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Většina lidí ani neví, co v ůbec znamenají jejich jména. IQ čko Vám to poví. 
 
Veronika 
 
Původ má v řeckém jméně Berenikés významem „přinášející vítězství“, podle méně pravděpodobného 
výkladu pochází z řecko-latinského vera icona, což znamená „pravý obraz“. 
 
 

Tomáš 
 
Základem křestního jména Tomáš  je aramejské  Tóm, resp. se členem  Tómá (dříve teómá), které     
v překladu znamená „dvojče“. 
 
 

Martin 
 
Mužské vlastní jméno Martin  (ženskou formou jména je Martina) je odvozeno od jména římského 
boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník. 
 
 

Jana 
 
Jana  je ženskou formou vlastního jména Jan. Pochází z hebrejštiny, kde  jóchanán znamená 
„Hospodin je milostivý“.  
 
 

Jakub 
 
Jméno Jakub  pochází z hebrejského výrazu pro patu - podle Bible se totiž patriarcha hebrejského 
národa Jákob narodil jako druhé z dvojčat a držel se při porodu svého staršího bratra Ezaua za patu. 
Vykládá se tedy jako „ten, kdo se drží za patu, druhorozený“. 
 
 

Lucie 
 
Ženské jméno Lucie  pochází z latinského slova lux - světlo a význam jména je „světlá“, „zářící“.  
 
 

Marek 
 
Marek  je mužské křestní jméno latinského původu, které je odvozené ze jména Martius, tj. „zasvěcený 
bohu války“. 
 
 

Anna 
 
Anna  je ženské jméno hebrejského původu, znamená „milostiplná“ či „milá“. 

 
 

Veronika Gildeinová, 7.A 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vietcong 2 je skvělé pokračování prvního 
Vietcongu. Vietcong vás zavedl do starší doby 
války a ukázal hráčům, jaká technika se 
používala ve staré válce.. Oproti tomu, 
Vietcong 2 vás zavede do modernější války, kde 
se používá modernější technika, zbraně a 
hráčům se otevírají nové možnosti…  
 
První novinkou je  skvělá kampaň… Nebudete 
hrát jen za Ameriku ale i za Vietnam…               
Za Ameriku si hráč zahraje více jak deset misí, 
za Vietnam pouze čtyři. Ve hře najdeme 
starého kapitána Rosenfielda z prvního 
Vietcongu nebo starého seržanta Hawkinse, za 
kterého se hrálo v prvním díle hry… Hra vás mile překvapí skvělé vypracovaným 
multiplayerem. Ovšem jako každá hra, i tato má někdy nějakou chybu.. Klidně se vám 
může stát, že kulomet bude střílet sám od sebe nebo že voják stojí ve vzduchu…   
 

Sem tam vás čeká nějaká tajná mise… Grafika 
je v 3D provedení… Od Vietcongu 2 (dále už jen 
VC 2) se očekávalo mnohé. Mnohé především  
v tom směru, že ještě vylepší to, co předvedl 
první díl. Mnohé nesplnil, ale základ tu přece 
jen zůstal. VC 2 je stále realističtější FPS              
z období vietnamské války zakládající si           
na promyšleném příběhu, hromadě postav a  
na dialozích, jež mezi sebou jednotlivé postavy 
vedou.  
 
Dalším faktorem, bez kterého by se Vietcong 
nedal nazvat Vietcongem, jsou ty velké, občas 
možná nemotorné a olovo plivající věcičky 
jménem zbraně. Těch je ve VC 2 víc než dost. 

Když se zrovna neplížíte bažinami, tak místo 
toho jdete džunglí, kde na vás může číhat mnoho 
pastí.. Od malých jamek s kolíky až po výbušné 
granáty, které jdou logicky odjistit nebo stačí 
hodit nějakou výbušninu a o ostatní se postará 
granát…  
 
Oproti prvnímu dílu hráčí určitě ocení jednu 
novou věc.. Co chce většina lidí, kteří mají rádi 
střílečky? Přece víc zbraní!! Oproti prvnímu dílu 
přibyl revolver SW Model 27. Matný nebo třeba 
těžký kulomet M-1919…  Hra se spíše víc podobá 
Call of Duty než samotné vietnamské válce.. 

 
 

 
Martin Lášek, 7.A 

 



 
 
 
 
 
 

Pussycat Dolls - When I Grow Up 
 
 
What´s up you sexy, and you don´t care what they say  
See everytime you turn around you saying my name  
What´s up you sexy and you don´t care what they say  
See everytime you turn around you screaming my name  
(Don´t Yall)  
 
Now I got a confession (haha, ha, ha ha)  
When I was young I wanted attention(haha, ha, ha ha)  
an I promised myself that I´d do anything (haha, ha, ha ha)  
anything to get men to notice me (haha, ha, ha ha)  
 
1. But I ain´t complaining  
We all wanna be famous  
So go ahead and say what you wanna say  
You know what it´s like to be famous  
When everybody know what your name is  
Cause see when I was younger I would say  
 
2. When I grow up I wanna be famous, I 
wanna be a star, I wanna be in movies  
When I grow up I wanna see the world, drive 
nice cars, I wanna have boobies  
When I grow up,I wanna see me, me on TV, 
people know me, be on magazines  
When I grow up, freshly cleaned, number one 
chick, wanna step out on the seen  
Refrén: But be careful what you wish for cause  
you just might get it  
you just might get it  
you just might get it  
 
They used to tell me I was fooling,  
until I popped up on the TV (lala la, la la)  
I always wanted to be a superstar,  
who knew singing songs would get me this far (lala la, la la) 
  
 
 
Refrén 
Yes I´m astouding me, I´m a trend setter, yes this is true  
cause what I do no one can do it better  
You can talk about me cause I´m a hot ´sup bitch I see you watchin´ me watchin´ me and I know you 
want it Yeah (Don´t Y´all)  
 
.                                                                             

           
 

Pěkné zpívání vám přeje Šárka Horáková, 7.A                       
 
 



 
 
 
Tentokrát jsme si pro vás p řipravili neobvyklý rozhovor. Kladli jsme v n ěm otázky pán ům 
inspektor ům a paním inspektorkám, kte ří navštívili naší školu. 
 
Jak se člověk může stát inspektorem? 
 Člověk se stane inspektorem, pokud chce životní 
změnu nebo není spokojen s prací učitele nebo 
ředitele školy. Inspektor může být ten, kdo má 
chuť a chce něco měnit. 
 
Jak se vám líbilo Na Ostrově? Něco vás příjemně 
překvapilo? 
  Líbil se nám název školy, je neobyčejný  
a vzbuzuje dojem, že škola bude ležet někde        
u vody či u řeky. Velice se nám líbily výzdoby tříd 
a celé školy. Je tu velice pěkná atmosféra mezi 
učiteli a žáky. 
 

 
Je časté, že mají na jiných školách také svůj časopis? 
  Ano, ve velkých školách to bývá běžné. 

Lucie Hustáková, Pavla Hušková, 8.B 



  
 

 

 

 

tentokrát  
s paní u čitelkou Jarmilou Boreckou 

 

 
Znamení zv ěrokruhu : střelec                                        
Oblíbená barva:  modrá na oblečení a v přírodě všechny. 
Barva o čí: hnědá 
                                                                                                    
• Jste rodilá Jarom ěřačka ?  
 

Pocházím z Českomoravské vysočiny, kde je nádherná příroda, 
po které se mi tady moc stýská. 

 
 

• Byla jste vzornou žákyní nebo pravým opakem?     
 

Úplně vzorná jsem asi nebyla, ale že bych,,mlela břehy“ to pro 
mne neplatilo. Ale vždycky jsem chodila do školy moc ráda.        
Na základní školu jsem chodila v malé vesnici  a moc ráda na to 
vzpomínám. Studium na gymnázium jsem milovala a dalo mi do 
života hodně vědomostí. Studium na Univerzitě Karlově v Praze jsem milovala ještě víc.                                                                     

 
 

• Máte nějaký životní sen? 
 
      Abych dobře vychovala své děti. Aby se z nich stali čestní lidé a           
      do těchto dětí zahrnuji i děti ve škole, které jsou mi svěřeny. 
 
 
• Nejoblíben ější kniha, film? 
 
      Čtu ráda a hodně a hlavně životopisy zajímavých lidí, psychologické     
      knihy a knížky veselé a vtipné. 
 
 
 
 
 

 
                                                    
 
 

 
 
 
• Vaše oblíbené jídlo?                                    
 
       Mám ráda všechna jídla, hlavně sladká, zeleninová a     
       hlavně ta, která uvaří někdo jiný než já. 
 
 
 



 

• Co byste d ělala s výhrou 10 000 000 K č?  
 
             Pořídila bych rodině lepší bydlení, něco bych darovala jiným        
             lidem, kteří potřebují peníze víc než já. Možná bych jela              
             na nějakou pěknou dovolenou k moři nebo do hor apod. 
 
 

• Chtěla jste být vždycky u čitelkou nebo u Vás vít ězilo i jiné 
povolání? 
 
             Žili jsme společně s babičkou a dědečkem, kteří už byli staří a    
             postonávali, tak jsem prý říkala, že budu lékařkou, abych je   
             uzdravila. 
 
 

 
 
 

• Jídlo, které byste opravdu nesn ědla? 
 
              Asi žabí stehýnka.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Jaký byl váš oblíbeny p ředmět ve škole? 
 
             Nejvíc mě bavily jazyky a tělocvik, protože jsem od dětství ráda    
             sportovala. Angličtinu a francouzštinu jsem měla moc ráda a    
             dneska vděčně vzpomínám, že to bylo také díky osobnostem    
             učitelů těchto jazyků. 
 
 
 

 

• Máte nějakého domácího mazlí čka? 
 
             Máme doma hodně zvířátek. Dva psy, čtyři králíky, čtyři  
             morčata, kočky, slepice, rybičky. 
 

 

• Co ve volném čase ráda 
děláte?  

 
       V létě o prázdninách jezdím    
       s rodinou splouvat řeky          
       na kánoích, jezdím s dětmi   
       do letních táborů, starám    
       se o zahradu, pečuji              
       o babičky a dědečky. Mam    
       ráda hory a ráda se setkávám s lidmi. 

 
 
 
Děkujeme za příjemnou spolupráci a za zapůjčené fotografie. 
 

Denisa Dostálová 8.A, Lucie Hustáková, 8.B 
 



Zadáno pro 1. stupe ň 
 
 

OSMISMĚRKA 1 
 

P P  O F T P  D 
K                    E  K O A Ř  P 
O N Z L T B Í I. O 
Č Á I Á O U R  Č 
K L N V S L O  Í 
A  T E I E D M T 
P J E S N E O Š A 
A L R N T  V K Č 
L E N I É T Ě O P 
M S E C Z Ú D L E 
A U T E A L A A S 

 
 
 SLOVA : PŘÍRODOVĚDA, KOČKA, PES, POČÍTAČ, ŠKOLA, PALMA, TABULE, KLÁVESNICE,    
                PENÁL , ÚL, LES, INTERNET, FOTOSYNTÉZA                                                                                

                                                                              Markéta Jonešová 6.A. 
 
 
 

 
 

OSMISMĚRKA 2 
 
S R L O O B I L M  I T Á L I E F F P P 
A I P U K U K O    V I K P O R K O O 
N O K S K N I      O I T K A I Č D 
T I S O O D        K P CH N K Í Z 
A I T T T A I      S Á R P C E T I 
P O Y I R K Ů Ň    E N L U P I Š A M 
H I H O K O K O P  P I Á U M A E U Č I 
K O R K A Č V Z D  R A I H I H K O P A 
P I Ť Á O K L Í Č  A D D Ě A I R P K R 
O I R A T A O J S O S O N N I N O A O H 
A U T O B I A H I P E J I S S K H P H Í 
 
Slova:  Ostrov, Itálie, rum, podzim, Francie, batoh, sněhulák, Indián, oko, auto, bunda, pes, klíč,   
            kočka, prase, kůň, kniha, papoušek, voda, počítač, nos, hra, piha, luk, Santa  
 
                                                 
 

 
 
 
 
 

Dominik Mojžíš, 5.A, Nikola Plačková, 8.B 



OSMISMĚRKA 3  
 

    P O T      
   R Z S S A A    
  O I I A R O S A   
 R M L Č O R Í U N Š  
O A R K A Z O U P Y K  A 
 K Ý Á N A P A M  U V  
  S O I L A O L I   
   E M P A I O    
    V O S A     
    O D M Z     
    A P U L     
    I K A O     
    T U R P     
    I L O A     
    A K D I     
    I Ů K A     
    P R I O     
   M A A M A Č    
  U S T R O M I K   
 Ž Í Ž A L A O A M  A  
            

 
SLOVA: list, strom, půda, kořeny, pes, lopata, ropa, žížala, kůra, písnička, kluk, mapa, lupa, prut, myš,  
              pata, kočka, vosa,sýr,plaz,mina,rum,zima,čas,rak,pot,rosa,Iva,luk,pusa,kaz. 
 
 

                                                             Dominik Mojžíš 5.A, Nikola Plačková, 8.B 
                          

                                                                                                      

 
POČÍTÁNÍ PRO DRUHÁKY                                                 

 
Jestli vypočítáš tento příklad, dostaneš jedničku a postupuješ do dalšího kola. 
 
 
Vypočítej: 2+3+5-5+10-4-1-9+4+15-2-3+10+5+20-5-5+10-40+20 
 
Rada: zkus zapojit                                                      a přemýšlet  
 
 
 
 
 
 
 

Jakub Brožek, 9.A 
 
 



                             BAREVNÁ K ŘÍŽOVKA 
 
 

Oblečení do školy         Strom i plod        Ohnivá barva        Opak tmavé        Ukazovací zájmeno         
        Psací pot řeba        Barva pomeran če          Psaní        Park         Stát  v Asii         Barva naší vlajky        Smyčka na provázku          

 
 

Petra Hronovská, 7.A 
 
 
 

KŘÍŽOVKA S TAJENKOU 
 

 
1.         
2.         
 3.        
 4.        
  5.       

 
 
 
 

1. Žije to v lese, má zrzavou barvu a je to masožravec. 
2. Je to zbraň kterou používal Robin Hood 
3. Je to část těla, která nás přežije. 
4. Je to zvíře, které si nosí domeček. 
5. Je to dopravní prostředek, který má kola. 

 
 
 
 
 
 

Dominik Mojžíš, Martin Plačko, 5.A 
 
 

 



VYBARVOVÁNKY 

Vybarvěte si Asterixe a Obelixe, Garfilda, Toma a Jerryho nebo šmoulu. 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jakub Brožek, 9.A 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
1. Kdy byla založena naše škola? 5. Kdo je náš sou časný ředitel? 
a) 1850 a) S. Soukalová 
b) 1880 b) M. Tomek 
c) 1885 c) žádného nemáme 
  
2. Naše škola se jmenuje: 6. Ve kterých ro čnících je cé čko? 
a) Moře a) v žádném 
b) Ostrov b) v jednom (1. ročník) 
c) Jeskyně c) ve třech (1., 5. a 7. ročník) 
  
3. Jaký u čitel(ka) je nejvtipn ější? 7. Jaké číslo dve ří má po čítačová u čebna 
a) P. Pejchar a) S 16 
b) M. Morávek b) P 16 
c) Š. Skořepová c) D 16 
  
4. Kolik ro čníků je na naší škole? 8. Kde je umíst ěna tělocvi čna naší školy 
a) 5 ročníků a) v přízemí 
b) 7 ročníků b) v suterénu 
c) 9 ročníků c) v 1. patře 
  

 
 

Markéta Jonešová, 6.A 
 
 

DOPLŇOVAČKY 

 
Sedí Káča na lavici,                         Jede, jede myška  
drží v …….. jitrnici,                        okolo rybníčka, 
a ve druhé jelito,                              veze, ….. proutí, 
….., Pepíku vem jí to.                      ocáskem si ………                                                                   
 
 
 
 
Běží z …… zajíček,                       Byl …… jeden,  
nese ….. žemliček.                         měl …… s medem, 
,,Počkej, počkej …….                    byla …... jedna, 
dej mi …… žemličku.´´                 ta mu … snědla. 
 

     Petra Hronovská, 7.A 
 
 
 



 
 

Simpsonovi ve filmu 
 
 

V roce 2006 se objevovaly první zprávy o tom, 
že tvůrce Simpsonových Matt Browning 
souhlasil s tvorbou celovečerní verze 
Simpsonových. V červenci 2007 přišel film do 
kin.  
 
Celý příběh se točí kolem Homera, který 
zavinil znečištění Springfieldského jezera tak, 
že vláda dala Springfield ‘‘pod kopuli‘‘. Celý Springfield chce 

Homera zabít a Simpsonovi utečou z města… Teď 
po nich jde i FBI, kterou vede docela dost velký 
podivín…. Teď je na Homerovi, aby zachránil 
rodinu a pozdeji i Springfield.  
 
Když FBI chytne rodinu kromě 
Homera, převezou je zpátky   

do Springfieldu. Springfield měl být vyhozen 
do povětří a teď je na Homerovi, aby město 
zachránil. Bart se mezitím zamiluje               
do Flanderse [souseda Simpsonových], 
kterého Homer nemá v lásce. Má ho jako za 
svého otce. Když mu Homer nabídne, aby 
mu pomohl a že bude moct držet bombu, Bartovi to nedá a 
Homerovi pomůže.. Získá si chválu a obdiv celého Springfieldu 
a taky své manželky Marge.  
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 

    
Martin Lášek, 7.A 



     DÍL PRVNÍ                             
   
  
                                 
V prvním díle bychom se mohli seznámit s úplně běžným poraněním, kterým je 
odřenina. Nejčastěji máme odřené koleno, ale můžeme mít odřené v podstatě 
všechny části těla. Odřenina může, ale i nemusí, dost krvácet. Krvácí podle toho, 
jak je poranění velké. Může být buďto vlásečnicové (krev jakoby prosakuje) nebo 
žilní (krev volně vytéká).   
 
Ošetření: Ránu musíme hlavně  vyčistit pod tekoucí vodou, případně z rány 
vybereme zadřené kamínky .Poté, podle toho, jak je rána rozsáhlá, zavážeme 
obinadlem se sterilním čtverečkem nebo zalepíme náplastí.  
 
Všechny velké odřeniny by měl, jako asi každé poranění, vidět lékař, aby zhodnotil 
jeho rozsah. Je také nutná kontrola očkování proti tetanu.  
 
Co je tetanus ? 
Tetanus je velmi vážné onemocnění. Asi polovina nemocných na tuto nemoc umírá.         
V Čechách bývalo kolem 100 případů ročně. Po zavedení všeobecného očkování počet 
klesal a nyní je méně než 5 onemocnění za rok. Inkubační doba tetanu je 7 až 21 
dnů, nebo jeden až tři týdny. 
 
Jaká je prevence?  
Nejlepší prevencí je očkování, které zanechá dobrou imunitu na pět až deset let. 
Při rizikovém úrazu se u neočkovaných preventivně podává lidský hyperimunní globulin 
a zahájí se očkování.  
 
KONTROLNÍ OTÁZKY  
1. Jaké je krvácení, když krev prosakuje?  
2. Jak ošetříme odřeninu?   
3. Proč by měl odřeninu vidět lékař?  
4. Kolik případů tetanu bývá ročně v ČR?  
5. Na jakou dobu bývá účinné očkování proti tetanu? 

 
Štěpán Voborník, 7.B 



LETEM SVĚTEM 
ANEB 

KAM M ŮŽETE JET NA PRÁZDNINY 
 

VELKÁ BRITÁNIE 
 

Hlavní m ěsto : Londýn    
Rozloha : 244 110 km2 
Počet obyvatel : 60 094 648  
Nejvyšší bod : Ben Nevis (1343 m n. m.) 
 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (označované nepřesně 
Velká Británie, Británie nebo Anglie) je ostrovní stát přiléhající  
k severozápadu kontinentální Evropy. Zahrnuje ostrov Velkou Británii  
a severovýchodní část ostrova Irsko, kde hraničí s Irskou republikou. 

 

S kontinentální Evropou je spojeno Eurotunelem. 

 

Je konstituční monarchií složenou ze čtyř zemí: Anglie, Skotska, Walesu  
a Severního Irska. Současnou hlavou státu je královna Alžběta II. jež je 
zároveň hlavou dalších třinácti států Commonwealthu (Britského 
společenství národů) například Kanady, Austrálie, Nového Zélandu  
a Jamajky. 

 

 
 
   
                            

 
  
 
             

                                      
             

 
Markéta Jonešová, 6.A  



 

 

Osmá část 
Elektronika pro druhý stupe ň-tranzistor pokra čování  

Princip činnosti 
Popis funkce bipolárního tranzistoru: uvažujme jednoduché zapojení tranzistoru NPN jako 
zesilovače. Přivedeme-li napětí na bázi tranzistoru, dojde k vyzdvižení elektronů polovodiče 
do vodivostního pásu a tím se přechod NPN stane vodivý. Proud prochází z kolektoru          
do emitoru a jeho charakteristika je až na velikost stejná jako v bázi. Poměr I(ke)/I(b) se 
označuje jako zesílení tranzistoru. 

Základní zapojení 
 
 
 
 
 
 

 
Zapojení tranzistorového zesilovače se společným emitorem. V elektronických obvodech 
může být tranzistor zapojen třemi základními způsoby. Podle elektrody, která je společná    
pro vstupní i výstupní signál se rozlišuje zapojení se společným emitorem (SE), společnou 
bází (SB) a společným kolektorem (SC). Nejčastěji se však používá zapojení se společným 
emitorem (SE), viz obrázek. Důležitou informaci o vlastnostech tranzistoru podávají jeho 
výstupní charakteristiky. Celková charakteristika se zakresluje do kartézského 
souřadnicového systému. 

Rozdělení tranzistor ů podle výkonu 
• slaboproudé tranzistory (ať už jako jednotlivé součástky, obvykle tzv. výkonové 

tranzistory, či součástky integrované v čipech a mikročipech kupř. 
v mikropocesorech), nejčastěji používané i velice běžné ve všech moderních 
elektronických systémech z oblasti výpočetní techniky, telekomunikační techniky, 
spotřební elektroniky apod.  

• silnoproudé tranzistory, používané málo a to výhradně v oblasti silnoproudé 
elektroniky pouze pro velmi specializované technické aplikace (spolu se 
silnoproudými diodami a tyristory).  

 
 
                                                                                                                                                     

Martin Smolák, 8.A 
 
 
 
 
 



 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Porsche  
 

Dr. Ferdinand Porsche, narozený roku 1875 a bezpochyby velký automobilový konstruktér, pokračoval 
ve své konstrukční práci i po dovršení 70. roku života. Své nejlepší modely jako Austin-Daimler, Prinz 
Heinrich, Mercedes-Benz 38/250, Auto Union Grand Prix s šestiválcem Volkswagen, zkonstruoval      
v první polovině dvacátého století.  
 

Porschemu se připisuje také kmotrovství nad tankem Tiger. 
Během druhé světové války pracoval Porsche  na konstrukci 
vojenských vozů pro Wehrmacht. Z tohoto důvodu byl po 
porážce Německa odsouzen ve Francii k dvouletému trestu 
vězení. Během výkonu trestu působil Porsche jako poradce 
při projektování Renaultu 4CV s motorem vzadu.  
 
Po ukončení trestu opustil Francii, usadil se v rakouském 
Gmündu kde zkonstruoval první sportovní model, který byl  
po něm pojmenován - Porsche 356.     V Gmündu se vyrobilo 
50 exemplářů modelů 356. Protože v Rakousku vládl 
chronický nedostatek materiálu a kvalifikovaných pracovních 

sil, přestěhoval se Porsche do Stuttgartu. V této nové továrně se konstruoval model 356, vybavený 
motorem vzadu s rozdílnými karoseriemi (kupé, kabriolet, 
roadster). V roce 1965 byl Porsche 356 vystřídán modelem 
Porsche 912, který byl opět vybaven čtyřválcovým motorem 
typu boxer z lehkých slitin. Výroba tohoto motoru začala       
v roce 1953, rok po smrti Ferdinanda Porsche. Motor 547 byl 
poprvé zamontován do modelu Spider 550. V roce 1954 
začala sériová výroba celkově 75 kusů. V roce 1963 spatřil 
světlo světa model Porsche 911. Měl v zadní části 
zabudovaný šestiválcový motor (typu boxer). Špičková verze 
911  s motorem o objemu 2,4 litru a mechanickým vstřikováním benzínu.  
 

Roku 1973 byl uveden model 911 Carrera RS. V roce 1989 
následovalo velké přepracování konstrukční řady 911. Nový 
model se představil ve dvou variantách: jako Carrera 2,  a 
jako Carrera 4 se stejným motorem a trvalým pohonem       
na všechna čtyři kola. Pohon na čtyři kola byl odvozen        
od malosériového modelu 959 s motorem Biturbo. V roce 
1994 došlo k další významné modernizaci řady 911. Nový 
model je opět širší než jeho předchůdci a přirozeně také 
rychlejší a silnější. Projekt Porsche 916, který byl nástupcem 
modelu 914 nebyl ze stejného důvodu nikdy realizován. 

Vyrobeno bylo pouze 11 předsériových kusů.  
                                                                                                    Tomáš Smolák, 7.A 



 
 

 
 

 
 
 
 
V tomto díle IQ čka se zam ěříme na volejbal. Hrají ho Dominik Mojžíš a Martin P lačko  
z 5.A . A kluci mi zodpov ěděli pár otázek! 
 
 
Jak dlouho hrajete volejbal?  
 Dominik: 2 nebo 3 roky. 
 Martin: Asi p ůl roku. 
 
Kde trénujete?  
 Trénujeme na h řišti v Jezbinách. 
 
Kdo vás trénuje?  
 Pan učitel Jandík a paní Vágnerová. 
 
Jak často máte tréninky a v kolik hodin?  
 No, trénink máme jednou týdn ě od 16:00 – 17:00. 
 
Jak probíhá váš trénink?  
 Na začátku hrejeme hry, t řeba vybíjenou, a pak trénujeme prsty nebo bagr. 
 
Chodíte tam rádi?  
 Dominik: Jo, moc rád tam chodím. 
 Martin: Jasn ě, strašn ě mě to baví! 
 
Kde trénujete v zim ě, když je h řišt ě zasněžené? 
 V sokolovn ě, kousek od h řišt ě. 
 
Kdyby se tam p řišel podívat n ějaký váš kamarád, mohl by s vámi také chodit     
trénovat? Kolik by stály tréninky na rok?  
 Určitě by tam mohly chodit další d ěti a stojí to asi 60,- K č. 
 
 
Takže kdybys cht ěl hrát volejbal a užít si spoustu legrace na trénin cích, zeptej se 
rodi čů a běž se pro jistotu zeptat kluk ů. A hurá na volejbal. 
 
                                                                                                 
 
                                                                                                              Pavla Hušková, 8.B 
 



 
 
 

Pitbull 
 
 
 

     Jednou se taťka rozhodl, že si 
pořídíme pitbulla. Hledal dlouho               
v inzerátech na internetu, až našel jednu 
rozumnou chovnou stanici pitbullů. Já 
jsem si říkala, jak se ho budu strašně bát, 
že mě  pokouše a ublíží mi. Ale u téhle 
rasy platí: jaký pán, takový pes.  
 
 
     1. března se taťka s mamkou vydali 
podívat na toho malého pitbullka.  Přijeli 
domů s  pitbullčí holčičkou jménem Tara. 
Tarinka byla velice roztomilé štěňátko, 

které se strašně rádo mazlilo. Takže mé pochybnosti o pitbullech hned pominuly. 
Tarinka byla velmi zvědavá a jako každé malé štěně toho hromadu rozkousala. Její 
nejoblíbenější aktivitou bylo spaní na gauči, běhání po zahradě a chození na dlouhé 
procházky. Na procházkách jsem jí pouštěla na volno, ale ani jednou mi neutekla. 
Trávila jsem s ní mnoho večerů, když jsem byla doma sama.  
 
 
     S naším kocourkem Mourkem se zpočátku moc nemuseli. Tarinka si pokaždé nad 
Mourka stoupla a chtěla ho oblízat, Mourek se bránil zuby nehty. Byl to u nás 
blázinec, když ti dva byli spolu doma. 
Jinak je mám oba moc ráda.  
 
 
      
 
     Tohle mé vyprávění jsem vám 
napsala hlavně  kvůli tomu, abyste si 
nemysleli, jací jsou pitbullové trhači. 
Je vědecky dokázáno, že největší 
cholerici jsou malé rasy. Takže až 
vám někdo řekne, že má doma 
pitbulla, nelekněte se, jsou to 
roztomilí a poslušní pejsci. 
 
 

 
Pavla Hušková, 8.B 

 
 



 

DOPLŇOVAČKA 
 
 
 
 
 

     
1. Slaví se to ve 
hlavn ě v Americe 
Vyber 3. písmeno 

 
2. Co padá na 
podzim? 
Vyber 2. písmeno 

    

 
 
3. Na čem to 
roste? 
Vyber 1. písmeno 

    

     
4. Na podzim ji 
můžeme potkat 
večer. 
Vyber 1. písmeno 

     
5. Odlétá do 
teplých kraj ů. 
Vyber 6. písmeno 

     
6. Následující 
měsíc. 
Vyber 1. písmeno. 

 
7. Trošku zima 
jinak. 
Vyber 3. písmeno. 

    

     
8. Co se slaví 
v listopadu? 
Vyber 1. písmeno 

 
 
 

 
 
 
 
 

Jana Kačerová, prima  



               
 
 
 

Dne 21.10.2008  proběhla v jaroměřském divadle  beseda 
žáků naší školy s panem MUDr. Radimem Uzlem, mediálně 
známým sexuologem. Po skončení besedy jsme ho navštívily 
v zákulisí a zeptaly se ho na pár otázek. Byl velice milý, řekl 
ať se posadíme a ptal se, co bychom chtěly vědět. Trému 
jsme hodily za hlavu a zeptaly jsme se: 
 
 
Proč jste se stal zrovna sexuologem? 
Každý musí něčím být. Já chtěl být doktorem a sexuologie 
pro mě byla nejzajímavějším oborem. 
 
Jak dlouho jste už lékařem? 
V roce 1973 jsem ukončil studium a začal s doktořinou. Byl 
ze mě gynekolog a později sexuolog. 

 
 
Vedete si nějakou statistiku odrozených dětí nebo 
uzdravených pacientů? 
Ne, nevedu. Ale kdybych to měl spočítat, šlo by to 
jen těžko. Vlastníma rukama jsem odrodil něco přes 
tisíc dětí. Největší radost mi však dělá, když se 
nám podaří vyléčit neplodnost.  
 
Chtěl jste se stát sexuologem? 
Chtěl jsem být doktorem, protože oba moji rodiče 
byli lékárníci v Ostravě, odkud také pocházím. Jsem 
gynekolog a mám kurz na sexuologa. Dnes si ale 
říkám, že jsem měl raději studovat AMU. Protože ve Františkových Lázních jsem nějakou 
dobu léčil neplodné ženy a tam jsem hrál po večerech v ochotnickém divadle. Většinou jsem 
ale hrál záporné postavy, pacientky pak byly překvapené, že jsem večer „vrah“ a přes den 
je mám léčit. 
 

Pořádáte často takovéto besedy? 
 Teď, když jsem v důchodu, mám většinou dvě     
do týdne. Manželka se ale zlobí, že mě už skoro 
nezná ☺☺☺☺. Jsem ale rád, že můžu mladé lidi poučit  
o těchto problémech. 
 
 
 

                                         
 

Pája a Lucka  H. , 8.B   



              

 

 

 

 

 

 

 

 

Možná jste už někdo slyšel o konci světa, ke kterému má dojít podle předpovědi pradávných Mayů. Ti 
dokázali určit statisíce let vzdálené události s přesností na den, protože to umožňoval jejich 
kalendářní systém, který končí údajně 21. 12. 2012.  

Co nás čeká? Co se stane? A co bude dál? Bude konec světa?  
Je pravděpodobné, že konec mayského cyklu v roce 2012 nebude znamenat fyzickou likvidaci Země 
nebo nějakou přírodní katastrofu, ale počátek nového období civilizace, kdy lidstvo bude donuceno 
pochopit, že dosavadní  materialistickou spotřební společnost je třeba nahradit novou, duchovně se 
rozvíjející, společností se zcela rovnoprávným postavením jejich členů.  
Podle mayského kalendáře byl rok 1992 prvním rokem poslední fáze velkého koloběhu. V mayském 
kalendáři je toto poslední dvacetileté období nazýváno Období očišťování Země. V tomto období 
bude Země zcela očištěna, včetně lidských srdcí . Špatné bude vymýceno, dobré bude ponecháno. 
Po Očištění vykročí Země z galaktických paprsků a dosáhne "Časové synchronizace". 
 
Podle mayského kalendáře skončí tento cyklus lidské civilizace 21. prosince 2012. Poté lidstvo 
vstoupí do zcela nové civilizace, která je s touto stávající nesrovnatelná. V den zimního slunovratu se 
slunce spojí s křížovým bodem galaktické sluneční dráhy a rovníkem, vytvářejíc tak "nebeskou bránu" 
v "temné trhlině" Mléčné dráhy, což pro Zemi vypadá jako otevření "dveří do nebes". 

 
Lze tomuto proroctví v ěřit? 

 
      

To už necháváme na čtenářích IQčka.    
 

 
 
 
 

          

Šárka Horáková, 7.A 



 
 

Řešení hádanek  
 
 
Str. 8:   
Osmism ěrka 1: Podzim je tu 
Osmism ěrka 2 : Listy padají 
 
Str. 9:  
Osmism ěrka 3:  Začíná podzim 

Počítání pro druháky:  Výsledek je 30. 
 
Str. 10:   
Barevná k řížovka: Barvy podzimu 
Křížovka s tajenkou:  Škola 
 
Str. 12:  
Testík pro 1. stupe ň: 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6c, 7a, 8b 
 
Doplňovačky: Sedí Káča na lavici,                         Jede, jede myška  
                        drží v ruce  jitrnici,                            okolo rybníčka, 
                        a ve druhé jelito,                              veze, veze proutí, 
                        běž Pepíku, vem jí to.                      ocáskem si kroutí.                                                               

 
                        Běží z lesa  zajíček,                          Byl jednou  jeden,  
                        Nese pytel  žemliček.                        měl chleba  s medem, 
                       ,,Počkej, počkej zajíčku                     byla jednou  jedna, 
                        dej mi jednu  žemličku.´´                   ta mu ho  snědla. 
 
Str. 20:  
Doplňovačka:  
1. Helloween – L 
2. Listí – I 
3. Strom – S 
4. Tma – T 
5. Vlaštovka – O 
6. Prosinec – P 
7. Chladno – A 
8. Dušičky – D 
Tajenka:  Listopad 
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Poznáte b ěžné věci ???  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         
 
 

Pavel Voltr, 8.A 


