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ČÍSLO 1 (75)                                                          
ÚNOR 2016 
 

Budoucnost 



 

Lyžařský kurz 
 

Lyžařský kurz 2016 se konal 4. –
Jizerou. A nebyli jsme tam sami
Celkem nás tam bylo 43 dětí + 4 instrukto
učitel Morávek. Nejlepší oddíl lyža
Procházková. Byli jsme na svahu
 
Budíček byl v 7:30. Převlékli jsme se a v
Dopoledne jsme šli na svah. Byli jsme tam do j
polední klid a ve dvě hodiny odpoledne jsme
odpoledne jsme už měli zaplacený vlek. Od 
večeře. Po večeři jsme se v osm hodin sešli dole ve 
to bylo jenom v pondělí, ve středu a pátek. V
jsme na diskotéku pozvali Němce. N
21:30. 
  
Ve čtvrtek většina z nás jela na č
a sto metrů. Nahoru jsme jezdili na kotv
úzká a prudká. Jeli jsme tam ráno a odjížd
sjezdovku, ale všichni.  
 
V neděli ráno jsme se nasnídali, naložili v

Mezi žáky 1. stupn ě jsme po řádali anketu o nejoblíben
 

V anketě o nejoblíbenější předmě
 
Na druhém místě se umístil tělocvik
hlasy. 
 
Naopak v anketě o nejmíň oblíbený p
 
Na druhém místě je český jazyk
s 19 hlasy. 
 
Hlasování bylo dobrovolné a zúčastnilo se p
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řský kurz – 4. – 10. 1. 2016 

– 10. ledna.  Byli jsme ubytováni na chatě Roxana v
Jizerou. A nebyli jsme tam sami. Byla tam s námi na chatě jedna německo-česká katolická škola. 

tí + 4 instruktoři. Nejslabší oddíl (začátečníci) měl pan u
itel Morávek. Nejlepší oddíl lyžařů měl pan Procházka a oddíl snowboardistů

na svahu každý den kromě čtvrtka a pátka.  

evlékli jsme se a v osm jsme šli na snídani. Ke snídani jsme m
Dopoledne jsme šli na svah. Byli jsme tam do jedenácti hodin a pak jsme šli na ob

 hodiny odpoledne jsme šli opět na svah. Tam jsme byli do č
li zaplacený vlek. Od čtyř hodin do šesti jsme měli volno a ve 

osm hodin sešli dole ve společenské místnosti a hráli jsme r
ředu a pátek. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu byly diskotéky. Ve 

ěmce. Někdo od nás a od nich si dával telefonní čísla. Ve

nás jela na červenou sjezdovku do Jablonce nad Jizerou. Byla dlouhá asi kilometr 
. Nahoru jsme jezdili na kotvě. První polovina sjezdovky byla široká a od 

úzká a prudká. Jeli jsme tam ráno a odjížděli jsme ve čtyři hodiny. V pátek jsme jeli na tu samou 

li ráno jsme se nasnídali, naložili věci a jeli jsme domů.  

Anketa 
 
 

řádali anketu o nejoblíben ější a nejmí ň oblíbený školní p

edmět zvítězila matematika,  která je nejoblíbenější pro 51 žák

ělocvik  s 48 hlasy a na třetím místě prvouka/přírodov

 oblíbený předmět zvítězil anglický jazyk  s 52 hlasy. 

eský jazyk , který nemá rádo 40 dětí a na třetím místě se umístila 

častnilo se přibližně 200 žáků. 

  

 

Roxana v Rokytnicích nad 
česká katolická škola. 

ěl pan učitel Knajfl a pan 
oddíl snowboardistů měla paní učitelka 

osm jsme šli na snídani. Ke snídani jsme měli švédské stoly. 
edenácti hodin a pak jsme šli na oběd. Po obědě byl 

do čtyř hodin. Od úterka 
li volno a ve čtvrt na sedm byla 

a hráli jsme různé hry. Ale 
sobotu byly diskotéky. Ve čtvrtek 

ch si dával telefonní čísla. Večerka byla ve 

ervenou sjezdovku do Jablonce nad Jizerou. Byla dlouhá asi kilometr 
. První polovina sjezdovky byla široká a od poloviny už byla 

pátek jsme jeli na tu samou 

                                                         
KLN  

 

 oblíbený školní p ředmět. 

jší pro 51 žáků. 

 prvouka/přírodověda se třinácti 

 se umístila matematika 

 
 

STV, HAA 
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FREE APPS 
 

Vítejte u druhého dílu FREE APPS, kde si ukazujeme mobilní aplikace, které jsou zdarma.  
 
Dnes si ukážeme aplikaci Microsoft Office Mobile. Aplikace spojuje Microsoft Word, Excel a 
PowerPoint. A to vše opravdu zcela zdarma. Aplikace má zabudované šablony, například tabulku na 
program schůzky. Tato aplikace umožňuje napsat dokument například do školy a uložit jej na 
OneDrive, kde si jej může váš kamarád prohlédnout.  
 
Můžete si například udělat prezentaci do školy, kterou si poté přehrajete nebo aplikaci na interaktivní 
tabuli, což já osobně využívám. Na Google Play byla tato aplikace stažená 10 000 000 – 50 000 000 
krát.  Zde máte hodnocení aplikace. 

.  

Myslím, že tato aplikace je velmi dobrá především na referáty. 
 
Odkaz: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub- 
 
ANDROID!!! 

STV 
 

O budoucnosti Prahy  
 

Dříve byla Praha hlavní město, ale v roce 3016 se stala jenom vesničkou, protože v roce 3013 ji 
zničila armáda mimozemšťanů. Mimozemšťani ovládli Českou republiku a hlavním městem se stala 
podle jejich názvu Mimóza.  
 
Nemyslete si, že tu mimozemšťani nebyli už předtím. Byli převlečeni za lidi a pomalu ovládali naši 
Zem. Začali prezidenty a obyčejnými lidmi a skončili se zvířaty. Českou Republiku tak v roce 3013 
navždy získali pro sebe mimozemšťani a normální lidé vymizeli. Smutné, že? 

 

 

 

 

 

 
 

 
Praha před ovládnutím mimozemšťanů  

 
 
 

MAJ 
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Anglická k řížovka  
 
 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
 

                                                                                                                           KLN 
 

Bludišt ě  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAJ 
 

1. Čtyři 
2. Zábava 
3. Stůl 
4. Plný 
5. Zelená 
6. Jablko 
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Auta budoucnosti 
 

Hodně lidí se ptá, jak budou auta vypadat v budoucnu? Nikdo neví. Co když budou létat? Nebo 
chodit?  
Nebo vypadat jako flaška od limonády? Budou na dálkové ovládání? Nebo na klávesnici? Co když se 
složí do kostky a dáte si je do kapsy? 
 
Možností je hodně. Co myslíte vy? Tady jsou některé příklady. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVD 
 

Jarom ěř v roce 2895 
 

V roce 2895 Jaroměř zanikla, ovládli jí robo-veverky a robo-psi.  Postavili si veliké mrakodrapy a lidi 
uvěznili v elektronickém vězení. Začali tam normálně žít.   
 
Za nějakou dobu všichni lidé z Jaroměře vymřeli. Robo-veverky a robo-psi byli u moci, ale na dva lidi 
zapomněli. Byli to bývalý prezident Miloš Kratochvíl a jeden malý kluk Tom Žák. Tom se začal plížit 
mezi mrakodrapy, když uviděl základní budovu. Vyrazil do základní budovy, tam vypojil hlavní panel 
signálu a tím vypojil všechny robo-psy a robo-veverky.   
 
Jaroměř zase ovládli lidé a vše bylo jako dřív, až na to, že tam žili jenom oni dva. 

 

 

 

 

 

 
MAJ 
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Anglická osmism ěrka 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyškrtej: future, moon, sun, alien, life, robot, star, supernature, universe, sky car, milky way, planet, 
space, astronaut, rocket, ufo, air, Earth, Mars, live 

 

                                                                                                   KUT 
 

Bludišt ě 
 

Stav se s Bobem pro Stuarta a vydejte se najit stroj času. ☺ 
Ale pozor, půjdeš-li špatnou cestou, narazíš na bažiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOA 

F U T U R E Q H S U 

S S U M O O N S U N 

K P A I B W S T P I 

Y A N L O K K A E V 

C C O K T P Y R R E 

A E R Y A L I E N R 

R Z T W I A L M A S 

C U S A R N I A T E 

K F A Y V E V R U W 

R O C K E T E S R M 

E A R T H L I F E L 
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Karkulka po 8000 letech 
 

Byla jednou jedna holčička a ta se narodila roku 9999. Když jí bylo 12 let, její babička onemocněla 
nemocí HIV. Maminka poslala Karkulku, aby jí donesla léky. Maminka vyprovodila Karkulku před 
mrakodrap k laserovému lesu. Karkulka se vydala na cestu, ale jakmile zašla maminka za roh, 
Karkulka vytáhla TMZ- teleportační moderní zařízení. Okamžitě zadala adresu a najednou se rozložila 
obrovská anténa, která začala vyluzovat podivuhodný zvuk.   
 
Z ničeho nic se ale objevil laserový pirát, který skočil po Karkulce, která se najednou rozkostičkovala a 
zmizela. Objevila se před domem své babičky, která tam však nebyla. Karkulku tedy napadlo jít do 
sklepa, kde byla tajná výzkumná státní laboratoř, kde byly vesmírné bojové lodě, které měly namířeno 
na Mars. Karkulka do jedné z nich vešla a co tam nebylo: laseroví piráti zajali babičku. Karkulka si to 
nenechala líbit, vyndala RAUP- rychlý a účinný paralyzér a střelila 5 pirátů ze 7. Potom vyndala SOR 
(samočinný ochranný robot), kterého hned aktivovala, robot se rozpůlil a pak ještě jednou a pak ještě 
jednou.  
 
Všechny osminy najednou ožily a stalo se z nich 8 SOR, kteří se vrhli na všechny piráty. Najednou se 
však ozvala rána jak z laseru a Karkulka se rozeběhla k oknu. Zjistila, že jsou ve stabilní černé díře. 
Karkulka babičce dala léky na HIV. Babička najednou ožila a vyhodila všechny piráty do vesmíru.  
 
Karkulka se rozeběhla ke 4D monitoru, kde zjistila, že letí na Mars. Babička okamžitě zatáhla za páku 
a dala zpětný směr. Karkulka s babičkou se objevily ve sklepě. Ozval se zvonek. Za dveřmi stál 
pohádkový dědeček a maminka. Konečně byla celá rodina pohromadě. Daly si VDP (velmi dobré 
pečivo) a NPČ (něco podobné čaji).  
 

 
STV 

 

Duch mého zesnulého d ědečka 
 

Jak jsem uviděla talíř, co létal, zašla jsem za přáteli a pověděla jsem jim to. Dělali si ze mě legraci a 
opustili mne. Pověděli to ostatním lidem a ti si na mne ukazovali prsty, že jsem zvláštní. Jak se to 
rodina dozvěděla, přestala se o mě zajímat. Měla jsem jen prababičku a pradědečka. Tak jsem tam 
jela. Měla jsem tam klid a nikdo si nedělal ze mě legraci. Pak se ale stalo něco hrozného. Pradědeček 
a prababička zemřeli, když jeli autem zpátky z města. Byla jsem na pohřbu a velice jsem brečela.  
 
Pokračování příště  
                                                                                                                      PRR 

 

Čtyřsměrka 
 
 

 

 

 

 

 

 
RADIO, KOČKA, DUCH, ČOČKA, OKO, OKNO, CHLUP, KOLOTOČ, LED, SAUNA, PES 

FOA 
 
 

R A D I O S L 

B K U U D E E 

U Č CH L U P D 

Č O T O L O K 

U K C O N K O 

N O A K Č O Č 

S A U N A S T 
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tentokrát  

s paní učitelkou Petrou Kačerovou 
  

 

• Z jakého m ěsta pocházíte?  
Pocházím z vesnice Plaňany od Kolína.    
 
• Kolik vám je let?  
Od listopadu 50. 
 
• Co u nás u číte?  
Všechny předměty na 1. stupni, letos kromě Prvouky a 
Pracovních činností. 
 
• Co byste vzkázala svému mladšímu já?  
Užívej si života a těš se z maličkostí. 
 
• Máte děti?  
Mám devatenáctiletou maturantku Janu a skoro osmnáctiletou  
třeťačku Renatu. 
 
• Proč jste se rozhodla na naší škole u čit?  
Před 21 lety jsem se sem přivdala a tchýně mi u tehdejší paní 
ředitelky Ptáčkové vyjednala místo učitelky. Díky ní vlastně 
učím na naší škole.  
 

• Máte ráda Vánoce a pro č?  
Vánoce mám ráda odmalička. Vůbec celý Advent a 
vánoční svátky jsou pro mě dobou obestřenou trochou 
tajemství a nostalgie, vhodnou k přemýšlení a zklidnění. 
 
• Co máte na Vánocích nejrad ěji?  
Hrozně se vždycky těším, že budeme mít doma na sebe 
víc času a že si připravíme něco dobrého k jídlu a pití. 
Ráda taky jezdím k rodičům a sestře, kde vzpomínáme, 
jak to bylo o Vánocích u nás, když jsme byly malé holky. 
 
 

 
• Čemu jste se v ěnovala v d ětství?  
Táta nás odmalička vedl ke sportu, sportovali jsme v zimě 
i v létě. Mimo to jsem chodila ve škole do pěveckého 
sboru a hrála na klavír. 
 
• Do základní školy jste chodila….?  
V Plaňanech, vycházela jsem z osmičky. 
 
• Čím jste cht ěla být v d ětství, a pro č?  
Odmalička jsem se chtěla stát veterinářkou, mám ráda 
zvířata a přírodu. Ve čtvrťáku na gymnáziu se mé 
rozhodnutí změnilo, ale nelituju toho. 
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• Kolikátou máte jako t řídní t řídu, a jaká je? (hodná, zlobivá, 
…) 
Tak to už úplně přesně nevím, protože před Jaroměří jsem 
ještě pět let učila v Praze…myslím, že jsem třídní tak po osmé. 
Moji současní žáci jsou jako všechny ostatní děti a díky nim mě 
tahle práce pořád baví. 
 

• Jak vás p řijali žáci?  
Když jsem začínala, byla jsem mladší než jejich rodiče, takže možná 
jako kamarádku. 
 

• Jak vás p řijal sbor u čitelů  
Na škole v Praze i tady velmi přátelsky, všichni byli ochotní mi 
s čímkoliv poradit a pomoci. 
 

• Co učíte za předměty?  
Mám aprobaci na 1. stupeň základní školy, takže předmětů je to hodně. 

 
• Kdybyste vyhrála 1 milión, co byste s ním ud ělala?  

Milion není v dnešní době zas tak moc…Byly by to peníze, které by 
se buď hodily k vyřešení nějaké okamžité finanční situace v rodině 
anebo do budoucna pro naše holky. Taky bych štěstíčku poděkovala 
věnováním nějaké částky pro malé děti bez rodičů. 
 

• Jaký byl váš oblíbený p ředmět na ZŠ a pro č?  
Bavil mě Přírodopis a Tělesná výchova, to už tak vyplývalo z mých 
zájmů.  

 
• Máte ráda cestování a 

kam byste se cht ěla 
podívat?  
Nejvíc mě baví cestovat 
po naší republice, 
protože je tu 
k objevování spousta krásných a zajímavých míst. Mým 
snem ale zůstává podívat se na podzim do Kanady, 
příroda tam musí být v tu dobu nádherná. 
 
 

 
• Do jakého století, byste se cht ěla podívat? A pro č?  

Mám ráda historii, tak asi do doby Karla IV. 
 

• Kam jste chodila na ŠŠ a pro č jste s jí vybrala?  
Studovala jsem na Gymnáziu v Českém Brodě, kam jsem 
šla spolu s dalšími třemi kamarádkami ze základní školy. 
 

• Která možnost se vám více líbí? 
Léto x zima  
Zimní brusle x lyže                          
Kniha x film  
Modrá x růžová  
Gaučing x sport     
Televize x kino  
Moře x hory  
Kapr x Řízek  
 
Děkujeme za rozhovor a za zapůjčené fotografie. 

MOA 
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Hledačka  
 

najdi t ři písmenka b  
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddbddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddbdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddbddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd 

 
MAJ 

 

Hřebenovka 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

D D D D D D D D D D 

            

          

          

          

 

 

                                                                                                                             

Křížovka 
   

1.     

2.     

3.     

4.     

                                                                                                                                               

 
Nápověda: Jedná se o hru s tématikou budoucnosti. Pokračování Amnesie. 

 

JET 
 
 

 
 

1. Vchod do místnosti 
2. Pracovna truhlářů 
3. Největší jednociferná číslice 
4. Americká kobliha 
5. Nejmenší dvojciferné číslo 
6. Opak zla 
7. Menší dům 
8. Ďábel anglicky 
9. „Kde … můj?“ (doplň) 
10. Nevrácené půjčené peníze 
 

1. papíry stírané mincí 
2. ohraničení zahrady 
3. značka kečupu 
4. schůzka 
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Minirozhovor 
 

… s Klárou Házovou  (9.A), nadějnou mažoretkou 
 

• Na jakou školu bys cht ěla jít, až dokon číš základní školu?   
Ráda bych do budoucna studovala na herecké, taneční konzervatoři. 
 

• Co bys čtenářům o mažoretkách řekla? 
Když se řekne mažoretka, tak si všichni myslí, že jde jenom o pochod 
s hůlkou. Pod mažoretkový sport spadá, ale i méně známá disciplína 
– tanec s pom pomy (třásněmi), kde jsou prvky gymnastiky, baletu a 
různých tanečních stylů, s názvem děje. S pom pomy cvičím já – 
s velkou skupinou, s mini týmem, duem a sólem. 
 

• Kdo t ě k tomu sportu p řivedl? Jakým dalším koní čkům se ješt ě 
věnuješ? 
Na mažoretky jsem přišla sama. Ráda si zahraji tenis, v zimě 
snowboard.  
 

• Jak dlouho se mažoretkám v ěnuješ?  
Tomuto sportu se věnuji osm let. 
 

• Jak často trénuješ? 
Trénuji dvakrát až třikrát týdně, v hlavní sezóně i o víkendech. 
 

• Kolik si získala trofejí a které z nich bereš jako své 
nejv ětší úsp ěchy? 
Celkem mám 117 medailí a 11 pohárů. Cením si všech úplně 
stejně, ať jsou to medaile z malých závodů, nebo medaile 
např. z mistrovství světa. Díky všem úspěchům jsem letos 
byla vybrána do televizního finále Zlatý oříšek 2015. 
 

• Proč máš tento sport ráda? Doporu čila bys mažoretky, 
pro č?  
Líbí se mi, že dělám společně tanec i gymnastiku. Doporučila bych ho těm, kteří mají rádi tanec a 
gymnastiku.  
 

• Kam ses s tímto sportem dostala?  
Do Chorvatska, Polska a Maďarska. V příštím roce bychom měli jet do 
Moskvy. 
 

• Minulý rok jsi jela sout ěžit do Ma ďarska a nemohla jsi vystupovat 
na školní akademii. Máš odtamtud n ějaké zajímavé zážitky? 
Viděla si n ěco zajímavého? Jak dobrý to byl zájezd ve srovnání 
s ostatními zájezdy, cos kdy prožila? 
Mám zajímavé zážitky od moře i ze závodů. Tento zájezd byl první, 
který jsem si nejvíce užila, protože jsme jeli všichni společně 
autobusem. 
 

• Jaký mají na mažoretky názor tvoji rodi če, spolužáci, p řátelé? 
Rozhodně kladný. 
                                                                                                                                                                              
 
 

 
JET                                                                                                                          
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Hřebenovka 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Exotické ovoce s pevnou slupkou 
2. Plod banánovníku 
3. Dopravní prostředek 
4. Krachnutá společnost s potřebami pro dům a zahradu 
5. Dopravní prostředek hromadné dopravy 
6. Plod jabloně 
7. Stroj, do kterého se vhazují mince (je i na naší škole) 
8. Zvíře, které hodně slintá 
9. Známá švédská hudební skupina  
10. Oslava dne narození 
11. Jablko anglicky 
12. Druh pizzy 
13. Seřazená písmena 
14. Poučný příběh o zvířatech 
15. Dopis bez podpisu 

                                                                                                                                            
JET 

 

Křížovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BED 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

               

A A A A A A A A A A A A A A A 

               

               

               

               

               

               

               

               

1. Placatý počítač, který se dá otevřít 
2. Elektronické počitadlo 
3. Rozhlas 
4. Přijímač televizních kanálů 
5.  4 kola 1 motor celé z plechu 
6. Jezdí po ni auta 
7. Anglicky Země 
8. Vesmírný kámen 
9. 50 + 50 =? 
10.  

 
 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
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Minirozhovor 
 

… s Michalem Ko čicou  (4. A), nad ějným fotbalistou 
 

• Jak dlouho se v ěnuješ fotbalu a pro č? 
Tři roky. Mám kamaráda, který od šesti let hraje fotbal. Řekl mi, jestli 
nechci jít také. Tak jsem začal hrát fotbal. 
 

• Kdo ti fotbal doporu čil? 
Můj kamarád Lukáš Skalický. Díky němu fotbal hraji. 
 

• Co bys nám mohl říct o fotbale? 
Jsem hodně rychlý, takže jsem prvotřídní útočník. Je to týmová hra, u 
které si snadno najdete kamaráda. 
 

• Za jaký klub hraješ? 
Protože bydlím v Jaroměři, hraji za FK Jaroměř. 
 

• Jak často hrajete? 
Skoro každý víkend. 
 

• Hrajete i v n ějakých m ěstech mimo Jarom ěř? V jakých? 
Procestovali jsme celý Královéhradecký kraj. 
 

• Chtěl by ses v dosp ělosti v ěnovat fotbalu? 
Samozřejmě. Za Jaroměř i někde jinde. 
 

• Děláš i jiné sporty krom ě fotbalu? 
Ne, trénink na fotbal mi nedává čas na jiné sporty. 
 

• Co děláš ve volném čase? Jaké jsou tvé koní čky? 
Hraji videohry a hlavně trénuji na fotbal. Baví mě hry 
s přáteli a věnuji se škole. 
 
 
 

KLN 
 

Hřebenovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                  KUT       
 
                                                                                                               

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

B B B B B B B B B B 

          

          

          

  

 

     

 

 

  
 

 
 

 
 

 

     

1. Boty s noži 
2. Matka matky 
3. Barva sněhu 
4. Červená, modrá, žlutá, černá, zelená   
    jsou… 
5. Třetí měsíc v roce 
6. Tanec na špičkách 
7. Příjmení spisovatelky Němcové 
8. Oblečení do zimy 
9. Obuv jinak 
10. To, čím si svítíme  
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Tajemný kámen aneb výprava do budoucnosti  
 

Byl jeden kluk, který miloval chození po horách a hledání kamenů. Jednou se takhle vypravil na 
Kozákov v Českém ráji, známé naleziště drahokamů, aby tam nějaký ten drahokam nebo 
polodrahokam našel.  
 
Do Českého ráje se vypravil jednoho 
červencového rána. Nahlásil se rodičům a sedl 
na vlak. Když došel na kopec, šel se hned 
podívat, jestli tam nějaký drahokam nenajde. 
Nejdříve našel krásný tmavě modrý kámen. Pak 
další. Nakonec podivný trojbarevný kámen. Pak 
ještě asi další tři. Řekl si: „Mám jich šest, doma si 
je prostuduji.“ Spokojen nasedl do vlaku a odjel 
zpátky domů. Doma si je jeden po druhém 
prohlédl pod mikroskopem. Výsledek byl takový, 
že našel dva ametysty, achát a křemen. U 
posledního nevěděl, co to je. Tak ho nechal být. 
Třeba ho někdy napadne, co by to mohlo být. Ale 
neustále mu to vrtalo hlavou. Nemohl kvůli tomu vůbec usnout.  
 
V jednu hodinu ráno mu to nedalo a šel znovu strčit kámen pod mikroskop. Jenomže než stačil kámen 
vzít do ruky, objevil se před ním most. Jeho vnitřní hlas mu říkal: „Jdi tam, třeba objevíš něco 
zajímavého.“ Tak šel a po chvíli došel do pohádkové krajiny. Všude nádherná příroda a malinké 
vesničky. A těch kopců. Po bližším průzkumu zjistil, že na kopci je mnoho krásných drahokamů. 
Některé snad neviděl ani v knížkách. Vzal si od každého druhu jeden a šel se podívat dále. Za hodinu 
se vrátil k mostu a prošel jím do normálního světa. Když se vrátil domů, byl už celkem znaven. Lehl si 
do postele, ve které byl papírek, na němž stálo: „Prošel si do roku 2179.“ Takhle si budoucnost 
nepředstavoval, ale byl příjemně překvapen. 

 
HAA 

 

Terka cestuje do budoucnosti – díl 2. 
 
Od té doby, co Terka není sobecká, stalo se jí mnoho pejskem, kterého dostala k Vánocům. Najednou 
uviděla takové věcí. Jednoho dne šla na procházku se svým 
divné hodinky. Terce se ihned zalíbily a nasadila si je na ruku. 
Většinou si je nastavuje o pět minut dopředu, aby nikdy nepřišla 
pozdě. A proto si je seřídila podle sebe. Ale, co se nestalo.  
 
Objevila se v budoucnosti. Mohla vidět, co ji čekalo.  Hned si 
uvědomila, jak mocnou věc má u sebe. Chtěla to vyzkoušet a 
podívat se, co jí čeká v budoucnosti. Viděla, že k narozeninám 
dostane novou kočičku. To ji stačilo a rychle se vrátila do 
současnosti, aby ji nikdo nesháněl. Nemohla se dočkat svých 
narozenin. Když ten den nastal, chtěla, aby bylo vše dokonalé. 
Všichni ji předávali dárky a Terka byla nedočkavá. Když přišla řada na rodiče, byla napnutá, jestli 
opravdu dostane kočičku. Dostala a byla šťastná.   
 
Prozradila všem pravdu o hodinkách, ale nikdo ji nevěřil. Terce to vůbec nevadilo, protože věděla, že 
nemusí nikoho brát s sebou. 
 

FOA 

Řešení hádanek 
Str. 4:  Anglická k řížovka: Future 
Str. 7:  Čtyřsměrka: Budoucnost 
Str. 10:  Křížovka: Soma 
Str. 13: Křížovka: Budoucnost 
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Minirozhovory 
 

… s Annou Marií Volfovou  (5. B), nadějnou tane čnicí v b řišních tancích 
 

• Od kolika let tancuješ? 
Tancuji asi od 7 let 

 

• Kolikrát týdn ě tancuješ? Kolik vás v týmu je? 
Tancuji jednou za týden. V týmu nás je 8. 

 

• Kde vystupujete? Jezdíte na soust ředění? 
Každoročně vystupujeme na vánoční besídce v PDA. 
A když je možno, vystupujeme i na různých soutěžích. 
Na soustředění pojedeme teď v dubnu poprvé. 

 

• Kdo trénuje váš tým?  
Tým trénuje Markéta Volfová. Moje sestra.☺ 

 

• Chodila jsi i na jiné tancování? 
Ze začátku jsem chodila na balet. 

 

• Kdo vám šije kostýmy? 
Kostýmy nám šije švadlena, ale někdy je kupujeme přes internet. 

 

• Máš i jiné koní čky? 
Chodím na fotografování a angličtinu. 

                           
SVD 

 

… s Vítem Jahelkou  (5.A), nadějným hokejistou 
 

• Za jaký tým hraješ? 
Za HCM Jaroměř. 
 

• Kdo t ě k hokeji p řivedl? 
 Hrál ho starší bratr, zkusil jsem to taky a začalo mě to 
bavit. 
 

• Odkdy hraješ hokej? 
Od tří let.  
 

• Jak často trénuješ?           
Každý den krom víkendu. O víkendu mám zápas. 
 

• Děláš ješt ě nějaký sport?  
Hrál jsem fotbal. 
 

• Je hokej drahý koní ček  
Jak pro koho, pro mě ani moc ne.  
 

• Jezdíš na soust ředění?  
Ano, jednou až dvakrát za rok. 
 

• Kdo t ě trénuje?  
Trénuje mě p. Biegl a p. Mach. 
 

     HAA 
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Příběh o duchovi 
 
 

12. 9. 2035 

Milý deníčku, 

dne 8. 9. 2035 jsem spala u sestřenice. Jmenuje se Anna a bydlí v rodinném domku poblíž Jaroměře. 
V devět hodin večer, když už byla tma, jsme šly ven na procházku kolem domu. Šly jsme také do 
dřevníku, kde stojí klavír. Ten klavír ten týden přivezl její otec. Ale nekoupil ho. Našel ho v lese na 
cestě. Hrály jsme na něj, bavily jsme se, smály jsme se.  
 
Ale potom, když moje sestřenka stála u klavíru, vedle ní u skříně se objevila ženská postava v bílých 
šatech a šedými vlasy přes obličej. Koukla jsem se na sestřenici a ta na mě pouze zírala. Pak jsem se 
podívala na tu postavu. Nebyla tam! Utíkaly jsme okamžitě domů. Tam jsme začaly pátrat a dělat 
seance. Potom si Anička vzpomněla, že vedle klavíru stojí bílý pytel. Zasmály jsme se a do rána jsme 
už nic neřešily.  
 
Ráno jsme šly ke klavíru znovu, ale bílý pytel tam nebyl.  Pak si Anička uvědomila, že ten týden, co se 
nám zjevila žena v bílém, přivezl její otec klavír z lesa.  To znamená, že nejspíš ten duch byl z toho 
klavíru. Na klavíru bylo malé dřívko, které bylo z toho klavíru. Tak jsem to dřívko vzala a udělaly jsme 
seanci. Připravily jsme si spiritistickou tabulku a vyšli nám písmena W a V. Nevěděli jsme, co to má 
znamenat.  
 
Od té doby jsme to už neřešily. Přibližně po měsíci její otec klavír prodal. Od té doby se nic neděje. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

KLN 
_________________________________________________________________________________ 

 
Toto číslo pro Vás p řipravila redak ční rada IQčka: 
 
Šéfredaktorka: Adéla Moravcová – MOA (7.B)  
Zástupkyně šéfredaktorky: Tereza Jevčáková – JET (7.B) 
 
Členové: 
Adam Havrda – HAA (5.A) 
Vojtěch Štěp – STV (5.A) 
Jolana Machová – MAJ (5.B) 
Dagmar Světelská – SVD (5.B) 
Natálie Klížová – KLN (7.A) 
Radka Procházková – PRR (7.A) 
Daniel Bělohlávek – BED (7.B) 
Tereza Kubátová – KUT (7.B) 
Tomáš Batelka – BAT (8.B) 
Anna Formanová – FOA (9.A) 


