš slavným náčelníkem a všechny rudé 
bojovníky budeš vést k míru!“ 
Stařec skončil a zadumaně hleděl do ohně. A indiánští chlapci vzpomínali na 
statečného Apače Jivineta.  
 
                                                                                               Pavel Veber 4. B 



TAKOVÁ 
VESELÁ 

RODINKA 
 

Autor: Kateřina Fleischnerová 
Ilustrace. Mariana Tymochko 

Vydal: Školní časopis Horymír 
Hlavní postava: Klára Pavlíčková  

 
U nás jsou dny po Vánocích naprosto příšerné. Filip křičí, že nedostal ten pravý 
dárek. Holky se rvou o ovladač na televizi, jelikož vánoční pohádky u nás končí 
až tak v únoru, tatínek nemůže najít přání k Vánocům, babička zase vaří další 
všelijaké cukroví a maminka nestačí balit kufry na dovolenou. Jako každý rok 

pojedeme do Krkonoš. Tenhle rok jsem pod stromeček konečně dostala 
snowboard, takže to tam našim kamarádům natřu. Jezdíme oslavit Silvestra 

s našimi kamarády: Jahodovými, Veselými, Modrými a Bručouny. Nejlepší jsou 
asi Bručounovi. Toto příjmení je naprosto oprávněné, jelikož jsou neustále 

nabručení. Modrých je nejoblíbenější barva modrá, Veselí jsou neustále veselí a 
Jahodovi nám pořád nabízejí jahody. Já mám jahody ráda, ale občas se mi z nich 

dělá i špatně. Tak to vypadá při naší dovolené: 
 

Ráno vstala jako první Anička. Posadila se, zívla si  a šla ke dveřím dolů po 
schodech do kuchyně. Tam si vzala čtyři lžičky a vrátila se zpátky do pokoje.  

,,Vstávejme! Vstávejme! Venku sněží, čas nám běží!  
Na dovolenou se těším, na lyžích tam něco vyzkouším. 

Tak vylezme z postele, a dobrou chuť si popřejme! 
Vstávejme! Vstávejme! A dobrou chuť si popřejme-e!!!‘‘ 

Bára se vzbudila, Anča jí dala do ruky dvě lžičky a běžely do ostatních pokojů. 
„Vstávejme! Vstávejme! Venku sněží…‘‘ 

U snídaně se snědly všechny chlebíčky a cukroví ze včerejší štědrovečerní 
večeře. Naštěstí nám ještě další spousta cukroví zbyla. 

Po snídani sklidila babička ze stolu a my ostatní jsme šli balit. Tatínek šel balit 
lyže, lyžáky, hůlky a podobně. Klára šla do svého pokoje balit všechny svoje 

krámy. Anna a Bára šly balit svoje věci. Maminka s Filipem šli do pokoje Filipa. 
To byl řev, který by snad slyšel i pan Koukal, který spí i na odpolední svačinku. 
,,Mami to není fér! Jak to, že si s sebou nemůžu vzít i pistoli, která dostřelí i na 
25 metrů? Vytřel bych Matyášovi Veselýmu zrak!‘‘ ,,No právě! Minule, když si 
mu chtěl vytřít zrak, zavadil jsi tou hůlkou a Matyáš nebyl Veselý, ale Kyselý.‘‘ 
,,To byla nehoda.‘‘ Bránil se Filip. ,,A stejně to jídlo potřebovalo osolit.‘‘ ,,Tak 

a dost! Prostě ne a tečka. Ani tenhle  elektronický vláček, nafukovací míč a 
podobné věci!‘‘ ,,Ale mami!‘‘ ,,Žádné ale!!!‘‘ Potom se dá Filip do breku a 
maminka pukne vzteky. Pošle Filipa pomoct tatínkovi, že prý už určitě neví,  

kam si schoval střechu na lyže a kde má klíče od auta.  



Pak sbalí Filipovi všechny věci, které uzná za vhodné. Jako například: učení na 
prázdniny, plyšáka, asi pět autíček, knížku, penál, blok a přibalí i pistoli a 
nafukovací míč. Pak mu sbalí oblečení a jde k Báře a Anče. Ty tam mají 

polštářovou bitvu. ,,Hele to je moje pyžamo!‘‘ ,,No vidíš. A tohle je zase můj 
deníček.‘‘ ,,Hele! Nech to, to je moje!‘‘ ,,No tak si proto přijď!‘‘ Ani čka nad 

Bárou jasně vyhrává. Je o moc silnější a taky o 10 minut starší.  
,,Co jE TO tu zA KRAVÁL!!!!!!!!!!‘‘ 

Zvyšuje maminka pomalu hlas. ,,To ona si začala! Vynadej jí mami!‘‘ ,,Já na to 
nemám sílu‘‘ Pak zavolá Kláru, která už má dávno sbaleno. A jde do kuchyně.  
,,Ach můj bože! Co to je?!?‘‘ ,,Cukroví. Přeci vás tam nenechám hladovět.‘‘ 

Odpoví v klidu babička a přitom ozdobuje další perníček. 
,, Já už vážně nemůžu! VODU!! VODU!! Vodu nebo upadnu. 

 
Po hořkých přípravách se konečně může vyjet. Babička a náš pes nám mávají na 

rozloučenou. My jsme si vzadu pouštěli DVD a maminka s tatínkem se zatím 
vepředu dohadují na směru cesty. Jeli jsme tam už asi dvacetkrát, ale taťka vždy 

poplete cestu. Nakonec má pochopitelně pravdu maminka, ale jelikož se táta 
neumí orientovat v mapě a musí mít vždy pravdu,  jsme už úplně na jiném místě. 

 
O další zprávě z dovolené vás budu informovat  v dopisu domů. 

 
!KLÁRA PAVLÍČKOVÁ!    

   
  
        
 
 



   Strašný Mikuláš                       
aneb Mrtvý na schůzce 
 
     Poslechněte příběh, strašidelnou povídku, která se odehrála přesně  
5. prosince, v den kdy chodí  Mikuláš. Tato povídka není vymyšlená ani přibájněná, abyste se 
třásli strachem. Je úplně podle pravdy, slovo od slova, jak se vše událo. Myslím však, že se 
budete bát až dost, jako já, který jsem tu hrůzu pocítil jako jeden z prvních.  
    Byl zatažený soumrak, když pro mě přišel můj kamarád Vojta, abychom šli spolu do 
oddílu. Když jsme přišli na schůzku, již tam někteří kluci byli. Za chvíli přišel i Rádoš, náš 
vedoucí. Petr prý měl nějaké mikulášské záležitosti a Davinči nejspíše něco podobného, 
zkrátka a dobře, dnes byl Rádoš sám. Nejdříve byl jako obvykle nástup a Rádošův dlouhý 
proslov o tom, že jsme hráli dobře divadlo, a pak se rozdávaly bonbony z bonboniéry, kterou 
jsme vyhráli. Když jsme si je dorozdali, měli jsme se rozdělit do dvojic a vymyslet nějakou 
hru. Já jsem byl samozřejmě s Vojtou a vymysleli jsme hru, kterou jistě všichni znáte: 
vybíjenou. Jimi a Pepča a také Citrón s Lukášem vymysleli schovávanou ve tmě, nu, a tak 
jsme si jí šli ihned zahrát, rozděleni do dvou skupin. Tedy dvě skupiny proti sobě.  
    Nejdříve hledala Vojtova skupina a našli nás do jednoho. Ovšem nesmím při tom 
zapomenout na to, že jich bylo pět a my pouze čtyři, ale to je teď jedno. To ještě nebylo tak 
strašné, ale již brzy, velmi brzy to mělo přijít. Kdo to mohl tušit? Kdo?!  
    Pak šla hledat také moje skupina. Rozdělili jsm se takto: Já  s Pepčou jsme šli nalevo a 
Citrón s Adamem napravo. Nejdříve jsme hledali za stromy a hromadou listí, ale marně. Poté 
jsme udělali s Citrónem a Adamem výměnu, avšak ani to nám nepomohlo. Nebyli jsme o nic 
úspěšnější.  
    A pak se to stalo!! Pepču  napadlo, že bychom se mohli ještě jednou podívat  pod  klády, 
kam jsme se sice již jednou dívali, avšak podle Pepči ne pořádně, nu, a já jako malý, tehdy  
nezkušený nováček, jsem musel  poslouchat. Oba jsme tedy vylezli na klády a dívali  jsme se 
všude možně kolem nich, avšak nikde nikdo. Poté Pepča pravil: Heleď se, Pavle, tady již 
nikdo není, tak se podíváme i pod klády. Ať mě kozel potrká, jestli tam někdo nebude. No a 
tak jsme se tam podívali. Podívali a – vtom Pepča vykřikl: „ Člověče – tady někdo je!“  
    Rychle jsem přiběhl k Pepčovi, naklonil se přes něj a vidím také: vpostřed klád, dočista 
jimi zavalená, leží jakási postava v tmavém obleku, zakrývající si hlavu. Oba jsme zbledli: Co 
to je?  
    Tu však Pepča zvolal: „To bude někdo z dětí, neboj! Hej, člověče, vstávej! Ať jseš, kdo 
jseš, vylez!“ Oba jsme začali na postavu volat, dokonce do ní i šťouchat klackem, postava 
však – nic. „Tohle není normální, žiješ vůbec?“ naklonil se Pepča nad postavu, ovšem pouze 
hrobové mlčení mu bylo odpovědí. Jen v dálce chrastily čertovské řetězy a zvonily zvonky 
andělů… Tu Pepča rázně rozhodl: „Pavle, tohle není normální. Jdem pro Rádoše!“  
    Když jsme mu vše vypověděli, nakázal ihned konec hry a všichni hoši se rychle běželi 
podívat na osudnou postavu. Chvíli jsme ji všichni prohlíželi a vtom, kdy by to kdo nejméně 
čekal, se postava vztyčila a zasmála se. „Já že jsem mrtvola? Já?“ Všichni jsme se na něj 
podívali a rázem ustrnuli. Byl to Jimi, asi jedenáctiletý kluk – a zplna hrdla se smál. Prý měl 
od nás již úplně otlačené tělo, no považte… Když jsme se ho ptali, proč nevylezl, vždy 
odpověděl: „Víte, mně se nechtělo.“ 
 
    Dnes již jsem starší a Pepča i Jimi již jsou ve vyšší družině, avšak vždy si na to rád 
vzpomenu. Bylo to sice strašidelné, ale stálo to za to. 
 

Pavel Veber ,4.B   



 

Denis Král                                 Děda 

 
Byl jednou jeden chlapík. Ten chlapík, to nebyl obyčejný chlapík…byl to totiž už dědoušek (táhlo mu na 
stovku…). 
Tenhlecten děda vedl docela obyčejný život…Tedy na to, že mu bylo tak moc let, byl docela čiperný. 
Každé ráno, když přemluvil své stařičké tělo, aby vstalo ze staromódní postele, se protáhl, nahodil zpět všechny 
končetiny, které si přes noc, neznámo proč, vykloubil, šel do koupelny a vyčistil si zuby, které si poté následně 
strčil do seschlých úst. 
Žil už pět let sám, jeho manželka, budiž jí země lehká, umřela na infarkt, když jí její tehdy jednadevadesátiletý 
manžel oznámil, že se přihlásil na místní vesnický maratón. 
Jelikož bydlel sám, zcela se osamostatnil, za necelé dva roky se naučil připravit snídani…svoji oblíbenou snídani 
– míchaná vajíčka se slaninou…(vše čerstvé, samozřejmě – ve spíži měl pověšeného už tři roky vepříka, ze 
kterého dělal domácí slaninu, a v místnosti vedle obýváku – myslím, že ji nazýval „Šikň rům“ choval 10 slepic). 
Tak tedy, abychom se vrátili zpět k našemu dědovi…když od slepiček vybral dvě vajíčka, z vepříka odloupnul 
kus „slaniny“, tak všechny ingredience hodil na pánev a začal smažit. Po minutě smažení si náhle vzpomněl, že 
mu v televizi opakují jeho oblíbený seriál – Piškvorkové souboje (jak s oblibou říkal: „miluju adleňaliňové 
špolty“). 
Rychle se přesunul do obýváku a s nasazením veškerých sil se chopil ovladače a zapnul svoji stařičkou 
černobílou televizi. Poté se svalil do křesla a nasadil si brýle. 
„Jupí, už to zašalo!“ radoval se, když z televize uslyšel pro něj velice známou znělku. 
Dědečka při sledování Piškvorkových soubojů byste museli vidět na vlastní oči, když vám to popíšu, nebude to 
ono…ale alespoň se pokusím… 
Křížky a kolečka se míhaly sem tam…Jeden zápas střídal druhý…No a dědeček to celé pozoroval s takovým 
leskem v očích, pěsti měl sevřené a po každé, když jeho oblíbenec Jura Kříž vyhrál, začal bušit pěstičkami do 
opěradel křesla jako malé děcko a nadšeně řval: „Hulá! Hulá! Tys mu to natšel, ty filištíně jedeň!!!“ Radostí 
málem z křesla spadl. 
 
Po půlhoďce sledování soubojů se z kuchyně začal valit štiplavý pach kouře a dědeček si rázem vzpomněl, na co 
zapomněl (divíte se? Při jeho věku je skleróza docela obvyklá…). Rychlostí zpomaleného blesku se vřítil do 
kuchyně…ale už bylo pozdě – celý sporák byl v plamenech, o vajíčkách ani nemluvě… 
Slepice ve vedlejším pokoji stále vesele pobíhaly a kvokaly, nehledě na to, že se z nich za půl hodinky může stát 
grilovaná pečínka… 
Děda jednal rychle: „Ťak, kam šem to jeňom dal těň tělefóň? Jášně, už vím!“ a spěchal na záchod. Naposledy s 
ním volal před měsícem, když se z naprosto neuvěřitelných důvodů zasekl v záchodové míse a musel volat 
hasiče… 
„Číšlo na hašiše mám naštěští napšáno na tělefóňu, abych ťo nežapomněl…štopaděšáť!“ Trvalo mu tři minuty, 
než si doběhl pro brýle, aby viděl na čísílka na tlačítkách a vyťukal 150. 
„Haló? Ťady paň Vávja. Hoší mi špolák!“ oznámil děda. 
Z druhého konce telefonu se ozvalo: „Mluvte prosím srozumitelněji, pane Vávjo.“ 
„Já nejšu žádněj Vávja! Já jšu VÁVJA. V – Á – V – J – A…“ děda se marně pokoušel vysvětlit, že není Vávja, 
ale Vávra… 
„Já vám rozumím, pane Vávjo…mluvte prosím dál.“ 
 
Po vyčerpávajícím rozhovoru, kdy se dispečer dozvěděl co a jak, se vydalo hasičské auto dědovi vstříc. 
Mezitím, než auto přijelo, si děda až příliš akčně hrál na „mladého hrdinu, který uhasí oheň a vysvobodí 
krásnou…ehmm…slepici z náruče smrti“. Namontoval hadici na kohoutek v koupelně, otevřel vodu naplno a s 
boží pomocí se dostal přímo ke vzplanutému sporáku… 
Chytla skříňka nad sporákem, kde měl děda schovanou mraženou zeleninu s nápisem „uchovávejte v teplotě – 10 
– 0 stupňů Celsia“. Teď by bylo spíše vhodné říct „smaženou“ zeleninu. 
Dědeček začal hasit…Po chvíli mu bylo divné, že z hadice neteče žádná voda…Hmm, jak by taky tekla, 
vzpomněl si… „Kdyť já blbeč šem nežaplatil učeť oď vodi!!“ 
Po tomhle zjištění děda vzdal veškeré snažení uhasit oheň, nechal vepříka, slepice, smaženou zeleninu i 
přiškvařená vajíčka být a vzal nohy na ramena. Utíkal, co to dalo… „Plvní dveže… dluhý dveže… choďba… 
šchodi… peš… košiška… četí dveže…a vééén!!“ 
Závod s časem děda vyhrál…A vida! Právě přijeli hasiči. 
„Šu žachráněň!“ vyk řikl děda, zatímco se hnal k hasičům, aby je mohl obejmout. 
Hasiči dědovo nadšení přehlídli, a jali se hasit dům – oheň se mezitím rozšířil téměř po celém druhém patře a 
zevnitř byla cítit vůně, jako by někdo griloval kuřata… 
„Děkuju, děkuju…“ radoval se děda a skákal dokola kolem hasiče jako malé děcko. 
„Nestojí za řeč, dědulo,“ zareagoval hasící hasič, „stačí, když nás potom pozveš na ty senzačně vonící kuřátka.“ 
 
Po půlhodině byl požár uhašen, děda zachráněn, dům téměř zničen, pes i kočka utekli, televize vybuchla, křeslo 
se vypařilo, slepice se usmažili a sporák…? Sporák, nebo aspoň to, co z něj zbylo, leželo o poschodí 
níž…propálil se skrz podlahu. 
Všechno „dobře“ dopadlo, děda pozval hasiče k sobě „domů“ na kuřata, a pořádně si dali do nosu! 

















 

 

 

JAK JSEM PROŽILA ŠTĚDRÝ VEČER JAKO MALÁ  
 
 

To bylo v tu dobu, když jsem věřila na Ježíška. Štědrý den trávíme na naší 

chalupě, kde je vždy hodně sněhu a krásná zimní atmosféra.  

Nastal Štědrý večer a já jsem byla strašně zvědavá co dostanu od Ježíška.  

Den vůbec neubýval a já jsem byla nedočkavá a nervózní. 

Pořád jsem se dívala na hodiny a počítala jsem čas. Odpoledne jsme šli na 

procházku a dívali se do oken, kde už jsou rozsvícené stromečky, a já stále 

doufala, že až se vrátíme domů, bude svítit i ten náš…  

Najednou už přišla ta chvíle a byl čas na večeři. Já jsem se ani na ni  nemohla 

soustředit, jak jsem se těšila. Večeře celkem utekla rychle, maminka umyla 

nádobí a všichni jsme jí pomáhali, aby už to bylo. Po večeři jsme všichni šli na 

půdu vyhlížet Ježíška a čekali jsme, co se bude dít. Najednou jsme uslyšeli zvonek 

a silné bouchání, měla jsem trošku strach a hrozně zvláštní pocit. Chvíli jsme 

počkali a pak jsme sešli dolů. Otevřeli jsme dveře a tam byla hromada dárků, 

stromeček svítil a prskaly prskavky. Všichni jsme zpívali koledy a  pak jsme šli 

rozbalovat dárky. Já jsem dostala spoustu krásných dárků a byla jsem moc 

šťastná. Pak jsme se dívali na pohádku a večer jsem z toho napětí ani nemohla 

usnout.  

Tak jsem trávila Štědrý večer jako malá, když k nám ještě chodil Ježíšek. A i když 

už na něj nevěřím, stále mám v koutku duše pocit, že někde existuje… 

 

 

 
 
                                                                        Napsala Natálie Čížková 4.C           













NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NA LETNÉ 
 

Tradiční pražský Novoroční ohňostroj, který vypuknul letos opět v 
18.00 nad Letnou, byl tentokrát ve znamení devítek. Pražany seznámil 

"s devíti podobami ohňostroje v devíti zemích čtyř kontinentů". 
 

Ohňostroj se jmenuje Devět obrazů, které reprezentují Francii, Itálii, 
Německo, Španělsko, Portugalsko, Jihoafrickou republiku, Japonsko, 

Kanadu a Mexiko. Každý z devíti obrazů trvat přesně 99 sekund. 
Ohňostroj odstartoval 19sekundové preludium a byl zakončen 

89vteřinovým finále v českém duchu. Celková délka ohňostroje tedy 
byla magických 999 sekund. 

 
„Při přípravách pražského novoročního ohňostroje jsme kladli důraz 

na souznění charakterů daných zemí s tempem, barevnými 
kombinacemi, ale i zákonitostmi historických odlišností 

ohňostrojného umění,“ řekl o světelné show hlavní designér Jaroslav 
Štolba ze společnosti Flash Barrandov SFX. Ohňostroj byl odpálen 

opět od metronomu na Letenské pláni, a to 1. ledna v 18 hodin, a byl 
viditelný na několik kilometrů. Nejlepší výhled byl tradičně z 

Dvořákova nábřeží a na Františku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Na vlastní oči viděla Anna Faltysová 7.B 



 

 s Aničkou Kindlovou, 
lektorkou basketu na naší škole a organizátorkou 
olympiád při DDM v Praze 5 

1.V kolika letech jsi začala se sporty? 

Ve 13 letech 

2. Jaké sporty hraješ nebo učíš? 

Košíková, tenis a všechno kromě gymnastiky 

3.Víme, že vedeš hodně kroužků. Nemáš už někdy chuť toho nechat??? 
 

Zatím ještě ne 

4. Učila jsi někdy ve škole? 

 
Ne 

5. Máš kromě sportu ještě jiné koníčky? 

 
Ano, zahrada, vnučka 

6. Co jsi dostala pod stromeček? 

 
Vyhlídkový let nad Radotínem 

7. Budeš pořádat nějaký tábor? 

 
Ano, Letní příměstský tenisový tábor 

8. Máš nějaké motto? 

 
Keep Smiling                                      DĚKUJEME, Mariana Bažantová a Zuzana Hübnerová 

 



 
 

Rozhovor s ředitelem naší školy 
(Mgr. Romanem Králem) 

 
1. Proč jste se stal ředitelem ? 
 
Protože jsem před tím byl třídním učitelem v jedné třídě na prvním stupni v jiné škole a chtěl 
jsem mít čas ovlivňovat chod celé školy,protože se mi některé věci nelíbily nebo mi přišly 
škoda a chtěl jsem mít vliv nejen na jednu třídu, ale chtěl změnit i chod celé školy. 
 

2. Jak dlouho jste ředitelem naší školy? 
 
Již 8 let 
 
3. Co se vám podařilo na naší škole zlepšit? 
 
No to je otázka spíše pro rodiče, děti a učitele, 
ale já si myslím, že se podařilo zlepšit 
komunikace mezi učiteli , mezi rodiči a školou, 
zlepšilo se vybavení naší školy, je tady více 
kroužků, nabízíme větší škálu služeb. To 
znamená, že je tady program Začít spolu, 
rozšířená výuka některých předmětů, a to jsou 

asi ty nejdůležitější věci, které se podařily zlepšit. 
 
4. Máte nějakou nejoblíbenější třídu? 
 
No protože jsem člověk a ne robot, tak je jasné,že v některé třídě se mi učí lépe a v některé 
hůře, ale rád učím v každé třídě.  
V některé mi to tak nejde,  takže je to výzva a není žádná třída, do které bych chodil nerad. 
Za ta léta, co tady učím, jsem ale měl pár tříd, které jsem považoval za méně bližší . 
 
5. Co byste dělal s penězi, kdybyste byl milionář? 
 
No asi bych si je rozdělil na hromádky a nějakou hromádku bych  někomu věnoval, tomu, 
kdo by ty peníze potřeboval víc než já, a taky bych je chtěl  využít k tomu, že bych hodně 
cestoval a něco bych si nechal. 
 
KONÍČKY: Cestování, divadlo, filmy, míčové sporty, poznávání krajiny, knihy, housle. 
 
PITÍ: Hodně druhů sypaných čajů, víno a pivo. 
 
JÍDLO: Italská kuchyně-špagety, pizza, zelenina a ryby, sýry. 
 
JMÉNO DÍVČÍ :  Anička, Anežka. 
 
JMÉNO KLUČIČÍ :  Matyáš. 
 
BARVA :  Modrá, okrová (písková). 
 
VĚK :  39 let. 
 
DATUM NAROZENÍ :  17. 3. 1969. 
 
 
Napsala: Natálie Čížková, spolupracovala Maryana Tymochko, fotil Michal Jakubáč. 



 
 

Jak se dneska máte ?  
Mám se fajn 

Co jste měl z tělocviku na základce ? 
    1 ☺  
Zlobil jste ve škole ? a co na to mamka ?  

Příležitostně ,,,, Nenadělala nic 
Na čem jste byl naposledy v kině ? 

HSM3 � 
Co posloucháte za music ? 

Pop rock Taneční hudba 
Co vám říká El ňiňo? 

Dítě (francouzsky)  ☺ 
Letěl byste do vesmíru ? 

Ano, pokud by to bylo bezpečné  
Kde nejčastěji nakupujete ? 

V obchodě 
Umíte zašroubovat žárovku ? 

Ano  
Co nejradši pijete ? 

Pití: Víno ☺,Sprite,Perlivá voda 
Máte řidičák? 

Ano 
Jaký je vaše nejoblíbenější zvíře ? 

Kočky 
Máte přítele/kyni ? 
----------------------------------- 
Umíte vyměnit pneumatiku když píchnete ? 

Ano, jistě 
Jak se vám líbí Radotín ?  

Jo, ujde to 
 
                                                              Anna Faltysová 7. B  

Kateřina Vitoušová 7.A 
 





Cestujeme…Island  

                         
Island je z geologického hlediska velmi mladý ostrov, který se vytvořil asi před 20 miliony roků ze série 

sopečných výbuchů na středoatlantickém zlomu. Nejstarší vzorky horniny nalezené na Islandu se datují na 
16 miliónů roků. 

Island leží v severní části Atlantického oceánu mezi Evropou a Grónskem těsně pod severním polárním 
kruhem na středoatlantickém zlomu, kde se stýkají zemské tektonické desky které se od sebe navzájem 

oddalují průměrně o 1 cm ročně. 

Island má plochu 103 000 km čtverečních a počet obyvatel je jen něco málo přes 300 tisíc. Asi padesát 
procent plochy ostrova pokrývají lávové pouště které jsou důsledkem nedávné sopečné činnosti. Jedenáct 

procent Islandu pokrývají ledovce z nichž největší je Vatnajökull (8300km), který je také největším 
ledovcem v Evropě. Dvacet procent plochy ostrova je využíváno jako pastviny a pouze jedno procento 

plochy je vhodné pro kultivaci. Obydlené oblasti se nacházejí pouze při pobřeží, zvláště v jihozápadní části 
ostrova, zatímco centrální část Islandu je prakticky neobývaná.  

Islandština 

Islandština je i přes některé změny ve výslovnosti téměř totožná s jazykem, kterým hovořili první obyvatelé 
ostrova - Vikingové už před 1300 lety. Je to zvláštní velice obtížný archaický jazyk. Islandština je rovněž 

jedním z lingvisticky nejčistších jazyků v Evropě a pokud jde o cizí slova snaží se je nahrazovat islandskými 
výrazy, například výraz pro autostop je "farra á puttanu" doslovně cestování palcem. 

Island - doprava 

Na Islandu nejsou žádné železnice ani dálnice. Jedinou hlavní silnicí (z velké části již vyasfaltovanou) je 
okružní silnice Ringroad, která objíždí celý ostrov a byla dokončena teprve před několika lety po mnoha 

pokusech přemostit prudké ledovcové řeky na jižním pobřeží Islandu. Na Islandu je hustá a velmi 
propracovaná síť autobusových linek soukromých společností.  

 

Island patří v počtu aut na obyvatele mezi nejvyšší na světě, i přesto jsou dopravní zácpy výjimkami. Přes 
celé město vede široká víceproudová dálnice, která spojuje centrum města s jeho předměstími. Parkoviští je 
ve většině čtvrtí dostatek. Do městské hromadné dopravy patří pouze autobusy Strætó bs, které však 
nejsou velmi oblíbené, lidé dávají přednost automobilům. Městem vede hlavní islandská okružní silnice 
Hringvegur a spojuje tím město s ostatními částmi na Islandu. 

 

Podnebí 

Denní světlo trvá v nejkratším měsíci prosinci 4 hodiny, tedy od 11:30 do 15:30. V nejdelším měsíci červnu trvá 
21 hodin, tedy od 3:00 do 0:00. V zimě se často noční obloha při jasném počasí mění v polární záře. 

 

 



 

Reykjavík 

Reykjavík je hlavní a největší město ostrovního státu Island. Leží při pobřeží zálivu Faxaflói v Atlantském oceánu 
na jihozápadě země poblíž Evropy. Město je se svou polohou 64° 08' severní šířky nejseverněji položeným 
hlavním městem světa a v rámci Evropy nejzápadnějším. V prosinci roku 2007 zde žilo 117 721 obyvatel. 

        Reykjavík v zimě  

 

 

 

Letiště Reykjavík, které je druhé největší letiště na Islandu hned po Letišti Keflavík se nachází jižně od 
centra města. Je hlavně používaný pro islandské lety, ale někdy se také odsud létá do Grónska a na Faerské 
ostrovy. Byl postaven Brity během druhé světové války. Tehdy se postavilo na okraji města, nyní je však 
1 km od centra. 

Letiště Reykjavík           

Island patří v počtu aut na obyvatele mezi nejvyšší na světě, i přesto jsou dopravní zácpy výjimkami. Přes 
celé město vede široká víceproudová dálnice, která spojuje centrum města s jeho předměstími. Parkoviští je 
ve většině čtvrtí dostatek. Do městské hromadné dopravy patří pouze autobusy Strætó bs, které však 
nejsou velmi oblíbené, lidé dávají přednost automobilům. Městem vede hlavní islandská okružní silnice 
Hringvegur a spojuje tím město s ostatními částmi na Islandu. 

Reykjavík má dva přístavy, starší přístav nedaleko centra slouží hlavně k rybaření a druhý přístav 
Sundahöfn, který se nachází ve východní části je největším nákladním přístavem v zemi. 

      Přístav                                Zuzka Hőbnerová, 7.B 
 



                                                              
 

 
 
 

     Viktorie 
 
 
 

 
 
 
 
 
Byla to britská královna, narozena 24.5.1819 v Kensingtonu. 
Vládla 64 let a byla  nejdéle vládnoucím panovníkem v Anglii.  
 
Za její vlády se stala Velká Británie industriální velmocí s obrovskými koloniálními 
državami. Byla jediné dítě Edwarda, vévody z Kentu. Když se narodila, byla na 
nástupnickém žebříčku až na 5.místě, ale z důvodu úmrtí ostatních dětí, nastoupila 
na trůn už jako 18tiletá, roku 1837. Za jejího přímého bratrance Alberta Sasko -  -
Kobursko- Gothajského se provdala roku 1848. Po jeho smrti se stáhla z aktivní 
politiky a po jejích zbylých 40 let života nosila černé šaty. Existují nepodložené 
zprávy o jejím vztahu s osobním sluhou Johnem Brownem.  
Doba královny Viktorie je nazývána viktoriánským obdobím.  
Z manželství s princem Albertem se narodilo 9 dětí. Nejstarší Eduard nastoupil na 
trůn jako Eduard VII. (1841, vládl 1901-10)  
 
Viktorie zemřela v Osborne House na ostrově Wight 22.1.1901.  

 
 
                                                   
 

          Nicole Gruberová 7.A.  

 



      Zámek Zbiroh 
Hrad, dnes zámek, vypínající se nad stejnojmenným městečkem. Podle legendy hrad založil 
Zbyněk Zajíc z Valdeka, který při jednom z honů se svou družinou zabloudil. Po západu 
slunce vyšplhali na nejbližší vrchol, aby se rozhlédli po okolí. Žádné obydlí ale nezahlédli, 
proto se uložili ke spánku na místě, kde se nacházeli. Ke svému překvapení ráno zjistili, že 
kolem nich je spousta jeleních parohů. Pán je dal sesbírat a rozhodl se na tomto výhodném 
místě postavit hrad. Ze sbírání parohů vznikl název Zbiroh. 

Dnes je na místě tehdejšího raně gotického hradu novorenesanční zámek. Pro veřejnost byl 
poprvé ve své historii otevřen v červnu 2005. O rok později své služby nabídla zámecká 
krčma a v roce 2008 byl dokončen Chateau hotel Zbiroh. 

 Zámek, se svou polohou, na rozhraní křivoklátska a brdských lesů, v rodišti Josefa Václava 
Sládka, si oblíbili například Fráňa Šrámek, Alfons Mucha, či Adolf Branald. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Klára Páchová, 6.A 



 

 

 

Liška polárníLiška polárníLiška polárníLiška polární (Vulpes lagopus),je psovitá šelma. 

Žije v severních částech Evropy, Asie, Ameriky, na další místa (např. Aleutské ostrovy) byla často 
vysazována kvůli obchodu s kožešinami. Její srst je v zimě hustá a dlouhá, bílé nebo šedobílé barvy, zatímco 
letní srst je krátká a méně hustá, šedé či černé barvy. V zimě jí sněhobílá srst slouží jako dokonalé ochranné 
zbarvení. V létě srst zhnědne nebo zšedne, aby se liška snáze skryla mezi kameny a rostlinami. 

S létem lišky mění své životní území. Na jaře a v létě se rozmnožují. Samice je březí 49 - 56 dní. Ve vrhu je 
kolem 3 - 12 mláďat, ale to je velice vzácné. Léto tráví v tundře a na zimu se stahuje na ledová pole. 
Potrava lišky polární je především tvořená z lumíků, ptáků, drobných hlodavců a vybírání ptačích hnízd, 
přiživuje se i na zbytcích kořisti ledních medvědů. V zimě slouží jako potrava vyvrhnuté ryby z moře. 

Délka tělaDélka tělaDélka tělaDélka těla: cca 60 cm 

Délka ocasuDélka ocasuDélka ocasuDélka ocasu: cca 40 cm 

VýškaVýškaVýškaVýška : cca 30 cm 

HmotnostHmotnostHmotnostHmotnost: 4,5 - 8 kg 

 

 

Polární lišky žijí v trvalých párech. V tomto období obývají lišky podzemní doupata : jejich nory se 4 až 13 
východy tvoří labyrint o ploše 30 m². Lišky se ke svým norám vracejí každé léto a rozšiřují noru. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Letní srst                                          Zimní srst 
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Třída: savci, Řád: šelmy, Čeleď: medvědovití  
 
Zeměpisné rozšíření: Severní Amerika, Asie, Evropa  
severní polární oblasti  
 
Biotop: polární oblasti, tundra, moře  
ledovcová pole, mořská pobřeží, volné moře , tundra  
 
Potrava: zdechliny, živá kořist, části rostlin  
mořské ryby, tuleni, mršiny kytovců, hlodavci, na podzim také různé bobule  
 
Rozměry: délka těla až 3 m, výška v kohoutku až 160 cm, hmotnost 320-720 
(někdy až 1000!) kg  
 
Rozmnožování: Samice je březí 9 měsíců, ale prodělává tzv. utajenou březost – 
oplozené vajíčko se začne rýhovat, potom se jeho vývoj zastaví, aby pokračoval až 
v příhodnou dobu. Samice rodí v období zimního klidu 1-3 neobvykle malá mláďata 
(hmotnost mláděte tvoří 0,23% hmotnosti matky), vodí je do věku 2-3 let. Mláďat 
dospívají ve 4-8 roce života.  
 
Zajímavosti: Umí výborně plavat a potápět se. Pomáhá si širokými tlapami s 
plovacími blánami. Žije obvykle samotářsky, jen v místech, kde je dostatek 
potravy, se shromáždí i několik desítek medvědů. V posledních letech vyhledávají 
medvědi okolí měst, kde hledají zbytky jídel na smetištích. 
 

 

 

         Tereza Šnajdrová, 7. A 
 



                                       Kočka domácí 
 

 

 

 

 

 

Kočky jsou skvělá zvířata. Jsou mnohem čilejší než psi, jsou 

soběstačné,samostatné,nezávislé a klidné. Pro některé lidi často nepochopitelné, 

vyjadřují se, na rozdíl od psů ,jinak než mi. Psi jsou podobně jako lidé tvorové,kteří 

žijí ve smečce a vytvářejí si těsné vztahy k ostatním. Kočky jsou spíše 

samotářské,teprve v tomto století se staly mazlíčky žijícími  s lidmi. V současné 

době žije na světě okolo 200 

milionů domácích koček.Každé plemeno se liší nejen vzhledem, ale také 

chováním. Ve skutečnosti je člověk pro kočku lepším společníkem než jiné kočky.  

 

Něco ze života  - kočky ovládají spoustu zvuků/různé druhy 

mňoukání,vrnění,mručení,prskání,syčení ,skřeky/, kterými se s námi dorozumívají. 

Rozsah kočičího sluchu přesahuje 10 oktáv,také slyší ultrazvuky pro nás 

neslyšitelné. Výborně se orientují v prostoru pomocí dlouhých vousů okolo čumáku 

a nad očima .Dobře vidí i v šeru,vnímají zelenou a modrou barvu,ne však červenou.  

Vnímají trojrozměrně. Kočičky mají velmi rády teplo a hodně lenoší,dokáží prospat 

velkou část dne. 

 

Strava – kočka domácí potřebuje pravidelnou stravu 2 x denně,jí suché krmivo 

nebo šťavnaté konzervy. Také je důležité dávat kočce dostatek vody k pití. 

 

Rozmnožování – kočka rodí 2x -  3x za rok,těhotenství trvá asi 2 měsíce a rodí 

většinou více mláďat. 
 
V péči o kočky je také důležité očkování proti vzteklině a jiným nemocem. 

 

Všichni,kdo se rozhodnou žít doma s kočkou, se musí připravit na hodně práce a 

starostí,ale je jim pak velkou odměnou spokojené předení a spousta hezkých 

chvilek při hře s kočičkou. 

  

Citát z knížky o kočkách,co by si asi kočky nejvíc přály.  Pravidla na planetě 

koček   :         

 Lidi jsou zakázáni                                                 

                      Veterináři vyhynuli                                                                                       

 Mísy jsou vždy plné                                                                                      

 Psi jsou malí a slouží k zábavě.                                                                                       

 Myši mají rozmanitou chuť.                                                                                       

 Plechovky nemají víka                                                                                          

 Den má čtyřicet hodin, aby bylo více času na spánek.   

 
                                                                                            Napsala Natálie Čížková a Maryana Tymochko 4.C  



 
Rozhovor s Petrem Slívou 

                                 
                         Ahoj Petře jaký sport hraješ ?  
Boxlacrosse a Interkros 
                         Jak dlouho?  

Půl roku   
Máš hodně úspěchů , dokonce jsi byl objevem turnaje. Jaká  je tvoje cesta k 
úspěchu ?  

Asi se nebát a jít do souboje. 
                         Hraje někdo z rodiny? 
 Jo, můj brácha Matěj a moje kamarádka Kačka 
                         Je stejně úspěšný?  
Těžká otázka, no ale asi o trošku horší. 
                         Jaký byl tvůj poslední úspěch?  
Teď naposled v lednu 17. 
                        Tak dík a přeji ti a tvému bratrovi hodně úspěchů! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Majda Pauková, 5.A 
 
 

Tenisový klub LTC Radotín 
 
Tenisový klub LTC Radotín má dlouhou tradici. Byl založen před 80ti lety v krásném 
prostředí u řeky Berounky. V areálu  je vysazeno mnoho stromů a plno zeleně. Lidé kteří hrají 
tenis  si zde odpočinou od svých starostí. Je tam 5 kurtů s antukou a 1 kurt s umělým 
povrchem. Na zimu se staví 1 přetlaková nafukovací hala. Členové tenisového svazu se 
můžou účastnit turnajů, které se pořádají po celé České republiice. Hrají se 2 sety. Za stavu 
1:1 na sety se hraje 3tí set. Pokud vyhraje hráč 1. kolo, postupuje do dalšího kola. Nakonec 
může postoupit až do finále. Hrají se dvouhry a čtyřhry. První dva v pořadí vyhrávají hezké 
pohárya diplomy. Nejvíce se mi líbil turnaj v Praze na Tatranu a  v Březnici, kde jsem vyhrál 
pohár za druhé místo.  
 
                                                                                                                      Martin Šefčík 5.B. 
  



 

Druhy rapování (MC-ing) 

Role „Emcee“ (MC=Microphone Controller nebo Master of Ceremony) se zrodila po spojení 
DJe a hudby, kde MCs začali mluvit mezi písně. Nejdříve pouze nabádali k tomu, aby ostatní 
lidé tančili a také vkládali do hudby vtipné anekdoty. Nakonec se tato jejich činnost stala více 
stylizovaná a začala být známa jako rapování. Dříve byl rap doménou hlavně černochů a 
latinoameričanů, ale postupem času do hip-hopu pronikají i běloši, z nichž nejznámější je 
Eminem nebo Beastie Boys. 

• Gangsta rap je druh „rapu“, který byl populární hlavně v 90. letech minulého století. 
Jeho součástí bývají tvrdé a násilné texty, které jsou často mířené proti policii. Tvůrci 
jsou nebo byli často v rozporu se zákonem. Později někteří zbohatli natolik, že se 
mohli živit pouze rapem a nepotřebovali dělat pouliční business (drogové dealery,…) 
a stali se z nich slavní „rappeři“ jako třeba nejpopulárnější 2pac, Dr. Dre, Snoop 
Dogg a skupina N.W.A  

• Pop rap je další prvek v hip hopu. Beaty a rýmy při silné melodii hooks, obvyklá 
struktura pop-songu. Je méně agresivní na rozdíl od jiných druhů rapu. K 
nejznámějším představitelům patří MC Hammer, Vanilla Ice.  

• Latin rap  není stejnorodý hudební styl, ale spíše doba, která pokrývá celou 
hiphopovou muziku zaznamenanou latinsky (jako latinský a španělský hip hop). K 
nejznámějším představitelům patří Fat Joe, Cypress Hill.  

• Freestyle rap je přísná řeč. Rap, který je v momentě hotový, žádný text předtím se 
neskládá. „Raper“ popisuje svoji situaci a různé okolnosti, které se dějí okolo něj. 
Freestyle Battles jsou soutěže, kde rapeři soutěží mezi sebou formou Freestyle rapu, 
vyměňují si své názory a velmi často padají i ostřejší slova. Nicméně i ve freestyle 
battlu se dají najít battly,kde na sebe fighteři neútočí, příkladem je "friendly battle" na 
ArtAttack freestyle battle 05/06 mezi Šulo a Štvanec(oba vlci z Bratislavy)...  

• G-Funk (Gangsta Funk nebo Ghetto Funk) je typ hip-hop muziky, který se objevil 
v 90. letech ve West Coast a gangsta rapu. Syntetický zvuk, pomalé hypnotické 
melodie, hluboké basy a v pozadí ženský zpěv. Představitelé tohoto druhu hip-hopu 
jsou např. 2Pac, Snoop Dogg, Coolio, atd.  

• Hardcore rap je rapování o smrti, o tom jak mc pižlá něčí mozek, vysává někomu 
krev z krku nebo například zabíjí lidi. Dá se říct, že to je black metal nebo hardcore v 
rapovém provedení. Tento styl je často odsuzován, ovšem je lepší rapovat o smrti a 
smrt nezpůsobpovat nebo snad naopak? Mezi české nejznámější tvůrce tohoto stylu 
#REDIRECT patří Řezník, #REDIRECT Masoví Wrazi nebo například 
#REDIRECT Masna Mord  

•                                                                                                        Anna Faltysová 7.B 



HISTORIE  Hip Hopu  
Hip hop je hudební styl a současně i subkultura, jejíž pilíře tvoří DJing, rap, graffiti, break 
dance, beatbox. Hudba, označovaná jako hip-hop, vzniká spojením rytmů mixovaných DJem 
a veršů, které do nich vkládá rapper (též označovaný jako MC). 

Hip hop vznikl v USA na konci 70. a začátku 80. let v černošských ghetech jako spojení 
jamajských a amerických vlivů. V 90. letech se stal široce populárním. Dříve byl rap 
doménou hlavně černochů a latinoameričanů, ale postupem času do hip-hopu pronikávají i 
běloši, z nichž nejznámější je Eminem nebo Beastie Boys. 

Průkopníkem DJingu byl Kool DJ Herc, který na parties v Bronxu z hudby pouštěl a spojoval 
pouze rytmické části. Jeho následovníci styl dále obohatili vynálezem scratchingu (který 
zahrnuje zastavování běžící desky, její zrychlování a jiné podobné kousky). DJ tradičně 
používá dva gramofony a z na nich hrajících stop kreativně komponuje nové zvuky. 

HIP HOP V ČESKU 

Hip hop do ČR pronikl hlavně po stránce výtvarné, mladí lidé začali po revoluci jezdit do 
Berlína, který byl jedním z nejpomalovanějších měst na světě, kde spatřili fenomén grafitti. 
Hiphopovými průkopníky se v České republice stala skupina PSH a legendární Raper Orion. 
Mediálně známějšími se však stala až skupina Chaozz, která se se svými písněmi (Policiééé, Z 
Prdele klika a Vodopády) dostala až na první místa v komerčních hitparádách. Velmi 
významná je kompilace East Side Unia, na níž se sešel ten nejlepší východoevropský hip hop. 

Český hip hop je kritizován za kopírování Americké produkce. Není divu, v USA hip hop 
vznikl a je tedy zde nejvyspělejší. 

První nekomerční hip hopovou deskou (pokud pomineme kompilace) je v roce 2001 
Repertoár od PSH. Ten odstartoval příliv nových hip hopových desek. V tomtéž roce vyšla 
deska Syndrom Snopp-Syndrom Separace. O rok později vydávají CD pražští Indy & Wich a 
rapper Phat. 

V roce 2004 vychází CD kontroverzních Supercrooo (Phat&Hack), které hudební 
vydavatelství album nejprve odmítla vydat pro obscénnost. Právě Supercrooo lze považovat 
za hybnou sílu českého hip hopu. 

Jejich MC Hack spolu Marpem vyvolali první Beef v historii scény. Po tracku Werlibí bolest, 
ve kterém se Hack&Marpo opírají do Indyho a jeho skladby 1000 Mc´s dostávají od Indyho 
rychlou odpověď – legendární diss track Werlibí hovězí. Hugo Toxxxe ani Marpa to nevyvádí 
z míry a dissí. Hack v podobě tracku Tvůj styl je Moskyt poskyt a Marpo nahrává také diss 
(podle odborníků ale ne tak kvalitní jako TSJMP. Marpo beef ukončuje a v Táboře na 
společném koncertě si všechno s Indym vysvětlí. Hack se ale nevzdává a do Indyho neustále 
prudí... 

 

                                                                                                                Anna Faltysová 7.B 



              
 
  Text písn
 The best damn thing  od Avril  Lavigne              
  
Let me hear you say hey hey hey! 
Hey hey hey! 
Alright, now let me hear you say hey hey ho! 
Hey hey ho! 
 
I hate it when a guy doesn´t get the door 
Even though I told him yesterday and the day before 
I hate it when a guy doesn´t get the tab 
And I have to pull my money out and that looks bad 
 
Where are the hopes, where are the dreams 
My Cinderella story scene 
When do you think they´ll finally see 
 
That you´re not not not gonna get any better 
You won´t won´t won´t you won´t get rid of me never 
Like it or not even though she´s a lot like me 
We´re not the same 
 
And yeah yeah yeah I´m a lot to handle 
You don´t know trouble but I´m a hell of a scandal 
Me I´m a scene I´m a drama queen 
I´m the best damn thing that your eyes have ever seen 
 
Alright, alright yeah 
 
I hate it when a guy doesn´t understand 
Why a certain time of month I don´t want to hold his hand 
I hate it when they go out and we stay in 
And they come home smelling like their ex-girlfriend 
 
But I found my hopes I found my dreams 
My Cinderella story scene 
Now everybody´s gonna see 
 
That you´re not not not gonna get any better 
You won´t won´t won´t you won´t get rid of me never 
Like it or not even though she´s a lot like me 
We´re not the same 
 
And yeah yeah yeah I´m a lot to handle 
You don´t know trouble but I´m a hell of a scandal 
Me I´m a scene I´m a drama queen 
I´m the best damn thing that your eyes have ever seen 
 
Give me an A, always give me what I want 
Give me a V, be very very good to me 
R, are you gonna treat me right 
I, I can put up a fight 
Give me an L, let me hear you scream loud 
 
One two three four 
 
Where are the hopes, where are the dreams 
My Cinderella story scene 
When do you think they´ll finally see 
 
That you´re not not not gonna get any better 
You won´t won´t won´t you won´t get rid of me never 
Like it or not even though she´s a lot like me 
We´re not the same 
 
And yeah yeah yeah I´m a lot to handle 
You don´t know trouble but I´m a hell of a scandal 
Me I´m a scene I´m a drama queen 
I´m the best damn thing that your eyes have ever seen 
 
Let me hear you say hey hey hey 
Alright, now let me hear you say hey hey ho 
 
I´m the best damn thing that your eyes have ever seen  
 

                                                                                      Nicole Gruberová 7.A.  
 
 



Kino & Film 
Co teď běží v kinech je film Po přečtení spalte 
Komedie / Krimi  
USA, 2008, 96 min 
 
Režie: Joel Coen, Ethan Coen 
Hrají: George Clooney, John Malkovich, Tilda Swinton, Frances McDormand, Brad Pitt, 
Richard Jenkins, J.K. Simmons, David Rasche, Olek Krupa, Jeffrey DeMunn, Crystal Bock, 
Dermot Mulroney 

Brzy v kinech 26.2.2009  

Pink Panther 2 
Steve Martin se znovu vrací potírat zločin v roli Jacquese Clouseau. Ve druhém díle 
Růžového pantera to bude mít mnohem těžší, protože musí dopadnout lupiče, který se 
zaměřuje na slavná historická díla. Jelikož zloděj stále uniká, požádá o pomoc Clouseau 
další detektivy  

. Ti však nejsou zcela normální, a tak nebude o zábavu nouze. Režii dostal na starosti Harald 
Zward a ve filmu nebude chybět Jean Reno nebo John Cleese. 

Moje poznámka - Školní dveře… 
Dveře ve škole byly docela normálně natřené, dokud jsme se nedozvěděli zprávu o natírání 
dveří.Myslela jsem si, že to není špatný nápad.  

No… do doby než jsem se dozvěděla, že budou mít různé barvy, např. záchody rudě 
červenou……  

Když to všechno začalo, učili jsme se bez dveří. Barvili vždy jednotlivá patra po sobě. Vůbec 
jsem nepochopila, proč to třeba nebarvili o víkendech, ale to je jedno. Hlavní šok přišel, když 
bylo vše hotovo.  

Barvy byly tak zářivé, vše vypadalo jako na kolotoči. Viděli jsme zelenou, žlutou, oranžovou 
a rudou!!! Hrůůůza !! No nevím, jestli to nebyla chyba, protože ke zdím se to vůbec nehodí, 
když jsou pomalované různými zvířaty. 

 Nejsem si jistá, že to pomůže orientaci, ale přijďte se podívat třeba na Den otevřených dveří 
v sobotu 25. 4. 2009. 
 
 
        Zuzka Hübnerová, 7.B 



☺Vtipy☺ 
 

Doktor: Mám pro vás špatnou zprávu, máte, stejně 
jako já, Alzheimerovu nemoc. 
Pacient: Co že to mám??? 
Doktor: Kdo co má??? 
 
Víte, co mají společného čtyři blondýny?      
                                Nic o čem by mohly přemýšlet.               
 
Přijde chlápek s okurkou v nose, s mrkví v levém 
uchu a s banánem v pravém uchu k doktorovi a ptá 
se: Co mi je doktore? 
Doktor odpoví: Špatně se stravujete! 
 
Co může napadnout blondýnku, aniž by jí to 
ublížilo???                    Myšlenka. 
 
Už umí tvůj bratříček chodit? 
Ne…Ale už má nožičky. 
 
Víte, proč si kupují blondýnky hnědou krávu??? 
                               Aby měly čokoládové mléko. 








