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Dnes se na pár otázek ohledně přijímacího řízení zeptáme mojí maminky Hany 

Martínkové, která pracuje na Úřadu práce v Jaroměři☺☺☺☺ 

 

Jak se Ti libí na našem úřadu práce a jak dlouho už  jsi vedoucí oddělení..?  

Na úřadu práce pracuji již 4 roky a mohu s čistým svědomím říci, že mě práce 

pořád baví a naplňuje.  

 

Jak velký zájem je o comdi testy..?  

V letošním roce byl o testy COMDI opravdu velký zájem, především na Vaší škole, 

kde se podařilo domluvit testování přímo v prostorách školy. Určitě to znamenalo  

velké ušetření času pro všechny a domnívám se, že pokud by někteří z vás měli jet 

za testem do Náchoda, že by možná tuto unikátní šanci, jak si prověřit, která škola 

je vhodná, ani nevyužili.   

 

Kolik  procent nezaměstnaných je v našem okrese..? 

V současné době se pořád bohužel pohybujeme ve vysokých číslech, nezaměstnost 

je kvůli ekonomické krizi historicky největší  od roku 1989. V současné době se 

mírně snižuje, ale jedná se o snižování v rámci setin procent. Ke dni 12.3.20010 

byla nezaměstnanost v okrese Náchod 8,97 %. 

 

V jakém oboru profese je největší uplatnění.?  

 Nejvíce žádané na trhu práce jsou stale obory technické a služby. Nejvíce volných 

pracovních mist je na pozicích číšníků a kuchařek, naopak velice male uplatnění 

najdou lidé v administrativě, zvláště tehdy, pokud dobře neovládají alespoň jeden 

světový jazyk. 

 

Děkuji Ti za příjemný rozhovor,doufám, že se bude našim čtenářům líbit..:) 

Také děkuji a přeji všem žákům 9. tříd aby se nejen dostali na vysněné studijní 

obory, ale především aby je stadium bavilo a naplňovalo. 



Milí spolužáci, kantoři 
 
Je tu můj poslední příspěvek do našeho školního časopisu. Jelikož mám pod 
palcem rubriku zadáno pro deváťáky, jménem všech absolventů se s Vámi tímto 
rozloučím. Vím, že jeden článek Vám nezaplatí devět let nervů s námi, ale snad 

Vás i potěší. Doufám totiž, že jste s námi 
prožili i hezké chvilky jako jsou školní 
výlety, lyžařské výcviky a nejrůznější 
exkurze.  
 
Devět let na této škole uteklo jako voda. 
Kde je ten pocit z prvního dne na této 
škole? Malí, rozesmátí prvňáčci, kteří se 
tlačili s rodiči před hlavním vchodem 
s zářícíma očima. Už je to devět let, 

vážení.  Kde je ten pocit, jaký jsme měli, když jsme přešli na druhý stupeň o 
patro výš. Co bychom teď za to dali, kdybychom měli třídu třeba v suterénu. 
Šlapat ty schody po ránu není zrovna nic příjemného. Ale v jedenácti letech je to 
krásný pocit zařadit se mezi starší žáky. Devět let plných smíchu, učebnic, 
zkoušení, popůjčovaných propisek i poznámek. Tak hezky nám tu bylo. Však i těm, 
kteří přijdou, tu bude hezky. Nám už tu ale hezky bylo☺  
 
Moc Vám děkujeme za Vaši trpělivost, 
Vaše vyřvané hlasivky i migrény. A taky se 
omlouváme našim paním uklizečkám za 
naše neustále nepřezouvání. ☺ Za chvíli 
nastane ten okamžik, kdy se holky 
nastrojí do krásných šatů, vytvoří si na 
hlavě nejrůznější účesy a  budou se 
klepat nervozitou. Většina chlapců si 
poprvé v životě bude vázat kravatu.  
 
A pak už jenom slavnostní rozloučení v aule, dva měsíce prázdnin a nástup na 
střední školu. Uteče to jako voda, tak si milí deváťáci užijte poslední měsíce 
v této žluté budově a věřím, že všichni budeme vzpomínat jenom v dobrém. A 
nakonec už jen přeji, aby to učitelé s námi ještě  vydrželi a pořádně si užijeme 
rozlučku ☺. 
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HITMAN  
 
Film byl natočen v roce 2007 podle stejnojmenné hry, kde hrajete za Agenta 47. 
Agent 47 je produktem pokusu šíleného vědce, který spojil pět různých DNA, aby 
získal nezničitelného zabijáka, který by bojoval ve službách dobra. Nájemný vrah, 
který byl stvořen k likvidaci narušitelů pořádku. Je přesný, důsledný, spolehlivý, 
nedá se vystopovat a nemá emoce.  
 
Hitmanova práce, která spočívala v zabití politika se však vymkla kontrole a tak po 
něm pátrá ruská mafie, armáda a Interpol. Americký agent, který má sen Hitmana 
dostat živého, se s Agentem 47 osobně setká a ten mu vypráví celý příběh. Při cestě 
k zabití ruského prezidenta se mu do života připlete dívka (Olga Kurylenko), která 
byla neustále týrána oním ruským prezidentem. Do cesty se mu připlete i ruský 
agent FSB Jurij, který chce slávu a moc, a proto spolupracuje s mafií. V neposlední 
v řadě mu přijde do cesty bratr prezidenta, Michail Belikof, který se podílí na 
drogách, nelegálním prodeji zbraní a prostituci.  
 
 
Ke konci Agent 47 udělá svoji práci a jen čeká v kostelní věži, až si pro něj přijde 
Interpol. Jeden z agentových známých mu pomůže při převozu do věznice a agent 
uteče. 
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                                                   Sbírka programů 

 
 
 

Stickies 7.0b 
Určitě znáte žluté nalepovací papírky, na které si píšete úkoly, poznámky,atd. A co takhle je mít i 
v počítači. Stickies je zdarma dostupný, jednoduchý program.Po stáhnutí a nainstalování se vám 
zobrazí na uživatelské liště (to je napravo dole) žlutý lísteček. Když na něj poklikáte, objeví se na 
ploše, právě ten žlutý papírek. Poté na něj stačí napsat poznámku a je hotovo. Dále si můžete 
nastavit barvu textu, pozadí papírku.Také lze nastavit a doporučuji spuštění tohoto programu při 
spuštění systému.Zde je link na stažení: http://download.chip.eu/cz/    do hledáčku napište stickies 
7.0b 
                                  Dále ho najdete na www.slunecnice.cz  
 
 
 

Hypercam 3.0 
Hypercam je volně šiřitelný program na snímání obrazovky. Je jednoduchý,ale kvalitní. 
Po nainstalování by se měl spustit sám. Objeví se vám malé okno. Popíšu vám tři nejdůležitější 
oblasti programu. Nastavení „screen area“ je vlastně nastavení plochy snímání. Můžete nastavit 
přesnou šířku, výšku atd, a nebo dáte „select window“ a vyberete příslušné okno. Můžete tedy 
nahrávat celou obrazovku nebo třeba pouze nástrojovou lištu. Teď k nastavení snímání.dejte „Hot 
keyes“, objeví se vám okno, tam s nastavíte tlačítko pro zapnutí natáčení, pro stopnutí natáčení a 
pro pouhé udělání screenu neboli obrázku. A teď k třetí oblasti „Avi files“ , tam si nastavíte formát 
videa, doporučuji avi a dále místo uložiště kde se vám uloží screeny a hlavně videa. To by bylo 
základní nastavení. 
Link na stažení: http://www.slunecnice.cz/sw/hypercam/ 
                             http://www.edownload.cz/sw/hypercam/galerie/ 
 
Nakonec bych se chtěl dozvědět, jestli se vám tato rubrika zamlouvá, líbí , jestli vám přinesla nějaké 
informace nebo jste se dozvěděli o užitečných programech . 
Napište na e-mail: pc.programky@seznam.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Hypercam 
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Rock  je společný pojem pro mnoho hudebních žánrů  
s kořeny v 50. letech minulého století. Jako nástroje            
se nejčastěji používají kytara, baskytara a bicí, ale 
mohou  se objevit i varhany, piáno.  
 

Rock představuje bělošskou adaptaci rhythm and 
blues a bělošského country and western. Rocková 
hudba vznikla z těchto kořenů - ale v průběhu 
svého vývoje byla ovlivněna i jazzem, vážnou 
neboli klasickou hudbou, minimalismem, folkem, 
populární hudbou, elektronickou taneční hudbou, 
technem i vlivy celé řady jinak-hudebních žánrů, 
jako je metal.  
 
Základní kámen byl rockové hudbě položen už 
někdy ve 40. letech, ale v té době byla rozhodně 
menšinovým žánrem. Najdete jenom velmi málo 
umělců, kteří by hráli jakýkoliv druh rockové 
hudby, ještě méně desek a v podstatě nikdo se 
nespecializoval pouze na rock. Prvními rockery 
byli černoši, jejichž prioritou byly táhlé bluesové 
melodie. Patřili k nim například Dave 

Bartholomew, Ruth Brownová, The Clovers, Fats Domino. 
 
V 60. a 70. letech se objevily nové hudební žánry, 
poměrně brzy vznikl hardrock, k jehož typickým 
představitelům patří Deep Purple a Status Quo. Také se 
objevoval heavy metal, jehož průkopníky byli Saxon, Judas 
Priest nebo Iron Maiden. Novodobějšími představiteli 
heavy metalu jsou například Hammerfall nebo Disturbed. 
 
 
Jedna z nejpopulárnější českou rockovou skupinou je 
určitě Kabát… A jejich alba Colorado (1994), Země plná 
trpaslíků (1995), Čert na koze jel (1997), MegaHu (1999), 
Go satane go (2000), Suma sumárum (2001), Dole v dole 
(2003), Corrida (2006). 
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Tak se ukažte, co víte o 
hip hopu… 
    
 

1. Kde poprvé zazněl HIP HOP?            2. A v jakém roce vznikl?   
a) Los Angeles                                     a) 70. léta 
b) New York                                         b) 80. léta 
c) Boston                                              c) 90. léta 

 
3. Z čeho se skládá?                                 4. Akrobatický tanec k tomuto stylu? 

      a) Beatbox, Rap          a) Capoiera 
      b) Rap , DJing                                     b) Balet 
      c) Beatbox , DJing                              c) Breakdance       
     
     5. Co znamená pojem MC?                   6. Jméno nejznámějšího bělošského MC? 
     a) Master of Ceremony                       a) Eminem             
     b) Mc´Donald                                      b) Dr. Dre 
     c) Prostě MC                                       c) 2pac 
      
     7. Kdy se hip hop dostal do Čech?          8. První čeští rapeři? 
      a) V roce 2000                                     a) PSH, Orion 
    b) V roce 1999                                      b) Phat 
      c) V roce 2001                                      c) Indy 
 
 
 
 
 
                      LHL 

 



  
 

Breakdance, známý jako breaking nebo b-boying, je d ruh tance street 
dance.Tane čník se nazývá b-boy, tane čnice b-girl. Breakdance je jedním ze 
základních částí kultury hip hopu. Vyvinul se mezi afro-americk ou mládeží v 
Jižním Bronxu v New Yorku a v Los Angeles na za čátku 70. let. 

Breakdance se skládá  z tanečních prvků:  

• Toprock – základní krok prováděný na nohách, každý tanečník má svůj styl 
• Uprock – krok používaný při náznaku souboje 
• Footwork – tanečník je na všech čtyřech a dělá různé prvky na zemi 
• Freezes – různá zastavení v krkolomných pozicích, vtšinou se dotýkají země pouze 

ruce  
• Power moves – nejznámější projev breakingu, zahrnuje všechny točivé pohyby, 

např.: točení na hlavě, vrtulník, želva.. atd.  
• Akrobatics – nedbá  na přesnost, spíš na design a nejvychytanější prvky 

Každý tanečník nebo tanečnice má vlastní styl a vlastní taneční prvky. Vymýšlení nových 

prvků vyžaduje fantazii. Originalita je jedním ze základních rysů špičkového tanečníka. 

Taneční „souboje“ 

V breakdance se pořádají soutěže = battly. Soutěží buď jednotlivci nebo skupiny = crew 
o více členech. Battle se dělí na většinou 3-4 kola = rounds, po které má každý b-boy svůj 
vstup. Každé kolo trvá maximálně několik desítek sekund , po které se tanečník snaží 
zaujmout svým stylem a předvést ty nejlepší a nejoriginálnější prvky z každé skupiny. 
Breakdance doprovází neoddělitelná hip-hopová hudba, která je často vhodně mixovaná 
tak, že se během battle vystřídá několik motiv ů, na které mohou tanečníci reagovat a 
přizpůsobit podle nich taneční styl. 

���� Mezi battly s největší prestiží patří každoroční Redbull BC One nebo Battle of the 
Year International.Mezi nejslavnější b-boye pak patří Lilou (Francie) a Hong10 
(Korea), mezi nejlepší crew pak Drifters a Rivers Crew. 

Pro dovedení svého breakdancu k dokonalosti potřebujete takřka celý život, breakdance se 
nedá naučit za rok, nebo za 3 roky. ☺                                                                                                                         

 

 

 



 

...s Jaroslavem Váchou, který d ělá Breakdance ☺☺☺☺  
 

Popovídali jsme si Járou, který je členem skupiny Unique Crew, o Breaku i o něm 
samotném.  

Jak dlouho d ěláš Breakdance?                                                                                                                                  
� Rok a půl.  
                                                                                                                                   
Kam chodíš trénovat? Jak dlouho trénuješ?                                                            
� Chodím do DDM Klíč Josefov.Trénuju 3x týdně.  
                                                                  
Proč sis vybral zrovna Breakdance?                                                                           
� Protože se mně líbilo točení na hlavě a pohyb ve vzduchu, 
kdy mám pocit, že lítám.         
 

 Jaké jsou nutné p ředpoklady pro tento tanec?                                                             
� Mít chuť pořád trénovat, zdokonalovat se a také mít sílu.  

 Co bys poradil t ěm, kte ří s tím cht ějí teprve za čít?                                                        
� Aby se nejdříve naučili základy a nehrnuli se do těžkých triků. Např.: naučit se  Indiastep, 
sixtep, fruz.   

 Jak dlouho jsi členem skupiny UniQue Crew? Kolik je v ní členů?                                                                                            
� Členem jsem 1 rok. Máme 4 členy a jsou to Dominik, Kuba, Tomáš, já (všichni 8.C) 

 Co je na Breaku nejt ěžší?                                                                                              
� Naučit se jednotlivé triky a hlavně u toho vydržet.   

                                 OK. My jsme se zeptali na vše, co jsme chtěli. Takže ti děkujeme, 
že sis na nás udělal čas.           

                                                                                         

 

 

 

 

 

BAZ       
 



 
 
 
 

tentokrát  

    s panem učitelem Jandíkem  
    a 

      paní učitelkou Kačerovou 
          Bývalými třídními učiteli letošních devátých tříd ☺ 
 

 
 
 
 

 
 
 
• Kolikátou třídou, ve které jste byl třídním učitelem, byla letošní 9.A? 

Pokud bych měl počítat půl roku před vojnou a půl roku po vojně, tak letošní 9.A byla mojí 
druhou třídou. Ale jako prvňáci byli moji první. 

 
• Vzpomenete si, jaký jste měl pocit, když jste poprvé uviděl svou třídu? Měl jste 

obavy? 
Určitě jsem měl obavy. Myslím, že každý učitel, který nastupuje do nějaké třídy poprvé, 
je má. Přede mnou v lavicích sedělo hejno kuřátek, která si stěží uměla zavázat boty a já 
s nimi měl strávit velkou část jejich života. Určitě jsem přemýšlel o tom, jaké to bude a 
co se z každého z nich jednou vyklube. 

 
• Máte nějaký zážitek s vaší bývalou třídou, na který určitě nikdy nezapomenete? 

Zážitků mám velkou spoustu. Prožili jsme spolu mnoho  dní i mimo školu. Když začnu 
vzpomínat na jeden konkrétní, hned se mi do toho pletou útržky z jiných. 

 
• Čím vás, tenkrát ještě prvňáčci, nejvíce překvapili? 

Těžko říct.  Stále něčím překvapovali (a překvapují dodnes). 
 

• Co je „lehčí“ přijmout novou třídu, nebo tu starou opustit?  (Je mi jasné, že lehké 
není ani jedno, ale zkuste mi prosím nějak odpovědět.)  :o)    
Lehké není opravdu ani jedno. Čtyři roky strávené pohromadě každý den dávají spoustu 
příležitostí ke vzájemnému poznání a vybudování nějakého vztahu, ale asi je dobře se po 
čase rozloučit a čerpat zase z nějakých nových zdrojů. 
Vždy zůstanou vzpomínky a člověk se neubrání tomu, aby tak trochu srovnával to, co bylo 
a to, co je teď.  Je ale potřeba si nakonec uvědomit, že nelze srovnávat nesrovnatelné. 
Tak jako je každý člověk jiný, tak i každá nová třída je jiná. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
• Kolikátou třídou, ve které jste byla třídní učitelkou, byla letošní 9.B? 

Myslím, že šestou. Před devíti lety jsem se po mateřské dovolené na prvňáčky moc těšila. 
 

• Vzpomenete si, jaký jste měla pocit, když jste poprvé uviděla svou třídu? Měla jste 
obavy? 
Nijak jsem se toho nebála, měla jsem v té době doma stejně starou dceru. Jen jsem si 
tenkrát říkala, že je těch dětí nějak moc (28). 

 
• Máte nějaký zážitek s vaší bývalou třídou, na který určitě nikdy nezapomenete? 

Protože to byla hlavně „klučičí“ třída, zážitků bylo hodně. Dodnes třeba hrozně ráda 
vzpomínám na školu v přírodě, kdy jsme se ve čtvrté třídě loučili. Všichni byli skvělí, moc 
jsme si to užili. 

 
• Čím vás, tenkrát ještě prvňáčci,  nejvíce překvapili? 

Já jsem tenkrát zkoušela jen slovně hodnotit, žádné známky. Dětem to vůbec nevadilo, 
soutěžily o každé razítko a pochvalu, nikdo si na „jedničky“ ani nevzpomněl. Vydrželo nám 
to celý školní rok. 

 
• Co je „lehčí“ přijmout novou třídu, nebo tu starou opustit? (Je mi jasné, že lehké 

není ani jedno, ale zkuste mi prosím nějak odpovědět.)  
Všechny děti, které jsem kdy učila, byly „moje“ děti. Každý den jsme byli ve třídě hlavně 
spolu. Takže ve čtvrté třídě mi 
připadá, jako kdybych je vypouštěla 
do „většího světa,“ kde se budou 
muset postarat hlavně sami o sebe. 
Když ten pocit smutku překonám, 
začnu se už těšit na ty šestileté 
vykulené „prťavky“, co  spolu asi ve 
škole všechno zažijeme.  

 

 2.třída…. 
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Akademie je naše každoro ční tradice. Letos se konala ve st ředu 5. kv ětna 
na téma Afrika. Zú častnit se mohl každý od prv ňáčků až po devá ťáky! 
Chtěla bych vám poodhalit pr ůběh příprav ze zákulisí!  
 
 
Jak to všechno za čalo 
 
Je úterý  30.3.2010 a my začínáme. 
Koná se první schůzka, na kterou 
se dostavili první zájemci. Zdá se, 
že termín Akademie je daleko, ale 
času je málo. Protože před 
premiérou se uskutečnilo pouze pár 
zkoušek, muselo být vše ráz na ráz 
a každý se musel vzorně 
připravovat i ve svém volném čase. 
Při hodinách výtvarné výchovy 
s panem učitelem Pejcharem se 
malovaly kulisy, žáci pilně trénovali 
a zdokonalovali své kousky (někdy i 
místo výuky). Samozřejmě si učivo 
ve svém zájmu museli doplnit. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Průběh p říprav v divadle a 
první velká generální zkouška 
 
Dnes v úterý 4.3.2010 je 
generální zkouška v divadle a je 
tu co dělat. Sešli jsme se všichni 
v hledišti a pan učitel nám 
rozdělil šatny a vysvětlil průběh 
zkoušení na jevišti. Nejprve se 
musí naaranžovat kulisy, donést 
všechna technika, doupravit 
kostýmy a naučit texty. 
Nejdůležitější bylo spojit hudbu 
s vystoupením každého 
účastníka, propojit je v jeden 
celek scénkami, nasvítit pódium 
a vše ukončit ve správnou chvíli. 
Zatímco naši spolužáci seděli ve 
školních lavicích, my jsme 
trénovali pro jejich potěšení. Je 

vám asi jasné, že nikdy se nepodaří uspokojit každého, ale my se o to aspoň pokusili. Každou svou 
volnou chviličku vaši spolužáci pilně věnovali tréninku. Odbila druhá hodina odpoledne a všichni se 
řítíme z divadla, ale tím to ještě nekončí. Celý zbytek dne se pokračuje ve vylepšování 
nevylepšitelného! Co je proti tomu odpolední vyučování! 



 
Premiérový den 
Tak a jsme zase v divadle, 
tentokrát už ,,naostro“. Naším 
dnešním cílem je  co nejlépe 
pobavit nejen své spolužáky a 
paní učitelky naší školy, ale 
večer i naše natěšené rodiče. 
Ještě netušíme, jak se nám to 
povede, ale u všech je  vidět 
veliká snaha,  ale i tréma. No 
nemyslete si, že je jednoduché 
se ,,jen tak“ postavit na jeviště 
před všechny své kamarády, to 
rozhodně ne. Chce to velikou 
odvahu. A je to tady. Sál se plní 
lidmi a my ve shonu pročítáme 
program a řešíme,  kdy včas 
nastoupit. ,,Jdeme na to“, to 
bylo naše  heslo dne. 
 

 
 
 
 
 
Uff, je to za námi. Můžeme si jenom oddechnout, že jsme to zvládli na jedničku. Ale bez  obětavosti 
všech bychom to takhle nezvládli…  
Zase za rok na shledanou! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JOM 



 
 
 

 
 

 
Nejlepší by bylo moře, písečná pláž, palmy a vychlazená Coca Cola. Jenže mé 
vyhlídky byly horší… Vození dřeva na zimu, rovnání dřeva. A to jsme teprve 
v polovině července. A potom přestavba naší kůlny.  Budeme nahazovat stěnu atd. 
Prostě hrůza….. 
 
Najednou se v mém prázdninovém programu našlo něco výjimečného. Na začátku 
srpna mám narozeniny. Dostal jsem nový prut na ryby. V České republice bez 
povolení chytat nemohu. 
 
Ale v nechráněných úsecích Středozemního moře se bez povolení chytat může. 
Když se mě rodiče zeptali,  kam bychom jeli na dovolenou,  řekl jsem,  že k moři. 
Rodiče řekli,  že se ještě rozhodnou. Na konec se rozhodli jet. 
 
To bylo radosti. Za týden odjíždíme. Nakoupil jsem nástrahy a návnady. Konečně 
vyrážíme.  
 
Už jsme na místě. Jen co jsme se ubytovali,  jdu po dlouhé stráni s borovicemi  
dolů k moři. Vzal jsem prut,  návnadu a nahodil. 
 
Čekal jsem hodinu, ale nic jsem nechytil. A takto se to opakovalo několik dní. 
Rozhodl jsem se toho nechat. Ale nedalo mi to. Po dvou dnech jsem znova    
nahodil. Zhruba po deseti minutách cítím v ruce malé škubání,  po chvíli větší a za 
chvíli se splávek houpal a ponořil. Zasekl jsem a táhl. Myslil jsem,  že to nic velkého 
nebude. Ale pocítil jsem velký odpor. Ta ryba bojovala vytrvale, ale já jsem přece 
vyhrál. Na kamenitém útesu se mrskala velká makrela. Měla padesát dva cm. To 
bylo nadšení,  za chvíli přiběhl brácha s rodiči. Vyfotografovali jsme si ji a pustili jsme 
ji zpátky do moře. 
 

 

 
Makrela obecná 

 
 

BIS, TOM, VAA 



 
 
 
 
 
 
 
Sedm divů světa je známý soupis krásných a jedinečných  staveb z období starověku. 
Tyto stavby jsou postaveny v oblasti Středozemního moře a Blízkého východu. 
O těchto stavbách se nám zmiňuje mnoho tehdejších básníků, kronikářů a spisovatelů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIS 

 

Egyptské pyramidy 2550 př. n. l.  Egypťané 
Visuté zahrady Semiramidiny  600 př. n. l. Babylóňané 
Feidiův Zeus v Olympii 435 př. n. l. Řekové 
Artemidin chrám v Efesu 435 př. n. l. Řekové 
Mauzoleum v Halikarnassu 351 př. n. l. Helénská civilizace 
Rhódský kolos 292-280 př. n. l. Helénská civilizace 
Maják na ostrově Faru 3. století př. n. l. Helénská civilizace 

 
Egyptské pyramidy   

 
Artemidin chrám v Efesu 

 

 
Feidiův Zeus v Olympii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhódský kolos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauzoleum v Halikarnassu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maják na ostrov ě Faru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visuté zahrady Semiramidiny 

 
 

 
 



 
 

 
Kým jsi byl/a a kde jsi žil/a? 

V jaké zemi jsi bydlel/a? 
 

Možná jsi vůbec nebyl/a Češka / Čech. Zjistíš to podle svého datumu narození. Příklad: 7. 12. 
1994 by tedy bylo: 7 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 4 = 33. Další součet je 3 + 3 = 6!  Znamená to že jsi byl/a 
Řek nebo Řekyně!!! 
 

1. Německo                           6. Řecko 
2. Francie      7. Anglie    
3. Rusko   8. Švédsko 
4. Španělsko 9. Česko 
5. Itálie  

 

V jakém období jsi žil/a? 
Zaškrtni všechny výpovědi, které se na tebe hodí a pak se podívej, jaké písmenko jsi vybírala 
nejčastěji . 
 
□ Miluji vůni koní. Ve stáji jsem jako doma. (B)                                              
□ Jako dítě jsem byl/a přesvědčená o tom, že umím létat. (C)                                                           
□ Magicky mě přitahují výlohy se šperky! Doma mám spoustu bižuterie a cetek. (D)                                                                     
□ Často mám děsivé sny o tom, že mě někdo pronásleduje. (A)                                                                                  
□ Baví mě biologie a jiné vědní obory. (C)                                                                                        
□ Nepotřebuji moc luxusu k tomu, abych byla šťastná. (B)                                                                                   
□ Fascinují mě staré latinské nápisy, i když jim nerozumím. (A)                                                                                     
□ Nejlíp se cítím v sukních a šatech. Kalhoty jen tiše trpím. (D)                                                                                            
□ Kdybych měl/a peníze ,cestovala bych po celém světě i do těch  
    nejvzdálenějších končin. (A)  
  
Nejčastěji A: Žila jsi asi před 2000 lety v antice. Jejím symbolem je Julius Caesar, který žil v   
                       době rozkvětu celé Evropy, zejména Říma a Atén. Tato doba dala vzniknout např.   
                       olympijským hrám a gymnáziím. 
Nejčastěji B: Tvým minulým domovem byl středověk. Ikonou této doby je císař Karel IV. Šlo o  
                       období plné rytířských klání, stavění hradů a zápolení o krásné šlechtičny. Lidé  
                       tehdy věřili na brzký zánik světa, a stavěli proto velké katedrály jako závdavek  
                       Bohu. 
Nejčastěji C: Prožila sis minulý život v renesanci a jejím známý představitelem je Leonardo da  
                       Vinci. Tato etapa byla velmi vzrušující, protože se nesla v duchu objevitelů  
                       (Kolumbus), básníků (Shakespeare), umělců (Michelangelo) a vynálezců (Leonardo  
                      da Vinci)! 
Nejčastěji D: Už jsi jednou žila, a to asi před 100 lety v novověku. Největší krasavicí tohoto  
                       období byla císařovna Sisi. Od doby, kdy žila krásná Sisi, už nás moc času nedělí.  
                      Toto období bylo bohaté na vynálezy, mezi které patří například automobil, telefon,  
                      parní lokomotiva... 



Čím a kým jsi tenkrát byl/a ? 
 

Byl/a jsi chudá nebo bohatá? Princezna nebo známý umělec ? Následuj svůj vnitřní cit a nic 
nehraj! Jen tak můžeš zjistit  , jsi tenkrát opravdu byl/a .   
 HRP 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máš na těle  hodně 
nápadných 
mateřských znamének 

Jsi rozkazovačná/ý , 
panovačná/ý a rád/a 
všechny kolem sebe 
zaúkolováváš? 

Máš nějaký zvláštní 
talent  (Hudba , …) 
který ale jinak 
v rodině nikdo nemá 
? 

Měl/a jsi jako 
dítě ,,neviditelné 
kamarády ´´ ? 

Byl/a jsi  bohatá  
Tenkrát jsi nad penězi 
rozhodně moc přemýšlet 
nemuse/a.Byla jsi prostě 
nechutně bohatá.Ani tedˇ 
Dlouho nepřemýšlej a 
spontánně se rozhodni pro 
jeden z těchto dvou obrázků: 
 
AMULET 
               KVĚTINA 

Jsi pověrčivý/á a věříš 
, že některé věci 
přinášejí štěstí a jiné 
zase smůlu ? 

Byl/a jsi chudá   
Jako kostelní myš,ale to 
rozhodně neznamená,že jsi 
byla nešťastná.Naopak!Tedˇ 
se koukni na tyto dva 
obrázky a zvol ten,který 
bude tvému srdci bližší:          
                                   
PODKOVA       
                  PALETA            

AMULET  Umělec    
 Měla jsi svobodného  ducha  a  byla jsi nezávislá. To 
jediné, co jsi měla, byly nápady a fantazie .Byla jsi 
umělecky aktivní, pravděpodobně jako malíř nebo 
sochař. Je možné že bylo tvé jméno známé i daleko 
za hranicemi a třeba ještě dnes. . . . 

PODKOVA Kupec 
Měla jsi peněz jako šlechtic, ale nikomu jsi nebyla 
povinována žádnými obvody.Možná jsi obchodovala 
s kořením, látkami, zlatem, zbožím z dálného orientu 
a třeba jsi zásobovala i císařský dvůr potravinami, kdo 
ví… 

KVĚTINA Měšťan 
Patřila jsi k těm nejdůležitějším lidem ve městě. Bez 
mlynáře by nebyla mouka, bez pekaře chleba ,bez 
radního by se město sesypalo celkově.Vedle tvé 
práce pro tebe byla důležitá především rodina ,zřejmě 
hodně početná. 
 

PALETA Šlechtic 
V klasickém slova smyslu jsi vlastně nikdy 
nepracovala.Tu přišla pozvánka na ples, jindy jsi byla 
zase pozvaná k oslavě mírové dohody. Žila jsi 
vznešeně v bohatém domě nebo na zámku a měla jsi 
spoustu sluhů a četné pozemky. 
                                                                           HRP 

Máš strach 
z některých zvířat  
?(pavouci…)  



actual music 

 
Glam-rocková legenda Kiss  vydává po 11 letech 
album, Sonic Boom. Na albu se nachází 11 skladeb. 
A zároveň je to premiérové album nového kytaristy 
Tommyho Thayera.  Na albu opět zpívají všichni 
členové kapely. Gene Simmons, Paul Stanley, Eric 
Singer   a Tommy Thayer. Jejich nové turné začalo 
7. května a projíždějí v něm například Rakousko,  
Švýcarsko, ale i Českou republiku. 
 
První album kapela nahrála v New Yorku v roce 
1973, ale samotná kapela už hrála v roce 1972. 
Mezi největší hity kapely patří skladby I Was Made 
For Loving You, God Of  Kdyby ses mě zeptal    
před 
rokem, jestli nahrajeme  desku, řekl bych ti, že určitě  
ne. Ale život  plyne, věci se  mění, tvrdí kytarista 
Tommy Thayer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAM 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
     
 
 
 
 

Vaz – Lada 
 
 
Díky socialistickému centrálnímu plánování vznikl projekt 
zrodu automobilky v Togliatti. Na zelené louce vyrostl 
gigant na výrobu osobních automobilů. Návrh prvních typů 
automobilů vycházel z vozu Fiat 124. Sovětský svaz za 
poskytnutou licenci Fiatu částečně zaplatil zbožím             
a surovinami, zejména dodávkou ocelových plechů.  
 
Výrobní technologie byly nakupovány na základě 
pečlivého výběrového řízení. Tak se při dodávkách 
uplatnily jen velmi dobře zavedené značky, ať se jednalo      
o karosářskou technologii, povrchovou úpravu, roboty či 
obráběcí stroje. Nechyběly mezi nimi firmy jako Bosch, 
Kuka, Thyssen a desítky dalších, jejichž investice v Togliatti patřila v té době k největším                      
v automobilovém průmyslu.  
 

Výstavba začala 14. září 1966. Do města, u kterého se 
stavěla nová automobilka, se denně stěhovalo až šedesát 
rodin. V roce 1966 mělo Togliatti 140 tisíc obyvatel, v roce 
1967 už 152 tisíc a koncem roku 1969 již 230 tisíc. Celá 
výstavba trvala čtyři roky. Celkem zastavěná plocha je dva 
milióny čtverečních metrů. Výrobní haly zabírají 70 hektarů 
a hlavní komplex se třemi montážními linkami je dlouhý 
1847 metrů a široký 500 metrů. K 19. dubnu 1970 opustil 
výrobní linky první vůz Žiguli. V prosinci roku 1972 sjel        
z linky již půlmilióntý automobil. Milióntý automobil opustil 
brány závodu v roce 1983. V Československu se první 

vozy VAZ 
objevily v roce 

1971.  
 
Do roku 1985 jich bylo dovezeno do ČSSR více než 
250 tisíc. Ve srovnání s tehdejšími automobilkami 
východního bloku vynikala vozidla VAZ rovnoměrnou 
kvalitou, na které měli zpočátku hlavní zásluhu italští 
kontroloři. Volžský automobilový závod patřil v prvních 
letech  k nejmodernějším automobilkám na světě. 
 
               
 
Model roku 2008 

                                  SMT 



   
 
 

Poznávání charakteru 
 
1) Jsi sv ědkem auto nehody, kde je pot řeba pomoci zran ěnému 

a) Budeš s ostatními lidmi  jen tak stát a dívat se  (1 bod) 
b) rychle zavoláš na 155  (2 body) 
c) zraněnému se budeš snažit pomoci  (3 body) 

 
2) Máš problém. Sv ěříš se s ním: 

a) rodičům (nebo alespoň jednomu z nich)  (3 body) 
b) nejlepší/mu kamarádce/kamarádovi   (2 body) 
c) nikomu - necháš si to pro sebe (1 bod) 

 
3) O svém problému se bojíš říct, protože: 

a) se obáváš, že se ti někdo vysměje (2 body) 
b) vůbec se nebojíš o svých problémech mluvit  (3 body) 
c) dotyčnému člověku nevěříš  (1 bod) 

 
4) Doma: 

a) pomáháš rodičům či sourozencům s uklízením nebo úkoly (3 body) 
b) na všechno kašleš, jdeš si ven s kamarády, je ti jedno jestli pomůžeš nebo ne (1 bod) 
c) maximálně umyješ nádobí - všechno jinak nechám dělat rodiče či sourozence  (2 body) 

 
5) Ve škole používáš taháky: 

a) občas - když se nestihneš naučit  (2 body) 
b) vždy - kašleš na učení   (1 bod) 
c) nikdy - nechceš podvádět (3 body) 

 
6) Kamarád ů máš: 

a) docela dost - ale mezi nimi je hodně lidí, kteří tě chtějí za kamaráda jen kvůli něčemu            
(2 body) 

b) málo - moc lidí tě nemá rádo (1 bod) 
c) strašně moc - jsi oblíbený  (3 body) 

 
Tak, teď sečti body, a zjistíš, jak na tom jsi: 
 
18 - 13 bodů - jsi na tom velmi dob ře - Lidé tě mají moc rádi. Jsi ochotný někomu pomoci, radši se 
na všechno naučíš, než abys podváděl. Dávej si však pozor, komu se svěřuješ, protože nikdy nevíš, 
jestli je opravdu tvůj kamarád. 
 
12 - 7 bodů - průměr - Umíš být dobrý kamarád, lenoch i pomocník. Jsi občas náladový, nikdo neví, 
co má od tebe očekávat. Dobře si však všímej, jak na tebe reagují a komunikují tvojí „přátelé“. Tvoji 
kamarádi ti občas závidí tvoje dobré vlastnosti, které málokdo má. 
 
6 bodů- ach jo!  Tak ty jsi na to opravdu špatně. Divíš se, proč tě plno lidí nemá rádo? Já vím jeden 
z několika důvodů! Jsi moc uzavřený/á! Necháváš si všechno pro sebe. Hmm, a co chování? Neměl 
by sis sáhnout do svědomí a připustit si, že některé tvoje chování a projevy jsou někdy až děsivé? 
Zkus se nad sebou zamyslet! 
                                                
                                                                                                                 
 
 

 GIV 



                                                                                          
 
 
 
 

 
Jak jste si určitě všichni všimli, tak se nám neúprosně blíží konec školního roku. Také se blíží čas 
prázdnin, válení u vody, opalování, chození na výlety a jiných různých letních aktivit. A proto jsem 
se rozhodl, že vám nabídnu rozhovor, ve kterém se budeme z velké části věnovat nástrahám 
prázdnin.  Svůj volná žas mi věnovala Klárka Hynková, která pracuje na Záchranné službě 
v Jaroměři a dále je členkou ČČK Jaroměř a VZS (Vodní záchranná služba) Náchod.   
 
Jedna tradiční otázka. Chtěla jsi být u sanitek už odmalička? A 
proč?  
Ne, u sanitky jsem  být nechtěla. Chtěla jsem být sestřičkou v nemocnici 
a starat se o malé dětičky. Sanitky mne chytily až v prváku na VOŠ, 
když jsme brali  první pomoc. 
 
Jak dlouho jsi členkou v těchto třech organizacích(myšleno ZZS, 
ČČK, VZS)?? 
Tady na záchrance jsme už pátým rokem. Počínaje lednem 2006. U ČČK 
Jaroměř 3 roky a u VZS přibližně 6 nebo 7 let. 
 
Kdyby se chtěl někdo stát členem VZS, co pro to musí udělat,  
případně jakou školu vystudovat??  
Není to podmíněno školou.  Ale uchazeč musí mít určitou zkušební dobu, kdy se zúčastňuje 
různých brigád a dozorů. Po této zkušební době ho musí schválit valná hromada. K dobru je i kurz 
„ plavčík III“. 
 
Jak by se měli chovat správně lidé na dovolené u vody a co by naopak dělat neměli?   
Rozhodně by neměli skákat do neznámé vody po hlavě, neskákat rozpálení ze sluníčka do studené 
vody. K vodě také nepatří v žádném případě alkohol. Existuje i desatero chování u vody.  
 
Kdyby někdo našel člověka, který se bude topit, jak by se měl zachovat?  
Nejjednodušší je pravidlo „ podej, hoď, skoč“. Což znamená nejdříve hodit nějaký předmět, 
kterého by se mohl chytit, následně podat nějaký klacek nebo tyč a až na konec pro postiženého 
skočit. Je známo, že člověk, který se topí má až 3x vetší sílu než normálně. 
 

Co bys považovala za tvůj nejkurióznější zásah??   
Je to těžké. Ale myslím, že to bylo, když jsem pomáhala u 
porodu v sanitce. Nejkrásnější bylo, když to malé miminko 
vypadlo a bylo růžovoučké a brečelo.  A nebo když jsme jeli 
k PENNY MARKETU k pobodání nožem. Postižený muž měl 
vyhřezlou střevní kličku.  
 
    

 
                                                                                            VOŠ 



                          
 
 
                                                                     

 

Nyní s našimi „dvojčaty“  
Anetou Václavíkovou a Klárou Podzimkovou 

 
 

 Setkáváte se často s otázkou: Jste dvojčata? 
 Aneta: Ano, většinou když nás druzí neznají! 
  Klára: Ano, především učitelé. 
 

 Myslíte si vy sami, že máte něco společného?  
 Klára: Něco ano!                                                                                                  
 Aneta: Známe se už hodně dlouho, tak si myslím,      
            že jsme stejný typ, ale že jsme úplně  
            stejné, bych neřekla! 

 

Máte nějaké společné zájmy? 
Aneta: Chodíme spolu na IQčko , 
           a jinak jsme jen kamarádky! 
 Klára: Mám stejný názor jako Anča ☺ 
 

Jaká je vaše oblíbená barva? 
Klára: Červená a žlutá. 
Aneta: Červená, černá, modrá… 
 

Máte oblíbené pití? Jaké?  
Aneta: Sprite, ale čímkoliv  
            jiným nepohrdnu! 
Klára: Coca-Cola, ale dám si i jiné nápoje! 
 
Jaké jsou vaše záliby? 
Klára: Hudba, jídlo, spánek a chození ven s kamarády.  
Aneta: Tanec, přátelé, jídlo, hudba, výlety, filmy                        
           a spánek. 
 

Jaký je váš oblíbený seriál? 
Aneta: Comeback, Simpsonovi, Ajťáci, Ordinace, Ulice,  
           Přešlapy, Futurama, Červený trpaslík, Krok za krokem… 
Klára: Comeback, Simpsonovi, Ordinace, Ulice, Sex ve městě ☺ 
           
  (Typical twins) 

                                                                                                     VAA, POK 



ZADÁNO PRO 1. STUPEŇ 
 
 

NA CO SE TĚŠÍ ŽÁCI NA KONCI ŠKOLNÍHO 

ROKU? 
 

Odpov ěď najdeš v tajence k řížovky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. Mluvící, barevný pták. 
2. Pohádková bytost, nosí na hlavě korunu. 
3. Roste  na zemi a je to zelené. 
4. Pruhované zvíře. 
5. Pohádkové zvíře s několika hlavami. 
6. Čichový orgán. 
7. Zrakové orgány. 
8. To, z čeho čteme pohádky. 
9. Malinké šedé zvířátko. 
 

BAZ, TOM, BIS 
 
 
 
 

 
Budu bydlet v ústavu. 

 

Seno se dnes cenní nad zlato. 
 

Smůla nosí n ěkdy št ěstí. 
 

Hradec Králové je m ůj rodný kraj. 
 

Pojedeme dnes do Jind řichova Hradce. 
 

 FAL    
 

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



 

 
 
 
 

SPOJ STÁTY A JEJICH HLAVNÍ M ĚSTA!! 
 

 

Egypt  Alžír  

Lybie  Tunis  

Tunisko  Tripolis  

Maroko  Káhira  

Alžírsko  Rabat  
 
 
 
 
 
 

ŽIJE TOTO ZVÍŘE V AFRICE?? VYLUŠTI SI K ŘÍŽOVKU! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sladké ovoce 
2. Chlupaté zvířátko v parku 
3. Zdrobnělina od lumpa 
4. Obec jinak 
5. Nákup v množném čísle 
 

 
 
 

FAL 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        



  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chata, teplo, léto, hory, hotel, klid, mašle, mušle moře, hrady, motýlek, myš, pole, 
táta, komár, luk, volno, les, sahara, srdce, chyba, opice, dítě, mor, rým, dům, vosa, 
mráček, šok, lev, úpal, kos, vůl,kam, mlok, máma 
   

POK 
 

 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
BIS 

l u k c h a t a p m h v 
m o ř e l e s r k á o o 
s a h a r a t á o m r l 
c s m u š l e z m a y n 
h r a d y d p t á t a o 
y d d m o r l n r ý m m 
b c ů í a v o s a h r o 
a e m i t š š o k o á t 
l é t o n ě l e v t č ý 
k o s o p i c e ů e e l 
a k l i d ú p a l l k e 
m y š y p o l e m l o k 



VTIPNÁ KŘÍŽOVKA  
 
Cestovatelé se prodírají africkým pralesem. Zdálky slyší dunění bubnů. Když dojdou k vesnici, vidí černého muže, 
jak zuřivě bije do tamtamu. „Co se děje?“ ptá se vedoucí výpravy. „Není voda!!“ odvětí bubeník. „Přivoláváte tedy 
déšť?¨“ Ne,……….. z vedlejší vesnice, aby přišel opravit vodovod! 
 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         

 
 

OBRÁZKOVÁ K ŘÍŽOVKA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Nádoby na zalévání 
2. Opak začátku 
3. Noční pták 
4. Židle a … 
5. Co dělá straka? 
6. Zvětšovací sklo 
7. Domácí zvíře 
8. Více otázek 
9. Průšvih 
10. Chodí pozadu 
11. Plátěný příbytek 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
            
7.            
8.            
9.            
10.            
11.            

      1.     2.      3.      4.  

    5.   
 
 
 
 
 
 

   6.      7.      8.   

       9.  
 
 
 
 
 

 10.    11.   
 
 
 
 
                          FAL 



Poznáš zví řata? 
 

 
BIS, TOM 

 

Vybarvi  a  najdi 10 rozdílů 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              VAA  
 



Spojova čka 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najdi si svojí známku  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                            ☺                                                                                 SMT 



 
 
 
 

(Varanus komodoensis) 
 

 
Třída:  Plazi 
Řád:  Šupinatí 
Čeleď: Varanovití 
 
Varana komodského můžeme znát pod názvem 
„komodský drak“. Varan komodský je asi jediný největší 
žijící ještěr na planetě Zemi. Dorůstá až tří metrů a může 
vážit až sto kilogramů. Rozhodně to není žádná neškodná 
ještěrka. Varan komodský loví tak, že svou kořist kousne 
velmi silnými čelistmi a počká až kořist vykrvácí. Nový 
objev učinili vědci  tím, když zjistili, že varan má jedovou 
žlázu. Varan loví malé obratlovce, např.: myši, zajíce. Domorodci se divili, že jim ubývají krávy a zjistili, 
že tato mohutná zvířata loví varani. Takže varan nemá zábrany ani před velikým samcem buvola. 
Varan komodský se vyskytuje pouze v Indonésii. Celkový počet jedinců je něco přes pět tisíc.  
 

Proto bychom měli varany______________! (najdeš v křížovce) 
 

 
 
 
 
1) Co člověk nepřetržitě dělá? 
2) Dát 
3) Hluk 
4) Původní obyvatel Ameriky 
5) V jakém řádu jsou varani? 
6) Otec  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Domaluj a vybarvi varana    
  komodského.  

 
 
 
 
 
 

BIS, TOM 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         



 
…od bývalé šéfredaktorky IQčka Nadi Voltrové. 

 
Zdravím všechny žáky, učitele a zaměstnance 
školy. 
 
Už uběhl nějaký ten pátek od doby, co jsem 
naposledy psala článek do IQčka. A jelikož mi  na 
srdci leží blaho našeho národa, rozhodla jsem se, 
že promluvím do duše současným deváťákům= 
budoucím středoškolákům. 
 
Ne, neděste se, to byl jenom vtip ☺ Rad a poučení 
se vám určitě dostává požehnaně. Chtěla bych 
vám poodkrýt něco málo ze zákulisí 
středoškolského života. 
 
Je mi jasné, že mnozí z vás nemají ani sebemenší 
představu o tom, na jakou školu jít nebo čím se 
v budoucnu živit. Nic si z toho nedělejte, ani já ji neměla. Navíc mám pocit, že mi v tu dobu bylo úplně 
jedno, kam si přihlášku pošlu. Jednoho dne za mnou přišla kamarádka s tím, že se hlásí na 
zdravotnickou školu a jestli tam nechci jít taky.  A přesně z tohoto důvodu jsem vystudovala střední 
zdravotnickou školu, obor laboratorní asistent. Měli byste si pořádně uvědomit co chcete. A potom 
vybírat tak, abyste  měli možnost toho dosáhnout.  
 
Ale opravdu vás nechci nijak strašit. Máte se na co těšit! Vaše zájmy se začnou pomalu ale jistě stáčet 
jiným směrem. Začnete dávat přednost podstatnějším věcem. Navážete nová přátelství a ledacos se 
naučíte. 4 roky utečou jako voda.  
 

Možná by vás zajímalo, jestli je mezi základní a 
střední školou nějaký výrazný rozdíl…Podstata 
je stejná = učit se prostě musíte ☺ Přístup 
učitelů a profesorů většinou nebývá tak osobní 
(což je pochopitelné při tak vysokých počtech 
studentů). Nemají dostatek času na to, aby vám 
zápisky mohli předepisovat na tabuli. Takže 
pokud vám už teď některý z učitelů diktuje, 
buďte rádi, budete to moci později zúročit. Další 
věc, která se může lišit je to, že na středních 
školách už jdete každý sám za sebe a nikdo nad 
vámi nebude držet „ochrannou“ ruku. Pamatujte 
na to, že jaký „titul“ si získáte hned na začátku, 
takový se vás bude držet po celou dobu. 
 
Každý ročník má své „záchytné body“ a to vás 

bude hnát dál. V prvním to bude třeba lyžařský výcvik, ve druhém turistický kurz, ve třetím odborná 
praxe a ve čtvrtém??? Co jiného než poslední zvonění! Den zúčtování ☺ Přátelé, tak na to jsme se 
„klepali“ celé čtyři roky! Octová voda, voňavky, rtěnky… Bylo to jednoduše bezva! 
 
Ale nic není zadarmo, takže pokud se chcete posledního zvonění dočkat, budete pro to muset taky 
něco udělat. A co? Neříkejte mi, že nevíte?! Přece UČIT SE! Není nic snazšího,že? ☺ 
 
Pamatujte si, že nic v životě není zadarmo, ale každá práce přinese své „ovoce“. Moc bych vám přála, 
aby se vám splnily vaše sny, abyste se dostali, kam chcete a abyste byli prostě HAPPY ☺ 
 
Tak klidnou plavbu, Ostrováci! 
 



Řešení hádanek  
 

Str. 7:  
Hip Hop test:  1b), 2a), 3b), 4c), 5a), 6a), 7c), 8a) 
 

 
Str. 23:  
Křížovka: prázdniny 
Skrytá slova ve v ětách: dub, let, ústav, ústa, stav  
                                         sen, nos 
                                         lano, nos, síně 
                                         hrad, král, kra, lov, rod 
                                         jed, med, Jindřich, hrad 
 
Str. 24:  
Státy a hlavní m ěsta: Egypt – Káhira, Libye – Tripolis, , Tunisko - Tunis, Maroko - Rabat, Alžírsko –  
                                     Alžír 
Žije toto zví ře v Africe:  jelen  
 
Str. 25:  
Osmism ěrka: prázdniny 
Najdeš 5 rozdíl ů: květina dole, větev, 1. květ napravo, 2. květ nalevo, tvar koruny napravo 
 
Str. 26:  
Vtipná k řížovka: … instalatéra … 
Obrázková k řížovka:  školní výlet 
 
Str. 27:  
Poznáš zví řata: ž irafa, lev, slon, krokodýl, papoušek, zebra 
Vybarvi a najdi 10 rozdíl ů: oko médi, balón, slunečník, čára okolo médi, tečky na hradu, hvězda  
                                              napravo, lopatka, loďka na plavkách, méďovi prsty, výplň hvězdy napravo     
 
Str. 29:  
Varan komodský – k řížovka: chránit               

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 
 
 

 
Školní výlet snů 

 
„Je květen, lásky čas, škole se blíží konec, a  nejlepší na tom je, že jedeme na vícedenní výlet. 
Jedeme kamsi do hor, bude tam sranda, každou noc budeme mít diskotéku, bude  totální 
pohoda, oye“.  
 
„ Honza mi dá žákovskou na stůl, rapuj si až po škole nebo o přestávce“ řekla učitelka a 
gestem ukázala na stůl. „Oye, tohle je už třetí poznámka za den, mámu z toho trefí šlak,  
nejradši bych šel někam ven a zmizel z této nudné hodiny“ pronesl jsem. Asi jsem to trochu 
přehnal, neboť mě učitelka vyhnala ven ze třídy. „Tak, a my budeme pokračovat,“ pronesla 
učitelka s klidem. „Jo a zítra se děti uvidíme před školou, kde na nás bude čekat autobus.“ 
 
                                                                 

 „Tak jsme všichni,  můžeme jet,“zakřičela naše učitelka, aby 
nás přeřvala.  Já, Nik, Petr a Martin jsme si sedli úplně dozadu. 

„Poslouchejte mě prosím, v autobuse nebudeme dělat nepořádek, 
křičet, no prostě se budeme chovat slušně, hlavně Honza a jeho spolek“ snažila se dál paní  
učitelka. „Spolehněte se paní učitelko, to bychom si ani nedovolili,“ prohlásil jsem statečně. 
„Nebuď drzý,“okřikla mě učitelka. „Já nejsem drzý,  já jsem upřímný,“ nenechal jsem se.  „A už dost, 
ještě slovo a vystoupíš z autobusu, “ přitvrdila učitelka. Zmlknul jsem, nechám ji vydechnout. Nakonec 
jsem dostal lepší nápad. Celou cestu  budu flirtovat s mojí vyvolenou.  
 
„Ahoj Hermíno,  jak se máš?“ pronesl jsem co nejsladším hláskem. „Zalez ,  
 nemám na tebe náladu, “ odpálkovala mě. „Jasně,  nebudu tě rušit, “ pronesl jsem 
zklamaně. Že jsem za ní chodil. Konečně po hodině a půl jsme byli na místě. Autobus 
zajel až přímo k chatě. Vylezl jsem z autobusu,  abych se podíval, kde budeme ten týden 
žít. Když jsem tu chatu uviděl, hned jsem věděl, že si tady užijeme hodně zábavy. 
„Pojďte ke mně, “ volala nás učitelka. „Tady máte rozpis pokojů. Holky si můžou udělat skupinky,  jak 
chtějí. Někteří kluci taky, ale  Honza, Nik, Petr a Martin,  ti spolu na jednom pokoji nebudou,“ pronesla 
rezolutně učitelka. „Cože,  to nám nemůžete udělat, máme svoje práva, máme svobodu rozhodování,“ 
začal jsem křičet.  „Tady nemáš právo rozhodovat kde,  kdo a s kým bude spát. Uděláme to takhle: 
Nik, Petr, Martin,  ti můžou být spolu. A ty, Honzo,  budeš s Heřmanem a Lukášem,“ prohlásila  
učitelka jasně.  

Tak tohle jsem nečekal, tohle byla poslední kapka. „Já s nimi nespím, mně to 
stačilo minulý a předminulý rok.  Heřman je náměsíčný a jinak chrápe a Lukáš, to 
se ani neptejte,“ prohlásil jsem na rovinu. „Nebudu se s tebou hádat a odnes moje 
kufry, budeš to mít alespoň trochu vyžehlený, “ nakázala učitelka. „Ano, zbývá mi 
snad něco jiného?“ zeptal jsem se zbytečně. Počkal jsem až zalezou dovnitř a  
kufry drahé paní učitelky jsem vymáchal v kaluži.  A navíc  jsem do nich kopnul, 
čímž jsem se dostatečně uklidnil. Učitelce jsem se samozřejmě vymluvil. Prostě 

jsem to nezvládl, byly moc těžké.  
 
  
 

 
 
 

 
NYP 

 



                                               
 
 
 
 
Počet hráčů:  2 
 

Potřeby:  18 figurek (9 jedné barvy a 9 figurek jiné barvy) 
 

Cíl: Obsadit nepřátelský hrad  a přitom ubránit si svůj.  
 

Příprava: Každý hráč si svoje figurky položí na startovní pozice (viz. obrázek dole). Ještě si 
provětrejte myšlení, protože tato hra je hlavně o přemýšlení. ☺ 
 

Průběh hry:   Hráči se dohodnou, kdo začíná. V každém kole se táhne pouze jednou figurkou 
a to po vyznačených čarách dopředu nebo do stran, případně šikmo. Nesmí se figurkou vracet 
zpět. 
Soupeřovi zajmete figurku jejím přeskočením. Je možné v jednom tahu přeskočit i více 
figurek meziskokem. Vyhrává ten, komu se podaří obsadit nepřátelský hrad, nebo pokud 
soupeřovi zbudou pouhé dvě figurky.     
 

Hodně štěstí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Základní postavení figurek (kruh) 
Nejtmavší pole je hrad. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


