
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČÍSLO 9 (34), 9. ročník 
Únor 2009                                                                       CENA 5,- KČ 
 

IQčko vám p řeje ješt ě hodn ě zimních radovánek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
• Deváťáci navštívili Ú řad práce v Jarom ěři 
Vedoucí paní Mgr. Martínková informovala žáky o fungování úřadu,  o aktuálním 
počtu nezaměstnaných v Jaroměři. Velmi zajímavé byly údaje o nejvíce žádaných 
profesích na současném trhu práce. Žáci devátých ročníků  získali spoustu 
užitečných informací pro volbu svého budoucího povolání. 
 
•  12.1.2009 prob ěhla v Městském divadle v Jarom ěři beseda na téma Trestní 

právo ,  
které se zúčastnili opět žáci našich devátých ročníků. Zaměstnanci věznice seznámili 
žáky nenásilnou a poutavou formou s problematikou stávajícího českého vězeňství,  
problematikou trestné činnosti mladistvých, které statisticky bohužel přibývá. Beseda 
byla doplněna videoprojekcí,  při které mluvčí věznice prakticky ukázal prostředí, ve 
kterém vykonávají odsouzení výkon trestu,  kde se učí,  kam chodí na vycházky, atd. 
 
• 8. ledna 2009 se konalo Veselé odpoledne pro p ředškoláky.  
Prohlídka začínala v tělocvičně. Dále  pokračovaly děti  do počítačové učebny, kde si 
mohly vyzkoušet některý ze zajímavých počítačových programů.V jedné ze tříd 
1.stupně čekaly  paní učitelky hudební výchovy. Děti si s nimi mohly společně 
zazpívat a zahrát na jednoduché hudební nástroje. Bylo příjemným překvapením,  
jaký mají malí Ostrováci hudební talent. Výtvarné dovednosti mohli předškoláci 
prokázat na dalším stanovišti, k dispozici měli čtvrtky, štětce a vodové barvy. V další 
učebně si mohli  vyzkoušet, jak se pracuje s jednou z nejmodernějších vymožeností 
školy - interaktivní tabulí. 
 
• Přestože nám do konce školního roku zbývá p ět měsíců 
do školy už půjdeme jen 90x, to jsou tři měsíce (a to ještě nepočítáme výlet, akademii, 
sportovní den a další příjemné zpestření konce školního roku). 
 
• 17.3. pozveme do školy rodiče, aby se potěšili 

vašimi úspěchy. 
 
• 5.5. proběhne focení tříd. 
 
• 11.6. se uskuteční Akademie ZŠ Na Ostrově (letos 

dříve, tak trénujte a nacvičujte). 
 
• a nakonec to nejpodstatn ější -  za měsíc 

spotřebujeme na škole více než 400 rolí toaletního 
papíru a 25 rolí ubrousků  tj. 3 a ¾  km! (tak šetřete a hlavně použité odkládejte 
na správné místo). 
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Far Cry 2 
 

 
Další pokračování slavné hry Far Cry, ve 
které  jsou vašimi nepřáteli žoldáci a 
nebezpeční mutanti. V této hře je relativní 
volnost pohybu na pětapadesáti km2, ale 
samozřejmě můžete narazit na poušť nebo 
skálu, kde už nemůžete pokračovat dál 
v pohybu.  
 
Pokud byste byli ve skladišti a celé ho 
‘‘vyčistili‘‘,  bude tu reálno takové,        že  
o pár minut později, možná i dřív po 
vyčištění, sem naskáčou nové hlídky a 
budou koukat co se děje. Určitě nebudou  
kolem zabitých vojáků pochodovat  
bez povšimnutí. Nejspíš budou koukat,  že je něco v nepořádku. 
 
Ve hře s sebou můžete vláčet celkem tři zbraně + mačetu. Pistoli, lehký samopal jako UZI 
nebo MP5 a nakonec specialita kulomet a plamenomet! Zbraně si berte od mrtvých nepřátel 
jen v případě nouze, protože jsou velmi nekvalitní a hodně nepřesné.  
 

Hra nabízí 40 hodin ingleplayeru a 
multiplayer obsahuje editor, kde si můžete 
vytvořit různé mody a možnosti upravit si 
prostředí pro sebe. Ve hře najdete zbraně 
jako Colt 45, UZI, MP5, pušku M4 a další 
dobré zbraně, které od prvního dílu 
neupadly na kvalitě a přesnosti.  
 
Stejně jako v prvním díle byste měli využít 
loď a hlavně vše, co by pomohlo pro 
zlehčení mise. Hra je také skvěle 
doprovázena skvělou hudbou. K dispozici 
máte nepřátelské džípy a mapu, ve které je 
skvělá orientace. Zkrátka článek vypovídá, 

že tato hra má snad jen pár drobných chyb a většina herních serverů ji nehodnotí nějak 
špatně. Zkrátka hra má ode mě 85 % a herní servery se mnou budou jen souhlasit, protože 
podobné hodnocení bylo všude. Far Cry 2 je prostě bomba .  
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Rusko  
 
 
 
 

Hlavní m ěsto:  Moskva 
Rozloha:  17 075 400 km2 
Nejvyšší bod:  Elbrus 
Jazyk:  ruština 
 
 
 

 
Ruská republika:  Rusko je hlavním následnickým státem Sovětského svazu, který se rozpadl roku 
1991; převzalo jeho místo v Radě bezpečnosti OSN a je vůdčím členem Společenství nezávislých 
států. 
 

 
 
 
Rusko je rozlohou největší zemí na světě. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou 
severní Asii. S počtem 141,9 milionů obyvatel je Ruská federace devátá nejlidnatější země na světě. 
 
 

                             

  Jezero Bajkal 

 
                               Hlavní město Moskva                                                                      Sibiř 
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How can I decide what’s right when you’re clouding up my mind 
I can’t win your losing fight all the time 
How can I ever own what’s mine when you’re always taking sides 
But you won’t take away my pride, no not this time 
Not this time… 
 
How did we get here 
When I used to know you so well 
But how did we get here 
I think I know 
 
The truth is hiding in your eyes and its hanging 
on your tongue 
Just boiling in my blood but you think that I cant 
see 
What kind of man that you are, if you’re a man at 
all 
Well I will figure this one out on my own 
 
I’m screaming I love you so 
My thoughts you can’t decode 
 
How did we get here 
when I used to know you so well 
But how did we get here 
I think I know 
 
Do you see what we’ve done 
We’re gonna make such fools of ourselves 
Do you see what we’ve done 
We’re gonna make such fools of ourselves 
 
How did we get here 
when I used to know you so well 
But how did we get here 
I think I know 
 
There is something I see in you 
It might kill me 
I want it to be true 
 

                             
 

HOŠ 

 



 
 
 
Tentokrát s těmi, které jsou podceňované, mnohdy nedoceněné, ale bez kterých by naše škola 
nefungovala. S našimi uklízečkami - paní Annou Ságnerovou, Evou Novotnou, Věrou 
Waldhauserovou a Jaroslavou Jonešovou. 
 
Kolik let už zde pracujete? 
Každá z nás více než 10 let. 
 
Proč jste si vybrali zrovna toto povolání? 
My jsme si nemohly vybrat. Skončilo ZAZ a musely  jsme jít někam pracovat a vydělávat. 
Neměly jsme na vybranou. Kdybychom byly mladší, tak sem nejdeme.(smích) 
 
Co vám nejvíce ztěžuje vaši práci? 
Děti. V šatnách se jim po špinavé mokré 
zemi  válejí čepice, šály, rukavice, 
neuklízejí si bačkory do sáčku.Ve třídách 
nechávají nepořádek v lavicích, odpadky 
odhazují mimo koš, na chodbě jsou 
odpadky po schodech, na záchodech čůrají 
kluci mimo mušle, toaletní papíry válejí 
po zemi.Holky navíc pohazují  papírky od 
vložek a toaletní papír  si podávají horem, 
který  často padá do mísy. Kolem košů  
na WC zůstávají použité odhozené 
ubrousky, kterými se zbytečně plýtvá. 
 
Co všechno obnáší práce uklízečky? 
Někteří žáci si nás pletou se služkami nebo s maminkami, které po nich vše uklízí. Jinak 
zametáme, stíráme, myjeme okna, v létě zaléváme venkovní květiny. 
 
Baví vás uklízet? 
Ano, ale úplně nejlepší je, když děti nejsou o prázdninách ve škole,  máme na to klid.(smích) 
 
Čím jste chtěli být, když jste chodili do školy? 
Tak různě, nejvíce jsme asi toužili stát se zpěvačkou, zdravotní sestřičkou, cukrářkou, … 
(smích) 
 
Co vy a učitelé? 
Máme někdy pocit, že si neváží naší práce. Když odvádějí děti do šaten, nedohlédnou  
na pořádek. A když si naopak chodí pro děti na odpolední vyučování, nedonutí je, aby si na 
rohožce řádně očistily boty, nebo oklepaly sníh. Některé mladé paní učitelky nám ani 
neodpoví na pozdrav  ….. 
 

                                                                                 Děkuji za příjemnou spolupráci.                                                                         
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1. Co je napsáno na starém gobelínu v dom ě na Grimmuldov ě náměstí 12? 
 
2. Co znamená NKÚ? 
 
3. Jak se jmenuje klub který založili v ůči profesorce Umbrindgeové? 
 
4. Jak se jmenuje nevlastní bratr Hagrida? 
 
5. O co usiluje lord Voldemort v 5.díle? 
 
6. Kolik je viteál ů a k čemu slouží? 
 
7. Jak se jmenují členové rodiny Malfoy ů (3)? 
 
8. Kdo je Princ dvojí krve? 
 
Pomůcka: Dráp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  

                                                 HOŠ 



  
 

 

 

 

tentokrát  
s paní vychovatelkou Janou Veselou 

 
Znamení zv ěrokruhu : : lev   
Oblíbená barva: modrá 
Barva o čí:  modrá 
                                         
                                                            
• Jste rodilá Jarom ěřačka, nebo jste se p řist ěhovala ?  
 
Jsem přistěhovalec. Narodila jsem se v Brně. Od třetí třídy jsem 
bydlela v Litoměřicích  a provdala jsem se do Jaroměře. Jsem tu 
dodnes. 
 

 
 
 
• Byla jste vzornou žákyní nebo pravým opakem?   
   
Úplně  vzornou určitě ne a lump snad taky ne.Spíš takový zlatý střed. 
 
• Máte nějaký životní sen? 
 
Asi jako každý ve zdraví a  spokojenosti prožít svůj život  a mít 
spokojenou rodinu. 
 
• Nejoblíben ější kniha, film? 
 
Jé, toho je! Mám ráda pohádky, 
komedie, české filmy, muzikály... 
Moje nejoblíbenější pohádka je 
Princ a Večernice ☺  

 
 
•    Vaše oblíbené jídlo? 
 
Kuře na různé způsoby  
(s nádivkou)  
 
 
 
• Chtěla jste být 

vychovatelkou už odmala? 
 
Odmala jsem chtěla pracovat s dětmi. Když moji mladší sourozenci 
chodili do školky, viděla jsem se učitelkou v MŠ. Ale v přihlášce  
na  školu jsem na poslední chvíli změnila obor na vychovatelství, 
protože tam byli hudební nástroje (flétna a kytara). U mateřinek 
vyžadovali piano a to mě odradilo při představě, že bych se na něj 
učila hrát. 
 

 



• Co byste d ělala s výhrou 100 000 000 K č?  
 
Pořídila bych si krásné bydlení. Zajistila bych rodinu a pomohla těm, 
co to opravdu potřebují 
 
 

• Jídlo, které byste opravdu nesn ědla? 
 
Asi nějaké brouky nebo takové ty živé potvůrky. 
 
• Co Vás nejvíce bavilo ve škole? 
 
Asi hudební výchova a tělocvik. Ale prázdniny byly nejlepší. 
 
• Máte nějakého domácího mazlí čka? 
Psí slečinku, pudlici Čitu. Je to náš miláček. 
 
 
 

 
• Jaký sport máte nejrad ěji? 
 

Asi hokej. Jsme s ním posedlá celá rodina. Manžel 
je funkcionář HC Jaroměř a oba mí kluci hrají. Můj 
starší syn Tomáš (loňský deváťák) chytá za HC 
Jaroměř – juniory a teď se  ještě víc začíná zaobírat 
funkcí rozhodčího, což ho moc baví. Mladší syn 
Honza hraje v současné době za HC Moeller 
Pardubice za 9.třídy a za dorost, takže hokeje máme 
doma až dost. 

 
 
 

• Co ve volném čase ráda d ěláte? 
 
Hodně času strávím jako fanynka maminka  
na zimních stadionech. Ráda si zazpívám, posedím 
s dobrými lidmi, mám ráda procházky, výlety, jízdu  
na kole. Na zahrádce je taky práce dost. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme za příjemnou spolupráci a za zapůjčené fotografie. 

HUL                                                               



Zadáno pro 1. stupeň 
 

 
Zimní anglická k řížovka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK 
 

 
 
           
 
 
 
Je tu další díl pro počtáře.Tento příklad bude těžší. 
 
              50 + 50 – 40 + 20 – 10 + 30 + 100 – 100 – 50 +10 – 20 – 30 + 9 +1 
 
 
 
 
 
 
              Zapojte zase váš mozek                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

BRJ 
 

1.            

2.            

3.           

4.           

5.           

6.           

1. Okno 
2. Jaro 
3. Hezký 
4. Stůl 
5. Matka 
6. Auto 



Sněhulák s k řížovkou  
 

Při luštění postupujte od středu kružnic obvodu. První písmeno slov (uprostřed) tvoří tajenka 
 
 

1.  Domácí zvíře 

2.  Nadpozemská bytost       

            s křídly 

3.  Tak dlouho se chodí  

…… pro vodu, až se  

ucho utrhne 

4.  Ženské jméno 13.8. 

5.  Zdrobnělina od biče 

6.  Mužské jméno 25.6. 

7.  Ženské jméno 21.2. 

8.  Ženské jméno 7.6. 

9.  Krakonošova……. 

10.  Čím stříháš papír 

11.  Ženské jméno 4.4. 

12.  Mužské jméno 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JIV, SMM 
 



 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Mitsubishi  

 
 
Společnost Mitsubishi založil Yataro Iwasaki  v roce 1870. 
Název firmy vznikl spojením dvou slov Mitsu a Bishi, které se 
dají volně přeložit jako „Tři diamanty“.  Během druhé světové 
války vyráběla společnost Mitsubishi bojová letadla pro 
Japonsko, včetně známých Zer, které se podílely na zničení 
Pearl Harbouru.   

 

 

V roce 1917, kdy firma představila vůz Model A. Šlo o vůbec 
první sériově vyráběné auto na území Japonska a byla to 
jistá kopie italského Fiatu Tipo. Dalším vozem byl sedan 
PX33, který měl jako první v Japonsku stálý pohon všech kol 
a byl určen pro vojáky. K významnějšímu poválečnému 
růstu došlo až v 60. letech 20. století. Úspěch firmy byl 
založen na masové produkci sedanu Mitsubishi 500, který 
se dobře prodával a přitáhl řadu nových zákazníků. V roce 
1969 byla představena první generace modelu Galant.  
 

V roce 1971 Mitsubishi produkovalo okolo 250 tisíc vozů ročně a 
v roce 1978 to už byl téměř jeden milion.  
 
Na americký trh vstupuje Mitsubishi v roce 1982. Modely Tredia, 
Cordia a Starion prodávalo v USA rovných 70 obchodních 
poboček ve 22 státech. 
Vznikly nové vozy, mezi 
které patří Mitsubishi 
Eclipse, Eagle Talon a 
Plymouth Laser. 
Nesmíme  

 
Mitsubishi se zkoušelo v 60. a 70. letech 20. století prosadit  
v okruhových závodech, ale mezi nejvýznamnější úspěchy 
patří rozhodně rally a šampionát WRC, kde už delší dobu jezdí 
vozy Lancer. Mitsubishi je také nejúspěšnější automobilkou  
v legendárním vytrvalostním závodě Paříž-Dakar, kde sbírá 
vavříny s modelem Pajero.  

SMT, SCHD  
 



1. díl 

 
 

 
Postup stavby  
1) Tištěný spoj – vezmeme si 
cuprextitovou desku a 
trubičkovým perem překreslíme  
obrázek 1. a 2. 
2) vyvrtáme vrtačkou vrty a 
tišták můžeme rozstříhat  
podle čar, a ponořit do 
plastikové mísy s Chloridem železitým (FeCl3) 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: SMM 

Seznam součástek: 

1x Cuprextitová deska jednostranná 
1x IO-CMOS 4017 + patice 16pin. 
12xT1-T12-BC337/25 
2x C1, C2-1µF/50V 
1x C3- 100µF/16V 
27x D-LED 5 mm, Rudá (červená) 
2x R1, R4- 1kΩ/ 0,6 W 
2x R2, R3- 6,8kΩ/ 0,6W 
1x R5- trimr 500kΩ /0,15W, ležatý 
10x R6-R15-5,6kΩ/ 0,6W 
Baterie 9V+konektor 
CENA:přibližně 180Kč 
 

Pro zapojení běžící 
šipky budeme 
potřebovat dva 
plošní spoje- pro 
všechny součástky 
(nahoře) a pro LED 
diody (dole) 

Rozmístění součástek na jedné desce 

Rozmístění LED diod 

Obr.1. 

Obr.2. 



Testík 
High  School Musical 

 
1. Jaká zví řata má v názvu Troy ův basketbalový tým? 
A. Lvy 
B. Tygry 
C. Pardály 
 

2. Jakou barvu má Sharpeyno lehátko? 
A. Žlutou 
B. Růžovou 
C. Modrou 
 

3. Kde si Troy a Gabriella ud ělají piknik? 
A. U bazénu 
B. Na lavičce 
C. Na golfovém hřišti 
 

4. Jakou barvu mají šaty Gabrielly na záv ěrečný ve čer? 
A. Modré 
B. Bílé 
C. Růžové 
 

5. V jakém p ředmětu Gabriella exceluje? 
A. V matematice 
B. V literatuře 
C. V angličtině 
 

6. Jak se jmenují nejlepší p řátelé Troye a Gabrielly? 
A. Taylor a chad 
B. Chad a Jasmine 
C. Bill a Monigue 

                       
 

HRP  



                                     

DÍL DRUHÝ                               
   

 
Ve DRUHÉM díle bych vás chtěl seznámit s poměrně vážným zraněním (podle 
stupně postižení). A tím je  popálenina. Dělí se na tři stupně. První stupeň je 
zarudnutí. První stupeň si můžeme například přivodit, když se polejeme HORKOU 
vodou. Tento stupeň není vážný, ale poměrně dost bolí. Druhý stupeň jsou 
puchýře. Ty jsou vážné podle toho, jak velkého jsou rozsahu. A třetí stupeň je 
zuhelnatění. To už je velice vážné. Postižená tkáň je spálená. Nedá se už nějak 
zachránit. V takovém případě musíme dbát hlavně na sterilitu.   
 

Ošetření: U prvního stupně (zarudnutí) musíme hlavně co nejdříve začít chladit. 
Už jsem se  setkal s názorem, že se musí chladit dokud postižená část nezmodrá. 
Toto není pravda. Pokud zmodrá, už je to chyba a tkáň může být částečně 
zamrazená. Ta by se měla chladit přibližně 15- 20 minut. Lékařská pomoc není 
nutná. 
 

Druhý stupeň už je vážnější (podle rozsahu poranění). Pro druhý stupeň jsou 
typické puchýře. Pokud se puchýř vytvoří, rozhodně ho nesmíme propíchnout. 
Tekutina pod puchýřem  totiž pomáhá při nahrazování popálené kůže. Nejprve 
bychom měli začít chladit (nejlépe pod tekoucí, čistou vodou). Poté můžeme 
zavázat obvazem a podle rozsahu poranění rozhodnout, zda je nutná návštěva 
lékaře nebo ne. 
 

Třetí stupeň je zuhelnatění. To je velice vážné. V takovém případě musíme dbát 
na sterilitu, aby se do rány nedostala infekce. Takové poranění už není nutné 
chladit. Musíme důkladně a hlavně STERILNĚ  zakrýt, a co nejdříve přivolat 
Zdravotnickou Záchrannou Službu (155). 
  
Popáleniny se také rozdělují na procenta. Nejlépe se dají spočítat tak, že plocha 
popáleniny ve velikosti jedné dlaně je jedno procento. Od 10 procent je největší 
pravděpodobnost, že postižený půjde do šoku. V takovém případě musíme provést 
protišoková opatření 5T: Teplo, Tišení bolesti, Transport, Ticho, Tekutiny (pouze 
zvlažovat rty).    
                                                                                                                                                                               VOŠ 



 
 

 

CIKÁNSKÁ STRÁ Ň 
 

     Jednoho slunečného dne přijeli do vesnice Velký Vřešťov  cikáni se svými vozy. 
Jenomže jak přijeli, obyvatelé je hned vyhnali. Protože nechtěli vyvolávat konflikty, 
tak se raději usídlili na stráni nedaleko za vesnicí. Místa tam bylo dost.  
 

     Začalo se stmívat a cikáni rozdělali velký oheň. Nad strání se začal hromadit velký 
kouř. Když zakryl celou stráň, najednou se z mraku kouře vynořila tvář šamana z 
vesnice. A ten obličej jim pověděl, že dokud odsud neodjedou, tak je bude strašit 
každý večer a bude to čím dál tím horší. Jenomže cikáni se nedali zastrašit a zůstali 
na stráni  další noc. Řekli si, co by jim mohl nějaký mrak udělat. Ale pro jistotu radši 
nezatopili ohně. 
 

     Když se blížila půlnoc, ze stromu spadalo všechno listí a nahromadilo se nad 
strání kde byli cikáni. Z toho listí se opět vytvořil obličej. A ten řekl, že každou noc 
přesně o půlnoci vyběhne z lesa deset černých psů, kteří zabijí každou noc deset lidí. 
Ale cikáni si opět nedali říci a zůstali do další noci. Když ve městě odbila dvanáctá 
hodina z lesa se začalo ozývat vytí psů. 
 

     Cikáni si uvědomili, že udělali chybu . Ale řekli si, že se jen tak nevzdají. Chopili 
se zbraní, obklíčili celý tábor a čekali až psi dorazí.  Byli během pěti minut v táboře. 
Obranu tábora nezabili, ale jenom zranili. 
 

     Když se však dostali k hlavnímu stanu, zabili vůdce a šamana . Ale ještě nebylo 
naplněno proroctví, které pravilo, že bude zabito deset lidí. Psi se tak vrhli na děti. 
Poté zaběhli do lesa. Cikáni popadli louče a vydali se za nimi. Šli po jejich stopě asi 
kilometr. Jenomže najednou, jakoby se  psi úplně vypařili. Cikáni  se vrátili do 
vesnice. Řekli si, že když psi zmizeli, už se asi další den neukážou. A proto zůstali 
další noc. Jenomže, když se zase ozvalo ve vesnici zvonění, které ohlašovalo 
dvanáctou hodinu, opět se z lesa ozvalo vytí psů. 
 

     Ale cikáni byli dokonale připraveni. Tušili, že se opět něco stane. A proto, když psi 
dorazili do tábora, došlo opět k boji. Nakonec se cikánům podařilo zabít všech deset 
psů. Když padnul poslední pes, z mrtvých 
těl psů začaly vylétávat duše.  
 
     Od té doby se za Vřešťovem ozývá 
půlnoc co půlnoc strašidelné vytí psů.. A  
od té doby se říká této strání CIKÁNSKÁ. 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                         Rybník u obce Velký Vřešťov 
 

VOŠ 



Ahoj, já jsem Jessica! 
 
     Ahoj, mé jméno je Jessica. Jessica Cooková. Zítra nastupuji na gympl. Proč? 
Protože ještě nevím, jakou práci budu dělat. A teď nevýhody: ze základky tam jdu 
jenom já a nikoho neznám.  
 

     Přátelé o mně říkají, že jsem blondýna, ale to není žádná pravda! Jsem blond 
jenom napůl. Ale i přesto, když se mi něco stane, říkají: Njn typická blondýna. 
Jinak mám modrozelené oči a měřím jen 162 cm  - další vada. 
 
 

 
1. kapitolka – M ůj první den na st řední 

 
     „Černé, fialové nebo růžové?,“ stojím před zrcadlem a koukám po svých třech 
nejoblíbenějších šatech a třech kabelkám k nim. Černé šaty jsou s velkým výstřihem 
a s kabelkou s diamanty. Fialové šaty jsou s třásněmi na sukni a na kabelce je přišitá 
stříbrná růžička. Růžové šaty jsou s rukávky a ještě k tomu s dlouhou sukní.  
Na kabelce jsou místy přišitá látková srdíčka. Najednou kouknu a vidím, že černé 
kabelce se utrhl jeden diamant. Po chvíli mi dojde, že nemám vhodné růžové boty  a 
tak vítězí fialové šaty. 
 

     Vydám se poprvé do školy. Docela dlouho hledám třídu 1.A. Když ji najdu a chci 
se do ní líp podívat, zakopnu o práh a sesypu se k zemi jako zralá hruška. Kdosi 
zabručí: „No jo, blondýna!“ Pomalu se sbírám a běžím na WC. Když se znovu 
namaluju, vracím se do třídy a na práh si dávám veliký pozor. Už je tu víc lidí a jediná 
volná lavice s oběma místy je poslední vzadu. Jdu k ní a posadím se. Všimnu si, že 
jsem si sedla před opravdové blázínky. Jeden se otočí a říká:  „Hele, to je ta čičina!“  
 
     Druhý se otočí a odpoví: „To jako ta, co se natáhla ve dveřích?“  a chce si zapálit 
cigaretu. Z chodby se ozve: „Drrrrrrrrrr!“ a nám je jasné, že zvoní. Po chvíli přijde 
k nám do třídy taková starší, ale upravená dáma. Stoupne si za svůj stolek a hezky 
se na nás zazubí. „Dobrý den třído, já jsem vaše třídní. Jmenuji se Lussy Hofnerová. 
A teď pár organizačních věcí: „Vy tam vzadu, jak se jmenujete?“ a podívá se na mě. 
Vstanu: „Jessica Cooková,“  
„Slečno Jessico doufám, že je vám jasné, že si k vám sedne Max Smith!, posaďte 
se.“ Podlomí se mi kolena a bleskurychle sedím. Jeden ten blázínek přede mnou se 
otočí ke mně a říká: „Holka nešťastná, nemohla sis vybrat lepší místo?“ a ten druhý 
se taky otočí a vysvětluje: „S Maxem si nic nezačínej! Je to takovej ten typ 
podrazáka!“ „Díky, já jsem Jessica,“ představím se. První říká: „To my víme, říkala jsi 
to učitelce. Já jsem Alex.“  
„A já Johny!“ představí se. Učitelka ještě hovořila něco o školním řádu, ale já jsem ji 
už neposlouchala. Přemýšlela jsem nad tím Maxem. Je opravdu tak hroznej? A když 
nás učitelka přesně v 9:41:16 pustila, vyběhla jsem ze školy a totálně naštvaná jsem 
mazala domů. 
 

KAJ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Zkus říct pingpong, aby se ti rty nedotkly. Jednoduše m ůžeš říct stolní tenis. Ten  
u nás Na Ostrov ě hraje Den ča Dostálová z 8.A . A n ěco nám o n ěm prozradila.  
 
 
Jak dlouho hraješ stolní tenis?  
 Letos už to budou dva roky. 
 
Jak ses dostala ke stolnímu tenisu?  
 Já nevím, prost ě jsem byla na horách, kde mi to p řišlo k chuti. Zjistila jsem, že            
v Jarom ěři se hraje, tak pro č ne? 
 
Kde a kdy trénujete?  
 Za sokolovnou je naše hnízde čko sportu. (smích) A kdy? 
V pond ělí a já i v pátek, chci být dobrá. 
 
Hraješ hodn ě zápasů a vyhráváš?  
Zápasů hraju strašn ě moc, protože hraju  
za dorostenky a starší, te ď budu hrát v Josefov ě, 
naposled v tomhle roce. Vyhrávám podle toho, jak se  to 
povede nebo mám náladu. 
 
Trénuje s tebou i n ěkdo ze školy?  
 Ano, Jirka Tomek a jeho ségra Ani čka, Jirka Kva ček a Kuba.... 
 
Baví t ě stolní tenis?  
(smích) No jinak bych ho nehrála, kdyby m ě nebavil. A baví m ě i proto, že tam mám 
moc kamarádek, se kterými d ěláme blbosti. 
 
Máš i jiné koní čky než stolní tenis?  
 Já jich mám. Plavání, ježd ění na všem, lezení po skalách, bruslení, zpívání (a le jenom 
v soukromí!), kreslení, kino, kamarádi, bowling a t o snad sta čí!!!  
 
 
 

                                                                                                                     HUP 
 
 



Řešení hádanek  
Str. 7:   
Testík – Harry Potter:  
1. Starobilý rod Blacků 
2. Náležítá Kouzelnická Úroveň 
3. Brumbálova armáda 
4. Dráp 
5. o věštbu 
6. 7 a jsou k rozpolcení těla na několik částí 
7. Narcisa Malfoyvá, Lucius Malfoy a Draco Malfoy!                         
8. Severus Snape! 
 
Str. 10:  
Zimní k řížovka: winter (zima) 
Počítání pro druháky:  Výsledek je 20 
 
Str. 11:  
Sněhulák s k řížovkou:  Padá bílý sníh 

1. Prase 
2. Anděl 
3. Džbán 
4. Alena 
5. Bičík 
6. Ivan 
7. Lenka 
8. Yveta 
9. Sojka 
10. Nůžky 
11. Ivana 
12. Hynek 
 

Str. 14 :   
Testík High School Musicall: 1.b,2.b,3.c,4.b,5.a,6.a. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     KOMIKSY 
 PEPA:               RÁNO NEBO VEČER 

Ted‘ nevím, 
jestli vstávám 
nebo jdu spát 

Jistota je jistota Z z Z 

PEPA:               Pravdivý sen 

Mám rád 
hory 
v zimě a 
lyžování 

Stupeň 3 
zvládnu 
levou 
zadní! 

Pomoc! Spadnu  dolů a 
nikdo mě nenajde!! 
Sbohem světe!!!!  

AaAaA!!Pomoc!! 
Jo to byl sen, tak to 
jdu spát.  

Ahoj Ivo! 

Ahoj Pepo, teď mi volali  
Z nemocnice. Bratranec 
Igor se vyboural na  
lyžích!!! 


