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Víte, že … 
 

ANEB  ÚVAHA TENTOKRÁT O LÁSCE 
 

Květen, máj, lásky čas.. .. 
 
     Co je to láska? 
     Láska je zvláštní věc. Několikrát za život (ale řekla bych, že jen 
jednou) je člověku dovoleno poznat to, pro co tu jsme.To, kvůli čemu 
chceme žít a co dělá náš život krásným. A také to, co opravdu moc 
bolí. Někdy bývá osud zlý a dvou lidem není přáno. Jsou pro sebe 
stvořeni, ale "někdo" určil, že tomu tak nebude. Jsou tu pak už jen 
malé chvilky, tajné chvilky, které ti dva stihnou prožít, když se nikdo 
"nedívá". Těch chvilek je ale hrozně málo. Ale na ty chvilky lidé čekají. 
Pak nastává záplava štěstí a radosti. Ani jeden z nich se nedívá dál, to 
přece nemohou...Čas, který jim byl určen, vypršel (zatraceně krátký 
čas). Pak už jen budou žít a vzpomínat (i když budou muset patřit 
jinam-k někomu jinému). Život poté ztrácí smysl, kolik slz za to 
prolijeme.Třeba se zase někdy shledají, ale nikdy (vůbec nikdy) 
nebudou spolu. Proto buďme vděčni aspoň za to málo, co se mohlo stát. A pokud tu tíhu neuneseme, 
plačme, křičme... Ale nic nám nepomůže. Život už je takový... 
 
                                                   Smysl lásky 

     Je těžké mluvit o něčem, co už jen při vyslovení bolí. Pak jen rozvést 
větu, aby druhý pochopil, co nás vlastně trápí. Říct do očí nebo napsat 
na papír, proč je to tak složité. Druhý si řekne, nic na tom není, však také 
o tom nic neví. Ve světě není empatik, který by nahlédl do naší duše a 
podal nám pomocnou ruku, kterou by nás vytáhl z bolesti a trápení. 
Často přemýšlím, proč tu jsme, má to nějaký smysl? Jen se trápíme a 
lámeme druhým srdce. Trápí mě láska. Někdy tak krásná jako chuť 
bonbonu. Tak sladká a stejně mizivá, až po ní zbude jen lechtivá 
nasládlá chuť po požitku, která se 
vypaří stejně rychle jako přišla. 
Stála mi za to? Co mi po ní vlastně 
zbylo? Jen hrstka vzpomínek, které 
výčitkami tíží mou mysl. 

 
     Muži jsou však jako ona, drží si nás, laskají a pak vymění za 
jinou. Netvrdím, že dívky jsou jiné, netvrdím snad, že nejsou i 
výjimky, které jako jediné zvelebují svět. Chci jen říct, že v životě 
jsou chvíle, kdy vám někdo chybí tak moc, že byste ho chtěli 
vytáhnout ze svých snů a skutečně ho objímat. Ale jak to máte 
udělat, když realita je tvrdší a ten, který vám ještě včera  
vyznával lásku, se na vás dnes dívá s opovržením. 
 
     Člověka to donutí k zamyšlení. Nikdo neví, co se stane, po tom, co udělá nějaké rozhodnutí a i 
kdyby věděl, že je správné, nemůže říct ani vědět, kolika lidem jím může ublížit. 

 
Klára Janečková, 8.A 



 
 

Albánsky  – Te dua 
Anglicky  – I love you 
Arabsky  – Ana behibak (žena muži) 
Arabsky  – Ana Behibek (muž ženě) 
Arménsky  –  Yes kez strumen 
Bělorusky – Ya tabe kahayu 
Bulharsky – Obicham te 
Dánsky  – Jeg Elsker Dig 
Eskymácky  – Negligevaspe 
Esperante m – Mi amas vin 
Estonsky – Ma armastan sind 
Etiopsky – Afgreki‘ 
Filipínsky  – Mahal kita   
Finsky  – Mina rakastan sinua 
Francouzky  – Je t’aime, Je  t’adore; 
Havajsky  – Aloha wau ia oi 
Hebrejsky – Ani ohev et otha (žena muži) 
Hebrejsky  – Ani ohev otah (muž ženě) 
Holandsky  – Ik hou van jou 
Chorvatsky  – Volim te 
Irsky  – Taim i’ngra leat 
Islandsky  – Eg elska tig 
Italsky  – Ti amo 
Japonsky – Aishiteru 
Kambodžsky  – Soro lahn nhee ah 
Katalánsky  – T‘estimo 
Korejsky – Sarang Heyo 
Korsicky  – Ti tengu caru 
Latinsky  – Te amo 
Libanonsky  – Bahibak 
Litevsk y – Es tevi miilu 
Madarsky – Szeretlek 
Mandarinskou čínštinou – Wo ani ni 
Navaho  – Ayor anosh‘ni 
Německy  – Ich liebe dich 
Norsky  – Jeg Elsker Deg 
Polsky  – Kocham Ciebie 
Portugalsky  – Eu te amo 
Rumunsky  – Te ubesk 
Rusky – Ya tebya liubliu 
Řecky  – S‘agapo 
Siouxove – Techihhila 
Slovensky  – L’ubim ťa 
Slovinsky  – Ljubim te 
Srbsky  – Volim te 
Španělsky  – Te qiero / Te amo 
Svazijsky  - Ninapenda wewe 
Švédsky  – Jag alskar dig 
Švýcarskou n ěmčinou – Ich lieb Di 
Tahitsky  – Ua Here Vau la Oe 
Tchajwansky  – Wa ga ei li 
Thajsky  – Chan rak khun (žena muži) 
Thajsky  – Phom rak khun (muž ženě) 
Turecky  – Seni Seviyorumb 
Ukrajinsky  – Ya tebe kahayu 
Vietnamsky  – Anh ye^u em (muž ženě) 
Vietnamsky  – Em ye^u anh (žena  muži) 
Welšsky  – 'Rwy’n dy garu – Eg elska tig                                                                Klára Janečková, 8.A 

Nabídnout přátelství tomu,  
kdo chce lásku,  

je jako dát chleba tomu,  
kdo umírá žízní. 

Nikdy Nikdy Nikdy Nikdy neopouštěj někoho, koho miluješneopouštěj někoho, koho miluješneopouštěj někoho, koho miluješneopouštěj někoho, koho miluješ    

kvůli někomu, kvůli někomu, kvůli někomu, kvůli někomu, kdokdokdokdo se ti líbí. se ti líbí. se ti líbí. se ti líbí.    

PPPProtože terotože terotože terotože tennnn, kdo se ti líbí, , kdo se ti líbí, , kdo se ti líbí, , kdo se ti líbí,     

opustí někoho, koho miluje.opustí někoho, koho miluje.opustí někoho, koho miluje.opustí někoho, koho miluje.    

V okamžiku lásky trvá všechno navěky 

a nic víc neexistuje. 

Lásky některých lidí  

jsou pouhé následky 

dobrých večeří. 

Dva milostné dopisy Dva milostné dopisy Dva milostné dopisy Dva milostné dopisy     
se píší nejhůř se píší nejhůř se píší nejhůř se píší nejhůř     

–––– první a poslední. první a poslední. první a poslední. první a poslední.    

Je mnoho lidí, kteří by nemilovali, Je mnoho lidí, kteří by nemilovali, Je mnoho lidí, kteří by nemilovali, Je mnoho lidí, kteří by nemilovali, 

kdyby o lásce neslyšeli mluvit.kdyby o lásce neslyšeli mluvit.kdyby o lásce neslyšeli mluvit.kdyby o lásce neslyšeli mluvit.    



Mňam prima vařečka z Ostrova 
 
 
 

 
 
   

Anna Farbarová, 8.A 
 
 

Tvarohový koláčTvarohový koláčTvarohový koláčTvarohový koláč p. uč.  p. uč.  p. uč.  p. uč. TraxlerTraxlerTraxlerTraxlerovéovéovéové    
    

                    Tento recept mě naučila moje teta, která žije ve Švédsku, takže netuším, zda je Tento recept mě naučila moje teta, která žije ve Švédsku, takže netuším, zda je Tento recept mě naučila moje teta, která žije ve Švédsku, takže netuším, zda je Tento recept mě naučila moje teta, která žije ve Švédsku, takže netuším, zda je 
moučník českého původu.moučník českého původu.moučník českého původu.moučník českého původu.    
    
    

                    SurovinySurovinySurovinySuroviny::::        
                 40 dkg hladké mouky     40 dkg hladké mouky     40 dkg hladké mouky     40 dkg hladké mouky    15 dkg cukru15 dkg cukru15 dkg cukru15 dkg cukru    
        25 dkg másla        25 dkg másla        25 dkg másla        25 dkg másla      3 dkg kakaa  3 dkg kakaa  3 dkg kakaa  3 dkg kakaa    
          1 žloutek          1 žloutek          1 žloutek          1 žloutek      1 prášek do pečiva  1 prášek do pečiva  1 prášek do pečiva  1 prášek do pečiva    
          3 lžíce mléka          3 lžíce mléka          3 lžíce mléka          3 lžíce mléka        

    
    

                    Všechny suroviny smícháme dohromady vVšechny suroviny smícháme dohromady vVšechny suroviny smícháme dohromady vVšechny suroviny smícháme dohromady v    těsto a necháme přes noc vtěsto a necháme přes noc vtěsto a necháme přes noc vtěsto a necháme přes noc v    ledničce. ledničce. ledničce. ledničce. 
Rozdělíme na dvě poloviny.Rozdělíme na dvě poloviny.Rozdělíme na dvě poloviny.Rozdělíme na dvě poloviny.    
    
    

                                    NáplňNáplňNáplňNáplň    
                                1 kg tvarohu1 kg tvarohu1 kg tvarohu1 kg tvarohu    15 dkg cukru15 dkg cukru15 dkg cukru15 dkg cukru    
        4 žloutky        4 žloutky        4 žloutky        4 žloutky      1 lžíce solamylu  1 lžíce solamylu  1 lžíce solamylu  1 lžíce solamylu    
        2 lžíce másla        2 lžíce másla        2 lžíce másla        2 lžíce másla       z   z   z   z    5 bílků sníh5 bílků sníh5 bílků sníh5 bílků sníh    

            
    

     Polovinu těsta nastrouháme na hrubém struhadle na     Polovinu těsta nastrouháme na hrubém struhadle na     Polovinu těsta nastrouháme na hrubém struhadle na     Polovinu těsta nastrouháme na hrubém struhadle na vymaštěný plech vysypaný  vymaštěný plech vysypaný  vymaštěný plech vysypaný  vymaštěný plech vysypaný 
hrubou moukou, stejnoměrně urovnáme. Pomažeme tvarohem a nastrouháme druhou hrubou moukou, stejnoměrně urovnáme. Pomažeme tvarohem a nastrouháme druhou hrubou moukou, stejnoměrně urovnáme. Pomažeme tvarohem a nastrouháme druhou hrubou moukou, stejnoměrně urovnáme. Pomažeme tvarohem a nastrouháme druhou 
polovinu těsta. Pečeme vpolovinu těsta. Pečeme vpolovinu těsta. Pečeme vpolovinu těsta. Pečeme v    troubě asi půl hodiny.troubě asi půl hodiny.troubě asi půl hodiny.troubě asi půl hodiny.    

    

    
        
        

    



 
 
 
 
 
 

Two Worlds 
 

     Fantasy RPG od tvůrců úspěšné sci-fi strategie Earth 2160, které vás uvede do role mladého 
hrdiny, jenž byl na cestě za prací (jde o nájemného hledače a lovce zločinců) společně se svými 
spolubojovníky přepaden neznámou temnou silou a on jako jediný díky zásahu tajemného mága 
přežil. Kromě kamarádů tím však přišel i o sestru, v jejíž smrt nevěří a touží se s ní zase znovu setkat. 
Ještě než k tomu dojde, musí absolvovat náročné a dlouhé dobrodružství, během něhož musí 
porozumět temné síle, která zapříčinila jeho neštěstí, aby s ní vůbec dokázal bojovat a nakonec ji 
snad i porazit.  
 
     Příběh hlavního hrdiny se odehrává ve světě, který je rozdělen mezi síly dobra a zla, jež mezi 
sebou válčí o nadvládu a den posledního zúčtování se nezadržitelně blíží. Je pouze na vás, kterou 
stranu si zvolíte, a za jejíž vítězství budete, vedle osobních cílů, bojovat. 
 
Hlavní rysy: 

• Nelineární příběh. 
• Detailně zpracovaný herní svět se spoustou vizuálně odlišných oblastí. 
• Herní svět měnící se na základě vašich rozhodnutí. 
• Ničím neomezený vývoj postavy. 
• Unikátní systém magie. 
• Možnost jezdit a cestovat na různých zvířatech včetně koní. 
• Velké množství předmětů včetně raritních. 
• Neméně rozsáhlý výběr zbraní a brnění. 
 
 

Minimální konfigurace: 
Windows XP, Vista, procesor 2000MHz, paměť 512MB RAM, DVDROM, grafická karta s podporou 
Pixel Shader 2.0. 
 
 
  
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jakub Lenfeld a Pavel Voltr, 6.A 

 



  
 

 

 

 

tentokrát  
s paní u čitelkou Hanou T ěšinovou 

 

 
Znamení zv ěrokruhu : rak                                         
Datum narození: 30.6.1982 
Barva o čí: modrá 
Oblíbená barva:  modrá 
 
 
• Jste rodilá Jarom ěřačka, nebo jste se odn ěkud 

přist ěhovala?  
 
Pocházím ze Semonic, které jsou však součástí Jaroměře. 
 
 
 

 
 
• Máte nějaké sourozence?  
 
Ano, mám tři naprosto skvělé 
sourozence. Staršího bratra, který pracuje v oboru statistika a dvě 
mladší sestry. Ta starší teď studuje na vysoké škole aplikovanou 
matematiku a mladší chodí do osmé třídy.  
 
 
 
• Jaký p ředmět učíte nejrad ěji? 

     
Moc ráda mám zeměpis pro jeho provázanost  a naprostou 
fascinaci nad přírodními zákony.     
 
 
 
 

 
 

• Máte nějaký nespln ěný sen?  
 

Mám spoustu přání. Jedno z nich je, aby na světě bylo více 
hodných, fajn lidí. 
 
• Máte nějakého domácího mazlí čka? 
 
Ty ve škole mně úplně stačí. 
 
• Máte nějakého koní čka?  
 
Od malička sportuju. Mám ráda překonávání sama sebe i trochu    
adrenalinu.  



• Máte nějakou oblíbenou knihu     
         nebo film? 
 
Mám ráda všechny knihy a filmy, které mají 
hluboké myšlenky. Na které když se podíváte, 
tak vás posunou zase o kousek dál (Malý princ, 
Zelená míle).   
 

• Co si nejrad ěji poslechnete?  
 
Nejraději poslouchám praskání ohně, přírodu v 
noci a z hudby buď taneční nebo takovou, při 
které můžu relaxovat (žánry různé). 
 
 

 
 
• Co je hlavním ú čelem vašich vyu čovacích hodin? 
 
Samozřejmě předávat vědomosti a učit lidi rozvíjet svoji 
inteligenci. 
 
 
• Kde nejdál jste byla na dovolené?  

 
 
Nejdál od středu Země na Sněžce a od Severního pólu pod 
445. rovnoběžkou severní šířky.  
  
• Co byste d ělala s výhrou 121 000 000 K č? 
 
Utratila, investovala a podporovala. 
 
• Kdybyste byla zví řetem, jaké by to bylo?  
 
 
Popravdě jsem moc ráda člověkem. Zvířecí život mě neláká, 
ale kdybych se musela vybrat, tak bych byla Tursiops 
truncatus. 
 
 
 
 
    

       
 

Děkuji za příjemnou spolupráci  a  za 
zapůjčené fotografie.          
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Klára Janečková, 8.A   



Zadáno pro 1. stupeň 
 

Křížovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pomalé zvíře s krunýřem 
2. Co vychází z bublifuku? 
3. 12 měsíců 
4. Má to motor a čtyři kola 
5. Zvíře, které nosí rytíře 
6. Co řidič musí znát 
7. Zvíře, které má rádo med 
8. Co holčičky vozí v kočárcích? 
9. Ovoce, které má ráda opice 
10. Zrzavé zvíře s oříšky 
11. Zvíře honící myš 

Nikola Šmídová, 6.A 
 

Hledej šest rozdílů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marek Lhotský, 6.A 

1.         10. 11. 

           

     6. 7.     

       8.    

 2. 3. 4. 5.    9.   

           

           

           

           

           

           

           



Paragraf 11/55 Trutnov 
 

     Okresní kolo vědomostní a dovednostní soutěže Paragraf 
11/55 se konalo 11.4. v Trutnově, kde se sešlo pět týmů 
základních škol z východních Čech. Naši školu 
reprezentovali žáci 8.A Dominika Doležalová, Ani čka 
Farbarová, Aneta Ko čová, Arnold Koot a David Exner. 
 
     V 9 hodin moderátorka odstartovala soutěž roku a týmy 
se pustily do boje za mohutného fandění, tleskání a 
skandování díváků. V 1. kole jsme neobstáli zrovna nejlépe. 
Šlo totiž o zákony, z nichž některé byly tak zapeklité, že si s 
nimi lámala hlavu i paní učitelka Doubková. Po prvním kole 
tak náš tým získal pouze 1 bod. 
 
     Kolo druhé se skládalo z vypracování úkolu na určité 
téma, které si každý tým vylosoval. Na jeho vypracování měl 
minutu, druhou na jeho představení před publikem a hlavně 
před porotou. V tomto kole konečně náš tým zabodoval , ale 
stále se pohyboval na 4. až 5. příčce.  
                                                                                               
       V třetím kole se stavěla věž. Náš tým by mohl jít 
„z fleku“ stavět mrakodrapy. Postavil totiž nejbytelnější a 
nejvyšší věž. Měřila 205cm. Za tento výkon jej porota 
náležitě odměnila šesti body.  
 
     Kolo čtvrté neslo název ,,KOCOURKOV‘‘. Všem přítomným v sále byl puštěn kreslený film 

,,Kocourkov‘‘. V Kocourkově bylo vše 
postavené na hlavu. Například, pokud si 
někdo stěžoval na radního města, radní 
byl vyhozen ze svého místa a jeho místo 
obsadil stěžovatel. Starosta bral úplatky a 
prakticky o všem rozhodoval sám – 
taková absolutistická vláda. Zpracování 
tohoto tématu bylo velmi obtížné. Týmy 
měly za úkol zrušit stávající a vymyslet tři 
nové smysluplné zákony. Na zpracování 
bylo asi pět minut, poté se práce opět 
prezentovala před porotou. Náš tým získal 
4 body. 
 
     V pátém kole nazvaném „Jak znáš svůj 
kraj“ zazněla velmi těžká otázka: „Které 
město leží na soutoku tří řek?“  
 
     V posledním kole měly týmy za úkol 

uhodnout, zda šestici mladých lidí bylo už 18 let, či nikoliv. Jediný náš tým věděl všechny odpovědi 
správně a získal 12 bodů. 
 
     Nakonec jsme obsadili  2. místo s 37 body těsně za vítězným týmem z Červeného Kostelce, který 
získal jen o 2 body více. Zatracené zákony z 1. kola!!! 

 
 

Jakub Půlpán 8.A 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tento raper a herec se narodil 20.10.1971 v Long 
Brach, Kalifornie, USA a skutečným jménem se jmenuje 
Calvin Brodaus. 
 
     Svou přezdívku získal podle psíka Snoopyho ze 
seriálu Peanuts.  
 
     Na kontě má několik celovečerních filmů a 
momentálně vystupuje ve své vlastní show „Doggy 
Fizzle Televizzle“ na stanici MTV. V roce 1993 vydal své 
debutové album „Doggystyle“, kterého se prodalo přes 
1,5 milionu kopií. Jeho zatím předposledním studiovým 
albem je CD s názvem Rand G (Rhytm and Gangsta) 
(2001). Krom toho přispěl svými písněmi na soudtracky 
k filmům jako Mizerové 2, Charlieho andílci: Na plný 
pecky, Dr. Dolittle 2 nebo Nežádej svůj poslední tanec. 
 
     A jak že se k tomu všemu dostal? Asi nějak takhle: 
na střední škole dělal tři věci – učil se, hrál basket a se 
svým kamarádem rapoval. Tři roky po ukončení školy se 
střídavě „motal“ mezi ulicí a vězením, protože prodával 
drogy. Kamarád, se kterým tehdy rapoval, ukázal jeho 
nahrávky svému bratrovi, který náhodou nebyl nikdo jiný, 
než patron rapu Dr. Dre ! 

 
     
      Díky spolupráci s ním si „Calvin“ velice rychle získal 
reputaci a svým debutovým albem vystřelil roku 1993 – 
1994 do nebeské výšky. Pobíral několik cen, několikrát 
se umístil v žebříčcích hitparád a podepsal smlouvu 
s Death Row Records, což se později ukázalo jako 
chyba. Firma měla problémy se zákonem a z ošklivého 
dusna vyvázl z kontraktu a po tříletém intermezzu pod 
labelem Priority / No Limit skončil u MCA. Tam dostal 
přidělený vlastní podlabel – Doggy Style Records, u 
kterého vydal v listopadu 2006 zatím svou poslední 
desku. Podílela se na ní celá „kupa“ spolupracovníků 
jako třeba Jay-Z nebo Lenny Kravitz.  
 
     Lze říct, že si vždy stojí za tím, co dělá a bere lidi 
takové, jací jsou…: „Už je mi třicet. Mám tři děti. Máma, 
bráchové, umělci, rodina, přátelé, ti všichni mě 
potřebujou. Závisí na mně! Vedu negry do bezpečí už 
pět, šest let. Teď zpomaluju. Dovedu je tam!“ 
 
     Víte, pod jakou přezdívkou se proslavil?  

 
 

Pavla Martinková, 8.A 
 



 
 
 
 
     Sloni mají velmi jemný čich a dobrý sluch, kterým vnímají i pro lidi neslyšitelné infrazvuky (5 – 24 
Hz), jimiž se dorozumívají na velké vzdálenosti. Navíc vnímají i otřesy půdy, způsobené např. 
pohybem vzdálených zvířat a zaznamenávají změny atmosférického tlaku. 
  
 
 
 
      
     
    Od svého afrického příbuzného se liší např. tím, 
že má zaoblenější tvar postavy a na chobotu má 
jeden prstík. Kly má malé – u samic se někdy ani 
nevyvinou. Je také nižší – u samce je výška cca 3 
metry, u samice cca 2,5 metrů. Váží asi 2 až 5 tun.  
 
     Živí se především bambusem, cukrovou třtinou 
nebo rýží. Má čtyři poddruhy – slon cejlonský, slon 
bengálský, slon sumaterský a slon malajský. 
 

 
 
 
 

     
      Na chobotu má dva prstíky a 
jeho kly rostou celý život. Můžeme jej 
najít např. v deštných lesích a v 
savanách. Někteří vystupují až do 
výšky 5 000 metrů nad mořem.     
      
     Původ těchto slonů byl rozšířen 
téměř po celém africkém kontinentu, 
dnes jsou téměř výhradně 
v rovníkové Africe. Jejich potrava se 
skládá z podobných rostlin jako u 
slona indického. 

 
 

Pavla Martinková, 8.A 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zákon prof. Wheel 
Cyklista je člověk, který jezdí na kole. 
 
Jones ův zákon 
Prakticky každý člověk, který jezdí na 
kole, je sportovec – i když jede pouze 
na nákup nebo do zaměstnání. 
 
Dodatek ing. Lazyho 
Lidé, kteří sportovci nejsou, jezdí do 
zaměstnání autobusem, tramvají nebo 
automobilem. 
 
Tring ův zákon 
Jezdit na kole je namáhavé, protože 
musíte neustále šlapat do pedálů. 
 
Mondova varianta 
Kromě chvílí, kdy jedete z kopce. 
 
Vysv ětlivka doc. Hilla 
Správný sportovec ovšem šlape i tehdy, když je to z kopce.          
 
Slopeovo up řesnění 
Sportovec totiž nejezdí na kole proto, aby někam dojel, nýbrž proto, aby si utužoval tělesnou kondici 
 
Bully ův dodatek 
Utužování tělesné kondice znamená, že neustále týrá své tělo přehnanou tělesnou aktivitou. 
 
Dodatek dr. Efforta 
Správný cyklista jede na kole pouze do kopce – z kopce nese kolo na zádech! 
 
Hastyův axiom 
Kromě cyklistů amatérů, kteří jezdí na kole proto, aby utužili tělo, existují ještě cyklisté profesionálové, 
kteří jezdí na kole závodně. 
 
Zákon prof. Quicka 
Cyklista profesionál nejen utužuje tělo, ale navíc se ještě snaží jet rychleji než ostatní. 
 



Zákon prof. Aima 
Pod pojmem „cíl“ si nesmíme představovat nějaký konkrétní cíl, jako je pekárna nebo holičství – 
cyklisté profesionálové prostě jedou po cestě, na jejímž konci je transparent s nápisem „CÍL“. 
 
Point ův dodatek 
Na začátku cesty, po níž jedou cyklisté, je stejný transparent, ovšem je na něm napsáno „START“. 
 
Trackův prostorový zákon 
Podle transparentů se cyklisté orientují, protože jinak by byli schopni jet třeba po kolejích. 
 
Zákon strážmistra Murdera 
Umístíte-li transparent s nápisem „START“ za železniční zastávku v Berouně a transparent „CÍL“ na 
výhybku před hlavním nádražím v Praze, dá se toto klasifikovat jako vražda. 
 
Sehlussovo up řesnění 
Do Prahy samozřejmě žádný cyklista nedojede. 
 
Curbům zákon 
Vidí-li cyklista transparent s nápisem „START“, funkce jeho mozku se omezují na pouhé vysílání 
pokynu do nohou. 
 
Whoosh ův zákon 
Cyklistické závody spočívají v tom, že po cestě jede několik desítek mužů na kolech a všichni chtějí 
dojet první k transparentu „CÍL“. 
 
Zákon ing. Seuda 
Všichni cyklisté jedou přibližně stejně rychle, proto se zdržují ve skupinkách. 
 
Punchova varianta 
Ze skupinky občas odpadne cyklista, který si propíchne pneumatiku. 
 
Fallenovo up řesnění 
Nebo cyklista, který z kola spadne. 
 
Tumbleova rovnice 
Pád z kola může skončit buďto vážným úrazem nebo smrtí. 
 
Destruk ční dodatek 
V každém případě taková událost skončí vážným poškozením kola či jeho úplným zničením. 
 
Altman ův elimina ční zákon 
Profesionální cyklista nemůže jezdit na třicet let staré skládačce. 
 
Dodatek ing. Herky 
Nemůže na ní dokonce ani trénovat. 
 
Pricelessova úm ěrka 
Kolo, na kterém profesionální cyklista jezdí, je mnohdy dražší než automobil. 
 
Efficient ův zákon 
Cyklista dá ovšem vždy přednost koupi kola, neboť jízda automobilem neutužuje zdraví a nezvyšuje 
výkonnost. 
 
Dunceův paradox 
Možná vám to připadá zvláštní, ale je třeba si uvědomit, že sportovci jsou jiní… 
 
Dummova vysv ětlivka 
Kdyby byli sportovci úplně normální, nikdy by nemohli sportovat. 
 

Klára Janečková, 8.A 



 
 
 
 
 

tentokrát  
s Katkou Holmanovou z 9.A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Jak vás jako rodinu napadlo, že se p řihlásíte do „Ud ělám cokoliv?“  
Maminka „surfovala“ na internetu. Došla na stránky České televize a jen z legrace se přihlásila na 
casting této soutěže. Při tom neměla ani tušení, že bude vybraná. 
 
 

• Přibliž našim čtenářům o co a pro koho mamka sout ěžila?  
No, aby si mohl taťka zazávodit na 100. výročí motorkářských závodů na ostrově Man. 
 
 

• Takže tatínek o ni čem nev ěděl?  
Ne. Věděla jsem to jenom já a mamka. 
 
 

• Bylo to t ěžké, neříct mu to? (smích).  
No, to bylo na tom to nejtěžší, hlavně pro mamku. 
 
 

• Jaká byla ta ťkova reakce, když jste p řijeli na natá čení? 
Taťka do poslední chvíle nic nevěděl. Myslel si, že jedem na natáčení „Uvolněte se, prosím“. Až ve 
studiu zjistil, že to je takový menší podvod. 
 
 

• Co myslíš, zvládla bys ty ten úkol, který dostala t voje mamka?  
Obdivuji mamku, asi bych to nedokázala. Úkolem bylo totiž projít úzkými prostorami jeskyně, z čehož 
máme obě strach 
 
 
Děkujeme za rozhovor. 

Alina Riško, Tereza Semanišinová, 9.A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Loučení… 
 
Tak tu máme konec školního roku. Ti mladší jsou rádi, že si můžou dát od školy dva měsíce oddech. 
Deváťáci se radují z úspěšného složení přijímacích zkoušek. Ale zároveň nejsou zrovna šťastni, že 
musí opustit své nejmilejší spolužáky a spolužačky z „Ostrova“. 
 
Přeji vám, abyste měli radost ze svých budoucích dalekých cest a abyste o nich poreferovali jako já 
právě v IQčku. 
 
Naviděnou, třeba někde v Egyptě, Itálii nebo dokonce v Americe. Kdo ví… 
 

P. Hrudka, 9.A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Řešení hádanek  
 
Str. 8:   
Křížovka:  ABRAKADABRA 
6 rozdíl ů: - ohnuté tykadlo, - křídlo, - tkanička, - proužek na tužce, - chybí tykadlo, - pusa 
 
Str. 10:  raper se proslavil pod přezdívkou Snoop Dogg 
 
Str. 16:   
Ostrov poklad ů:  kapitán musí zvolit kurs C 
 

Redakční rada  
 
     Mnoho lidí, málo práce. Tak by se dala charakt erizovat sou časná situace v redak ční rad ě. 
Počet jejich členů se sice rozrostl, ale tvorba čísla leží na t řech, čtyřech lidech. Když pak číslo 
vyjde, cestu pro IQ čko zdarma najde každý. Zdá se vám to spravedlivé? M ně ne. 
 
     Redakční rada se proto v sou časné dob ě zúžila na pouhé čtyři členy: 
Klára Jane čková (8.A) – šéfredaktorka, Pavla Martinková (8.A),  Jakub P ůlpán (8.A) a Dominik 
Peša (8.B). 
 
     Krom ě nich dostane vždy zdarma jeden výtisk IQ čka pouze ten, kdo p řisp ěje nějakým 
způsobem do daného čísla.  

Naďa Pávová 



A na závěr:  
 

 
 
 

 
Poraď kapitánovi, jaký kurs má nabrat jeho lo ď tak, aby s ní 

doplul pro obrovský poklad !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marek Lhotský, 6.A 


