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Hezký podzim ! 



  

 

Víte, že 
 
 

 
Alicia Keys možná v Praze zazpívá 
i bondovku!  
 
Alicia Keys se svým fanouškům představí již 12.října v Praze! 
Kromě svých hitů zazpívá i píseň, kterou natočila k filmu James 
Bond!  

 

 
Jan Saudek se žení!!! 

 
Milovník žen a kontroverzní umělec Jan Saudek (73) se podle 
svých slov bude znovu ženit. Příští rok udělá z přítelkyně Pavly 
Hodkové (29) svoji ženu. Co na to samotná Pavla? A co na celou 
záležitost říká budoucí nevěsta? „Jan toho napovídá. O svatbě 
mluví už dlouho a jestli to bude příští rok, to uvidíme," usmála se 
Pavla. 

 
              

 
Místo šat ů papír!!                                                                                                           
 
Krásky z České Miss se účastnily netradiční módní přehlídky. 
Navlékly na sebe kousky z obalových materiálů, ve kterých 
uspořádaly módní přehlídku.  
 
 

 
                                                                              

                                                                                                

 

 

 

 

Veronika Gildeinová, 7.A 
 
 



  

 

                                      
 

 
 
 
 

 

Čeho se všichni u skvělých her bojíme? No přece krátké herní doby. Bojíme se 
oprávněně, protože za nějakých 6-7 hodin se na střední obtížnost dostanete do konce.  
O to víc to bolí, že na konci je akce opravdu 
intenzivní a budete jistě jako já křičet ještě, ještě!  
 

Jako by nás autoři už dopředu slyšeli, to se vám 
nakonec vyplní, i když jen v omezené míře. 
Odemkne se vám totiž Arcade mod, v kterém si 
budete moci zahrát kterýkoli z již odehraných 
levelů.  
 

Funguje to tak, že na každý máte určitý, předem 
stanovený čas, celkem 3 životy a podle toho jak přesně a v jakém počtu střílíte nepřátele, 
dostáváte body. De facto si můžete celou hru zopakovat ještě jednou a to úplně jinak. 
Výborný nápad, který se jen tak nevidí. Po vizuální stránce vypadá CoD4 dokonale 
a těžko si dnes můžete, vedle dema Crysis, zahrát lépe vypadající hru. Celé prostředí 
navíc působí komplexním dojmem a evidentně muselo někomu dát velkou práci. Nějaké 
další popisy by byly jen nošením dříví do lesa, stačí když si prohlédnete zdejší kolekci 
obrázků. Nic ovšem není zadarmo, takže pokud si chcete CoD4 vychutnat naplno, 
připravte si pořádné dělo.  
 

V některých okamžicích počet snímků klesal až         
k hodnotě 20, což už je na hranici hratelnosti, na 
druhou stranu to bylo jen párkrát. Překvapivě 
nejnáročnější prostředí bylo to při tichých 
misích, třeba hned v té úvodní na Ukrajině. Po většinu 
hry se však počet snímků držel u hodnoty 40-50 za 
vteřinu a víc. ..  
 

V podstatě po celou dobu hraní nejste nikdy na bojišti 
sami, vždy je k dispozici minimálně jeden další 

spojenecký voják. To vznáší obrovské nároky na zpracování umělé inteligence a musím 
uznale říct, že autoři odvedli výbornou práci. To stejné můžu prohlásit i o nepřátelích, i 
když tady už narazíte na jisté hranice. Ti se sice kryjí za překážkami, utečou před 
granátem atd., ale že by se třeba přeskupili a dali se na hromadný útok apod., to ne. Je 
vidět, že každý útočník má dopředu danou nějakou roli - odtud budeš útočit, sem 
poběžíš atd., ale na první pohled to působí přirozeně a při hraní si to ani neuvědomíte.  
 

Dostalo se i na "psí miláčky", kte ří ovšem na mazlení nemají moc náladu, pokud se 
zrovna nejedná o vaši svalovinu. Jsou velmi rychlí a pokud útočí ve větším počtu, i 
velmi nebezpeční soupeři. I když už vás ale porazí na zem, nic ještě není ztraceno. I 
tehdy se můžete bránit a efektním trhnutím psovi zlomit vaz. I to přispívá značnou 
měrou k uvěřitelné atmosféře a musím prohlásit, že z hlediska spolupráce s dalšími 
postavami, máme co do činění s nejlepším zpracováním umělé inteligence v současných 
hrách.  

Martin Lášek, 7.A 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
Jednoho dne (někdy ve druhé třídě) jsem se rozhodla, že půjdu  
na osmileté gymnázium. Nevěděla jsem totiž, co to obnáší. Dalo by 
se říct, že jsem to plácla jen tak do větru. Naši to ovšem vzali 
vážně.  
 
Uplynuly tři roky, nadešel den D a já jsem se vypravila ke gymplu. Všechno proběhlo 
dobře. Došla jsem do třídy, přišla nějaká paní a rozdala nám papíry. Byly to přijímací 
zkoušky. Nejprve jsme dělali test s názvem Obecné studijní předpoklady, potom 
Matematiku a nakonec Český jazyk. Celkem jsme do toho koukali dlouhé tři hodiny. 
Úplně vynervovaná jsem šla na oběd. Odpoledne volala mamka, že mě vzali. A co 
víc, skončila jsem čtvrtá! Já i naši jsme měli radost.  
 
A prvního září jsem nastoupila. Měla jsem pocit, že škola je vlastně jeden velký 
labyrint. První týden jsem nemohla nic najít a těch nových věcí. Noví učitelé, nové 
předměty, 21 učebnic. Po čtrnácti dnech jsem si zvykla. Už jsou to známí učitelé  
a známé předměty.  
 
Všem, kteří se rozhodli zkusit své štěstí, přeji úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. 
Ať se vám daří, alespoň jako mně.  
 

Všechny Ostrováky zdraví Jáňa Kačerová z primy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Kačerová, prima, Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř 
bývalá žákyně ZŠ Na Ostrově 



  

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protože jste projevili zájem,otvíráme novou rubriku IQčka . Chcete něco prodat nebo koupit či někomu 
přes IQčko dát? Máte možnost. IQčko to zařídí… 
 
Jak na to? Své inteligentní inzeráty v tištěné podobě noste redaktorce IQčka  
Nikole Plačkové do 8.B.Vtipálkům doporučujeme, aby si své ostrovácké vtipy  nechali na nudné 
hodiny . Děkujeme za pochopení!!! 
 
 

Nabízím osmáka (zvíře). KNabízím osmáka (zvíře). KNabízím osmáka (zvíře). KNabízím osmáka (zvíře). K    odebrání ihned. Klidně zdarma.odebrání ihned. Klidně zdarma.odebrání ihned. Klidně zdarma.odebrání ihned. Klidně zdarma.    

NEONEONEONEO    

 
 
 

    Nechci  už být sama doma, proto bych ráda koupila domácího mazlíčka.Nejlépe 
jorširského   teriéra. S nabídkou se obratte na MOJI značku  

NOJA  
 
 
 
 
   Ráda vyrobím ruční náramky Přátelství.Neměli byste zájem si nějaký koupit? 
Cena jednoho náramku je přibližně 15 Kč. Zájemci se mohou hlásit na značku   

JIVR  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nikola Plačková, 8.B 
 
 



  

 

Zadáno pro 1. stupe ň 
 

Podzimní k řížovka  
 

Rostou na podzim v lese             
Strom kterému rostou šišky nahoru             
Je to období po podzimu             
Strom, který má úzké, dlouhé šišky směrem dolů             
Jaký může být podzim(přídavné jméno)             
             
Den v týdnu             
Pták, který tu zůstává na zimu             
Listnatý strom             
Má bílo-černou kůru             
Třese se jako -----!             
Strom, kterému opadá jehličí             

 
 
                                                                                   Jana Kačerová, prima, Martin Smolák, 8.A   
 
 
 

Namaluj jedním tahem dome ček 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 Martin Plačko 5.A, Jana Nováková 8.A       
 
 

 

Rozlušti tyto podzimní rébusy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jana Kačerová, prima                                                                                                                                                                                                              



  

 

                                                           Doplňovačka 
 
 

 
 
 
 

 
                   
 
 
 
 
     

                                                                                 
 
 

Martin Plačko 5.A, Nikola Plačková 8.B. 
 

 
 

 
 
 
Baví se dva žáci z 2.A Na Ostrově: 

- Jak se cítíš po prázdninách ve škole? 
- ………………………………………. 
-  

Odpov ěď nalezneš po vylušt ění  podzimky . 
 

 
1) Co nejčastěji d ěláme na podzim?  5) Jaké barvy vidíme na podzim nej častěji na 

stromech?  
a) chodíme se koupat    L a) žlutou, červenou, zelenou        L 
b) lyžujeme                    P b) žlutou, modrou, zelenou          N 
c) pouštíme draky          S c) šedivou, zelenou, červenou     J 
2) Jaké ovoce roste na podzim?  6) Kdo slaví svátek 26. zá ří? 
a) broskve                       A a) Darina                            B 
b) jablka                          K b) Adéla                             R 
c) jahody                         N c) Andrea                           E 
3) Jaké po časí je pro podzim typické?  7) Co k podzimu nepat ří? 
a) slunečno, teplo          T a) barevné listí             . 
b) zima, sníh                   O b) kvetení květin          ! 
c) chladno, deštivo        V c) sklízení jablek          ? 
4) Kdy podle kalendá ře začíná podzim?   
a) 23. září                         Ě  
b) 1. září                           S  
c)  21. září                        E  

 
Tajenka___________                                                                                        

  
 

Markéta Záhumenská, 8.A 

      CHROCHTÁ TO …  
       ZVÍŘE PODOBNÉ ČLOVĚKU 

      BARÁK 

      ROČNÍ OBDOBÍ 

      DÍVČÍ JMÉNO 

      ZIMA 

      HONZA 

      SAMOHLÁSKA 

      OTEC 

      PLANETA 



  

 

  
 

 

 

 

tentokrát  
s paní u čitelkou Jitkou Samkovou 

 

 
Znamení zv ěrokruhu : vodnář                                        
Oblíbená barva:  modrá 
Barva o čí: modrá 
 
• Jste rodilá Jarom ěřačka ?  
 

Bydlím v Jasenné. 
 
 
• Byla jste vzornou žákyní nebo pravým opakem?      
 

Na základní škole jsem byla vzornou žákyní, na střední škole ne přímo 

vzornou, ale učila jsem se docela dobře. 
 
 
 
• Máte nějaký životní sen? 
 
Zdraví, štěstí a spokojenost pro naši rodinu, přátele. 
 
 
• Nejoblíben ější kniha, film? 
 
Nemám konkrétní  oblíbenou knihu 
ani film; ráda si občas přečtu 
autobiografii a v televizi mám ráda 
české komedie.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vaše oblíbené jídlo?                                    
 
Minutky z kuřecího masa, hranolky. 
 



  

 

• Je pro vaše d ěti výhodou, že jste u čitelka nebo naopak?  
 
             Zatím nemohu posoudit, učím teprve chvíli. 
 
 

• Co byste d ělala s výhrou 10 000 000 K č?  
 
             Část peněz bych věnovala na vylepšení bydlení, část na 
pěknou dovolenou a zbytek lidem, kteří peníze opravdu potřebují 
 
 

 
 
 
 

• Chtěla jste být vždycky 
učitelkou nebo u Vás vít ězilo i jiné 
povolání?  
 
             Už na 1. stupni ZŠ jsem se rozhodla pro učitelství, od 15 let 
jezdím s dětmi na letní tábory a podobné akce, věnuji se dětem. 
 
 

• Jídlo které byste opravdu nesn ědla?  
 
              Vnitřnosti. 
 
 
 
 

 

• Jaký byl váš oblíbeny p ředmět ve škole? 
 
             Přírodopis. 
 
 
• Máte nějakého domácího mazlí čka? 
 
             Dvě vodní želvy. 
 
 

•        Co ve volném čase ráda d ěláte?  
 
              Věnuji se rodině – rádi plaveme, jezdíme na výlety. Dále chodím na aerobic. 

 
 
Děkuji za příjemnou spolupráci a za zapůjčené fotografie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lucie Hustáková, 7.B 



  

 

minirozhovor 
 
 
Šárku Lázničkovou z 9.A možná znáte. Ale co už asi nevíte, že 
Šárka se zúčastnila  soutěže v ruském jazyce a uspěla. Jela za 
odměnu na velký výlet do Ruska. A jak to všechno začalo? 
 
Šárka vypráví: 
,,Za nádhernou exkurzi po části Ruska vděčím paní učitelce 
Žáčkové, která mě jako učitelka na ruštinu velmi dobře naučila 
tento jazyk. Díky ní jsem se na soutěž nemusela vůbec 
připravovat. O soutěži jsem zpočátku nevěděla, protože mě tam 
paní učitelka přihlásila bez mého vědomí, ale jsem za to ráda. 
Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: mladší a starší žáci. Já 
jsem patřila mezi ty mladší. Soutěže se zúčastnili žáci z Ostrova a gymnázia. Zájezd vyhrálo celkem 
osm lidí, z toho sedm z gymnázia a já jediná ze ZŠ Na Ostrově,“ končí Šárka. Mě ale zajímaly další 
podrobnosti ze zájezdu. Zeptala jsem se, proto za vás. 
  

• Která místa jste navštívili? 
Bylo jich víc, ale pamatuji si jen Moskvu a Myškin ,smích… 
 

• Jaká byla cesta a jaké bylo ubytování? 
Letěla jsem poprvé, takže to bylo úžasný. Když jsme přiletěli do Ruska, ihned pro nás přijel 
řidič s minibusem, kterého jsme měli po celou dobu pobytu. Za ten týden, co jsme byli 
v Rusku, jsme vystřídali 4 hotely. Všechno bylo úplně luxusní. 
 

• A co jídlo? 
Byla to totální přejídačka.. Měli jsme snídaně, obědy a večeře a všechno bylo nejmíň o pěti 
chodech, takže jsem ztloustla o čtyři kila,smích…a ještě ke všemu jsme si všichni přivezli 
tašku sušenek a různých dobrot. 
 

• Jak si zapadla do kolektivu? 
Nejdřív jsem se strašně bála, jaké to 
všechno bude, ale hned první den jsem se 
začala se všemi bavit. Všichni byli strašně 
kamarádští, takže nebyl žádný problém. 
Ke konci už jsme byli jedna velká parta a 
užili jsme si spolu hodně legrace… 
 

• Kde se ti nejvíce líbilo? 
Jednoznačně nejlepší byla Moskva. Na 
mrtvého bílého Lenina fakt nikdy 
nezapomenu…smích…fakt 
nezapomenutelný zážitek. 
 

• Líbili se ti Rusové? 
SMÍCH…ale šlo to, s některými jsem se dokonce bavila. Mají tam ale strašný styl oblékání. 
 

• Co říkáš na ruskou kulturu? 
Všechno mě to tam přijde strašně zaostalé. Na vesnicích je špína, chatrče v rozkladu a velká 
spousta bezdomovců. Ale zase na druhé straně ve městech je všechno hezké, upravené, 
hlavně Moskva mě oslnila nejvíc. 
Jestli chcete mít podobné zážitky, pilně se učte cizí jazyk a přihlaste se do soutěže. 
 

             Děkuji za rozhovor. 
 
 

Denisa Dostálová, 8.A 

 



  

 

LETEM SVĚTEM  
ANEB 

KAM M ŮŽETE JET NA PRÁZDNINY 
                          

FRANCIE 
 

Počet obyvatel: 60 180 529 
Hlavní město: Paříž 
Rozloha: 547 030 km2 
Měna: Euro 
Prezident: Nicolas Sarkozy 
 
 

Francie je spojena s Velkou Británií 
podmořským tunelem. Stavba 
Eurotunelu trvala sedm let. Jízda 
tunelem trvá 35 minut, celková doba 
nutná ke zdolání vzdálenosti mezi 
Londýnem a Paříží se tak zkrátila na 
tři hodiny. 

                                                                                                                                             
Eiffelova v ěž - dominanta Pa říže 

 
      
 
     
 
 
 
                    
 
                                                

 
 

Eurotunel 
Markéta Jonešová, 6.A     



  

 

 

 
Tomáš Hampl  ze 7.C ZŠ  
Na Ostrově vyhrál soutěž Hvězda školy, 
kterou vyhlásilo Rádio Černá Hora!!!  
 

Soutěž vyhlásili na Rádiu Černá Hora 
28.8..2008. Přihlásit  se do soutěže bylo možné 
pomocí registrační SMS během dne. 
 

Losování proběhlo 29.8.2008. Z rádia se 
Tomášovi ozvali telefonicky v deset hodin ráno. 
Oznámili mu, že se dostává do užšího výběru. 
Půl hodiny poté zbyli ve výběru 3 soutěžící, ze 
kterých vylosovali vítěze. K velké Tomášov ě 
radosti se jim stal práv ě on!!! 
 

1. září odvezli Tomáše do školy firemním autem 
Radia Černá Hora. Před školu rozdávali všem 
žákům skvělou snídani – čerstvé koblihy. Celá 
třída 7.C potom dostala triko Rádia Černé Hory, 
klíčenku a sladkosti. 

 
 
 

 
 
 
 

Veronika Jirmanová, 8.A 



  

 

     
                                                             

 
 
 

 
Jsi v ůdčí typ?  

 
 
1. Kdybys m ěl/a na starosti skupinový projekt, jak bys to ud ělal/a???  
a) všechno bys udělal/a sama,protože to ostatní neumí udělat jako ty 
b) rozdělil/a bys práci podle toho,co ostatním jde a na co jsou dobří 
c) celou hodinu bys nic nedělal/a a ostatní bys v tom nechala 

 
 

2. Jak se ti pracuje s lidmi, kte ří pocházejí z jiného prost ředí než ty??  
a) máš pocit  že  je ten jiný člověk více nadřazený nebo méněcenný 
b) zajímá tě jejich názor na věc  
c) zdají se ti nepříjemní 
 
 
3. Když za tebou n ěkdo p řijde s up římnou kritikou   
a) začneš se kvůli tomu nenávidět 
b) budeš hledat způsob jak se zlepšit 
c) rozzlobíš se 

 
 

4. Co ud ěláš, když se v ěci zaseknou – nejdou tak jak by sis p řál/a? 
a) dáváš to za vinu ostatním 
b) hledáš pozitivní způsob,jak se pohnout dopředu 
c) říkáš,jaké by to mohlo být,kdyby se to nestalo 
 
 
5. Pracuješ ve skupin ě na řešení problému. Jak se cítíš když má n ěkdo lepší nápad než      
      ty???  
a) jsi ohrožen/a  
b) nový nápad oceníš 
c) jsi v rozpacích 

 
     

Většinou a)  Mohl by být z tebe dobrý vůdce, ale potřebuješ víc důvěřovat  
                     lidem kolem sebe. 
Většinou b) Potřebuješ si více věřit, aby z tebe mohl být dobrý vůdce  
Většinou c) Do dobrého vůdce máš ještě daleko… 

 
 
 

Veronika Jirmanová, 8.A, Veronika Gildeinová, 7.A 
 
 

 



  

 

 
 

Sedmá část  

Elektronika pro druhý stupe ň – Tranzistor  
 
 

Tranzistor  je polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodů PN. Jedná se v podstatě o 
spojení dvou polovodičových diod v jedné součástce, většinu vlastností tranzistoru však dvojicí diod 
nahradit nelze. Tranzistor je základem všech dnešních integrovaných obvodů, jako např. procesorů, 
pamětí atd. 
 
Tranzistorový efekt byl objeven a tranzistor vynalezen 16. prosince 1947 v Bellových laboratořích 
týmem ve složení William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain. Za tento objev jim byla roku 
1956 udělena Nobelova cena za fyziku, jednalo se o velmi významný objev, který vedl k faktickému 
polovodičových součástek vědeckotechnickému převratu v oblasti aplikované elektrotechniky, v praxi 
se to projevuje zejména obrovskou mírou miniaturizace jednotlivých součástek a tím i neustálým 
zvyšováním koncentrace vztaženou na jednotku plochy. 
 
Každý tranzistor má (nejméně) tři elektrody, které se u bipolárních tranzistorů označují jako kolektor, 
báze a emitor, u unipolárních jako drain , gate a source. Podle uspořádání použitých polovodičů typu 
P nebo N se rozlišují dva typy bipolárních tranzistorů, NPN a PNP (prostřední písmeno odpovídá 
bázi). Unipolární tranzistory jsou označovány jako N-FET nebo P-FET.  
 

Základní typy tranzistorů 
 
• Bipolární  - (BJT - Bipolar Junction Transistor) je ovládán připojením elektrického proudu na bázi. 

Velikostí tohoto proudu se ovládá proud v obvodu procházejícího mezi emitorem a kolektorem.  
 
• Unipolární  (FET)- využívají k řízení proudu mezi D a S (drain, source) elektrostatického pole, 

vytvořeného v obvodu řídící elektrody G (gate).  
 
• JFET - (Junction Field-Effect Transistor) Tranzistor s přechodovým hradlem.  
 
• MESFET - (MEtal Semiconductor FET) FET ve spojení se Schottkyho diodou (přechod kov-

polovodič). Tento tranzistor má lepší dynamické vlastnosti.  
 
• MOSFET - (Metal Oxide Semiconductor FET) je polem řízený tranzistor, kde je                       

vodivost kanálů mezi elektrodami Source a Drain ovládána elektrickým polem    ve struktuře kov-
oxid-polovodič. Tento tranzistor má možnost větší hustotu integrace (integrované obvody).  

 
• MISFET  - (Metal Insulation Semiconductor FET) 

 
 

Martin Smolák, 8.A   



  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Dodge  

 
Bratři Dodgeové nabyli velký kapitál svými dodávkami motorů pro Henryho Forda. Z těchto peněz 
založili v roce 1914 vlastní automobilku. Prvním modelem byl typ Dependable s tříapůllitrovým 
čtyřválcem. Již roku 1916 koupila firma licenci na celokovové karosérie Budd, podobně jak to o dvacet 
let později udělal Citroën pro svůj model Traction Avant.  
 
Vozy Dodge se záhy staly velmi moderními, takže již v roce 1920 byla jejich produkce v USA druhá 
největší hned za Fordem. V tomto roce však oba bratři zemřeli a vedení podniku se ujal dosavadní 
zástupce ředitele. V roce 1928 dostal na pokraj bankrotu. Rok před tím přitom představil nový model 
Senior Six s hydraulickými brzdami. Novým majitelem podniku se stal Walter Chrysler.  
 
Od té doby využívají vozy Dodge techniku podobnou vozům Chrysler a Plymouth. Do vypuknutí druhé 
světové války se představil ještě model Victory Six a poprvé také jeho osmiválcová verze. Koncem 
čtyřicátých let byly uvedeny nové vozy Coronet dostaly v roce 1953 na přání nabízený čtyřlitrový 
osmiválec s půlkulovými spalovacími prostory, zvanými Hemi.  
 
Na samonosnou karosérii si však vozy Dodge musely počkat až do roku 
1960. Značce Dodge byla však na počátku šedesátých let horká půda pod 
nohama. Od 17. dubna 1964, kdy byl představen Ford Mustang, zde 
horečně, dnem i nocí, pracovali na autě, které mělo značce Dodge co 
nejdříve vtisknout do ruky smrtonosnou zbraň proti Mustangu. Tato zbraň 
měla zastínit nejen jeho, ale také Chevrolet Chevelle, a dokonce i slavný 
Pontiac GTO. Měl to být stroj, který by všem ostatním udělil bezlítostnou 
lekci. A nazvali jej proto Charger, tedy něco jako „bitevní kůň“.  
 
Do Chargeru se vkládaly obrovské naděje. Byla to klíčová doba, kdy prodejní 
místa Mustangu zavalovaly davy mladých lidí a dospělých. Jak známo, 
Mustang slavil své druhé výročí ve chvíli, kdy jezdilo již více než milion vozů 
tohoto typu. Faktem je, že Chrysler v roce 1965 představil fenomenální motor 
426 Street Hemi s objemem skoro sedm litrů, ale nebylo v podstatě do jakého 

vozu jej zasadit. Jedinou možností byl neohrabaný 
dvoudvéřový Coronet. Ačkoli byly ještě téhož roku 
představeny vozy Pontiac GTO 1966, Chevrolet Chevelle a Oldsmobile 4-
4-2 s motory 389 (6,2 l), 396 (6,3 l) a 400 (6,4 l), Charger Hemi je 
deklasoval svoji čistou a nekompromisní sílou. Zdatným konkurentem mu 
byl sice Ford Fairlane, ale bylo to poprvé od doby Chrysleru 300 z poloviny 
padesátých let, co koncern Chrysler převzal otěže a konkurenci vehnal slzy 
do očí.  

 
Konec velkolepé éry „muscle cars“, jejímž nejzářnějším příkladem Charger byl, znamenala ropná krize 
na počátku sedmdesátých let. Model Challenger z roku 1978 měl například motor s objemem pouhých 
2,5 litru. Od té doby jsou vozy Dodge pouze upravenými stroji Chrysler. Mimořádným strojem, 
prodávaným výhradně jako Dodge, je desetiválcový osmilitrový Viper, jenž debutoval v roce 1992. 

                                  
  Tomáš Smolák, 7.A 



  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Je tu pro tebe nová rubrika Sport. Budeš v ní 

objevovat sportovní akce a malé talenty 
 naší školy. Kdybys  cht ěl prásknout 
nějakého svého kamaráda, který sportuje, 
stačí mi dát v ědět a možná se práv ě on 

objeví  v dalším výtisku našeho IQ čka. 
Jsem p řesvědčená, že v naší škole máme ur čitě 

hodn ě talent ů. Pokud jsi to zrovna ty, nelekni se, až 
s tebou budu chtít ud ělat rozhovor. 
 
 

Úvodem k naší rubrice: 
 

Lyžařský výcvik ve školním roce 2008/2009  
Jako každý rok se konají lyža řské výcviky pro 7. ro čníky. 
Tenhle rok se budou odehrávat na chat ě Jiřince a v Jedlové, 
nejspíše jeden v lednu a druhý v únoru. Zkušení lyž aři a 
snowboardisti si parádn ě zajezdí a ti, kte ří lyžovat  neum ějí, 
se to bleskurychle nau čí!  
 
Užijete si tam hodn ě 
legrace!!! 
 
                                                            

                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pája Hušková s Luckou Hustákovou, 8.B 



  

 

Žáci naší školy v televizi aneb Ostrováci v Bludišt i 
 

Předpokládáme, že na škole 
není jediný žák, který by o tom nev ěděl. Přesto jsme pro vás cht ěli vypátrat n ějaké další 
podrobnosti ohledn ě cesty do Ostravy a pr ůběhu samotného natá čení. 
 
Proto jsme oslovili paní učitelku Michálkovou a ptali jsme se 
za vás. 
 
 „S nápadem přihlásit nás do BLUDIŠTĚ přišla žačka Petra 
Nývltová z bývalé 9.B. Dorazila za mnou už se složenou 
čtveřicí, která podle ní měla soutěžit“, říká paní učitelka. A 
pokračuje. „Tu jsme nakonec změnili.. Potom jsem si na 
internetu našla informace a přihlášku. Měli jsme štěstí, že 
nás vybrali. A kdo vlastně nakonec soutěžil? Kristýna 
Novotná, Ros ťa Střihavka, Tomáš Veselý a Martin Bor ůvka.    
 
Cestu do Ostravy jsme měli zajištěnou od ČT hromadným autobusem. Ale pokud si představujete, že  
čtyři vyvolení  měli pro sebe celý autobus, musím vás vyvést z omylu – jako podpora jeli čtyři lidi od 
nás ze třídy, plus pár vybraných žáků z osmiček. Takže ve výsledku se nás ,,kulilo“ asi 40, naši 
soutěžící si rozhodně na nouzi o fanoušky stěžovat nemuseli. ☺  Asi by bylo logické  mít strach  
z faktu, že je člověk natáčený a celý národ ho může sledovat v televizi, ale já musím říct, že kameru 
jsem vůbec nevnímala, jen jsem byla trochu nervózní z představy, že bych si mohla trhnout ostudu. 
Myslím, že říct, kdo z družstev byl lepší, se nedá.Vcelku se nám dařilo – jednou jsme postoupili. 
Podruhé už to tak úplně podle našich představ nedopadlo, ale i tak to byl pořádný zážitek. A ceny? 
Pro nás učitelky to byla trička, děti byly oceněny poukázkami do Teska. 
 
Náš pobyt v Ostravě samozřejmě nebyl jen jednodenní, takže pro nás byla přichystaná místa ve zdejší 
ubytovně, která jinak zřejmě slouží řemeslníkům. O její venkovní vizáži se nedá říct nic jiného než to, 
že byla hnusná, ale interiér působil čistě a upraveně. S moderním vybavením si sice moc nezadal, ale 
to nám v naší únavě rozhodně nevadilo. Ve volném čase, který nám během dne zbyl, jsme se vydali 
do města na nákupy. Obchoďáky byly asi deset minut od ,,místa našeho odpočinku“. ☺ Děti dostaly  
rozchod, čehož pochopitelně náležitě využily..  

 
No, a další důležitá věc, o které bych se měla zmínit, je 
jídlo. O každé pauze v natáčení jsme si mohli odběhnout 
do kantýny. Snídaně byla v ubytovně. 
  
Celková atmosféra byla úplně úchvatná. Všichni byli 
správně bojovně naladění. A naše výkony nám dodávaly 
další odhodlání. 
 
Prostě tento ,,výmysl“ se nesmazatelně zapsal do našich 
pamětí.“, končí své vyprávění paní učitelka Michálková.  
 
A co vy? Naleznete také odvahu přihlásit se do nějaké 
televizní soutěže a reprezentovat dobře naši školu? Máte 
zelenou. Chce to maličko. Přihlásit se.   

 
Lída Kuchtová a Šárka Lázničková, 9.A  



  

 

                

 
 
 
 
Představujeme vám novou rubriku IQčka, která vás bude 
seznamovat se zajímavými filmy!! Dnes… 
                                       

Červený trpaslík 
 
Červený trpaslík je sitcom britského společnosti BBC, 
natočený mezi lety 1988-1999. Téměř celý děj se 
odehrává ve vesmíru více než tři milióny let  
v budoucnosti, a proto je tento sitcom většinou 
přiřazován do žánru sci-fi coby jeho parodie.  
 

Červený trpaslík se stal kultovním dílem a získal si 
diváky po celém světě. Posádku tvoří: Dave Lister, 
žrout indických jídel [kuřecí kari, indické placky na 
kari atd..], Kryton [robot naprogramován k úkonům 
související s hygienou], Kocour[zaleží mu spíše na 
tom, jak vypadá než na svém vlastním životě] a immer [naprostý magor, kterým 
všichni pohrdají…] Na svých cestách potkali 32 osob a žádné z nich nenabídli, 
aby se stala členem posádky. Pravda: většinou jim chtěli vycucnout mozek nebo 
je všechny vymazat z historie. Především ale měli pocit, že by někdo z nich nebyl 

ten pravý. 
 
Červený trpaslík je názorný příklad toho, jakou 
měli lidé představu o budoucnosti v letech 1988 
až 1999. Lister byl uveden do stáze [pro něj 
jakoby ‘‘zmrznul‘‘ čas] a Holly, lodní počítač, 
který ztratil během 3 milionech letech své ICQ 
6000 ho probudí. Z nejneoblíbenějšího člena 
posádky, Rimmera udělá hologram[je po smrti 
ale lidé vidí jeho počítačovou simulaci, tedy 
světlo].  

 
Hned v prvním díle potkají stvoření známé jako 
Kocour, které se vyvinulo během 3 milionů let 
do podoby člověka.  Po nějakém čase putování 
najdou aneroidy, který havaroval s lodí a 
posádka zahynula. Android jménem 
Kryton se stal dalším členem posádky. 
Lister si také myslí, že umí hrát na kytaru ale 
Rimmerovi to furt leze na nervy. Misterova 
kytara má jen pět strun a tři z nich jsou G. 
Chodil na uměleckou školu 97 minut a 
jednou ho dokonce vyhodily ze školy, protože jeho babička zmlátila ředitele 
kvůli tomu, že propad‘ z francouzštiny. 
 

Martin Lášek, 7.A 



  

 

 
 

Lil Mama 
 

 
Lil Mama  (vlastním jménem Niatia Jesicca Kirkland) se 
narodila a vyrůstala v New Yorském prostředí nedaleko 
Brooklynu. Pochází z hudebně zaměřené rodiny. Její matka 
a děda byli oba zpěváci, její otec vedl nahrávací studio 
Familiar.Faces.                                                                                                         
                                                                                                  
Jako malá pořád pobíhala po nahrávacím studiu a dělala 
pořádek a tak jí její matka dala přezdívku "MAMA" a to jí 
zůstalo. Ve svém volném čase Lil Mama tancovala, chodila 
do dramatického kroužku a psala poezii. V 10 letech začala 
psát místo poezie hudbu a texty a s pomocí otce začala psát 
a nahrávat rap songs. Roku 2003, když byla v pubertě se 
odstěhovali a její matce doktoři diagnostikovali rakovinu 
tlustého střeva. Brzy poté se Lil Mama vrací do Brooklynu na vysokou školu Edwarda R. Murrowa. 
 
V roce 2006 se Lil Mama začala naplno věnovat zpěvu. Najali si manažera Ali Amii a poté co opustila 
školu odletěla do Atlanty nahrávat s producentem Nappy Rootem, James “Groove” Chambers. 
Nahrála 7 písniček jedna z nich se jmenovala "Lip gloss" .Ve stejném roce přemlouvala DJ Enuffa 
aby její píseň hrál na rádiové stanici Hot 97.Poprvé jí DJ Enuff odmítl, ale Lil Mama to zkusila ještě 
jednou, pustila mu nahrávku a DJ Enuff ji začal hrát. Díky úspěchu "Lip gloss" se její písničky začali 
hrát více. 
 
Dnes od ní můžeme znát mimo písničku "Lip gloss" také „Shawty Get Loose“, G-Slide (Tour Bus) 
nebo „Girlfriend“, kterou zmixovala se zpěvačkou Avril Lavigne. 

 
 

Pavlína Martinková, bývalá žákyně ZŠ Na Ostrově=) 
 

 

Řešení hádanek  
Str. 6:   
Podzimní k řížovka: Hezký podzim 
Namaluj jedním tahem dome ček: 
 
 
 
 
 
 
Rozlušti tyto podzimní rébusy: 1. Listopad, 2. Září, 3. Říjen 
 
Str. 7:   
Doplňovačka: Podzim je tu 
Podzimka:  Skvěle! 
 
Str. 20:   
Poznáte p řísloví?:  
Japonské přísloví - Jednou sám vidět je lepší než stokrát slyšet. 
Lidové přísloví - Kdo o kom před tebou, jistě o tobě u jiných. 
Lidové přísloví - Sytý hladovému nevěří. 
Německé přísloví - Sto ran na cizí záda není moc. 
Německé přísloví - Láska oslepuje, manželství navrací zrak. 
Německé přísloví - Zdravý má spoustu přání, nemocný jen jediné. 
Německé přísloví - Ryby se chytají na udici, lidé na slova. 
Čínské přísloví - Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro  
                           celý život. 
  



  

 

Poznáte přísloví ? 
                      

 

 
 
                                                                                                                                                                   

 
 
 

 

 

 


