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Saga Afrika  
    
     Dne 8.dubna 2008 navštívili naši školu dva zástupci občanského sdružení Saga Afrika. Položili 
jsme jim za vás pár otázek. 
 

• Co vás p řivedlo do ČR??? 
V roce 1986 jsem přijel za studiem do Ostravy. 
 

• Líbí se vám v ČR? 
Určitě, ale jezdili jsme i jinam…například po Africe, 
Kanadě… 
 

• Jezdíte často po školách s touto besedou 
v ČR, nebo i jiných zemích? 

Ano, jezdím hodně s kolegou po ČR ale i v USA, 
Kanadě a Evropských zemích… 
 

 
 
 

• Jak jste se dostali k této práci? 
Napadlo nás, že tato beseda začne Čechy bavit. Bylo 
to v roce 2001. Začali jsme uvádět programy pro školy 
na Ostravsku v září 2001.  
 

• Stýská se vám po rodné zemi? Kdy jste ji 
navštívil naposledy? 

Určitě. Naposledy v roce 2002, v prosinci. Teď se tam 
chystáme letos o prázdninách… 
 

• Máte rodinu v ČR nebo v Africe?  
Mám sourozence v Africe, ale také bratrance, 
sestřenice…to považuji za svou rodinu! Ženatý nejsem, 
ale u nás se bere jako rodina něco jiného než u vás.  

                                                                           My tím považujeme celou rodnou vesnici…  
 

• Za jak dlouho jste se nau čil česky? 
Pro zahraniční studenty je čeština velmi těžká, potřebujeme k tomu alespoň rok nebo dva roky…a to 
se naučíme pouze ovládat mluvené slovo, nikoli psanou gramatiku. Hodně nám pomáhají jazykové 
školy a komunikace s veřejností. To se pak člověk učí rychleji. =) 
 

• Existuje n ějaký zp ůsob jak m ůžou čeští 
občané pomoci lidem v Africe? 

Velkou pomocí je jistě adopce dětí z Afriky. Třeba 
nedávno se mě jedna paní ptala, co má poslat 
adoptovanému ‚synovi‘. Odpověděl jsem, že je 
možnost posílat cokoli od peněz až po drobné 
dárečky. Děti v Africe jsou rádi za vše, i za nepatrný 
dopis. Vždy najdou způsob, jak si ho přečíst, když to 
oni samotní                                                                        
neumějí. 
 
Na otázky odpovídal Ing. M.Keita 
 
Zajímavost: [balumuna] = radost ☺  

 
Pavlína Martinková 9.A, Sabina Plhalová 9.B 

 



Mňam prima vařečka z Ostrova 
 
 

 
 
 

   Veronika Jirmanová, 7.A 
 
 
 
 
 
 

 

Jarní salát  p. uč. RunštukovéJarní salát  p. uč. RunštukovéJarní salát  p. uč. RunštukovéJarní salát  p. uč. Runštukové                     
Suroviny:Suroviny:Suroviny:Suroviny:    
1 hlávkový salát1 hlávkový salát1 hlávkový salát1 hlávkový salát    
1 svazek ředkviček1 svazek ředkviček1 svazek ředkviček1 svazek ředkviček    
1 okurka1 okurka1 okurka1 okurka    
2 mladé cibulky se zelenou natí2 mladé cibulky se zelenou natí2 mladé cibulky se zelenou natí2 mladé cibulky se zelenou natí    
1 vejce vařené natvrdo1 vejce vařené natvrdo1 vejce vařené natvrdo1 vejce vařené natvrdo    
1 lžíce citrónové  šťávy1 lžíce citrónové  šťávy1 lžíce citrónové  šťávy1 lžíce citrónové  šťávy    
½ l½ l½ l½ lžíce soližíce soližíce soližíce soli    
5 lžic bílého jogurtu nebo zakysané smetany5 lžic bílého jogurtu nebo zakysané smetany5 lžic bílého jogurtu nebo zakysané smetany5 lžic bílého jogurtu nebo zakysané smetany    
pažitka nebo petrželkapažitka nebo petrželkapažitka nebo petrželkapažitka nebo petrželka    
    
Postup:Postup:Postup:Postup:    
                    Všechnu zeleninu dobře Všechnu zeleninu dobře Všechnu zeleninu dobře Všechnu zeleninu dobře omyjeme. Hlávkový salát nakrájíme na hrubší nudle, omyjeme. Hlávkový salát nakrájíme na hrubší nudle, omyjeme. Hlávkový salát nakrájíme na hrubší nudle, omyjeme. Hlávkový salát nakrájíme na hrubší nudle, 
ředkvičky na jemnější nudličky, okurku na kostičky, cibulku i sředkvičky na jemnější nudličky, okurku na kostičky, cibulku i sředkvičky na jemnější nudličky, okurku na kostičky, cibulku i sředkvičky na jemnější nudličky, okurku na kostičky, cibulku i s    natí na kolečka. natí na kolečka. natí na kolečka. natí na kolečka.         
                
                    Osolíme, pokapeme citronem, přelijeme jogurtem. Povrch ozdobíme nadrobno Osolíme, pokapeme citronem, přelijeme jogurtem. Povrch ozdobíme nadrobno Osolíme, pokapeme citronem, přelijeme jogurtem. Povrch ozdobíme nadrobno Osolíme, pokapeme citronem, přelijeme jogurtem. Povrch ozdobíme nadrobno 
nakrájeným vejcem a posypeme nakrájenou nakrájeným vejcem a posypeme nakrájenou nakrájeným vejcem a posypeme nakrájenou nakrájeným vejcem a posypeme nakrájenou pažitkou nebo petrželkou.pažitkou nebo petrželkou.pažitkou nebo petrželkou.pažitkou nebo petrželkou.    
                                                         
Přeji dobrou chuťPřeji dobrou chuťPřeji dobrou chuťPřeji dobrou chuť. 
    
    



   Test žáka Test žáka Test žáka Test žáka OstrovákaOstrovákaOstrovákaOstrováka                                        
  

 

 
 
 
 

Pavel Voltr, 7.A 
 
 
 
 
 

  
1 ) Kolik MB má standardní DVD?  6) Jak se jmenuje nevyšší strom na sv ětě? 

A) 4,7MB  A) Sekvoj vždy zelená 
B) 47 MB   B) Borovice pinie 
C) 470 MB C) Tuje Smaragd             
D) 4700 MB D) Smrk stepilý 
2) Jaký had žije ve výškách až 4 400 m n.m.? 7) Kol ik m ěří nejvyšší strom na sv ětě ? 
A) Kobra královská    A) 30 m    
B) Chřestýš středoamerický B) 50 m 
C) Mamba černá         C) 110 m   
D) Zmije obecná D) 160 m  
3) Jakou má základní pam ěť mobilní telefon 
Sony Ericsson k750i? 

8) Kolika let se až dožívá nejvyšší strom na 
světě ? 

 
A) 6MB   A) až 100 let     
B) 10MB B) až 200 let 
C) 26MB C) až 1000 let    
D) 38MB D) až 2000 let 
4) Kdo zpíval písni čku Freestyler?  9) Jakou barvu srsti má lední medv ěd ? 

 
A) Dronline NG‘s A) bílou 
B) Shagy B) žlutou 
C) Boom funk Mc‘s C) průhlednou 
D) Toby Mac D) našedlou 
5) Jak si říká zpěvák / zp ěvačka která / který se 
jmenuje podle barvy? 

10) Jaký p řišel styl ve výtvarném um ění po 
realismu?  

 
A) Green     A) romantismus      
B) Silver      B) kubismus 
C) Pink    C) naturalismus       
D) Blue D) naivní umění 



VESMÍR 
Orion  

• je nepochybně nejkrásnější a nejvýraznější souhvězdí celé oblohy. Objevuje se v zimě.  

    

 

 

 

 

 

 

 

Velký v ůz 
 

• toto souhvězdí poznáte asi všichni, protože je velice nápadné na obloze. Je součástí velkého 
souhvězdí Velká medvědice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denisa Dostálová, 7.A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Madonna:  Padesáti se nebojím!!!  
                           Londýn  - Zpěvačka Madonna  se 
kulatého výročí, které oslaví letos   16. srpna, nijak 
neděsí. Naopak, chce si ho pořádně užít. Zpěvačka 
chystá na duben nové album Hardy Candy a na své 
padesátiny ohromný večírek. "Všichni kolem mne mi 
pořád připomínají, jaký je padesátka důležitý životní 
mezník, ale já osobně v něm vidím především 
příležitost uspořádat další mejdan." 
 

 
 

� Reese Witherspoonová:  Školní šikana je dobrá v ěc!  
               Hollywood  - Ani se nechce věřit, že by oslňující kráska Reese 
Witherspoonová  (31) mohla být na základní škole malá 
tlustá obrýlená ošklivka, která byla terčem cíleného 
posměchu a kruté šikany. A přeci je to pravda. Nicméně 
hvězda filmu Pravá blondýnka si na svůj krutý úděl z 
dětství nikdy nestěžovala, protože jí to prý pomohlo 
rozvinout vlastní osobnost. Proto si také přeje, aby i její 
dcera a syn zažili na škole pořádnou šikanu. Herečka se 
nechala překvapivě slyšet: "Byla bych ráda, aby Ava a 
Deacon byli terčem šikany od spolužáků. Alespoň by si 
uvědomili, kdo jsou a kam chtějí svůj život směřovat," 
řekla filozoficky o svých dětech, které má s ex-manželem, 
hercem Ryanem Philippem . A dodala: "Jedině šikanou a 
posměchem se naučí přijímat své chyby a dokáží se s nimi vyrovnat. Není 
možné se kvůli všemu hned hroutit," uvedla nekompromisní matka, razící tvrdou 
spartánskou výchovu.  

 
 

� Zac Efron:  V nemocnici  
                  Zac Efron byl odvezen do nemocnice se zánětem 
slepého střeva, doufáme že se brzy uzdraví, aby stihl natáčení 
High School Musical. 
 

 
 

 



� Bown požádal Rihannu o ruku:  

                       Je to pár týdnu co na veřejnost vyplavaly 
informace o možném vztahu Rihanny s Chrisem 
Brownem a hned se objevila ionformace, že 18letý r´n´b 
zpěvák Chris Brown požádal svojí 20letou r´n´b zpěvačku 
Rihannu,která od něj dostala 20karátový prsten. Rihanna 
se zatím oficiálně nevyjádřila,protože si celou věc 
potřebuje promyslet.Z hudební stránky můžeme znát 
Chrise Browna jako zpěváka hitů With You,Kiss Kiss nebo 
Run It.Rihannu dáky hitům Umbrella,Don´t Stop The 
Music nebo Unfaithful.Oba jsou skvělí hudebníci a 
doufám,že jim to vydrží. 

� Bára Munzarová  

Doktorka ze seriálu Ordinace v růžové zahradě Bára Munzarová 
(36) potřebuje neustálou pomoc lékařů! Její zdraví totiž tvrdě 
devastuje oslabená imunita.  

� Iveta Bartošová  

Na 8. dubna pozvala do pražského Mánesa dvě stovky hostů a chce dokázat, 
že se jí podařilo odrazit ode dna. "Nejvíc mi záleží na Arturovi," prohlašuje 
zpěvačka.  
   Dny teď tráví v posilovně a poctivě se snaží shodit 
kila, která v poslední době opět nabrala. Nepije a 
dodržuje zdravý jídelníček. Do budoucna má mnoho 
plánů na to, jak se vrátit do světa showbussinessu.  
    Velkolepá oslava má také udělat definitivní tečku i za 
dohady, zda se zpěvačka nerozhodla nastálo 
přestěhovat do zahraničí. Ty se objevily, když vystoupila 
v Dubaji na luxusním firemním večírku spolu s kouzelnicí Danielou Maxovou a 
pěti slovenskými tanečnicemi a neplánovaně si tu prodloužila pobyt.  

� Jitka Čvančarová  

      Herečka Jitka Čvančarová (29) se opět vrací do Ordinace 
v růžové zahradě 2. Poznává nové kolegy a moc se těší na 
svého seriálového syna Štěpána (1)!  

                                                          

                                                                   Pavla Hušková a  Lucie Hustáková, 7.B 

                                                                                 Použitý zdroj: Internet 



 
 
 
 
  

tentokrát  
s paní u čitelkou Havelkovou 

 
 
Znamení zv ěrokruhu:   Panna 
Barva o čí: Zelenomodrá 
                                                   
 
 
Jste rodilá Jarom ěřačka, nebo jste se sem 
přist ěhovala, pokud ano, odkud?    
Narodila jsem se v Jaroměři, ale od narození 
bydlím v Rasoškách. 
 
 
Byla jste vzornou žákyní nebo pravým 
opakem??? 
Úplně vzorná jsem nebyla, neměla jsem ráda 
matematiku a fyziku. Vždycky mě bavily jazyky. 
Z chování jsem měla, pokud si dobře                        
vzpomínám, jedničku. 

 
Máte nějakého domácího mazlí čka??? 
Mám dva psy, tři kočky a morčátko - takže zvěřinec. Bez zvířátek to zkrátka nejde. 
 
 

Vaše nejoblíben ější kniha, film??? 
Žádnou knihu nečtu dvakrát, ale mým oblíbeným 
spisovatelem je Milan Kundera. Z filmů mám nejraději 
komedie a napínavé detektivky. 
 
 
Vaše oblíbené jídlo, ale taky takové,které byste 
opravdu nesn ědla??? 
Italská kuchyně - to je moje. Miluji špagety, pizzu, mořské 
potvůrky. Nesnáším hrachovou kaši a tlusté maso. 
Nesnědla bych žížalu nebo červa, i když nikdy neříkej 
nikdy… 
 
 
Jaký p ředmět učíte nejrad ěji??? 
Baví mě učit všechny předměty, vždycky záleží na žácích. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Chtěla jste být vždy 
učitelkou,nebo u vás 
vítězilo jiné povolání??? 
Nepamatuji si, že bych někdy 
toužila po tom stát se 
učitelkou. Vždycky jsem si 
říkala, že učitelé mají velmi 
náročné povolání a měla 
jsem pravdu. Vystudovala 
jsem hotelovou školu a 
docela mě bavilo pracovat 
v restauraci. 
 
Váš životní sen??? 
Mám jich spoustu, ale nechci 
je prozrazovat, protože by se 
pak nesplnily. 
 
 
Co s výhrou 10 000 000??? 
Vyměním okna, dám novou fasádu, topení v podlaze po 
celém domě, obměním nábytek,zrekonstruuji koupelnu a 

záchod, dám si na zahradu obrovský bazén se spoustou kytek,pojedu konečně na dovolenou a 
uspořádám velkou zahradní párty pro všechny, kteří přijdou.  
PS:  Kde si můžu ty peníze vyzvednout? 
 
 
Děkuji za příjemnou spolupráci a zapůjčené fotografie.     

 
 
 

 
 

Klára Janečková, 9.A 



Zadáno pro 1. stupe ň 
 

Hledej v p říběhu jarní kv ětiny  
  

Lipánek  
 

Protože se těšil na Lipánka, Petr klíčem otevíral velmi rychle vrata od garáže, aby mohl namalovat 
modře necky. Když je domaloval, dozvěděl se, že tu Lipánek už není. Místo toho uviděl kočku, jak 
s kelímkem v puse o krok ustupuje. Naštval se a na oplátku zahnal kočku až pod bělavé květy jabloně. 
 

                                                                                   Jana Kačerová, 5.A 

 
Křížovka  

1. Kdo v pohádce chtěl sníst Karkulku?  
2. Čím se řeže dříví?  
3. Které zvířátko si nosí svůj domeček?  
4. Dopravní prostředek bez motoru.  
5. Druh lodě, která používá vodu a uhlí. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakub Brožek 8.A 
 

 

Malý testík  
 

1) Co se slaví 1.4.  2) Co můžeme vid ět v dubnu na zahrad ě? 
a) den lásky a) květiny 
b) apríl b) hrušky 
c) velikonoce c) mrkve 
  

3) Doplň:  Březen za kamna  vlezem,duben…   

a) ještě tam budem  

b) už vylezem  

c) do kina půjdem  
 

 
                                                               Jana Kačerová, 5.A , Markéta Záhumenská, 7.A 

                                                               



 

Najdi 6 rozdíl ů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bára Uhlířová, 8.A 

 
Dubnová k řížovka  

 
   

1. Houslový .... 
2. Co nosíme na noze. 
3. Jméno psa 
4. Co přichází po jaru. 
5. Žalud je ........ dubu 
6. Skládá ze slov 
7. Začíná 21.března a kon čí 20. června 
8. Hudební zna čka 
9. Domácí jméno Ivy 
10. Hodnota zboží v korunách 
11. Název písmene M 

 
   

                           Markéta Záhumenská, Jana Nováková  7.A 
 

Koláč 
 

 
 
Maminka upekla koláč, ale neví kolik má každému dát když má 
3 děti. Kolik má každému dát? 

 
 
 
 

Tomáš Smolák, 6.A 

 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

   6.     
   7.     
   8.     
   9.     
   10.     
   11.     



Doplňovačka 
 

 
1. Dolní končetina jinak      
2. Jinak dům      
3. Kvetou na tom květiny      
4. Slaví se to 1.4.      
5. Uslyšíte to v lese (srom)      
6. Název našeho školního časopisu      

 
 
Vyber z pátého slova první písmeno 
Ze třetího třetí písmeno 
Z druhého vyber první písmeno 
Vyber z pátého slova čtvrté písmeno 
Vyber z prvního slova první písmeno  
 
Tajenka:  __ __ __ __ __ 
 
 
 

                                              Jana Kačerová, 5.A, Markéta Záhumenská, 7.A   
 

 
Spočítej kruhy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Martin Smolák, 7.A 

 



Květinová k řížovka  
  
 
1. Bílá květina, která kvete brzy na jaře         
2. Po zimě přichází …….            
3. Květina s trny         
4. Hltavě jíst         
5. Krásně vonící drobná květina         
6. Dívčí oblečení         
 
 

Jana Kačerová, 5.A, Markéta Záhumenská, 7.A   
 
 

 

Najdi 5 rozdíl ů 
 

 
Ondřej Netušil, 5.A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bára Uhlířová, 8.A 



 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. část 
 

Laurin & Klement, Škoda  
Začátky  

Počátky firmy sahají až do roku 1895, kdy začali 
mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement 
vyrábět vlastní jízdní kola pod značkou Slavia. Po kolech 
se na přelomu století dostaly ke slovu motocykly. Teprve 
o 100let později, v roce 1905, vytvořili první automobil 
Laurin & Klement - model Voiturette .                      
 

Mezivále čné období    
Firma vyráběla i těžké užitkové automobily řady MS, které sloužily například jako 
autobusy, vojenská vozidla nebo poštovní vozy. Další doménou firmy se stala 
zemědělská technika, například motorové pluhy. V roce 1924 továrnu zachvátil požár 
a zakladatelé firmy se rozhodli spojit síly se silným partnerem - s plzeňskými 
Škodovými závody (patřícími francouzskému kapitálu), což sice znamenalo záchranu 
automobilky, ale zánik  samostatné továrny L&K. Nové typy automobilů potom nesly 
značku Škoda. Jedním z legendárních modelů historie automobilky je typ Škoda 420 
Popular. Malý vůz, vážící jen 650 kg, vyvinul rychlost přes 80 km/h a spotřeboval 7,5 
litrů benzinu na 100 km, navíc byla jeho cena velmi lidová. Jezdil s ním nejslavnější 
český fotbalový brankář té doby František Plánička a Populary sloužily i jako užitkové 
vozy, sanitky a dodávky.  
 

Významné modely  
Významným modelem historie firmy je Škoda 440 - Spartak, 
představený v roce 1954. Motor o výkonu 40 koní byl 
přepracovanou verzí  typu 1101, ovšem s hliníkovým 
blokem, novým sacím potrubím a karburátorem. Montáží 
většího motoru v roce 1957 vznikla Škoda 445. V Kvasinách 
se vyráběla zdařilá sportovní varianta Škoda 450 se 
stahovací střechou, motorem se dvěma karburátory 
 a výkonem 50 koní. V roce 1959 dostaly všechny osobní škodovky novou přední 
nápravu. Škoda 440 se stala Octavií a 450 se stala Felicií.  
 
Pokračování příště.                                                                   Martin Smolák, 7.A, Tomáš Smolák, 6.A 



minirozhovor  
 

Dnes jsem pro vás připravila minirozhovor s nejlepší mladší žákyní kraje ve volejbale Pavlou 
Huškovou, která navštěvuje třídu 7.B. 
  
Pájo, kolik let už hraješ volejbal? 
Hraji již 1,2,3…hmm již 8let s tím, že první dva roky jsme se zaměřovali hodně na gymnastiku. 
 
Kolik máš doma medailí? 
Dvě a třetí brzy dostanu, mám i jeden pohár za ocenění nejlepší mladší žákyně kraje. 
 
Baví tě volejbal? 
Docela mě baví, jen by mě potěšilo kdybych byla trochu více 
chválena. 
 
Podporuje tě rodina? 
Ano, moc bez podpory mé rodiny bych neměla takovéto 
výsledky. 
 

 
Jak často trénuješ? 
Trénink máme 3x týdně + o prázdninách soustředění. 
 
Hraje nebo hrál volejbal někdo z tvé rodiny, 
Ano, moje sestra hrála dva roky před tím, než odletěla do Ameriky. 
 
Jaké tajemství spočívá ve tvých úspěších? 
Ve spolupráci s mými  spoluhráčkami: Silvou Faltusovou, Andrejkou 
Koláčnou, Andrejkou Hejčlovou, Míšou Klepsovou, Luckou 
Mikulkovou, Magdou Pecháčkovou, Andrejkou Kasenčákovou, Ančou 
Milerovou, Sísou Hejzlarovou a paní trenérkou Kamilou Havrdovou. 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                         
                                                                                                                            

 
Lucie  Hustáková, 7.B 



 

 
 

 
Čtvrtá Část  

Elektronika pro druhý stupeň-frekvence 
 

Literatura  

Heinrich Rudolf Hertz  

 

 

 

 

 

Narozen: 22. 2. 1857 

Zemřel: 1. 1. 1894 

        Německý fyzik Heinrich Rudolf Hertz  se narodil 22. února 1854 v Hamburku 
v rodině právníka. V mládí si oblíbil sestrojování různých přístrojů v rodinné dílně.          

        Svá studia začal Hertz na univerzitě v Mnichově. Záhy přestoupil na univerzitu 
do Berlína, kde získal titul doktora filozofie (magna cum laude). 

        V Berlíně byl Hertz asistentem H. von Helmholze. V roce 1883 začal  přednášet 
teoretickou fyziku na univerzitě v Kielu. V roce 1885 byl Heinrich Rudolf Hertz 
jmenován profesorem fyziky na polytechnice v Karlsruhe. 

Heinrich Rudolf Hertz - podpis 

 



V roce 1886 se Hertz oženil s Elizabeth Dollovou, dcerou profesora z Karlsruhe. 

1889 - profesor fyziky na univerzit v Bonnu . 

Elektromagnetické vlny  

Heinrich Rudolf Hertz aplikoval Maxwelovy  teorie na tvorbu a příjem rádiových vln 
(1886-1889). Jako první experimentáln ě prokázal existenci elektromagnetických 
vln.  

 

Přístroje pro experimenty s přenosem 
elektromagnetických vln 

Heinrich Hertz dokázal, že se elektromagnetické 
vlny, šířící se rychlostí světla, mohou odrážet, 
lámat a polarizovat jako světlo. Jeho 
experimenty vedly k vývoji rozhlasu, televize a 
radaru. 

Fotoelektrický jev  

Heinrich Rudolf Hertz objevil v roce 1887 fotoelektrický jev.  Při pokusech 
s vytvářením a detekcí elektromagnetických vln pomocí jiskřiště pozoroval, že 
ultrafialové záření dopadající na jiskřiště ulehčuje přeskok jisker. V roce 1905 objasnil 
Albert Einstein  vnější fotoelektrický jev  (Nobelova cena  1921) - uplatnil 
Planckovu  hypotézu, že světlo má kvantový charakter. 

Jako uznání jeho práce byla jednotka frekvence (cyklus 
za sekundu) pojmenovaná hertz.-zkratka-(Hz). 

 

Heinrich Rudolf Hertz - hrob na hřbitově Ohlsdorfer, 
Hamburk  

Heinrich Rudolf Hertz zemřel 1. ledna 1894 v Bonnu. 

 
Martin Smolák, 7.A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beseda o kriminalitě mládeže 
 

 
     Druhý stupeň naší školy byl 10.4.2008 na besedě o Kriminalitě 
mládeže, jenž uváděl reportér pořadu Na vlastní oči Josef Klíma. 
 
     Vyslechli jsme spoustu zajímavých příběhů ze života našich 
vrstevníků, které ač začaly nevinně, skončily tragicky. Myslíme, že 
všichni žáci si z této besedy odnesli poučení, jak se chovat 
v případě, že se sami dostanou do podobných mezních situací. Pan 
Klíma zdůraznil, že se o sebe nikdo nedokáže postarat sám, 
protože náš stát je jako džungle.  
 
      My jsme se za ním vydali s otázkami, ale pro nedostatek času 
nám stihl odpovědět jen na dvě. 

 
 
      Bojíte se p ři své práci o svou bezpe čnost?  
 
      Nebojím se, ale je pravda, že dostáváme výhružné dopisy. 
Jednou jsem musel mít ochranku, ale pouze na tři týdny. 
 
      Vyhledáváte si p řípady sám nebo vám je n ěkdo tzv. 
,,donáší“?  
 
      Většina případů se k nám dostane z podsvětí, ale anonymně. 
Tito lidé se tímto způsobem chtějí často někomu pomstít. Ale nějaké 
případy si vyhledáváme sami. Jsou to ty méně závažné, ale 
zajímavé. =) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabina Plhalová, 9.B, Pavlína Martinková, 9.A 

 



Dubnové pranostiky 
 
Jaký duben – takový říjen. 
 
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví. 
 
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu. 
 
Strojí- li duben bláznovské hody, bývají sena plné komory. 
 
Ozývá- li se v dubnu hrom, bojí se více mrazu strom. 
 
Duben přichází čistý jako panna a odchází špinavý jak sviňa. 
 
Až přijde duben ještě za kamny budem. 
 
Dobrý duben – špatný květen. 
 
Duben – apríl popleten mráz se chystá na květen. 
 
Na mokrý duben – jasný červen. 
 
Pánská láska a sníh dubnový za mnoho nestojí.  
 
O déšť, který v dubnu rosí, nech ať každý snažně prosí. 
 
 

Dubnový kalendář 
 
1. duben 
Prší- li na prvního dubna, bude mokrý květen. 
 
5. duben 
Na svatého Vincence nalévají se na stromech pupence. 
 
6. duben 
Na svatého Celestina nemáš– li, sedláčku zaseto, je to tvoje vina. 
 
24. duben 
Svatý Jiří den rozšíří. 
Příjde- li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře. 
Schovává- li se na svatého Jiří vrána do žita, požehnané léto k nám 
pak zavítá. 
Do svatého Jiří tráva neroste, kdyby ji kleštěma tahal, a po něm roste, 
kdyby jí palicí zatloukal. 
Na svatého Jiří vylézají ze země hadi a štíři. 
Co do svatého Jiří vyroste, po něm pomrzne. 
 
25. duben 
Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm. 
Na svatého Marka deštivo, sedm týdnů blátivo. 

 
 

Markéta Jonešová, 5.A, Markéta Záhumenská, 7.A 
 
 
 
 



 
 
 

                                      

 
 
 
 

 

Příběh pro druhý stupe ň 

 
     Jmenuji se Klára, byla jsem jedináček do svých 8 let, pak se mojí mamce narodili dvojčata 
Adam a Ondra. Myslela jsem že mít další sourozence bude dobré, ale velice jsem se mýlila. 
Bratři v noci pořád brečí a já měla zrovna pokoj vedle ložnice. Mělo to však výhodu, tatínek 
slíbil, že se budeme stěhovat do nového domu. Maminka byla proti, jak to bude probíhat, 
když jsou bratři tak malí. Otec řekl, že vše zařídí.  
 
     Oslavila jsem desáté narozeniny a za týden budu spát v novém. Hold tatínkové nemusí 
vždy držet slib. Maminka je na prášky z bratrů. Adam ještě pořád neuměl na nočník ani na 
záchod a Ondra tahal mou perskou kočku za ocas. Hold všichni z naší rodiny nebyli od 
malička geniální. 
 
     Je mi už 12. S bratry chodíme na vycházky ještě s mou kamarádkou Kikinou. Hrajeme si 
s bratry nejčastěji na honěnou, ale Ondra je nerad chycen tak se radši pere s Adamem. Ve 
školce neposlouchají paní učitelku Magdu ani Radku, jen se smějí, perou a taky 
pošťuchujou. Nechápu, že je to pořád baví.  
 
     Už mi je 14. Moji malí bráškové jdou zítra do školy. Jsem zvědavá, jak je to tam bude 
bavit. Je to výhoda, mít ve škole mladší sourozence. Dají se na ně balit kluci. Jednoduše 
řečeno „ať už je září“. 

                     
                                                                        Klára     

 
 
 
 
                                              
 
 
 

 
 
 

                                                                                     
 

                                                                                     Pavla Hušková, 7.B 
 



 

HRDINOVÉ PAJDA A MAJDA  
 
 
 

     Byl úplně normální den. Sabinka šla nakoupit, ale cestou ji stihla bouřka a pršelo. Nakoupila podle lístku, který jí 
dala maminka. Když šla zpátky,  už přestalo  pršet, a tak se šla podívat do lesa.  Maminka ji upozorňovala, že ve 
zprávách říkali, že se zvýšila kriminalita a pytláci řádí po všech lesích ČR. Sabinka ji jako vždy ujišťovala, že si dá 
pozor. Ale cestou na to úplně zapomněla.  
 

     Jak šla lesem,  zničehonic uslyšela  výstřel. Rozběhla se za ním.  Když doběhla na palouček,  uviděla 
podivného pána, co puškou míří na srnku. Pán si Sabinky zatím nevšiml. Sabinka se vyřítila rovnou před srnu a 
ječela na toho pána: „Nestřílejte na tu srnu, vždyť vám nic neudělala.“ Srna utekla.  Pytlák se na Sabinku hrozně 
naštval, popadl Sabinku do pytle místo srny a utíkal ke svému autu. Sabinka volala o pomoc, ale nikdo ji neslyšel. 
V lese  totiž kvůli předchozí bouřce nikdo nebyl. Pytlák odvezl Sabinku kdovíkam. Cesta byla dlouhá, v pytli byla 
tma a Sabince se špatně dýchalo.  Najednou se auto zastavilo. Otevřely se dveře.  Pytlák Sabinku odnesl do 
stodoly a rozvázal pytel. Sabinka brečela. Když na něj na palouku křičela, neuvědomovala si, co se může stát. 
Pytlák jí však nechtěl ublížit, ale už měl promyšleno,  že  až  ukážou v televizi, co se stalo, odvede ji na policii, že ji 
našel v lese a bude žádat nálezné. Šel si zapnout televizi, ale nic o zmizelém dítěti tam nebylo.  
 

     Doma Sabinku už vyhlíželi. Maminka o ni měla strach, protože si uvědomovala, že Sabinka v 13.00 odešla na 
nákup a ještě se nevrátila. Tatínek ji však uklidňoval, že do šesti večer si vždy hraje s kamarádkami, Pajdou a 
Majdou. Pajda s Majdou, které všechno slyšely, se rozhodly , že ji najdou. Druhý den už se o Sabince dozvěděla 
policie. Sabinka se však, co se jídla týče, měla dobře. Pytlák  jí totiž každý den upekl divoké prase, které zabil 
v lese. Sabinka však v duchu litovala, že si na nákupy nebere mobil. Bylo ji líto maminky, tatínka a Majdy s Pajdou, 
protože věděla, jaký o ni mají strach.  
 
     Majda s Pajdou šly po Sabinčině stopě. Už byly skoro na místě,  když si Pajda vrazila trn do tlapky.  Majda ji ho 
ale vytrhla, a tak nic nebránilo v cestě. Pajda s Majdou vesele pokračovaly dál.  Pomalu se stmívalo, a tak si Majda 
s Pajdou šly lehnout.  Ráno se probudily do krásného slunečného dne.  Pajda najednou zavětřila. Konečně našly 
stodolu, do které Sabinku pytlák zavřel. Dokonce už slyšely Sabinčin pláč. Vydaly se do stodoly, ale byla 
zaklapnutá závora. Najednou uslyšely kroky. Schovaly se a viděly, jak jde pytlák dát Sabince najíst. Sabinka 
uslyšela, jak nějaký pes potichu zakňučel. Okamžitě poznala, že je to Pajda. Ihned začala přemýšlet, jak by se 
dostala ven. A pak jí bleskl hlavou nápad. Hned jak pytlák otevřel dveře, Sabinka už stála u dveří s pytlem a 
provazem. Pajda a Majda ihned pochopily,  co chce udělat a vrhly se na pytláka. Pajda se mu zakousla do nohy a 
Majda ho škrábala po celém těle. Sabinka nečekala a hodila na pytláka pytel. Hbitě ho zavázala uzlem, který se 
naučila na táboře. Rychle vyběhla ven a začala společně se zvířátky hledat cestu domů. Doma byli cobydup.  
 

     Když je maminka spatřila, rozbrečela se radostí. Zavolala na tatínka a ten měl takovou radost, že šel koupit 
šampáňo. Teď už zbývalo poslední. Najít pytláka. Policie nejdřív Sabinku vyzpovídala, a pak se s ní vydali do 
pytlákova domu.  Pytláka našli v pytli ve stodole a ihned ho zatkli. Sabinka doma vše vyprávěla a slíbila, že už 
nikdy nebude zachraňovat lesní zvěř před pytláky. Největší odměnu však dostaly Majda s Pajdou. Celý týden 
dostávaly jejich neoblíbenější jídla a do krámu už chodily pořád s ní. Sabinka lesní zvěř opravdu radši nikdy 
nezachraňovala. 

Alena Čechová, Lucie Nováková, 5.A  



 
,  
 

 

 

     Christopher Lloyd se narodil 30. dubna 1982 ve městě New 
Carrollton, které leží na východě Spojených států. 
 
     Jelikož bydlel v ghettu Jamaica Queens, nemohlo chybět ani pár 
strastiplných akcí. Ne že by se jim vyhýbal, ale nedá se ani říct, že by je 
vyhledával. Párkrát si prý zažil, jak se utíká před smrtí. Po dochození 
základní školy nastoupil na školu střední, avšak odtud ho vyhodili hned 
v prvním ročníku. S neúspěchy a úspěchy se musel vyrovnávat i ve 
sféře mezilidských vztahů: co se týče strany rodiny od matky, tam byl 
vždy považován za takovou černou ovci, zato v otcovi rodině si ho 
každý vychvaloval a mluvilo se o něm jen v tom nejlepším. 
 
     Maje pouze základní vzdělání, jako další cestu za obživou, a 
dokonce i slávou viděl rap. Začal nahrávat mixtapy a jako 
undergroundový raper se začal prosazovat pod pseudonymy Lloyd 
Banks, The Boy Wonder, The Rap LeBron James, Blue Hefner, Gang 
Green a New Diamonds, nicméně uspěl až ten první, tedy ten převzatý 
po dědečkovi 
 
     Jméno Lloyd Banks se lidem dostalo do podvědomí až v roce 2002, 
kdy společně s G-Unit crew, do které vstoupil, vydává sérii úspěšných 
mixtapů - Guess Who's Back, 50 Cent is the Future a No Mercy, No Fear.. 
     S těmito mixtapy se zalíbil nejednomu hip hopovému producentovi. Nejvíce se ale o jeho zviditelnění zasloužili 
Eminem a Dr. Dre. Ty si je totiž upsali pod svůj label. Jako prvního samozřejmě zviditelnili 50 Centa, který byl 

´´šéfem´´ jejich crew. Nicméně ani Lloyd 
Banks nezůstal nikterak pozadu. Objevil 
se ve videoklipu k megasinglu In Da Club, 
který dobýval hitparády více než půl roku, 
a také ve spustě dalších věcích, 
spojených s 50 Centem. 
 
   Ač už je kvůli G-Unit a jejich albu Beg 
for Mercy poměrně známá tvář, pořád 
nevydal svoje sólové album. To se však 
mění v červnu 2004, kdy vydává Hunger 
for More. Ihned první singl On Fire se 
dočkává úspěchu, ale i celá deska 
zaznamená vysokou prodejnost. No 
řekněte, také byste na své debutové 
desce chtěli mít jména jako Snoop Dogg, 
Eminem nebo Nate Dogg? 
 
   V roce 2006 vydává další album Rotten 
Apple. Nechává si vytetovat svoje Rotten 

Apple na záda a objasňuje, proč se styl jeho alba nese ve stylu New Yorku a proč ho hlavně pojmenoval Rotten 
Apple (Shnilý jablko). Na albu, jež vychází na 10. října, je opět mnoho slavných hostů, například Mobb Deep, 
8Ball, Rakim a jiní. 
 
     Pokud jste zjistili, kolik je vlastně Lloydu Banksovi let, jistě musíte uznat, že za tu dobu dosáhl toho, co  
se mnohým nepodaří ani za celou kariéru. Nejdříve je nespokojený se svým "úspěchem", a proto Hunger  
for More (hlad pro větší část), a teď mu nestačí New York, a tak to může být takový Rotten Apple. 
 

 
 

Pavlína Martinková 9.A, Sabina Plhalová 9.B 
 
 



Řešení hádanek  
 

Str. 4:   
Test žáka Ostrováka: 1d, 2d, 3d, 4c, 5c, 6a, 7c, 8d, 9c, 10a 
 
Str. 10:   
Hledej v p říběhu jarní kv ětiny: petrklíč, modřenec, tulipán, krokus, podběl 
Křížovka:  liška 
Malý testík:  1b, 2a, 3a 
 
Str. 11:  
Najdi 6 rozdíl ů:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dubnová k řížovka:  čarodějnice 
Koláč: každému dá 1 třetinu 
 
Str. 12:  
Doplňovačka:  duben 
Spočítej kruhy:  5 
 
Str. 13:  
Květinová k řížovka:  narcis 
Najdi 5 rozdíl ů: úsměv, ptáček, kameny na studni, plot, taška na střeše 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Str. 24:  1. srneček, 2. ježek, 3.zajíček, 4.šnek, 5.myš, 6.datel, 7.ptáček, 8.pavouk, 9.veverka,  
             10.motýl, 11.motýl, 12.vážka, 13.sova, 14.ještěrka 
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Najdi na tomto obrázku 14 zví řátek . 
 

 
 
 

Bára Uhlířová, 8.A☺ 


