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Milí čtenáři, 
 
 pomalu se blíží okamžik, na který se všichni moc těšíme – konec školního roku. 
Před vás se dostává poslední číslo letošního ročníku Horymíra, které vás ještě chce na závěr 
školy potěšit, a všichni členové rady vám přejí krásné a bezstarostné prázdniny! 
 Opět se loučíme s redaktory, kteří odcházejí na jinou školu – jmenovitě děkuji Veronice 
Opplové z 9. A, která v redakci pracovala 5 let a vždy na ni byl velký spoleh a nikdy mě 
nenechala „ve štychu“! Dále děkuji  Zuzce Hőbnerové ze 7. B a Nicole Gruberové ze 7. A, které 
v Horymírovi pracovaly od 6. třídy. Přeji jim v nových školách samé radosti a úspěchy! 
 Krásné léto všem a těšíme se na další ročník Horymíra, který i s vaší pomocí určitě 
vznikne!! 
                                                                                                Za celou redakci Ilona Valešová 
 
 
 

1) Poslední úvodník – R. Král 
2) Rozloučení – J. Kvasničková 
3) Zprávy z Francie a Anglie – V. Opplová 
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5) Akce klubu 
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 Vážení spolupracovníci, milí žáci, 
 
 dostal jsem příležitost napsat svůj poslední úvodník do našeho Horymíra. Slovo na 
odchodnou. O čem bych měl psát? Očekává se, že budu děkovat a přát vše dobré. Ale jakými 
slovy a za co? Začnu možná trochu netradičně. 
 Děkuji sobě, že jsem toho zkazil méně, než jsem mohl. Děkuji mému synovi 
Matyášovi, že mi dodával energii a radost. Děkuji své partnerce Vendule Polákové za 
trpělivost a důvěru a také všem učitelům a vychovatelům, kteří ji podpořili. Děkuji svým 
zástupcům za provaz, který jsme táhli společně, a kolegům, které jejich práce baví, ba 
naplňuje, a proto se z ní umí radovat. Děkuji všem těm, kteří respektovali mé představy o 
škole. Děkuji těm, kteří říkají to, co si myslí, a kterým jsou – jako mně – protivné pomluvy. 
Děkuji všem, kteří mají smysl pro humor a kteří druhému přejí úspěch. Můj dík patří i těm, 
kteří se mnou nesouhlasí, ale přesto se umí usmát a pozdravit. Protože člověk je víc než učitel 
nebo žák nebo rodič. 
 Těmto třem  patří můj dík bez rozdílu. Učitelé, žáci i rodiče, s kterými jsem se 
setkával, mi byli inspirací a každodenní školou. Každodenně mi nabízeli mozaiku složenou 
z mého obdivu i zklamání, nadšení i zmaru. 
 Vám všem děkuji a přeji, abyste měli kolem sebe lidi, kteří Vám svým konání dávají 
najevo, že Vás mají rádi. Abyste cítili pevnou půdu pod nohama, uměli se radovat a věděli, 
anebo alespoň tušili – to by stačilo - kam kráčíte. Abyste na té své cestě nefaulovali. Lépe se 
pak spí. 
 A co ještě popřát? Jako bonus snad ještě umět vidět prosté a jednoduché věci. Komu 
se to podaří, tomu se to také pěkně srovná v hlavě. Mám kamaráda, kterého si velmi vážím. 
Žádné školy nemá. Když někomu ubližují, nikdy nezůstane stranou. Málo mluví a hodně činí. 
Co řekne, to udělá. Tak to bych přál Vám i sobě. 
 
 Hodně štěstí. 
                               Váš Roman Král 
 



Rozloučení s Šebesťáky ze 3.B  
 
Kouzelné sluchátko sice nemám, ale chci Vám popřát do dalších školních let mnoho 
úspěchů, úsměvů a jedniček. Bylo mi ve Vaší třídě prima, vždy jsme se dokázali domluvit a 
dohodnout, snažili jste se dodržovat pravidla, ale čeho si  na Vás považuji nejvíc je to, že 
máte srdíčka na správném místě, že jste bezva kolektiv a když se Vám něco nelíbí nebo si 
myslíte, že to není správné, dokážete o tom hovořit  a to je velmi důležité. 
Přeji Vám všem krásné prožití prázdnin, hodně zážitků a prima lidí kolem sebe. 
 
                                                                                                                    Vaše Jitka 
 
 

 
 
 
 
 

Milé kolegyně (kolegové), 
děkuji Vám za pěkné přijetí do kolektivu  sice krátkou, ale úžasnou spolupráci. jedním 
slovem v Radotíně  jsou  P A N Í  U Č I T E L K Y, které mají srdí čka na správném místě. 
Děkuji za krásných 8 měsíců, bude se mi po Vás stýskat. 
Přeji Vám Všem krásné prázdniny.                                            
 

  Jitka Kvasničková 



ZPZPZPZPRRRRÁÁÁÁVY  ZVY  ZVY  ZVY  Z    FRFRFRFRAAAANNNNCCCCIE  A  ANGLIEIE  A  ANGLIEIE  A  ANGLIEIE  A  ANGLIE    
 
FRANCIE 

29.5. 2009 jsme se vydali na cestu do Anglie přes Německo a 
Francii. Vyjeli jsme však asi o hodinu později než bylo plánováno 
kvůli problémům dopravě. 

V sobotu jsme se už ocitli v Paříži. Metrem jsme dojeli nedaleko 
Eiffelovky, kde jsme si ji mohli vyfotit. Odtud jsme se pomalu 
posunuli přímo na ni. V prvním patře byla vyhlídka z výšky 57m, ve 
druhém ze 130m a ve třetím až ze 300m. Poté následovala projížďka 
po Seině. Odtud jsme mohli vidět například katedrálu Notre Dame, 
muzeum Orsey (dřívější nádraží) nebo justiční palác Conciergerie. 
Když jsme se pokochali řekou, následovala cesta pod Vítězným 
obloukem k Louvru a poté i ke katedrále Notre Dame. Zanedlouho 
jsme autobusem přijeli do hotelu F1. A další den po snídani jsme už 
zase byli na cestě, ale tentokrát do Anglie. 

 
ANGLIE 

V neděli jsme navštívili Canterbury . Viděli jsme zde Canterburskou katedrálu, která však 
byla z důvodu rekonstrukce uzavřena. Poté následovala prohlídka hradu Leeds castle. 
V zahradě tohoto hradu je umístěno veliké bludiště, voliéry s ptactvem a nedaleko i velmi 
zajímavé muzeum psích obojků. Jelikož se den krátil, jeli jsme do Brightonu , kde si nás 
vyzvedly naše nové rodiny. 

V pondělí ráno jsme museli do školy, kde nás rozdělili do tří speciálních tříd. Byla obrovská 
a měla několik venkovních hřišť, tenisové kurty, velikánskou tělocvičnu, taneční místnost a 
dokonce i posilovnu. Po třech zde strávených hodinách jsme jeli tentokrát do centra 
Brightonu. Navštívili jsme zde Brighton sea life centre, palác Royal Pavilon a viktoriánské 
molo Brighton Pier, které zasahuje 512m do moře. Poté následoval návrat do rodin. 

V úterý jsme šli opět na tři hodiny do školy. Poté jsme jeli do Portsmouthu, kde kotví 
vlajková loď Victory,a kde zemřel r. 1805 u Trafalgaru admirál Nelson. Nedaleko od této lodi 
se nachází muzeum, které jsme samozřejmě navštívili také. Pak následoval opět návrat 
k rodinám. 

Středeční ráno začínalo jak jinak než opět školou. Poté jsme však šli na jiné místo (co jiného 
se také předpokládalo). Tentokrát to byla návštěva tzv.pašerátských jeskyní a Eastbourne, 
kde se nachází viktoriánské přímořské letovisko u Beachy Head. Toto je křídový útes vysoký 
163m. 

Ve čtvrtek ráno jsme se rozloučili s rodinou a konečně vydali na cestu do Londýna. První 
zastávkou byl Buckinghamský palác, kde jsme mohli vidět střídání stráží. Navštívit jsme 
samozřejmě museli i Trafalgar Square, The Houses of Parlament (mimo jiné se zde nachází i 

Clock Tower s největším 14t vážícím zvonem – Big Ben) a 
nedaleký Westminster Abbey, kde byli korunováni téměř 
všichni angličtí panovníci. Naším dalším cílem bylo 
muzeum voskových figurín – Madame Tussaud’s. Je to 
největší muzeum na světě tohoto druhu. Můžete zde vidět 
například Alžbětu II., Julia Roberts, Spidermana, Shreka, 
Baracka Obamu nebo Alberta Einsteina. Po takto náročném 
dnu následovala cesta přes Francii a Německo zpět do 
Radotína, která trvala až do 5.6.2009. 

Veronika Opplová, 9.A 







AKCE V KLUBU  
 
FOTBAL MEZI KLUBY  
 
Opět po roce jsme se domluvili s naším sousedem -  Klubem Radotín a zahráli si dvě 
fotbalová utkání, při kterém nechybělo velké úsilí po vítězství ani legrace. Počasí zrovna 
nepřálo, ale dobrá nálada dotáhla zápasy do konečného písknutí. Za poskytnutí hřiště i 
soudcovské role děkujeme p. V. Sladkému! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NÁVŠTĚVA V KIN Ě IMAX  
 
Tentokrát jsme se vydali do kina IMAX na film 3D „Cesta na Měsíc“, kde jsme se pobavili i 
poučili. Toto kino je oblíbeným cílem našich výletů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ŠACHOVÝ TURNAJ O „RADOTÍNSKÉHO KONÍKA“  
 
se měl konat opět s ostatními školami, ale souhrou náhod a různých změn se nepodařilo 
kamarádům přijet, tak se turnaj uskutečnil pouze mezi domácími borci, ale souboje to byly 
stejně urputné a nekompromisní – hlavní cenu za 1. místo – Koníka si odnesl R. Šomšák po 
tvrdém boji s J. Janovcem a T. Tale byl třetí.   
 
 
 
 
 



 
 
NÁVŠTĚVA ZOO 
 
Za krásného počasí jsme se vydali do pražské ZOO zjistit nové přírůstky a podívat se na 
novou expozici lachtanů, která byla nedávno dokončena. Užili jsme si krásnou vycházku a 
načerpali nových sil ve stále pěknějším prostředí zoologického areálu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NEJLEPŠÍ KADEŘNÍK A LÍ ČENÍ  
 
Poslední akcí v klubu před závěrečným výjezdem do Krkonoš jsme uspořádali mezi námi 
děvčaty soutěž o nejlepšího kadeřníka a nejlepší líčení. Zúčastnil se i zástupce „silnějšího 
pohlaví“ a svého úkolu se zhostil na výbornou! Legrace bylo nevídaně… 

 
 







 
 
Sraz jsme měli u školy v osm hodin ráno , autobus už na nás čekal u školy. Odjezd byl 
naplánován na 8:25 a k chalupě jsme přijely ve 11:00 cestou jsme měli třiceti minutovou 
přestávku . Po příjezdu nás rozdělily do pokojů , my jsme dostaly pokoj č.7 pro šest osob ale 
byly jsme tam jen dvě ☺. Po obědě jsme měli odpolední klid.  

 
Po odpoledním klidu jsme šli na rozhlednu Štěpánka nedaleko chalupy cesta rozhlednu byla 
docela strmá takže jsme po chvilkách zastavovaly udýchaný. KONEČNĚ jsme uviděly 
kousek rozhledny,tak jsme byly rádi že jsme došli až nahoru a mohli jsi odpočinout . 
Pár lidí šlo nahoru na rozhlednu ale já jsem nešla protože za to chtěly peníze , u rozhledny 
jsme strávily necelé tři hodiny, cestou zpět jsme měli zajít na minigolf ale moc lidem se tam 
nechtělo tak  P.uč. rozhodly že pudem rovnou  do chaty . K chatě jsme došli brzo tak jsme 
musely být hodinu venku na hřišti ☺než bude večeře. K večeři jsme měli smažený sýr 
s brambory (brambory nebyly moc chutné, byly překořeněné a ,,usušené´´)  

 
Po večeří jsme měli až do 20:00 volno , po volnu následovala malá oslava narozenin po 
oslavě se začínala rozjíždět  DISKOTÉKA . A pak jsme šli spáát.  
 

Něco málo o Rozhledně Štěpánka : ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Štěpánka je kamenná novogotická rozhledna na vrchu Hvězda (959 m) v nejzápadnějších 
Krkonoších, na Příchovickém hřebeni. Nachází se v katastrálním území Příchovice u 
Kořenova, obec Kořenov, okres Jablonec nad Nisou. 
 
Rozhledna je 24 m vysoká, postavena byla v letech 1847 až 1892. Stavbu zahájil kníže Camill 
Rohan, když v údolí probíhala výstavba císařské krkonošské silnice. Pojmenována je podle 
arcivévody Štěpána. Stavbu však nedokončil. Práce se na rozhledně zastavily na celých 40 let, 
kdy o ní pečoval kořenovský horský spolek, který ji od knížete převzal a po čtyřech letech 
prací ji v roce 1892 otevřel. Štěpánka patří k nejstarším rozhlednám v oblasti Krkonoš a 
Jizerkých hor. 
 
Podle pověsti kníže Rohan zastavil stavbu poté,  
co mu cikánka předpověděla,  
že dokončení rozhledny 
mu přinese smrt. V září 1892, 
měsíc po jejím dokončení, zemřel. 
 
Z rozhledny je pěkný výhled na Krkonoše, 
Jizerské hory, ale i Zvičinu, Mužský, Bezděz, 
 Ralsko a Lužické hory. 
 
 

                       Anna Faltysová 7.B 
 

Pokračování na další straně – Výlet do Liberce              



 

VÝLET DO LIBERCE             Zuzana Hübnerová 7.B 

Ráno jsme  vstávali zlámaní z ,,luxusních postelích“, šli se nasnídat a poté nasedli do 
mikrobusu starého zhruba 10 let, podle našich odhadů možná víc…… Jeli jsme do Liberce. 

Při nějakých zatáčkách jsme se už neudrželi a spadli na ty, co seděli vedle nás nebo se 
přilepili na sklo busu. Po příjezdu k Babylonu jsme rádi vylezli ze zapařeného busu.  

Bylo rozhodnuto, že půjdeme do IQ parku a tam strávíme celé dopoledne. V IQ parku měli 
obří bublifuky, rotopedy na elektřinu, vodní mlýnky, zrcadlové bludiště, rotující tunel, různé 

pokusy atd. Odpoledne jsme měli rozchod po Liberci. Na cestu zpět pro nás přijel znovu 
mikrobus. 

 

 A teď přísloví: 

Krátká báseň,  

kazí dáseň. 

 

 

Pan učitel Jirsa složil báseň při suplované hodině českého jazyka: 

Tahle třída sedmá bé, 

ta je strašně slyšet. 

Někdy říkám: do háje, 

už je nechci vidět. 

Po zemi maj častokrát, 

hrozně velkej čurbes, 

já furt si tak jenom hrát  

a každej den mít šábes. 

Myslím, že však rozumí 

také každé srandě, 

což je dobré, to se ví, 

když je člověk ,,na dně´´. 

            
       



 

 
 

Riedlova hrobka 
 

Toto je velmi krásné a zajímavé místo, 
které jsem pomocí geocachingu objevila 
v Desné v Jizerských horách. 

 
Ve druhé polovině 19. století bohatí a 

významní měšťané i úspěšní průmyslníci 
dávali na obdiv své bohatství stavbou 
okázalých rodinných vil a hrobek. Ani Riedlové nezůstali v tomto směru pozadu. Většina 
okázalých rodinných hrobek byla postavena na domovských hřbitovech, ale Riedlové si 
nechali postavit novou rodinnou hrobku na vlastním pozemku ve volné přírodě. 

Hrobku vybudoval v letech 1889 až 1890 z hořického pískovce známý liberecký stavitel 
Adolf Burger. Dle přání zadavatele stavby Wilhelma Riedela, senioršéfa firmy Josef Riedel, 
Dolní Polubný, byla hrobka postavena, v té době ve velice oblíbeném, novogotickém slohu a 
situovaná na vyvýšeninu nalézající se v jižní části rozsáhlé zahrady jeho vily (po roce 1951 
bylo v ní umístěno podnikové ředitelství nově vzniklého národního podniku Jablonecké 
sklárny). Nepochybně to byl úmysl, aby se rodinná hrobka nalézala v blízkosti centrálního 

vedení firmy a polubenské huti. Koncem 19. 
století bylo místo bez lesního porostu a skýtalo 
krásný pohled do údolí říčky Černé Desné i části 
Dolního Polubného s rozsáhlým rodinným 
pozemkovým, průmyslovým i domovním 
majetkem (v blízké budoucnosti i na krásnou 
vilu nejmladšího příslušníka vedení rodinného 
podniku Josefa Riedela mladšího). 

Stavitel dle dispozic zadavatele vybudoval 
rodinnou hrobku z kvádrů pevné muchovské 
žuly. Na žulový základ a ochoz postavil z 
hořického pískovce kapli. Jednotlivé prvky 
stavby byly vyrobeny v Hořicích, očíslovány a 
sestaveny na žulovém základu. Krásně kované 
prvky ochozu i barevná okna, která se bohužel 
nezachovala, vyrobily firemní provozy. Věžička 
byla vybavena zvonem, který byl v roce 1917 
odevzdán zbrojařům pro válečné účely. Po válce 
vyrobila a v únoru 1923 dodala náhradní zvon za 
4000 Kč, vídeňská firma Bohler & Co. I tento 
zvon potkal v roce 1941 stejný osud.  

Hrobka je nyní kulturní památkou, která je pro 
veřejnost uzavřena. Otevírá se pouze při 
příležitosti Historických slavností města a to 
jednou za dva roky vždy první zářijovou neděli. 

Nedaleko hrobky najdete také Ski areál 
Parlament nebo jeden z tunelů, kterými ve 



zdejším kraji prochází ozubená dráha z Tanvaldu do Harrachova.  
 

Veronika Opplová, 9.A 



                     

                             Edward Beneš  

 
- narozen 28.5.1884 (desáté dítě manželů,kteří se v Kožlanech na Rakovnicku 

vypracovali na obchodníky a zemědělce) 
- vystudoval filozofii a filologii na Karlově univerzitě a na pařížské Sorbonně , 

potom nastoupil jako výpomocný učitel na obchodní akademii v Praze 
- 1909 – svatba s Annou Vlčkovou (říkala si Hana)  

- od začátku 1. světové války (1914) působil v odboji proti Rakousku – Uhersku 
- září 1915 –ilegální odjezd do Švýcarska (chtěl se připojit k T.G.Masarykovi , který 

působil hlavně v Londýně , Rusku a USA) – Beneš zřídil kancelář Národní rady v Paříži. 
- po vzniku ČSR se stal ministrem zahraničí 
- 1935 – zvolen prezidentem republiky 
- 29.9.1938 – Francie  
a Velká Británie (ČSR se na ně spoléhala) přitlačili ČSR ke zdi tím , že jejich ministerští předsedové 
(Francie : Ed.Daladier , Velká Británie : Chamberlnil) podepsali Mnichovskou dohodu (ještě s Německem – 
A.Hitler , Itálií – Musolini) , která doporučovala Československu , aby předalo Německu 
Sudety.Podrobnosti o hranicích měla rozhodnout mezinárodní rozhraničovací komise , která zasedala v 
Berlíně.ČSR do ní vyslala několik zástupců.Hitler přišel s požadavkem , aby Beneš odstoupil z funkce 
prezidenta republiky.Podle názoru jednoho z českých vyslanců se měly Hitlerovy požadavky stupňovat 
každým dnem , kdy Beneš zůstane v úřadě.Nátlak na B. rostl , a tak oznámil , že ještě očekává nějaké 
zprávy  
z Berlína a pokud žádné nedojdou tak oznámí abdikaci večer v rozhlase.Vyslanci odletěli do Berlína , ale 
tam se dozvěděli , že se vše rozhodlo bez nich a oznámení o abdikaci přišlo pozdě. 
- říjen 1938 – na nátlak Němců musel předčasně odstoupit , donutil ho k tomu hlavně Adolf Hitler. 
- za války vytvořil v Londýně prozatimní vládu  
a usiloval o uznání ČSR v předválečných hranicích (to se mu , až na vyjímku odtržení Podkarpatské Rusi 
Sověty , podařilo)  
- podzim 1938 – Československo se chtělo samo postavit proti Německu , ale neudělalo to , protože by mu 
nikdo nepomohl.Poláci a Maďaři se chystali , že si odtrhnou nějaké území.Povstání by vyvrcholilo válkou , 
která by skončila zničením národa. 
- 1943 – Beneš navštívil amerického prezidenta Franklina Roosevelta , ale měl strach z levice , zvláště z 
KSČ , která by mohla natolik zesílit , že by mu znemožnila návrat do Prahy. 
- konec zimy  
14947 – 1948 – Gottwald hrozil zatýkáním Benešových přátel a obsazením republiky sovětskými vojsky.( 
Kdyby B. vyzval vlastence , sokoly a všechny demokraty , aby se postavili proti komunistům , neměli by 
žádnou šanci.Komunisté ovládali bezpečnost , část armády , pracovali pro ně důstojníci v dem. stranách. ) 
Nekomunisté nebyli na mimoparlamentní střetnutí připraveni. 
- únor 1948 – byl donucen komunisty , v čele s Klementem Gottwaldem , k podepsání jmenování „vlády 
obrozené Národní fronty“ , což měla být vláda bez demokratů.Tím začala komunistická diktatura , která 
trvala do roku 1989.Beneš se demokratů zastával , ale nemohl nic dělat , protože stá proti komunistům sám 
– politici dem. stran jen čekali jak situace dopadne – Beneš nebyl všemocný a ústava mu nedávala 
mimořádnou moc.Proti komunistům neuspěl. 
- 7.6.1948 – na protest proti zamýšlené ústavě odstoupil z funkce  
- 3.9.1948 – zemřel po krátké nemoci v Sezimově Ústí – jeho pohřeb se stal velkou protikomunistickou 
manifestací 
 

                                                                        Nicole Gruberová 7.A  



Z  HISTORIE  RADOTÍNSKE ŠKOLY  
 
 Matrika Třebotovské fary vypovídá o tom, že od roku 
1715 vyučoval v zádušní chalupě poblíž kostela učitel 
Martin Tichý. Zde tento člověk taktéž bydlil a sloužil 
jako kostelník. V této době žilo v Radotíně kolem 200 
lidí a školu navštěvovalo asi dvacet dětí. 
 

Až v roce 1820 byly k této chatrné stavbě 
přistavěny Další dvě místnosti a dosavadní víceúčelová  
místnost sloužila již pouze jako učebna. Stavba déle 
chátrala, takže častěji než o škole se hovořilo o 
středověké morně. V polovině 19 století se stal Radotín 
obcí a roku 1872 se začala stavět škola nová  
dnešní místní úřad. Než se dostavěla, vyučovalo se 
v sále hostince U české koruny. Zatím stará škola  
 byla pouze jednotřídka, v nové se od roku 1873  
učilo ve dvou třídách .Dnes máme mnoho tříd. 
V roce 1969 byla slavnostně otevřena nová budova ZDŠ 
– dnešní druhý stupeň naší školy.  

V současné době ve škole probíhá spousta 
projektů,mezi nejhezčí patří Jeden svět, kde se učíme 
jak žít s ostatními lidmi, nebo projekt Krajina za školou, 
kde se dozvídáme jaká byla historie Radotína a jeho 
okolí. Ve škole se uskutečňuje i spousta zábavných a 
soutěžních akcí jako je Den otevřených dveří,  Běh 
naděje, Vánoční a Velikonoční dílny, atletické dny, 
šachový turnaj anebo Den dětí.  
 
Lukáš Hofmann  3.B 





















Taková Veselá Rodinka 
Dovolená 

 

 
Kačka Fleischnerová a Marianka Tymochko 4.C 

 
,,Ahoj mami! Ahoj tati!Vrátím se v pět.“ Klára udělala okruh kolem stolu, aby si 
dala tašku na židli a hned zase odešla z domu. Paní Pavlíčková s panem 
Pavlíčkem si chtěli s všemi členy rodiny promluvit o dovolené. Ovšem:  Klára 
přijde a hned odejde, Filip se omluvil, že přijde domů později (fotbal s kluky), 
Anča má hip-hop a Bára kytaru.  
,,Tak u večeře.“ Vzdychla paní Pavlíčková. ,,Mušle, písek, moře, pláž, slunce, 
teplo, drinky a ne nádobí, úkoly, průšvihy!“ dodala. ,,To by byla dovolená.“ 
Přidal se i pan Pavlíček. 
,,Rodino!“ začal hned u večeře pan Pavlíček. ,,Din, digi, dong!“ Klára si vytáhla 
z kapsy mobil. ,,Ahoj Naty.“ Pan Pavlíček si stiskl rty k sobě a začal si ostře 
krájet řízky. ,,Kláro!“ upozornila jí matka. ,,Tak fajn!“ rozloučila se a zavěsila. 
,,Myslím, že je to vyřešený. Pojedeme jako každý rok k moři na Sardinii.“ Řekla 
a opět vzala do ruky mobil. ,,No počkej! Já by sem jel do Egypta.“ Řekl Filip. 
,,Dobrý nápad Filipe. Jsem pro.“ Řekl táta. ,,Tatí!“ zasyčela Klára. ,,A co hory 
ve Švýcarsku?“ Vyhrkla Anča. ,,Odkdy tě to zajímá?“ Chtěla okamžitě vědět 
Klára. ,,Od té doby, kdy je to jiný návrh než ten tvůj!“ Odpověděla a i Barča 
měla jasno-Švýcarsko. Klářiny psí oči obrátily pohled na mámu, která jen tak 
přihlížela. ,,Já potřebuji jediné. Dovolenou, kde nebude žádná práce, žádné 
nádobí, žádné průšvihy! Moře, pláž slunce pěti-hvězdičkový hotel. Souhlasím 
s Klárou.“ Té se rozzářila tvář. Filip: ,,Egypt!“ Klára: ,,Sklapni!“ Anča a Barča: 
,,Hory. Klára: ,,Chci být hnědá jako čokoláda. Proč mně tady nikdo nechápe?“ 
,,Už jste si to vyříkali?“ ozvala se máma, která hned pokračovala: ,,Budeme 
hlasovat. Kdo je pro moře?“ zvedly se dvě ruce. ,,Egypt“ další dvě. Pro třetí 
variantu taky dvě. ,,Tohle ne… Ozval se táta, ale najednou se zastavil a všechny 
oči se otočily k babičce. ,,Dejte pokoj! Já v tomhle věku nebude lézt po 
skalách!“ ,,Ha!“ Zvolala Klára a otočila se na Barču a Anču. ,,Ani se nebudu 
ukazovat v plavkách na veřejné pláži. Ani do Egypta nepojedu. Ještě bych tam 
probudila nějakou tu mumii. Mně budou stačit lázně v Jeseníku 
s kamarádkami.“ Řekla a sklidila ze stolu. ,,Takže jsme tam, kde jsme byli.“ 
Ozvala se Anče a hned po ní Bára: ,,K moři jezdíme každý rok!“ ,,Nechtěj, 
abych se naštvala!“ řekla Klára. ,,Tak a dost!“ ozval se táta a hned za ním Filip. 
,,Máme ještě jednoho člena rodiny! A ten člen patří mě takže by měl souhlasit 
s tím co chci  já.“ Filip myslel na Hrdinu. To je jejich pes. Z nadějí ho ovšem 
vyvedl táta: ,,Filipe, Hrdina je pes. A koupil jsem ho já, takže jsem i jeho 
mluvčí. Egypt!“ ,,Tak moment pánové!“ z rozhovoru je vytrhla máma. ,,Hrdina 
by chtěl, aby něčím oplatil to, co mu jeden z nejmilejších členů rodiny stále 
poskytuje. Tím jsem já a říká se tomu jídlo!“ ,,Copak nemůžu mít normální 
rodinu?“ řekla Klára a za ní se ozývala Anička: ,,Do Egypta by s námi Hrdina 



přece nejel! U moře by se upek…“ ,,…Takže další bod pro Švýcarsko!“,,Víte 
co?“řekl táta. „Už mi dávají zprávy. Myslím, že si to necháme všichni projít 
hlavou a zítra u večeře si o tom v klidu promluvíme. Miláčku, kde je ovladač na 
televizi?“ 
 
Druhý den se scéna zase opakovala: ,,Sardinie, Egypt, Švýcarsko!“ ,,Ticho!“ 
ozval se pan Pavlíček. Nabízíme kompromis! Na celý měsíc bychom jeli do 
Mexika! Jeden týden u moře, jeden v horách a jeden poblíž pyramid. Něco málo 
z toho dalšího týdne bychom si prohlíželi různé památky a zbytek cesta tam a 
zpět. Souhlasíte?“  
 
Všichni souhlasili a tak se tedy jelo. Na letišti nám řekli, že se zájezd ruší, kvůli 
rychlému šíření prasečí chřipky. Tak jsme se všichni museli spokojit s výletem 
do Krkonoš. Ale i přesto každý dostal to co chtěl. Já malé horské potůčky a u 
nich mušličky a kamínky, Bára s Ančou se spokojili s horou Sněžka a Filip si 
v lese postavil pár pyramid. Máma si odpočinula a táta si prohlédl různé 
památky. Bohužel foťák zapomněl doma. Vlastně to nevadí. Teď můžeme říct, 
že jsme byli v Mexiku.      

Klára Pavlíčková 
 
 

 























     Futurama 

Futurama je kultovní americký animovaný seriál od tvůrců seriálu Simpsonovi, 
duchovními otci jsou Matt Groening a David X. Cohen. Seriál je plný zajímavých 
nápadů, narážek, nenápadných hádanek a skvělého humoru, který je o něco 
ostřejší než v Simpsonech. 

Děj se většinou odehrává v Novém New Yorku a okolních galaxiích v roce 3000. 
Hlavní postavou je poslíček s pizzou Fry, je typická nula. Nic nedokázal, jeho 
práce ho nebaví, přítelkyně ho pravděpodobně podvádí. Pak je ale omylem na tisíc 
let zmražen – a všechno se změní. Nenáviděným poslíčkem sice zůstane i v 
budoucnosti, tentokrát ovšem na vesmírné lodi svého praprapraprapraprapra... 
prasynovce, poněkud ztřeštěného postaršího vědce. Jeho nejlepším přítelem se 
stane nenávistný alkoholik robot Bender a věčně nedostupným objektem zájmu 
sexy jednooká mimozemšťanka Leela. 

Futurama má celkem 5 sérii, 72 dílů a pravděpodobně dalších 13 je ve výrobě. 
Každý z dílů Futuramy trvá přibližně stejně dlouho jako jeden díl Simpsonových 
čili cca 20 minut. Matt Groening a David X. Cohen se chtěli se seriálem Futurama 
odlišit od Simpsonových což se jim zcela nepochybně podařilo. Namísto Bárta 
obsadili robota Bendera, který je natolik charakterově špatný jak to jen jde. 
Kouří, pije, nadává, sleduje porno, gamble, kleptoman a naprosto bezcitný. 

Dalším výborným počinem Futuramy je obsazení současných známých lidí 
osobností v seriálu. Autoři to vyřešili tak, že jejich hlavy uložili do speciálních 
nádob s vodou. Díky tomu se v seriálu pravidelně objevují Leonard Nimoy, Lucy 
Liu, zpěvák Beck nebo silikonová kráska Pamela Anderson. Autoři šli ještě dál a 
objevuj9 se i postavy, které jsou už i v současné době mrtvé. Například George 
Washington, Richard Nixon. 

Futurama mnohem víc než Simpsonovi myslí na své věrné fanoušky a při pozorném sledování 
naleznete různé skryté vtipy. Některé jde dokonce pochopit až po rozluštění dvou tajných 
jazyků (Alianesee - což jsou nahrazené číslice z latinské abecedy a druhý jazyk, který je 
modulový sčítací kód. Stejně jako v Simsonových jsou v seriálu Futurama požity i velmi 
inteligentní vtipy, ať už jde o matematické vtipy anebo pojmenování planety Chapek 9 podle 
Karla Čapka a jeho hry RUR), ale Futuramu rád zhlédne i méně náročný divák zvláště pro 
Benderovy a Fryovy hlášky 

 
 



                 Postavy 
 
 
    Fry 
Celé jméno: Philip J Fry  
Věk: 25 
Zaměstnání: poslíček 
       
       Leela 
Celé jméno: Turanga Leela 
Věk: neznámý 
Zaměstnání: kapitánka vesmírné lodi Planet express 
 
       Bender 
Celé jméno: Bender Bending Rodriguez 
Věk:  4 (tělo), 1057 (hlava) 
Zaměstnání: lodní kuchař 
 
       Farnsworth 
Celé jméno: prof. Hubert J. Farnsworth 
Věk:  160 
Zaměstnání: vynálezce, profesor, vědec, zakladatel P.E 
 
              Zoidberg 
Celé jméno: Dr. John Zoidberg 
Věk:  neznámý 
Zaměstnání: podnikový lékař 
 
           Amy 
Celé jméno: Amy Wong 
Věk:  20 
Zaměstnání: inženýrka P.E. (zasobárna krve pro profesora Farnswortha) 
 
         Hermes 
Celé jméno: Hermes Conrad 
Věk:  25 
Zaměstnání: byrokrat 37. stupně, účetní v Planet Expresse 
 
      Lord Nibbler 
Celé jméno: Lord Nibbler 
Věk:  Věčnost + nejméně 1000 let 
Zaměstnání: vyslanec planety Eternium, Leelin mazlíček 
 
 
                        Denis Král, 5. A 



                 Historie rapu 

Rap hudba je styl poetický rýmování set na perkusní těžké porazit často včetně sbor zpívá jiný 

umělec v tradičním stylu pop nebo rytmus a blues. Rap hudba je především americké médium, ale 

v posledních letech explodoval na světové scéně a rappeři dnes lze najít na téměř každý národ.  

Většina hudebních fanoušků přidruženému rap hudbu s African American mládeže z ghett, 

projekty, a nižší vrstvy americké společnosti, a protože většina účinkujících pochází z jedné z 

těchto poměrů myšlenku získala uznání.  

Jako styl, rap sahá do tradičních západoafrických příběh sám o sobě říká, že předchází rozvoji 

obchodu s otroky. Tribal historie by přednášel v rytmické způsobem na tep bubnů a razítkování 

nohy v kmenových návsi a relace často poslední přes noc nebo alespoň do ranních hodin.  

V USA a Karibiku tento styl vyprávění příběhu nikdy opravdu zemřel, ale nebyl považován za hudbu. 

Během let africkými otroky Američané lpěl na cokoliv, co jim dal kořenů vede k rap právem je 

považována za mateřskou stylu blues dokonce do té míry, bluesových zpěváků začleněním rap do 

písniček už jako 1920s.  

1970 se v New Yorku byl Rap, když zjistil, že je to cesta do Hip hop hudba, zpočátku jako malá 

část z celkového dráze, a později jako hlavní část skladbu s malým Hip Hop složky. První skladbu 

pro vstup na billboard grafy s rap byl zvuk skupiny Poslední Poets jejich debutové skladby 'Wake 

Up, Negři', politický komentář, který doprovázel film "Právo On!"  

Ani v jeho počátcích rap hudby byl ovládán sociálních otázek, které se týkají mladých afrických 

Američanů, což vede ke špatné pověsti mezi většinové komunity pro svůj gang kultura odkazy. 

Gangy a vězení době je téměř synonymem rap hudby, jeden z posledních Poets sám byl vězněn a 

není schopen plnit své druhé album o rok později.  

První samozřejmě rap skladby, které mají být propuštěny v roce 1979 přišel z Sugerhill Gang jehož skladby 

'rappery Delight' zasažených # 36 na americkém pop grafů a # 2 na americké R & B grafy. Zatímco technicky hip 



hop píseň ji připravily cestu pro komerční úspěch rap jako hudební styl, a skupina byla rychle postupovat v 

grafech, které Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa, a Kool Herc.  

Rap v 80. zaznamenali významné zvýšení popularity s první singly Gangsta rap catapulting rappery jako je Ice-T a 

Niggas With Attitude do řad všech době nejlepší rap účinkujících, ale vede k jejich spor výběr textů a sledovat 

jmen. Písně jako Cop Killer a Seru Policie přidané oheň do ohně dát rap hudba instant uznání.  

Do 1990s rap byl plně protřepávat z jeho dítě bratrance pověst proti hip hop, umělci začali experimentovat s  

 
nové formy a modely, opuštění starých rap stylu s vlastní strukturou a směřuje čistokrevném rap, že nezaklapne z 

formy na formu.  

Vražd a přestřelky gangster rapu účinkujících byla otřesena v průmyslu, ale nic to nepříznivě ovlivnit absorpci rap 

jako hlavní hudební styl. Umělci jako Tupac, Shakur Notorious BIG, Big L, Jam Master Jay a všichni byli zastřelen 

v drive-by nebo mafie styl vraždy. 

 

                             Denis Král, 5. A 



                                                

•                  Členové                                                Nástroje 
• Chris Gaylor                                      Bicí,perkuse 
• Nick Wheeler                                    kytara, klávesy 
• Tyson Ritter                                      Zpěv, baskytara 
• Mike Kennerty                                  kytara 

                                O skupině 

All-American Rejects je poměrně mladá skupina z malého města Stillwater v 
Oklahomě.Založili ji Tyson Ritter aNick Wheeler ještě na střední škole. V roce 2002 vydala 
kapela svoji první desku The All-American rejects a v roce 2003 se vydala na své první turné 
- Too Bad For Hell Tour.  
 
Později v roce 2005 vydala své druhé album Move Along a v roce 2006 se vydala na turné 
Tournado. ze které vvzniklo stejnojmenné DVD. V roce 2008 jeli na turné Gives you hell a 
vydali svou v pořadí třetí desku When the world comes down ze které vyšli dva singly gives 
you hell a Mona lisa. a později dva další The wind blows a teď i I wanna.. Teď v roce 2009 
jsou na turné I wanna rock tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Anna  Faltysová 7.B 



!!!The Sims 3!!! 
 

 
The Sims 3 se konečně objevilo v prodejnách 5. června tohoto roku (2009).  
The Sims 3 je počítačová hra. Vytvoříte si rodinu (Simíky) různých věkových kategorií: Starý člověk, 
dospělý, mladý dospělý, teenager, dítě, batole a v průběhu hry si můžete vytvořit nemluvně. Adopcí nebo 
normálně. Když váš Simík projde od kolébky do školní lavice, začne si v dospělosti hledat práci.  
Když si vytvoříte rodinu, přestěhujete jí do města, kde si najdete vhodné místo pro svůj dům a postavíte si 
ho. Ovládání je o pár stupňů složitější, ale dá se zvládnout. Je na tom fantastické, že můžete od světlé po 
tmavou barvu měnit oděvy, nábytek, melírky vlasů. 
 

1. Vytvořit si rodinu 
Novinek je u tohoto bodu hodně. Můžete si vytvořit vrásky nebo mateřská znaménka. Máte tu nové 
vlasy u nichž si můžete vyrobit i melírky. U čelenek, sponek a gumiček si můžete vybrat jakoukoli 
barvu. Vyberte si šperky. Také si můžete určit ponožky či rukavičky. Novinka je i to, že si můžete 
vybrat jakékoli boty. Není tu ovšem venkovní oblečení. Vyberte si tloušťku a svaly vašeho Simíka. 
Každý Simík v rodině může mít vlastní příjmení. Vyberte oblíbené jídlo, barvu a muziku vašeho 
Simíka. I hloubku hlasu. Vegetarián, rodinný typ, flirtující, kuchař od přírody, génius, hudební 
virtuóz, sportovní atd. 
 
2. Vytvořit dům 
U vytváření domu je spoustu nábytku stejných jako v The Sims 2. Nábytek můžete různě nabarvit. 
 
3.   Hraní 
Můžete se bez načítání vrátit do města, odkud svým Simíkům dáváte různé příkazy např. ,,Jdi do 
centrálního parku.“ Na radnici si můžete změnit jméno nebo si někde najít práci na poloviční úvazek. 
Když kliknete např. na vojenskou základnu, můžete si tam najít práci. Můžete jezdit v autě nebo na 
kole. Můžete si pronajmout pláž na pořádný večírek. Do poštovní schránky dejte příspěvek na určitou 
věc a váš Simík bude mít dobrou náladu. Když se vám narodí dítě, jedete do porodnice. Udělejte si 
třeba Piknik s rodinou.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kačka Fleischnerová a Viky Moravcová, 4.C 
 



 

 

Ultrazvuková komunikace se nevyskytuje jenom u netopýrů 

nebo kytovců, ale kupodivu také u jednoho druhu žab.  

Ekologové z Kalifornské univerzity v Los Angeles zřejmě jednu 
chvíli zapochybovali o svých smyslech. Na ostrově Borneo 
pozorovali žábu z čeledi skokanovití, jejíž hrdelní vak se 
nadouval přesně jako při kuňkání, ale žádný zvuk nebylo slyšet. 
Poté, co do výzkumu zapojili techniku, zjistili, že žáby vydávají 

zvuk o frekvenci více než 20 kilohertzů a dokážou zachytit zvuk o frekvenci až 38khz. Tyto 
frekvence patří do ultrazvukové škály, kterou lidské ucho nedokáže zachytit. 

Žába druhu Huia cavitympanum je zatím jediná známá výjimka. Podle článku v PLoS ONE 
má také velmi neobvyklou anatomii ucha. Na rozdíl od jiných žab není její bubínek jen blanka 
na povrchu hlavy, ale je umístěný uvnitř lebky - tedy podobně jako u savců. Kromě 
ultrazvuku žába produkuje také kuňkání o slyšitelné frekvenci. Důvodem, proč používá dva 
typy hlasové komunikace, je zřejmě její životní prostředí. Žába obývá rychle proudící 

prameny, ve kterých vyšší ultrazvukové frekvence snáze proniknou nízkofrekvenčním šumem 
vody. Pro člověka slyšitelné volání o nízkých frekvencích se zase lépe nese na větší 
vzdálenosti. 
 

Nová studie téměř zdvojnásobila registr obojživelníků, kteří 
obývají ostrov Madagaskar.  

V krizi nejsou jen světové finanční trhy, ale také 
obojživelníci, jejichž existenci celosvětově ohrožuje 
znečištění prostředí, změny klimatu i plísňové onemocnění. 
Občas se ale vynoří i optimistické zprávy. K nim bezesporu 
patří výsledky terénní studie, kterou na Madagaskaru 
prováděli španělští biologové. Zjistili, že ostrov, považovaný za jedno ze světových ohnisek 
biodiverzity, v případě obojživelníků zatím nebyl plně doceněn. 

Studie totiž odhalila neuvěřitelně vysoký počet nových druhů, který se pohybuje mezi 129 a 
221 druhy. Tím se počet známých obojživelníků na Madagaskaru téměř zdvojnásobuje. 
Zajímavé je, že desítky nových druhů byly objeveny i v nejčastěji navštěvovaných oblastech, 
kterými už prošlo množství odborných expedic. V dobře známém národním parku 
Ranomafana bylo objeveno 31 nových druhů a v parku Mantadía/Analamazaotra 10 nových 
druhů. Autoři studie, kterou zveeřjní časopis Proceedings of the National Academy of 
Sciences, si proto pohrávají s myšlenkou, že podobné množství dosud neobjevených druhů 
obojživelníků by mohlo žít i v jiných oblastech, a snad dokonce na celém světě. 

Veronika Opplová, 9.A 



Delfín skákavý 

lat: Tursiops truncatus
Zvíře: ostatní
Čeleď: Delphinidae
Světadíl původu: neuvedeno
Popis: 
Delfín je krásný a inteligentní tvor. Pro
antické Řeky byl symbolem svobody,
volnosti a štěstí. Často delfíny zobrazovali
ve svých uměleckých dílech. Vyskytuje se
v mořích a oceánech tropického a mírného pásma, včetně Středozemního a Černého moře. Místy
se podél evropského pobřeží dostane až do Severního moře. Delfín skákavý je známý druh,
protože je často chován v delfináriích a je často používán pro výzkumné účely. Je podobný delfínu
obecnému, ale má kratší čelisti s menším počtem zubů a působí celkově mohutněji. 
Delfín skákavý má tělo dlouhé 2,5 až 4 metry , váží 150 - 300, výjimečně až 390 kg a dožívá se 30
až 35 let. Delfín skákavý má hřbetní ploutev, zřetelně protaženou dozadu a trojúhelníkovitě

zašpičatělou. Břišní strana je světlá, hřbetní šedohnědá až černá. Delfín skákavý žije ve
skupinkách po 5 až 10, ale občas se houfuje i do větších skupin. Skupina se většinou zdržuje podél
pobřeží a nekoná delší přesuny. Delfíni skákaví dokážou vyvinout rychlost až 50 km za hodinu a
rádi se honí s loděmi. Skoky nad hladinou bývají dlouhé až 10 m a 4 až 5 metrů vysoké. Delfíni se
dorozumívají pomocí dýchacích orgánů a jazyka, vydávají zvuky jako je pískání, vrzání, štěkání
nebo mlaskání. Vztah delfínů a lidí je velmi dobrý. Pokud delfín získá ve člověka důvěru, je
možné naučit toto zvíře mnoha dovednostem. 

Potrava: 
Potrava delfínů je složena z ryb, měkkýšů, korýšů a menších žraloků. Denně spotřebuje asi 7 kg
potravy. 

Rozmnožování: 
Pohlavní dospělost u delfína skákavého je v 8 letech. Březost trvá 12 měsíců. Mládě je zhruba
jeden metr dlouhé, se rodí pod vodou ocasem napřed. Malý delfín skákavý přichází na svět v
mělkých vodách, kde mu matka ihned pomůže nadechnout. Po dobu 18 měsíců pije mateřská
mléko, které obsahuje vysoké procento tuku, po němž mládě rychle roste. Asi ve věku 6 měsíců
poprvé ochutnají rybu a matka jej učí lovit. Samice rodí pouze jedenkrát za tři roky jedno mládě. 

                                                                           Tereza Šnajdrová, 7. A





                                                                                  Tereza Šnajdrová, 7. A  

Výmarský ohař
ZEMĚ PŮVODU: Německo.
POUŽITÍ : všestranný lovecky upotřebitelný pes 
CELKOVÝ VZHLED : Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes. Účelný pracovní typ,
krásného vzhledu, šlachovitý, se silným osvalením. Samčí popřípadě samičí typ musí být výrazně
odlišeny.
CHOVÁNÍ  /  CHARAKTER  (POVAHA) :  Všestranný,  lehce  ovladatelný,  povahově  pevný  a
náruživý  lovecky  upotřebitelný  pes  se  systematickým  a  vytrvalým  hledáním, nikoliv  však
nadměrného  temperamentu.  Nos  pozoruhodné  kvality.  Ostrý  na  škodnou  a  dravou  zvěř;  také
ostražitý, ale nikdy agresivní. Spolehlivý ve vystavování a v práci ve vodě. Pozoruhodný sklon k
práci po ráně.
.
BARVA:Stříbrná, srnčí hněď nebo myší šedá a přechody mezi těmito barevnými tóny. Hlava a uši
většinou trochu světlejší. Bílé odznaky jsou přípustné jen v malém rozsahu na hrudi a na prstech. V
některých případech je na středu hřbetu více nebo méně dobře vyjádřený tmavý »úhoří pruh«. Psi s
vysloveně červenožlutým »pálením« mohou obdržet nanejvýš známku »dobrý«. Hnědé pálení je
těžká vada.
VELIKOST A HMOTNOST  :
Kohoutková výška: 
Psi: 59 až 70 cm (ideální míry: 62 - 67 cm),
Feny:  57 až 65 cm (ideální míry: 59 - 63 cm).
Hmotnost:
Psi:cca 30 až 40 kg
 Feny: cca 25 až 35 kg.



 
 
 
 
 
 

Letní móda 
 

 
 Brzy bude léto. K létu patří vedra a tak i koupání. Co se v létě hodí na 
pláž? V létě se na pláž nosí plavky jednodílné nebo dvojdílné. Nesmí vám 
chybět ani slaměný klobouk či elegantní doplňky. Jako obuv je 
nejvhodnější zvolit žabky nebo sandále. Ovšem na rozpáleném písku není 
na škodu si na boso zahrát třeba plážový volejbal, který k létu 
neodmyslitelně patří. Ženy ve své výbavě na léto nesmí zapomenout na 
tenké letní šaty nebo na velký plážový šátek. Šaty se v létě nosí barevné, je 
to vhodné a hlavně veselé. V létě se nezapomínejte pořádně natírat 
opalovacím krémem. Jestliže budete trávit léto spíše sportovně, 
doporučujeme vám krátké pohodlné kraťasy a volnější tričko světlé barvy. 
V módě jsou velké plážové tašky s květinovými vzory a ozdobami 
z korálků. Léto je nutné si hlavně užít, opálit se a zažít plno legrace. 

 
 
 
 

                                      
    Anežka Hradecká, 3. C 





 
Lahůdkový t ěstovinový salát 

Doba přípravy: 20 - 30 minut 

Pro 4 osoby 

Potřebujete: 300 g těstovin (motýlků), 200 g mraženého hrášku, velké rajče, 10 
sušených rajčat v oleji, 2 lžíce olivového oleje, 2 lžičky octa, nejlépe vinného bílého, 
stroužek česneku, velkou hrst bazalkových lístků (lze nahradit petrželkou nebo 
mátou) 80 g pršutu (sušená šunka) nebo ostřejšího suchého italského salámu, 
nakrájeného na tenké plátky, sůl a pepř na dochucení. 

1. Těstoviny vsypte do hrnce s vroucí osolenou vodou, stáhněte olej a vařte osm 
minut. Přisypte hrášek a ještě dvě minuty povařte. Sceďte a rychle zchlaďte 
studenou vodou.  

2. Zatímco se těstoviny vaří, nakrájejte rajče a rozmixujte ho s polovinou 
sušených rajčat, olivovým olejem, octem, česnekem a několika lístky bylinek. 
Osolte a opepřete, důkladně dohladka rozmixujte a vlijte do velké salátové 
mísy.  

3. Přisypte těstoviny s hráškem. Zbylá sušená rajčata nakrájejte na silnější plátky 
a přidejte je do salátu se zbytkem bazalky. Vhoďte pršut nebo salám a 
všechno promíchejte.  

Tvarohový kolá č s ostružinami 

Doba přípravy: 20 minut + 30 minut na pečení 

Na 8 řezů 

Potřebujete: 170 g polohrubé mouky, 125 g změklého másla, 125 g tvarohu, 125 g 
krupicového cukru (nejlépe přírodního), hrst ostružin, 2 bílky a 2 žloutky (zvlášť), 1/2 
sáčku kypřícího prášku, 1/2 sáčku vanilinového cukru, asi 2 lžíce vlažného mléka, 
kůru z půlky citronu, máslo a strouhanku na vymazání formy, moučkový cukr a 
mouku na poprášení ovoce. 

1. Máslo utřete s cukrem a po jednom přidejte žloutky. Vetřete tvaroh, vanilinový 
cukr a citronovou kůru. Směs zřeďte mlékem a lehce promíchejte.  

2. Předehřejte troubu na 180 stupňů Celsia (horkovzdušnou na 160 stupňů 
Celsia). Do mísy prosijte mouku s kypřícím práškem. Přisypte k základu těsta 
a promíchejte. Bílky ušlehejte do tuha a opatrně vetřete do těsta.  

3. Těsto přemístěte do vymazané a strouhankou vysypané formy o průměru 23 
cm a poklaďte ovocem, posypaným trochou mouky (těstem nepropadne).  

4. Pečte asi 30 minut. Hotový koláč poprašte moučkovým cukrem.  

 



 

Lívance s bor ůvkami 

Doba přípravy: 30 minut 

Pro 4 osoby 

Potřebujete: 200 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, špetku soli, 1 vejce, 300 
ml mléka, 1 lžíci rozpuštěného másla, 150 g borůvek nebo jiného drobného ovoce, 
slunečnicový olej na smažení. Na omáčku: 6 lžic světlého medu, 3 lžíce rumu (pro 
děti vynechejte), 2 lžíce citronové šťávy. 

1. V míse promíchejte mouku s práškem do pečiva a solí. Přidejte mléko 
rozšlehané s vejcem. Vidličkou nebo metličkou ušlehejte husté těsto, přidejte 
rozpuštěné máslo a polovinu borůvek.  

2. Na pánvi rozehřejte na vyšší teplotu půl lžíce oleje. Naběračkou nebo lžící 
vlijte trochu těsta a krouživým pohybem vytvořte placku o průměru zhruba osm 
centimetrů. Smažte asi tři minuty, dokud nezačnou vyskakovat typické hnědé 
puchýřky, pak lívanec obraťte a smažte další dvě až tři minuty. Nechte odsát 
přebytečný tuk na vrstvě kuchyňského papíru.  

3. Pomocí vidličky prošlehejte suroviny na omáčku, vlijte ji do džbánku. Přelijte jí 
lívance.  

Zmrzlina s karamelovými krutonky 

Doba přípravy: 25 - 30 minut 

Pro 4 osoby 

Potřebujeme: 1 - 1,5 l balení kvalitní vanilkové (nebo jiné oblíbené) zmrzliny, 1 malou 
bagetu od včerejška, 100 g másla, 200 g krupicového cukru, nejlépe přírodního. 

1. V silnostěnné pánvičce nebo kastrůlku rozpusťte máslo, přisypte cukr a za 
stálého míchání jej nechte zkaramelizovat (cukr se začne tavit, získá tekuté 
skupenství a zlatohnědou barvu). Buďte opatrní - žhavý karamel umí pěkně 
bolestivě spálit neobratné prsty. 

2. Bagetu zbavte kůrky a nakrájejte ji na plátky. Střídku pak rozkrájejte na 
kostičky - ideální jsou asi půlcentimetrové hrany. Kostičky vsypte do karamelu, 
promíchejte a pánvičku sejměte z ohně. Pomocí vařečky kostičky opatrně, ale 
pečlivě obalte v karamelu. 

3. Ze zmrzliny vytvořte bochánky (pokud nemáte příslušný nástroj, pomozte si lžícemi: 
jednou naberte zmrzlinu z krabice a druhou, drženou v protisměru, vykouzlíte úhledný 
bobek), rozdělte je do servírovacích misek a zalijte karamelovými krutony.  

 

                                                                                                      Anna Faltysová 7.B 



BRÝLE VS. KONTAKTNÍ ČOČKY
KONTAKTNÍ ČOČKY

• Umístění přímo na oku zajišťuje přirozené vidění.
• Žádná váha způsobující nepohodlí. 
• Žádné obroučky sklouzávající z nosu. 
• Celé Vaše zorné pole je zaostřené. To je důležité především u sportu,
řízení a všude tam, kde potřebujete vidět co nejvíce. 

• Kontaktní čočky jsou bezpečné při jakémkoliv sportu. 
• Kontaktní čočky se vodními parami nezamlžují ani na nich neulpívají

kapky vody. 
• Bohatý výběr slunečních brýlí je Vám k dispozici.

BRÝLE

• Vzdá- lenost mezi okem a dioptrickými brýlemi někdy způsobuje
zkreslení obrazu. 

• Neustále cítíte hmotnost brýlí na Vašem obličeji a uších. 
• Potřeba pravidelného přitahování a dalších úprav. 
• Horší periferní vidění. 
• Během sportování a her mohou dioptrické brýle způsobit vážný úraz. 
• Brýlové čočky   se zamlžují se změnami teploty vodními parami. 
• Jsou mnohdy otravné při dešti nebo sněhu. 
• Dioptrické brýle   Vám neumožňují nosit módní sluneční brýle.

připravila Tereza Šnajdrová, 7. A



 
 
 
 
Vtipy o zvířatech   
 
Medvěd si otevřel  obchod. Přijde k němu zajíček a ptá se: Medvěde, máš  shnilou 
mrkvičku? Medvěd  na to: No dovol, zajíci, v mém obchodě je jen kvalitní čerstvé zboží. 
Nic starého ani shnilého tu nemám. 
Zajíček odešel a druhý den je tu znovu: Je shnilá mrkvička? 
Rozladěný medvěd ho vyhodí a myslí si: Ten zajíc mi nedá pokoj dokud mu tu 
mrkvičku neseženu. 
Dalšího dne přijde zajíček a ptá se: Máš shnilou mrkvičku?  
Medvěd říká: Podívej, zajíci, tohle je solidní obchod a shnilou mrkvičku tu 
nevedu, ale speciálně pro tebe jsem ji sehnal. Takže ji mám.  
Zajíček vytáhne legitimaci a povídá: Obchodní inspekce!! 

 
Dvě krávy pokojně přežvykují na louce jetelíček a jedna povídá: Ty hele, slyšela 
si taky o tý nemoci šílenejch krav? 
Druhá se na ni s klidem zadívá a odpoví: Jo, mě to nezajímá, já jsem veverka.    
 
Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a uteče. Rozčilený řezník však 
psa pozná. Je to pes jednoho ze stálých zákazníků- místního právníka.  
Odpoledne zajde řezník k právníkovi a zeptá se ho: Když mi vběhne do řeznictví 
pes a ukradne svazek špekáčků, mám nárok na finanční náhradu od majitele 
psa? 
Ano, samozřejmě, odpoví právník. 
V tom případě mi dlužíte 120 korun, říká řezník, byl to totiž váš pes. 
Právník si povzdechne, vytáhne šekovou knížku a napíše šek na 120 korun. 
Když je řezník na odchodu, pravník jej zadrží: Ještě moment! Tady máte účet na 
500 korun za konzultaci! 
 
Plavou dvě rybičky v moři a vidí ponorku. Ta menší se ptá té větší:Co to je? 
Ále, to jsou jen lidi v konzervě, odpovídá větší. 
 
Sedí prase na dně rybníka a plete noviny. Letí kolem citron a ptá se: Ahoj 
mravenče, kolik je hodin? Slon vytáhne teploměr a  řekne: Sobota! 
 
 
                                                            Pavel Veber IV.B a David  Hanzlík IV.C 












