
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ČÍSLO 19 
ČERVEN 2006                                        CENA 5,- KČ     
 

 

Zprávy, zprávy, zprávičky 
 

 

• Pěvecký sbor Ostrováček ke svému tradičnímu vystoupení na Městské akademii a 
Jaroměřské notě přidal letos i bonus – jarní koncert v aule naší školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Zprávy, zprávy, zprávičky 
 
 
• 12.4. se uskutečnilo okresní kolo vědomostní 

soutěže Paragraf 11/55 v Chlumci nad Cidlinou. 
Naší školu reprezentovalo družstvo složené ze 
žáků 9.A (Z. Runštuk, M. Hájek, L. Bartoň, P. 
Dvořáková a M. Viková ). V průběhu celé 
soutěže byl náš tým ve vedení. Nakonec mu 
vítězství uniklo o pouhý jeden bod. Druhé místo 
a stříbrná medaile je i tak vynikajícím úspěchem. 
Gratulujeme! 

 
 
  

      „Je za pět minut dvanáct, je nejvyšší čas dodržovat zákony.“ 
 
 

• Dne 26.4. proběhlo školní kolo fotbalového McDonald´s cupu, ve kterém 
             zvítězily třídy 3.A a 4.A. 
             3.5. se pak konalo okrskové kolo, kde do finále postoupily 2. a 3.třídy  
             z naší školy. 
             Okresní kolo se pak konalo 12.5. v České Skalici. Naše družstvo   
             skončilo na pěkném 4. místě. 
 
 
 
 

 
• Dne 28.4.2006 byl ukončen sběr pomerančové a citrónové kůry. 

V následující tabulce uvádíme první tři třídy a jejich nejlepší sběrače. 
 
 
 
 
 
 
 

Pro zajímavost uvádíme ještě několik čísel o sběru: 
 

                                         Žáci 1. stupně nasbírali celkově: 626, 855 kg 
                                         Žáci 2. stupně nasbírali celkově: 274, 750 kg 

 
                                         Žáci 1. a 2. stupně dohromady:  901, 605 kg 

 
                    Za poslední dva roky 2005 a 2006 naše škola nasbírala celkově  

                                         1 498, 605 kg 
 

        Oproti roku 2005 jsme letos nasbírali o 304, 605 kg více. 
 

 
 

• 16.5. Proběhlo v Náchodě okresní kolo soutěže mladých cyklistů.   
             V mladší kategorii skončilo naše družstvo ve složení: D. Dostálová, J. Hofman, P. Hušková,    
             a M. Králík na úžasném 2. místě a postoupilo do krajského kola. 
             Ve starší kategorii se náš tým ve složení K. Janečková, K. Novotná, M. Borůvka a D. Exner   
             umístil na krásném 5. místě. 
 

Jakub Půlpán, Klára Janečková, 7.A 

TŘÍDA       NEJLEPŠÍ SBĚRAČ       
1.B          100, 502 kg     Dominik Svoboda                 14, 020 kg 
2.A   77, 180 kg     Dominik Mojžíš                     13, 200 kg 
7.B   66, 990 kg     Tadeáš Tlustý                       32, 500 kg 



   Víte, že … 
 
 

• Supersaurus patřil k největším dinosaurům. 
      Měřil 30 m a svou váhou se vyrovnal až deseti   
      slonům.  
 

 
• V afrických džunglích se vyskytuje brouk, který 

dorůstá až 15 cm délky a váží 20 dkg. 
       Při letu bzučí jako malé letadlo. 
 

  
• Blesk se pohybuje k zemi rychlostí přes 1 500 km za sekundu. Na cestě zpět je ještě  
      rychlejší. 
 
     

• Ročně přibývá v důsledku činnosti lidí asi 
120 000 km2 pouští. 

 
• V Saharské poušti už dokonce sněžilo. 

 
   

• Vlasy na vaší hlavě žijí obyčejně 2 až 6 let než 
vypadnou. Oční řasy vydrží jen asi 10 týdnů. 

 
 
 

• Každý z nás ujdeme za život v průměru 25 000   
                                                                          km. 
 
 

 
• Nejsme ani tak silní jako brouk nosorožík, který unese na zádech 850-ti násobek  své 

hmotnosti. 
 

• Antarktická ledová pokrývka je 3 – 4 km 
silná, pokrývá 13 milionů km2 Země a její 
teplota je  - 70  oC. 

 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Klára Janečková, 7.A 
 
 
 



Mňam prima vařečka z Ostrova 
 
 

 
 
 

    Aneta Kočová, 7.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiramisu  p. učitelky JirkovéTiramisu  p. učitelky JirkovéTiramisu  p. učitelky JirkovéTiramisu  p. učitelky Jirkové    
    

2 balíčky dětských piškotů2 balíčky dětských piškotů2 balíčky dětských piškotů2 balíčky dětských piškotů    
3 lžíce instantní kávy rozpustit v3 lžíce instantní kávy rozpustit v3 lžíce instantní kávy rozpustit v3 lžíce instantní kávy rozpustit v    ppppůl litru vodyůl litru vodyůl litru vodyůl litru vody    
1 dcl rumu1 dcl rumu1 dcl rumu1 dcl rumu                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3 pomazánková másla3 pomazánková másla3 pomazánková másla3 pomazánková másla    
15 dkg cukr krupice15 dkg cukr krupice15 dkg cukr krupice15 dkg cukr krupice    
1 šlehačka1 šlehačka1 šlehačka1 šlehačka    
1 ztužovač šlehačky1 ztužovač šlehačky1 ztužovač šlehačky1 ztužovač šlehačky    
kakaokakaokakaokakao    
    
Plech vyložíme potravinovou folií. Kávu rozpustíme vPlech vyložíme potravinovou folií. Kávu rozpustíme vPlech vyložíme potravinovou folií. Kávu rozpustíme vPlech vyložíme potravinovou folií. Kávu rozpustíme v    horké vodě. Necháme horké vodě. Necháme horké vodě. Necháme horké vodě. Necháme 
vychladnouvychladnouvychladnouvychladnout a přidáme rum. Vt a přidáme rum. Vt a přidáme rum. Vt a přidáme rum. V    připravené směsi namočíme piškoty. Uděláme krém připravené směsi namočíme piškoty. Uděláme krém připravené směsi namočíme piškoty. Uděláme krém připravené směsi namočíme piškoty. Uděláme krém 
zzzz    másla, cukru, ušlehané šlehačky. Na plech střídáme vrstvy namočených piškotů a másla, cukru, ušlehané šlehačky. Na plech střídáme vrstvy namočených piškotů a másla, cukru, ušlehané šlehačky. Na plech střídáme vrstvy namočených piškotů a másla, cukru, ušlehané šlehačky. Na plech střídáme vrstvy namočených piškotů a 
krému. Hotový dort posypeme kakaem.  krému. Hotový dort posypeme kakaem.  krému. Hotový dort posypeme kakaem.  krému. Hotový dort posypeme kakaem.      



 
 
 
 
 
 

NHL 06 

 
     Opět se setkáváme s novým ročníkem hokejové simulace, tentokrát pouze s číslovkou 06. Ani tento 
díl se však nevyrovná prožitku z legendární NHL 1998, kterou jsme poprvé okusili před několika lety. 
 

     Můžete si zde vytvořit celou sezónu. Vybrat si tým, nastavit si 
útočné i obranné lajny, strategii a hurá do bojů o play off. Pokud 
se vám vydaří, čekají vás boje o titul hokejové ligy či třeba 
světového mistrovství. A pokud chcete ještě něco navíc, zvolíte si 
celou kariéru hlavního manažera jednoho z týmů. V módu dynasty 
tak dostanete moc, díky níž budete nejenom táhnout a řídit svůj 
tým, ale i kupovat hráče, hospodařit s financemi, vymýšlet různé 
tréninkové programy a samozřejmě se budete snažit vést svůj tým 
k titulu a k hodně dolarům. (Ale abychom neopomenuli: musím pro 
přesnost uvést, že si nebudete moci zopakovat loňskou spanilou 
pohárovou výhru Pardubic v naší extralize). V modu Game si lze 

zahrát nejen online, exhibici či sezónu, ale vybrat si můžete i 
jednu ze tří evropských lig. Bohužel pouze švédskou, finskou 
nebo německou. No, dvě prvně zmiňované by ušly, ale určitě 
česká extraliga či ruská superliga mají o mnoho větší kvalitu než 
německá. Dále v menu typu her najdeme i mód Free for all, 
v němž si budete moci zkoušet různé finesy na jednom 
opuštěném stadionku kdesi v lesích. Jedná se o volné střílení, 
„blafákování“ a podobné dopravování puku za jednoho 
osamoceného gólmana – ano jeden na jednoho. 
 

     A teď nějaké ty pochutiny kolem. Jako trenér si můžete vybrat, 
zda budete střídat manuálně nebo to ponecháte počítači; lze si 
také vybrat i cílení střely – zda využijete pomoc počítače nebo se 
více budete spoléhat na vlastní cílení. Co nás ale trochu zklamalo, 
je ovšem celé menu. Zdá se nám docela chaotické a 
k jednoduchosti nemá zrovna blízko. Opravdu hrozivě na mě 
zabírají infa o právě hrajících skladbách. Což o to, je to sice 
reklama a ta ke hře patří, ovšem snad by stačilo info v Credits 
nebo to celé informační okno zmenšit. Takhle zabírá stále dolní 
levý okraj a v určité momenty blokuje například dvě tlačítka. 

Dokonce se objevuje i při začátku hry na stadionech, takže při 
představování vidíte hráče a info o něm zakrývá název skladby, 
skupiny, alba či něčeho dalšího. A jelikož je hudba, ve srovnání 
s legendárními ročníky vyloženě slabší, tak mě ty informace ani 
nezajímají. Určitou frustraci ze hry můžete umně korigovat 
nastavováním v nastvení hry, kde si vyberete ze spousty 
možností. Někdy mě totiž NHL připadá jako Hřebíkova Sparta. 
Všichni dodržují nějaké strategické čtverce, v reálu to znamená, 
že stojí vždy někde jinde než je puk a hra.  

 
 

 
Naše hodnocení 86 % 

 
Stanislav Müller, Adam Spányik, 9.A 

Rozhovor  



 
    V uplynulém období jste mohli na naší škole potkat dvě budoucí učitelky z Anglie. 
Vykonávaly u nás praxi v rámci mezinárodní výměnné stáže. V následujících dvou 
rozhovorech se o nich můžete dozvědět něco více. 

 
Rozhovor č. 1 

 
Originál v angli čtin ě Český p řeklad 
• What is your name?  

N – Nicola. 
R – Rebecca. 
 

• Jak se jmenujete?  
N – Nicola. 
R – Rebecca. 

• Where are you from?  
N + R - We´re from the south western 
N - Buckland Monachorum. 
R – Tabitosk. 
 

• Odkud jste?  
N + R - Z jihozápadní Anglie. 
N - Buckland Monachorum. 
R – Tabitosk. 

• How old are you?  
N – 16.  
R – 17. 
 

• Kolik je vám let? 
N - 16 let. 
R - 17 let. 

• Have you got a brother or a sister?  
N - Yes, an older brother and a sister. 
R - Yes, an older brother and a sister. 

 

• Máte bratra nebo sestru? 
N - Ano, staršího bratra a sestru. 
R - Ano, staršího bratra a sestru. 

 
• Have you got a pet?  

N - Yes, a dog Jack and a cat Haymisk . 
R - Yes, a dog, acat, some fish and a duck . 
 

• Máte nějakého domácího mazlí čka? 
N - Ano, psa - Jack a kocoura – Haymisk. 
R - Ano, psa, kočku, rybyčky a kachnu. 
 

• Do you speak Czech or any other foreign 
language?  

N - A little French and German trochu . 
R - I used to learn Japanese . 

 

• Mluvíte česky nebo n ějakým jiným 
jazykem? 

 
N - Trochu francouzsky a německy. 
R - Učila jsem se japonsky. 

 
• What is your favourite pop group? 

N + R - Green Day. 
 

• Jaká je vaše oblíbená hudební skupina?  
N + R - Green Day. 
 

• What is your favourite food and drink? 
N - Pasta, fruit juice, especially orange juice . 
R - Spaghetti, original Englisk tea . 
 

• Jaké je vaše oblíbené jídlo a pití? 
N - Těstoviny - ovocné džusy, hlavně pomerančový. 
R - Špagety - pravý anglický čaj s mlékem. 
 

• What is your favourite colour? 
N - Purple and I don´t green. 
R - I like red colour, but I often wear black clothes and I   
      even have got a red bedroom. 
 

• Jaká je vaše oblíbená barva? 
N - Fialová a neoblíbená je zelená. 
R - Červená, ale nosím hodně černé oblečení. A   
      dokonce mám i červenou ložnici. 
 

• What is your favourite kind of clothes? 
N + R - We prefer informal clothes.  
 

• Jaká část vašeho šatníku je vám nejbližší?  
N + R - Máme rády neformální oblečení. 

• What is your dream holiday? 
N – Havaii. 
R - New Zealand. 
 

• Jaká je vaše vysn ěná dovolená? 
N – Havaj. 
R -  Nový Zéland. 
 

• What means of transport do you prefer?  
 
N – Plane. 
R - Plane - I flew for the first time and the plane was 
late   
      for seven hours. 

• Jakým dopravním prost ředkem nejrad ěji 
cestujete? 

N – Letadlem. 
R  - Letadlem - Letěla jsem poprvé a ještě k tomu se    
       sedmihodinovým zpožděním. 

 
• Why have you visited the Czech Republik 

and exactly our school? 
N + R- It is the part of a barter short term attachment   
            jointed with project Da Vinci, which is used all  

• Proč jste navštívily ČR a zrovna naší 
školu? 

N + R - Je to v rámci výměnné stáže, spojené s  
             celosvětovým projektem Da Vinci. 



            over the world. 
 

 

• Did you have a nice journey? 
N + R- No, we went to London by bus for five hours the  
           plane was late, so we waited for seven hours 
and  
           we flew for two hours and then we were parted.  
 

• Jaká byla cesta? 
N + R - Nic moc, 5 hodin jsme jely autobusem do  
             Londýna. Dalších 7 hodin bylo zpožděné 
letadlo  
             a 2 hodiny jsme letěly. Potom si nás  
             rozvezli. 
 

• How do you like staying here?  
N + R - A lot, it is very nice here, we would stay here   
             longer, but we can´t and we are homesick a 
little.  
 
 

• Jak se vám u nás líbí?  
N + R - Moc, je to tu moc pěkné, zůstaly bychom déle,  
             ale nemůžeme a už se nám i stýská. 
 

• Would you like to go to our school? 
N + R - We like your school, but it is very different from   
             an English school there are some different   
             subjects, for example. 
 

• Chtěly byste chodit k nám na školu? 
N + R - Škola se nám také moc líbí, ale je jiná než  
             anglická a to v mnoha věcech - (předměty atd. 
). 
 
 

• What is the difference between English 
and Czech lessons? 

N + R - We have one lesson R.E., one lesson English,  
            Maths and P.E. a week at the age of fourteen 
we   
            can choose our subjects. 
 

• Jaký je rozdíl mezi českou a anglickou 
výukou? 

N + R - Máme 1 hodinu týdně náboženství a také po 1  
             hodině angličtiny, matematiky a tělocviku, po 
14   
             letech si volíme sami předměty. 
 

• Do you plan visiting us? 
N + R - We would like to come back, but it depends of  
             money we are not sure there will be enough of 
it  
             our staying here is paid by our school. 
 
 

• Plánujete nás j ěště někdy navštívit? 
N + R - Rádi bychom ještě přijely, ale nevíme jestli  
             budeme mít dostatek financí. V tomto případě  
             nám to hradí škola. 
 

Jakub Půlpán, Pavla Martinková, 7.A 
 
 
 

Rozhovor č. 2 (už pouze p řeložený do češtiny) 
 

• Jaké je vaše nejoblíben ější místo v Anglii? 
R - Pláž 
N - Obchody 
 

• Jak vám chutná české jídlo? 
N - Chutná nám, ale jsme přejedené! V Anglii neobědváme, ale máme     
      pouze sendviče. 
R - Líbí se mi školní jídelna. Nejím ale vepřové maso. 
 

• Jak se vám líbí čeští kluci? 
N + R - (Smích). Líbí se nám, ale na této škole jsou na nás moc mladí. 
 

• Chtěli byste tu z ůstat déle?  
N - Ano, ale chtěla bych tu svou rodinu. 
R - Určitě, ráda bych se sem i odstěhovala (s rodinou). 
 

• Co děláte ve volném čase? 
N + R - Rády hrajeme tenis a jsme se svými mazlíčky. 

 
P. Martinů a L. Voltrová, 9.B 

 
 
 

Zadáno pro 1. stupeň 



 
 

STROMY VE VĚTÁCH 
 

Hledej v následujících větách názvy stromů. 
 
Př. LIBOROVI CELÝ DEN NA VÝLETĚ PRŠELO - Borovice 
 
SESTRA SI HRAJE S MRKACÍ PANENKOU 
V KOPANÉ VYHRÁLI MODŘÍ NAD ČERVENÝMI 
TOMÁŠ ŘEKL: PŘIJDU BRZO DOMŮ 
ZLOU JEŽIBABU KOUSL KOCOUR 
VE FILMU HRÁLI DVA MALÍ PANÁČCI 
TÁTA ŘÍKÁ, ŽE JSME DOBŘÍ ZAHRADNÍCI 
TO POLENO MUSÍME ROZŘEZAT 
MALÝ KÁJA V ORDINACI PLAKAL 
 

Jakub Půlpán, 7.A 
 
 

NA KTERÉ Z CEST NAJDE OPI ČKA SVOU POCHOUTKU?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vojtěch Střihavka, 6.B 
 
 
 
 
 
 

BLUDIŠTĚ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denisa Dostálová, 5.A 
 

IQ detektivka 
 

     Jednoho dne došlo k velkolepé loupeži automobilů. Pro našeho detektiva 
Čmeldu byl hned od začátku hlavním podezřelým známý zlatník a hodinář Pepa 
Řepa. Tento filuta je tak chytrý, že má vlastní fintu proti zlodějům, kteří by chtěli 
vykrást jeho obchod. Všechny hodinky nosí totiž na ruce. 
                                                
     Pepa Řepa 

tvrdošíjně vypovídal, že byl celý den ve 
svém krámu. Náš detektiv Čmelda však 
využil obrázků z průmyslové kamery. Ta 
zachytila podezřelého ve třech různých 
časech.   
 
      Přijdeš na to, jak detektiv Čmelda 
poznal, že se Pepa Řepa zúčastnil 
velkolepé krádeže automobilů? 
 
                                                                                 9 : 48                     13 : 12                 15 : 53 
 

Tomáš Veselý, 7.A 
 
Řešení všech hádanek najdete na stran ě 15. 

 



 
 
 
 

Co všechno pro m ě škola znamená, co znamenala ANEB co znamenat bude?  
 
 Můj první školní den nebyl nic moc, ale mám na něj nádherné vzpomínky a aspoň takhle bych vám ho 
chtěla ukázat. 
     Nechtělo se mi vstávat – pak jsem si ale uvědomila, že mám jít do školy – strašně jsem se těšila. Před půl 
rokem jsem byla u zápisu a teď už jdu do první třídy. Div jsem se nepřerazila, abych byla co nejdříve oblečená, 
jenže  to šlo dost těžko. Co byste taky chtěli od „prvňáka“?! 
 A už jedeme. Táta řídí, mamka vedle něho a já vzadu celá naštvaná, že přijdu pozdě! 
Nejhorší bylo, že vedle mě seděla sestra a už šla do třetí. Samozřejmě ji nenapadlo nic jiného než mě uklidňovat 
slovy: „Já taky přijdu pozdě.“ No jo, jenže jí to může být jedno, není to její první den. 
     Tak a je to tady. Vcházím do školy. Zahnu doprava a 
jdu pořád rovně. Někdo mě drží za ruku, už nevím, jestli 
táta nebo mamka. Po chodbě nikdo nejde. Jsme úplně 
sami. Přede mnou se vztyčila ruka a zaťukala na dveře – 
pak je otevřela. Vcházíme do třídy. Cítím, jak se mi klepou 
kolena. Paní učitelka něco říká a pak se obrátí na nás. 
Rozhlížím se, jestli neuvidím svého kamaráda. Myslela 
jsem, že spolu budeme sedět v lavici, ale nikdo ho 
nevidím. Najednou si uvědomím, že jsem sama a učitelka 
mě vede do poslední lavice u okna. Okamžitě si sundám 
tašku a sednu na židli.  
     „Ahoj,“ ozve se kluk vedle mě. Podívám se na něj a na 
oplátku mu vykoktám ten samý pozdrav, pak už jen 
poslouchám paní učitelku. Postupem času se od něj 
dozvím, že se jmenuje Láďa Weber. Všechno, co si o něm 
pamatuji, je , že s ním byla velká legrace a byli jsme 
docela dobří kamarádi. Chodili jsme spolu do ranní družiny a on bezvadně uměl napodobovat papouška. Bohužel 
s námi chodil jen ten jeden rok. 
     Jo, to byly zlaté časy! Jenže po dvou letech se naše třída definitivně rozpadla. Ztratila jsem polovinu svých 
kamarádů a přišla jsem do nové třídy, kde bylo plno lidí, kteří se chovali úplně jinak než bych od nich očekávala, a 
taky plno lidí, které jsem po pěti minutách začala nenávidět. Ale zanedlouho se to srovnalo. Našla jsem způsob, 
jak se bavit se svými starými i novými kamarády a teď? Nevyměnila bych je za nic na světě! Hodně pro mě 
znamenali, znamenají a vždycky znamenat budou! 
      Už je to devět let a já se s tímhle vším budu muset rozloučit. A jestli si někdo myslíte, že to neuteče jako voda, 
tak se mýlíte. Než se stihnete třikrát nadechnout, musíte skládat přijímačky na střední školu a vše, co jste prožili, 
už zůstane jen ve vaší paměti. Tak si to nezapomeňte pořádně užít! Ať už  je to COKOLIV. 
     Chtěla bych ještě popřát hodně štěstí a zdraví všem mým kamarádům, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky 
na svou vysněnou školu /i těm, co je vzali bez nich/. Vše nej…nej… k budoucímu studiu a snad se po základce 
ještě někdy potkáme. Nakonec jedna malá prosba: 
NEZAPOMEŇTE, JÁ NEZAPOMENU! 
 
 

A ješt ě test inteligence pro naše absolventy  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
     Doplň čísla v kříži na pravé straně tak, aby číslo v dolním políčku bylo o 3 větší než číslo v horním políčku a 
číslo v levém políčku bylo rovno polovině čísla v dolním políčku a aby platily stejné zákonitosti jako v kříži na levé 
straně.                                                                                                                            

 
Martina Vávrová, 9.B 
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Pátek t řináctého a František 
 
     Bylo to v den, který všichni proklínají. V ten den se narodil největší nezbeda ze všech obyvatel 
malého městečka ležícího někde mezi městem X a městem Y. Ten nezbeda se jmenoval František a 
narodil se přesně v pátek třináctého ve 13 hodin, 13 minut a 13 sekund. Z důvodu, že od narození 
Františka se semlelo hromadu neštěstí, obyvatelé malého městečka začali Františka a pátek 
třináctého proklínat. Všechna ta neštěstí, která obyvatelé malého městečka zažili, se totiž stala 
v pátek třináctého právě ve 13 hodin, 13 minut a 13 sekund. Bylo ovšem zajímavé, že se Františkovi 
od jeho narození nic nestalo. 
 
     Jednou se tak v pátek třináctého třináctiletý František rozhodl, že se půjde projít po malém náměstí 
malého městečka. Procházel se malou ulicí ještě před 
malým náměstím malého městečka, když tu najednou 
uviděl starostu malého městečka, vzdáleného 
příbuzného Františkovy matky. Když šel František kolem 
něj, jaksepatří ho slušně pozdravil. Pan starosta se na 
Františka podíval, něco zamručel, nijak si Františka 
nevšímal a šel dál. Pak se pan starosta podíval na 
hodinky a zjistil, že je pátek třináctého, 13 hodin, 13 
minut a blíží se 13 sekund. Pan starosta se lekl, podíval 
se na Františka, podíval se kolem sebe a hned pelášil 
pryč. Bohužel cestou svého útěku zakopl o převrhlou 
popelnici a spadl. František se na pana starostu po 
celou dobu díval a zesmutněl. Pan starosta se podíval 
na Františka a všechna jeho zlost byla právě vidět v jeho obličeji. František se pana starosty lekl a 
utekl. 
 
     Na další malé ulici František potkal svoji kamarádku Elišku. Když se míjeli, František slyšel, že 
Eliška vydala nějaký zvuk, zjistil, že je to věta: „Ahoj Františku.“ František se na Elišku podíval, ona se 
na něj také podívala a usmála se. František se začervenal, při své chůzi pozadu náhle zakopl o pařez 
stromu a spadl. Eliška se trochu neštěstí Františka pousmála, ale pomohla Františkovi ze země. 
 
     Od doby, kdy František zakopl o pařez a spadl, se v malém městečku žádné neštěstí nestalo. 
František začal více kamarádit s Eliškou (však víte, co myslím). Pan starosta získal ocenění Nejlepší 
starosta v okrese. 
 
     Tohle byl příběh, který se nikdy nestal (alespoň o tom nevím), a všichni aktéři příběhu nikdy 
neexistovali (alespoň o tom nevím). Co by to bylo za příběh se šťastným koncem, kdyby vypravěč 
nevyslovil známá kouzelná slovíčka: „A všichni žili šťastně až do smrti…“ 

 
Petr Hrudka, 8.A 

 
Myšlenky na návrat 

 
     Tehdy, když jsem ještě chodila na tuto základní školu, představovala jsem si, jak pluji na korábu 
otevřeným mořem a připravuji se na opravdovou plavbu životem. 
Dnes po několika málo (ale pro mne dlouhých) měsících zjišťuji, že kdykoli brouzdám okolo Ostrova, 
táhne mě k sobě. Zvláště v úterý, kdy příjemná hudba z oken zní do dáli a já smím opět vstoupit. 
Nejsou tu promě žádné překážky – ledovce, bouře, piráti. Jen prima učitelé, kteří to s námi vždycky 
mysleli dobře. Vracím se a jsem šťastná. Tady jsem totiž doma. Na ostrově pokladů. 
 

Dáša Horáková, absolventka školy 
 
 

 



 
 
 

tentokrát  
s Monikou Šintálovou 

 
 
     Naše spolužačka Monika Šintálová z 5.A zažila 21. března skvělý úspěch. Toho dne se 
v Karlových Varech konalo celostátní kolo p ěvecké sout ěže Karlovarský  sk řivánek  a Monika 
v konkurenci 26 zpěvaček z celé republiky dokázala to, co jsme my z Ostrova dávno věděli – že je 
opravdový talent. Ona totiž VYHRÁLA! 
 
     A tak jsme za vás, naše čtenáře, položili Monče pár otázek: 
 

•  Kdy jsi za čala se zpíváním ? 
 

Zpívala jsem si ráda už odmalička,do ZUŠ 
chodím od 2. třídy. 
 
• Máš p řed vystoupením     
           trému?   
 
Já mám trému spíš den předem, ale těsně 
před vystoupením už naštěstí ne.  
 
• Je nějaká písni čka, kterou  
          zpíváš nejrad ěji?   
 
Mám ráda písničku Včera neděle byla, 
zpívala jsem ji už i na soutěžích, třeba právě 
v Karlových Varech. 
 
• A jak to vlastn ě ve Varech probíhalo?  
 
Na soutěž tam se mnou jela p. uč. Tázlerová ze ZUŠ, která mě připravovala, a p. uč. Kubíčková 
(doprovod na klavír). Ubytovali nás v tříhvězdičkovém hotelu Kriváň. Samotná soutěž probíhala 
v budově ZUŠ Karlovy Vary, která byla moc krásná (vypadá trochu jako zámek). Tam jsem nejen 
soutěžila, ale i poslouchala „konkurenci“. 
 
• Jaké byly tvoje pocity po vyhlášení výsledk ů, když jsi zjistila, že jsi   
          první? 
 
Nemohla jsem tomu nejdřív uvěřit, ale pocit to byl skvělý. 
 
• A co v budoucnosti? Chystáš se t řeba přihlásit za pár let  do Superstar?  
 
Do Superstar se hlásit nebudu, ale chtěla bych jednou na konzervatoři studovat zpěv. 
 
 
Držíme palce, ať se ti přání vyplní, a děkujeme za rozhovor.  
 

      
 

Petra Martinů a Laďka Voltrová, 9.B 



 
 
 

Petr Hrudka, 8.A 
 

Test s blondýnkou 
aneb Nikdo není dokonalý 

 

Blondýnka se zúčastnila televizní show zaměřené na inteligenci. Možná výhra byla 1 000 000 €. 
Moderátor ji položil následující otázky: 
1. Jak dlouho trvala 100-letá vojna? 4. Jaké bylo pravé jméno krále Georga IV.? 
a) 116 let a) Albert 
b)   99 let b) Georg 
c) 100 let c) Manuel 
d) 150 let d) Jonáš 
Blondýnka využila právo na otázku neodpovídat. Blondýnka použila nápovědu 50:50. 
2. Ve které zemi vytvořili „Panamský klobouk“? 5.Od kterého zvířete je odvozený název Kanárských 

ostrovů? 
 a) Brazílie a) Kanárek 
b) Chile b) Klokan 
c) Panama c) Potkan 
d) Ekvádor d) Tuleň 
Blondýnka požádala o pomoc publikum. Blondýnka vypadává. 
3. Ve kterém měsíci oslavují Rusové Velkou říjnovou   
    socialistickou revoluci? 
a) Leden 
b) Srpen 
c) Říjen 
d) Listopad 
Blondýnka využila právo poradit se po telefonu a 
zavolala druhou blondýnku. 
 

P.S. 
Pokud jste se při čtení smáli, tak tady jsou správné odpovědi: 
1. Stoletá vojna trvala 116 roků (1337 – 1453) 
2. „Panamský klobouk“ vytvořili v Ekvádoru. 
3. VŘSR oslavují v Rusku 7. listopadu. 
4. Prvé jméno krále Georgia IV. Bylo Albert. Král si změnil   
    jméno roku 1936. 
5. Název Kanárských ostrovů souvisí s tuleněm. V latině   
    znamená „Ostrov tuleňů“. 
   Tak co, byli jste o hodin moudřejší než blondýnka???? 

Klára Janečková, 7.A 

1. Jaký stát leží mezi Španělskem a Francií? 6. V jakém státě se natáčel Vinnetou: 
a) Lichtenštejnsko a) ve Velké Británii 
b) Andorra b) v Chorvatsku 
c) San Marino c) v Rusku 
d) Vatikán d) v Jaroměři 
2. V jakém městě sídlí Bílý dům? 7. Nejnovější kniha J. K. Rowlingové o Harry Potterovi se 

v češtině jmenuje: 
a) v New Yorku a) HP a princ dvojí krve 
b) ve Phiadelphii b) HP a kámen mudrců 
c) ve Washingtonu    c) HP a kluk 
d) v Las Vegas d) HP a konec Bradavic 
3. Kolik kilometrů měří průměr Slunce? 8. ZŠ Na Ostrově minulý školní rok oslavila let?: 
a) 1 392 000 a) 800 
b) 1 832 396 b) 650 
c) 8 725 963 c) 120 
d)    500 485 d) 204 
4. V jakém státě leží sídlo papeže Vatikán? 11. Hlavním městem Francie je: 
a) v České Republice a) Praha 
b) v Severní Americe b) Budapešť 
c) v Itálii    c) Paříž 
d) v Římě d) Bratislava 
5. Kolik písmen má příjmení Arnolda Schwarzeneggera? 12. Jedním z moderátorů zábavného pořadu TV Nova Clever! je: 
a) 10 a) Petr Rychlý 
b)   5 b) Jiří Mádl 
c) 12 c) Vojta Kotek 
d) 14 d) Milan Šteindler 



VTIPY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martina Vávrová, 9.B 
 

FILMOVÉ HLÁŠKY  
 

 
      Máte rádi filmy? Myslíte si, že jste filmový maniaci? 
      Udělejte si náš test a ten vám prozradí jak na tom 
      doopravdy jste… 
 
      Ve kterém filmu jste mohli slyšet… 
 
 
 

  
  
1. Nastěnku chci za ženu! 5. Nepot ěšil jste m ě, ani já vás nepot ěším.  
  a)   NAPOLEON                  a)   S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT 
  b)   MRAZÍK         b)   MAREČKU, PODEJTE MI PERO 
  c)   ČERVENÁ KARKULKA                  c)   TMAVOMODRÝ SVĚT 
  
2. Anička, kozí noži čka.              6. Měl bys plavat…  
  a)   ČERT VÍ KDO                  a)   HLEDÁ SE NEMO 
  b)   S ČERTY NEJSOU ŽERTY                  b)   MADAGASKAR 
  c)   ČERT VÍ PROČ                  c)   PŘÍBĚH ŽRALOKA 
  
3. Já jsem malej, ale šikovnej.              7. Jme nuji se IGOR HNÍZDO! 
  a)   PRINCEZNA SE ZLATOU  HVĚZDOU                   a)   POMOCNÁ ŠKOLA 
  b)   PRINCEZNA ZE ŠKOLY                  b)   MĚSTSKÁ ŠKOLA 
  c)   PRINCEZNA ZA MLEJNA                  c)   OBECNÁ ŠKOLA 
  
4. Já se vrátím a se mnou p řijde zákon!  
  a)   FANTOMAS  
  b)   LIMONÁDOVÝ JOE  
  c)   STAR WARS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Karolína Pešinová, Martina Vávrová, 9.B 

„Mami, kup mi 
velblouda!“ 
„Čím bychom ho 
krmili?“ 
„Kup mi toho ze ZOO, 
ten se krmit nesmí!“ 
 

Malý Karlík sedí s rodiči na 
koncertě a se zájmem pozoruje 
sólového violoncellistu. 
„Tati“, ptá se po chvíli tiše, „až 
ten člověk 
tu věc připiluje, tak už půjdeme 
domů?“ 
 



Řešení hádanek  
 

Str. 8:  
Stromy ve v ětách:   SMRK, MODŘÍN, DUB, BUK, LÍPA, BŘÍZA, TOPOL, JAVOR 
Cesta opi čky:  správná cesta je b 
 
Str. 9:  
IQ detektivka: 
Detektiv Čmelda má jako vždy pravdu a případ vyřešil správně. Pepa Řepa se skutečně zúčastnil 
velkolepé krádeže automobilů. Dokazuje to fotka průmyslové kamery zachycená v čase 13:12. 
Postava na této fotce má hodinky na levé ruce. Pepa Řepa nosí hodinky na pravé ruce, což nám 
ukazují dvě zbývající fotky. Proto musel Pepu Řepu v čase 13:12 zastupovat v jeho obchodě někdo 
jiný a on se zatím zúčastnil krádeže. 
 
Str. 10:  
 
Sčítací k říž: 
 
 
 
 
 
 
 
Str. 13:  
Test i pro tebe:  1b, 2c,3a, 4c, 5d, 6b, 7a, 8c, 9c, 10d          
Str. 14:  
Filmové hlášky:  1b, 2c, 3c, 4b, 5b, 6a, 7c 
 
Str. 16 
Maxik řížovka na konec : Prázdniny jsou tady. 
 
Příloha – str. I:  
1. křížovka: PRÁZDNINY 
Osmism ěrka 1 : MEXIKO 
Osmism ěrka 2 : KOHOUT 
Slova na s…:  sokol, stuha, slané, seník, sadař, sruby      
 
Příloha – str. II:  
2. křížovka : VOLNO 
Sudoku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. křížovka: Plavba na moři 
 
 

 7  

5 3 8 

 10  

9 2 7 8 3 4 1 6 5 
3 1 5 6 2 7 9 4 8 
8 4 6 1 5 9 3 2 7 
6 3 8 4 7 1 2 5 9 
4 5 9 2 8 3 6 7 1 
2 7 1 9 6 5 4 8 3 
1 6 3 7 4 8 5 9 2 
5 8 2 3 9 6 7 1 4 
7 9 4 5 1 2 8 3 6 



  
 
 

 
 
 
 

 

1)  Na pískovišti je …         

2)  Slepýš je ………..               

3)  Člen Teletubies.               

4)   Filmová postava s černým šátkem přes pusu. 
 

           

5)   Opak noci.               

6)   Modřín je………………               



Pavla Martinková, Jakub Půlpán, 7.A 
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7)   Dřívější obyvatelé Ameriky .               

8)  Zmrzlina a ……… 
 

              

9) Matka může mít dceru, nebo …….. 
 

              

10) Město ve, kterém je naše škola. 
 

              

11) Místo kde rostou jehličnaté a listnaté stromy se jmenuje ….  
les 
 

        

12) Živé místo v poušti 
 

              

13) Seriál na TV Nova 
 

              

14) Tony z VyVolených 
 

              

15) Máma z VyVolených 
 

              

16) Velký (přerostlý) ježek 
 

              

17) Mlýn vlastní ………….. 
 

              



 
 

 
 

KŘÍŽOVKA 1 

 
 

Vojtěch Střihavka, 6.B 
OSMISMĚRKA 1 

 
J N K A E R O S O L I T M Ř B 
Ú A A E C I N D E Ř Ú É A Ř Ý 
L A Ť B M E Ž U X I N R E T N 
B E N Z Í N O V Ý Ě A H E L A 
Ý N L Í D Z O R T F O R K A Z 
K A M É L I E Á O P A T R O Á 
P Ř E D H I S T O R I C K Ý V 
 
aerosol, alt, benzínový, břeh, farář, kamélie, lak, lat´,lůj, méně, nabízet, osolit, patro, po, předhistorický, ret, 
rozdílný, sát, úřednice, už, vázaný 

OSMISMĚRKA 2 
 

Ř A S E T K Š Ť A Ý 
K K L A C E K O S K 
K O L O R E H E Í S 
B N T M K L O Ž M R 
R O Z Z L O B I T E 
S S U I O D P Ž P P 
R U S K A R U Á T U 
T E N G A M R K Č Č 

 
at´, dole, klacek, kolo, kopáč, lis, magnet, mísa, nos, pár, perský, puč, roztok, rozzlobit, Ruska, Srb, šerm, tesař, 
už, žák, že 

HLEDEJ SLOVA ZA ČÍNAJÍCÍ PÍSMENEM S-  
 

  1. Dravý pták S         

  2. Mašle, pentle S      

  3. Opak sladkého S     

  4. Kůlna na seno S         

  5. Pěstitel ovoce S     

  6. Domky z klád S     
Jakub Půlpán, 7.A 

  1. Úhlavní nepřítel koček                      

  2. Loupežník z lesa Řáholce                  

  3. Led je voda, ale jaká?                  

  4. Lidské smysly jsou chuť, hmat, čich, sluch a …..                    

  5. Marmeláda neboli …..                 

  6. Řezný nástroj používaný v domácnosti                  

  7. Obyvatel Irska                  

  8. Používají se ke stříhání                 

  9. Sídla středověkých králů                  



 
KŘÍŽOVKA 2 

 

  1. Surovina obsažená ve svíčce                    

  2. Strážce zákona                 

  3. V Babiččině údolí naproti mandlu                 

  4. Člověk závislý na drogách                  

  5. Naše okresní město                

 
V. Střihavka, 6.B 

 
SUDOKU 

 
      Vaším úkolem je podle již vepsaných číslic vepisovat do mřížky další číslice tak, aby vždy v celé řádce, v 
celém sloupku a zároveň i v jednotlivých devíti čtvercích 3 x 3 byly zapsány všechny číslice od jedničky do 
devítky. Zároveň se ale v žádném sloupku, řadě ani ve čtverci 3 x 3 nesmějí opakovat. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jakub Půlpán, 7.A 

 
KŘÍŽOVKA 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Jirmanová, 5.A 

Řešení všech hádanek najdete na straně 15.   
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1. Fotbal 4. Noční pták 7. Jednotka času 10. Obojživelník 
2. Dřevorubecký nástroj 5. Zelenina 8. Porost hlavy 11. Děti od slepice 
3. Koupací úbor 6. Dopravní prostředek 9. Místnost 12. Citoslovce zhasnutí 


