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ZPRÁVY, ZPRÁVY, ZPRÁVIČKY 
 

     Během září bylo do našich tříd a na chodby nainstalováno nové osvětlení, které stálo více než půl 
milionu Kč. Je to investice do budoucna, protože při dnešním zdražování energií jsou výhodná svítidla 
s vyšším výkonem a s nižší spotřebou. 
 
     O víkendu 17. a 18. září proběhl v Jaroměři velký festival 
scénického tance. Kdo z vás propásl krásná představení 
v parku, mohl zhlédnout 19. září dopoledne představení 
v divadle. Jenom pro  nás tančily skupiny ze Žďáru nad 
Sázavou, Červeného Kostelce nebo Chlumce nad Cidlinou. My 
jsme se  samozřejmě  nejvíc těšili na náš domácí soubor  
FLASH , který celou tuto velkou akci pořádal.     
 
     30. září proběhla v Náchodě dopravní cyklistická soutěž, 
které se zúčastnili tito žáci pátých tříd: Martin Králík, Jakub 
Hofman, Monika Šintálová, Denisa Dostálová, Josef Košek, 
Lucie Hustáková, Pavla Hušková a Vojta Flégr. Třída 5.A se 
umístila na 8. místě a 5.B na 13. místě. 
 

 
 
 
 
 

Klára Janečková, 7.A 



Víte, že … 
 

- pokud by se najednou stáhly svaly celého těla, uzvedly by autobus? 
- tam, kde je dnes Washington a Londýn, byla před 18 tisíci lety vrstva ledu silná 1,5 km? 
- jezero Bajkal je nejhlubším jezerem světa /1 743m/ a obsahuje 20% světových zásob sladké 

vody? 
- rozvodněná Amazonka by naplnila vodou největší sportovní stadión světa za 13 vteřin 
- lev dokáže odtáhnout sám 300 kg vážící zebru a na to by bylo potřeba nejméně 6-ti mužů? 
- velbloudi mají ze všech zvířat nejvíc páchnoucí dech? 
- za celý život sníme průměrně 50 tun potravin – to je více než 87 tisíc jídel a strávíme při tom 

celých 8 let? 
- šváb dokáže žít až devět dní bez hlavy a až teprve potom zemře?  
- motýli ochutnávají nohama? 
- pštrosí oko je větší než jeho mozek? 
- nejvyšší teplotu na světě, 58oC, změřili 13.9. 1922 v Libyi? 
- největší kroupa, která kdy dopadla na zemský povrch,  měla v průměru 14 cm a vážila 750g? 
- nejsušším místem na světě je poušť Atacama v Chile? 
- v Bogoru na ostrově Jáva je bouřka 322 dní v roce? 
- nejtěžší žena  světa vážila 726 kg při výšce 158 cm               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutěž soutěž 

soutěž   
 

Otázka: Co znamenají zkratky: 

BKS 

GPS 

TGV 

 

     Stručné, ale hlavně správné odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu: 
 iqcko2@seznam.cz    

     K odpovědím nezapomeňte napsat svoje příjmení a třídu. Do předmětu 

zprávy napište Soutěž. 

     Tři vylosovaní řešitelé obdrží příští číslo IQčka zdarma!!! 
 

Jakub Půlpán a Klára Janečková, 7.A 
 



 
 
 

BROTHERS IN ARMS 
 
     Brothers in arms je taktická FPS.  Ujměte se role seržanta Matta Bakera a vaším úkolem bude v době 2. světové války si 
proklestit cestu přes malebnou Francii. To vše se svými muži (později například tankem) v 8 kapitolách (okolo 18 misí). 
Jak už jsem napsal je to taktická FPS, to znamená že sami budete bojovat pouze asi ve 2 misích, jinak po vašem boku bude 
vždy alespoň malá partička vojáků, které dáte rozkazy. 
 
     Bez pomoci vojáků vašeho týmu byste sotva přežili pár minut, protože na rozdíl od stříleček typu Medal of Honor nebo 
Call of Duty za celou dobu nenarazíte na jedinou lékárničku. I na nejlehčí úrovni vydržíte pouze pár výstřelů, ale je to 
vynahrazeno tím, že na každém kroku máte checkpoint.☺ 
 
     Němečtí vojáci nejsou příliš chytří (stačí po nich střílet jedním týmem, sám je obejít a zneškodnit) 
Brothers in arms jsou pro všechny, kteří mají rádi trochu přemýšlivější střílečky. 
 
                                     

Grafika: je na tomto obrázku celkem vidět  
 
    

            Ovládání: tady je například míření  
 
 

Hodnocení: 85% ☺ 
 
 

Příště se můžete určitě těšit na :         Need For Speed Most Wanted 
 

Stanislav Müller, Adam Spányik 9.A 
 

 



                     Rozhovor s ..... 
 

 

 

 
     Určitě  jste  si  všimli , že  1.9.2005  se  na  naší  škole  objevily  nové  tváře  žáků? Ale  ne! Nových  
učitelek. Většina  z  vás  je  samozřejmě  nezná, a proto jsem  se  rozhodli , že  vám  uděláme  radost    
nové  paní  učitelky  pro  vás  vyzpovídáme. A  které  to  jsou? 
 
     No, nechte  se  překvapit!!! 
 
Barva  očí: modrá 
Znamení zvěrokruhu: ryby 
Zvláštní  znamení: nemá 
Nejlepší  vlastnost:  svatozář  (smích), asi  
trpělivost 
 

• Proslýchá  se, že  jste  byla  žákyní  
této  školy , je  to  pravda? 

 
     Není, navštěvovala jsem ZŠ  Boženy 
Němcové, ale má  sestra chodila na tuto školu. 
 

• Jak  vzpomínáte na svá školní léta? 
 

   Velmi  pozitivně. Lépe  se  pamatují  ty  hezké  zážitky. 
 

• Byla jste vzornou žákyní nebo u Vás platilo přísloví „Tichá voda břehy mele“? 
 

   Myslím si, že jsem byla taková spořádaná holčička, alespoň na ZŠ. Na gymnáziu jsem spíš dělala, 
co  mě  bavilo.(Pan  profesor  Žuček  mě  nikdy nepřesvědčil, že matematika je potřebná k životu. 

 
• Máte  domácího  mazlíčka? 

 
 Ano, máme černého vlčáka. 
 

• Jaké  jsou  vaše  záliby , jak  
využíváte  volný  čas? 

 
     Moc volného času nemám, ale když nějaký 
je, tak  se ráda sejdu s přáteli (třeba na plese). 
Jinak  ráda čtu a trochu vařím. 
 

• Máte nějaký životní sen? 
 
     Dožít  se  ve  zdraví  psychické  pohody  

pedagogického  důchodu. 
 

• Jaký druh hudby posloucháte? 
 

   Poslouchám hodně druhů hudby. Mám ráda  vážnou hudbu, ale nevadí mi Kabáti. Je to také hodně 
o tom, jakou máte náladu. Jinak nemusím  dechovku a už vůbec nemám ráda Grazy Frog!!! 
 

 
 



• Nejoblíbenější  kniha, film? 
 

   Kniha asi od Škvoreckého Zbabělci a od 
Dickense Nadějné vyhlídky. Film – jéje, těch 
filmů je hodně, např. Šarlatový a černý, Forest 
Gump, Čistá duše a Nebezpečná krása. 
 

• Který předmět  nejraději  učíte?  
 

   Učím angličtinu a němčinu. Dále mám 
v současné době 8. ročník na rodinnou 
výchovu. (95 % žáků  se  zajímá  jen  o 
sexuální  výchovu  a  zbývajících  5 % tak  
nějak  vnímá  i  to  ostatní). Nejraději učím asi  
angličtinu. 
 

• Máte plány do budoucna? 
 

     Začínáme  rekonstruovat dům (zrovna  dnes  půjdu koupit kachličky). Chtěli  bychom  to  v  
nejbližší  době dodělat, aniž bychom dlužili každému patníku Krátkodobý plán je tedy dokončit 
rekonstrukci. 
 
 

• Co si myslíte o žácích, které  učíte? Ve  které  třídě se vám učí nejlépe? 
 

     Znám  je  moc  krátce. Nejlépe? Nedá se říct, že bych měla třídu hodných a třídu zlých žáků. 
     V každé třídě se najde někdo, kdo vám výuku kazí a naopak. Je to o přístupu k lidem. 
 

• Jaký styl oblečení se vám líbí? 
 
     Nemám vyhraněný styl. Oblečení musí být vyžehlené a  
hlavně po ruce. Nemělo by být příliš formální. 
 

• Chtěla byste mít v budoucnu svou vlastní třídu? 
 
     Myslím, že  třídnictví je spousta povinností. Když mám tříd 
víc, nabízí mi to více možností.  
 
     Nelíbí se mi, když učitel preferuje jen svoji třídu. Takhle mi 
to  vyhovuje. Například kdybych byla třídní učitelkou, mohlo 
by se  stát, že dostanu svou třídu na tělocvik. TO SI ANI 
NEUMÍM  PŘEDSTAVIT! 
 
Tak vidíte, neznáte už paní učitelku lépe? 
 
Můžeme vám ale prozradit, že tahle paní učitelka je moc  
usměvavá, milá, vtipná a také pohostinná. Už víte, která to 
je? 
 

 
 

Správná  odpověď  se  nám  zatoulala  na  stránkách  IQčka!!! 
 
Jdeme dál, do příštího čísla připravujeme další zajímavý rozhovor. 
 
 

Petra Martinů a Ladislava Voltrová, 9.B 
 
 

 



Mňam prima vařečka z Ostrova 
 
 
     A je tu opět vaše oblíbená rubrika. Vloni jste vařili spolu 
s pány učiteli, letos se můžete těšit na recepty, které vám 
nezaberou mnoho času. Prostě takové  „rychlovky“. 
 
 
 
     Medvědí tlapy  p. učitelky Doubkové 
 
     Budeme potřebovat kuřecí prsíčka, solamyl, vejce, 
koření a sůl. 
     Kuřecí prsíčka si nakrájíme na nudličky. V misce rozmícháme vajíčko, přidáme lžičku 
solamylu, sůl a koření.  Pokud nechcete, aby vám z úst šlehaly plameny, dávejte koření    
 p ř i m ě ř e n ě.  Přiměřeně kari, přiměřeně chillies, přiměřeně pepře, přiměřeně sladké 
papriky, přiměřeně majoránky, přiměřeně kmínu a jednu lžičku klasiku.  Do této směsi 
namočíme kuřecí nudličky a necháme odležet 24 hodin.Druhý den na rozpáleném oleji 
rychle opečeme.Podáváme s rýží. 
 
 
     Smetanové brambory paní učitelky Škutchanové 
 
     Budeme potřebovat 4 – 6 velkých brambor, 2 smetany, máslo, sůl, bylinky. 
Brambory oloupeme a nastrouháme na tenké plátky. Vymažeme zapékací misku, 
vyložíme  vrstvou brambor, zalijeme trochou smetany, kterou jsme si ochutili. A tak 
pokračujeme ve vrstvení, až bude zapékací miska plná. Poslední vrstvou budou plátky 
brambor, které potřeme máslem. Vložíme do předehřáté trouby na 180 – 200 stupňů a 
pečeme 30 – 40 minut. 
 
 

Aneta Kočová, 7.A 

 
 
 
 



Zadáno pro 1. stupeň 
                                                                               
                                                           DETEKTIVKA 
               
                                                                                           

     V neděli 13. srpna se 
stala největší loupež 
století, kterou mohli 
udělat pouze 2 lupiči: 
lupič Kratonožka nebo 
expert na banky 
Dlouhonožka. Ví se, že 

lupič použil veřejný dopravní prostředek. Avšak 
po penězích i autobusu se slehla zem. Jen 
průmyslová kamera zachytila odjíždějící 
autobus. Pomůže vám foto k vyluštění případu? 
Který lupič má banku na svědomí? 
 
 

     
   
  

   
    

 
 
 

 
Tomáš Veselý, 7.A  

 

 
BLUDIŠTĚ 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aneta Kočová, 7.A  
 

 



KŘÍŽOVKY 
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Jakub Půlpán, 7.A , Dominik Peša, 7.B 
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NAJDI 10 ODLIŠNOSTÍ  
 

 
 

Dominik Peša, 7.B 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KOLIK OPI ČEK SE SKRÝVÁ                                  BLUDIŠTĚ 2      
            NA OBRÁZKU? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

 
 

Pavlína Martinková, 7.A 
 

Správné odpov ědi na všechny hádanky najdete na stran ě 15. 
 
 
 
 



         
 

NEKONNEKONNEKONNEKONČČČČÍMEÍMEÍMEÍME    
 
 
     Stejně jako minulý rok, tak i letos se na naší škole vyskytují „Deváťáci“. A právě o nich a pro ně je 
tahle rubrika. Záleží jen na vás, jestli to bude nuda nebo jestli se budeme bavit. Nápady a příspěvky 
od „Deváťáků“ jsou vítány. Pro začátek malý testík vašich neznalostí.  

         Petra Martinů 9.B 
                VŠEOBECNÝ TEST ZNALOSTÍ    

 
1. NEWTON je jednotka : 8. Mezinárodní soudní dv ůr sídlí: 
a) tlaku a) ve Štrasburku 
b) elektrického napětí b) v Paříži 
c) síly    c) v Hannoveru 
d) hustoty d) v Haagu 
  
2. LEONARDO da VINCI  byl :   9. RAM je ozna čení: 
a) závodní cyklista   a) pevného disku 
b) politik b) operační paměti počítače 
c) umělec, vědec a vynálezce    c) internetu 
d) kněz d) tiskárny 
  
3. EROZE  je 10.Nepřátelská kampa ň zaměřená proti 

Židům se jmenuje: 
a) znečištění vody   a) antisemitismus 
b) narušení původního povrchu b) antimilitarismus 
c) oteplování ovzduší c) antifašismus 
d) rezivění železa d) rasismus 

  
4.Urči STROM, který je českým národním 
symbolem : 

11. Druhá sv ětová válka byla zahájena: 

a) javor a) sarajevským atentátem 
b) bříza b) Mnichovskou dohodou 
c) lípa      c) napadením Polska 
d) borovice d) napadením Československa 
  
5. MATERHORN je hora ležící v poho ří : 12. Plod t řešně označujeme:  
a) Pyreneje a) malvice 
b) Karpaty b) oříšek 
c) Alpy   c) peckovice 
d) Skandinávský poloostrov d) bobule 
  
6. LABE odvádí vody do:   13. Česká republika vznikla:   
a) Černého moře   a) 31.12. 1992 
b) Baltského moře b) 1.1. 1993 
c) Severního moře c) 28.10. 1918 
d) Středozemního moře d) 15.3. 1938 
  
7. Dnes tolik diskutované Benešovy dekrety řešily 
po r. 1945 také otázku:  

14. Autorem Bílé nemoci je: 

a) připojení Zakarpatské Ukrajiny k Československu a) Josef Čapek 
b) znárodnění dolů a klíčového průmyslu b) Karel Čapek 
c) denacifikace Německa c) Jiří Wolker 
d) konfiskace majetku osob německé národnosti d) Karel Poláček 
 



     Pokud se někomu otázky zdály příliš těžké, vězte, že jejich správné zodpovězení patří 
k základnímu všeobecnému vzdělání. Zřejmě jste ve škole příliš chyběli, tedy alespoň duchem.  
Správné odpovědi najdete na straně 14. 
 
     Pro správné řešitele mám skvělou zprávu. Nechodili jste sem zbytečně a střední škola na vás 
netrpělivě čeká. 

Martina Vávrová, 9.B 
 
 

Pozdrav od bývalých Ostrovaček 
 
     Zdravíme všechny Ostrováky, 
 
     Není tomu tak dávno, co jsme i my chodily mezi vás. Možná byste nevěřili, jak rády bychom se 
vrátily zpět na základní školu. Teď si říkáte: „Už abych byl odtud pryč!“ Ale věřte tomu, že není tak zle, 
aby nemohlo být ještě hůře. 
 
     Máme pro vás radu. Věnujte čas učení a přípravě na přijímací zkoušky. Zdá se vám, že je to ztráta 
času? OMYL! Nepodceňujte to! Co nepochytíte v 8. a 9. ročníku, bude vám na SŠ chybět. Snažte se 
dohnat , co se dá. 
 

Daniela Gildeinová a Naďa Voltrová 
 
 

Pohádka pro velké chytré děti 
Takže pro vás?! 

 
     Byla jednou jedna třída a v ní čtyři žáci, kteří se jmenovali Každý, Někdo, Kdokoliv a Nikdo.  
Jednoho dne bylo třeba splnit důležitý úkol a Každý si byl jist, že to Někdo udělá. Mohl to udělat 
Kdokoliv, ale Nikdo to neudělal. Někdo se rozzlobil, protože to přece byla práce pro Každého. Každý 
si myslel, že by to mohl udělat Kdokoliv, ale Nikdo si neuvědomil, že to Každý neudělá. Nakonec 
Každý obviňoval Někoho, že Nikdo neudělal to, co mohl udělat Kdokoliv. 
 

        Jakub Lenfeld, 5.A  
 
 

Trocha poezie ani deváťáky nezabije 
 
                                          Vzdálenej svět 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

        
  

 
Terka Kuchtová, 9.B 

 
 
 

 
 

Venku smutnej déšť padal 
a z nás stal se pár toulavej. 
Vždycky jsi mi šeptával, 
že někde je svět vzdálenej. 

 

Pro mě jsi byl malej ráj, 
kterej v každou dobu kvete. 
Tvoje slova falešný se zdaj. 
Proč mě trápíš v tomto světě? 

 
Vzdálenej svět, 
o kterým nikdo neví. 
Já uvěřila hned, 
však kdo můj omyl spraví? 

Stín v záclonách 
Poví víc než tvá ústa. 
Jsem zachumlaná ve svejch 
snách. Země vzdálená je pustá. 



Sportovní rubrika 
 
Na úvodNa úvodNa úvodNa úvod    
    
     I naši Ostrováci sportují! Spousta z nich  jen tak pro radost, velká část závodně. Nejvíce žáků 
provozuje  hokej a fotbal. Proto se v této rubrice budeme věnovat těmto dvěma našim 
nejpopulárnějším sportům.  
     Naši hokejisté hrají pod názvem HC Metuje žákovskou ligu České republiky. Zprávy budete mít 
z kategorií 6. – 9. tříd.  Fotbalisté hrají 1.A třídu (skupina A) mladších a starších žáků. 
 
Dosavadní výsledkyDosavadní výsledkyDosavadní výsledkyDosavadní výsledky fotbal :fotbal :fotbal :fotbal :                                                                                   

                                                
                                                        
                                             
                                              
 
 

 
 Zdroj výsledků: Aleš Holeček a Roman Kaválek, 7.A 
 
Dosavadní výsledky hokej:Dosavadní výsledky hokej:Dosavadní výsledky hokej:Dosavadní výsledky hokej:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                    
                                                 
 
                                                           
    
    
    
    
 
 
 

Zdroj výsledků: Jan Veselý, 5.A, Denis Haž a Patrik Zachara, 8.A 
 
Další výsledky přineseme v dalším čísle IQčka. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tomáš Veselý 7.A                                                       Tomáš Veselý 7.A                                                       Tomáš Veselý 7.A                                                       Tomáš Veselý 7.A     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                    Nábor mladých fotbalistůNábor mladých fotbalistůNábor mladých fotbalistůNábor mladých fotbalistů    
      
     Fotbalový oddíl TJ Jiskra Jaroměř pořádá nábor mladých školáků, kteří by 
rádi trávili svůj volný čas ve fotbalovém kolektivu. 
     Nábor se koná na stadionu vstadionu vstadionu vstadionu v    Růžové uliciRůžové uliciRůžové uliciRůžové ulici a týká se ročníků:  
 
Mini elévové (ročník 1999 – 2000) 
Mladší přípravka (ročník 1997-1998) 
Starší přípravka (ročník 1995-1996) 
     Úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.30Úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.30Úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.30Úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.30    
 
Mladší žáci (ročník 1993-1994) 
     Pondělí, středa a pátek od 16 hod. do 17.30Pondělí, středa a pátek od 16 hod. do 17.30Pondělí, středa a pátek od 16 hod. do 17.30Pondělí, středa a pátek od 16 hod. do 17.30 
    
Starší žáci (ročník  1991-1992) 
                                 Pondělí, středa a pátek od 16.30 do 18.00Pondělí, středa a pátek od 16.30 do 18.00Pondělí, středa a pátek od 16.30 do 18.00Pondělí, středa a pátek od 16.30 do 18.00    

    
                                          Veškeré informace u p. Lebedinského na tel. 604 187 273 
 

Klára Janečková, 7.A Klára Janečková, 7.A Klára Janečková, 7.A Klára Janečková, 7.A     
 

 mladší žácimladší žácimladší žácimladší žáci starší žácistarší žácistarší žácistarší žáci 
Jaroměř – N. Paka 4:2 6:3 
Jaroměř - Jičín 3:5 6:0 
Jaroměř - Hostinné      17:0 5:4 
Jaroměř - Robousy      13:0 2:3 

 6. třída6. třída6. třída6. třída    7.7.7.7.    třídatřídatřídatřída 
Metuje - Velké Popovice                       13:3    6:5    
Metuje - Benátky nad Jizerou      4:2    9:2    
Metuje - Kolín    2:5    5:9    
Metuje - Letci Letňany    2:5    4:5    
 8888. třída. třída. třída. třída 9999....    třídatřídatřídatřída 
Metuje - Velké Popovice                    2:4 6:4 
Metuje - Benátky nad Jizerou        2:15 2:9 
Metuje - Kolín      2:15 1:4 



Nikdo není dokonalý 
 
IQčko se na vás tentokrát obrátilo se zdánlivě jednoduchou otázkou: 

 
Co znamená nebo co to je krucifix?Co znamená nebo co to je krucifix?Co znamená nebo co to je krucifix?Co znamená nebo co to je krucifix?    

    
A tady jsou vaše někdy překvapivé 

odpovědi: 

 

- to je, když se někdo zlobí  /2.A/ 

- když se někomu něco nepovede /2.C/ 

- asi nadávka /3.B/ 

- nadávka, protože to mamka říká, když 

se naštve /6.A/ 

- ukřižovaný Ježíš /6.B/ 

- něco v kostele /7.A/ 

- posvěcená voda /8.A/ 

- hip-hopová skupina /8.B/ 

- katolický křížek /9.A/ 

- pomůcka pro ševce /9.B/ 

- jak to mám vědět, ještě jsme se to neučili /9.B/ 

- kříž, na kterém visí Ježíš nebo taky nadávka /9.B/ 

- něco s fixou nebo kruci ten fix nepíše /9.B/ 

 
A nakonec vtip, který vám odpoví na anketní otázku /chytří pochopí, ti ostatní mají 
smůlu…/ 
Přijde chlapeček do starožitností a říká:  
„Paní, já bych chtěl támhleto letadýlko.“ 
„Chlapečku, to nejsou letadýlka, ale kříže.“ 
„Hmmm… tak já bych si vzal to s tím pilotem.“    
      

                                                                     
DOPLŇOVAČKA 

                       

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
  

 Martina Vávrová, 9.B 
 

 

Vodorovně: ČAKAN Svisle: ALENO 

 ĎÁBEL  ALKAN 

 DOPIS  CETKA 

 EPOCHA  DOMOV 

 KOKOS  KOPLO 

 KOLÍK  KORÁB 

 KOTEL  OBLAK 

 MOKRÁ  PEKLO 

 NÁŘEK  POKUD 

 OKATÁ  SOBOL 

 OPIČÍ   

 PACOV   

 VEDLE   

 ZÁRUB   



 
 

1) 1,2  STEP  ZPÍVÁ  MISSI  ELIOT  A: 7) THE  BLACK   EYED  PEAS VYDALI: 
a) CIARA a) 1 CD 
b) JENNIFER  LOPEZ b) 2 CD 
c) ASHANTI c) 5 CD 
  
2) GVEN  STEFANI  DŘÍV  ZPÍVAL  VE  SKUPINĚ: 8) THE  PUSSYCAT  DOLLS  FEAT.BUSTA  RHYMES NAZPÍ VALI  
a) BLACK  EYED  PEAS a) DON´T  CHA 
b) CIPRESS  HILL b) HEY  MAMA 
c) NO  DUBT c) SHAKE  IT 
  
3) EMINEMOVO  POSLEDNÍ  ALBUM  JE:   9) GASOLINO  N AZPÍVALI: 
a) ELEPHUNK a) DADDY  YANKEE 
b) ENCORE b) GORILLAZ 
c) PUSH  THE  BUTTON c) NITTY 
  
4) AKON  ZPÍVÁ  PÍSNIČKU: 10 )PÍSNIČKA  HOLLABACH  GIRL  JE  OD: 
a) LONELY a) CHRISTINA  AGUILERA 
b) GALVANIZE b) GVEN  STEFANI 
c) AXEL  F c) JAMELIA 
  
5) RAPER  INDY  JE  Z: 11)CANDY  SHOP  ZPÍVÁ: 
a) USA a) XZIBIT  a  BYONCÉ 
b) SLOVENSKA b) 50  CENT  a  OLIVIA 
c) ČESKÉ REPUBLIKY c) THE  GAME  a  CIARA 
  
6) 50  CENT  NECHAL  V  KLIPU  P.I.M.P.  ZAHRÁT: 12 ) NITTY  ZPÍVÁ  PÍSNIČKU: 
a) SNOOP  DOGA a) ISLAND  SUN 
b) NELLYHO b) NASTY  GIRL 
c) USHERA c) GASOLINA 

 
Pavla  Martinková a Jakub P ůlpán, 7.A 

Hitparáda  
 
    V této nové rubrice vám dáváme možnost určit nejoblíbenější písničku Ostrováků.  
Vybírat můžete z této nabídky: 
 
1. Crazy Frog – Axel F. 
2. Akon  - Lonely 
3. Danzel – Pump It Up 
4. Rammstein – America 
5. Global DJs – The sound off the San Francisco 
 
    Do této hitparády můžete hlasovat tak že pošlete e-mail ve tvaru: 
Předmět:    Hitparáda 
Text:           Hlas do IQ hitparády 1. (pro crazy frog)  Jméno a příjmení žáka, třída 
                   (příklad: Hlas do IQ hitparády 1. Tomáš Veselý 7.A ) 
                   Hlas do IQ hitparády 2. (pro Akona) Jméno a příjmení žáka, třída 
                   Hlas do IQ hitparády 3. (pro Danzela) Jméno a příjmení žáka, třída 
                   Hlas do IQ hitparády 4. (pro Rammsteiny) Jméno a příjmení žáka, třída 
                   Hlas do IQ hitparády 5. (pro Global DJs) Jméno a příjmení žáka, třída 
 
    Každý žák může hlasovat jen pro jednu písničku. Z jedné e-mailové adresy může své hlasy poslat neomezený počet žáků. V 
dalším čísle IQ čka vyjde pořadí jaké jste si určili vaším hlasováním. Vaše hlasy zasílejte na e-mail:      iqcko2@seznam.cz 
   Jak jste si již jistě všimli naše IQ hitparáda je pouze zahraniční. Do této hitparády může hlasovat kdokoli bez omezení na 
třídu. 
 

Tomáš Veselý, 7.A 
 

 
 
 

 



                   
 
 

(testík, který ti napoví, co vlastně děláš na této škole) 
 

  1. Jaký byl za vlády Marie Terezie úřední jazyk? 
  2. Jaký prezident byl zvolen po T.G. Masarykovi?  

  3. Jaká  je hrací doba ve fotbale? 

  4. Jakou má síra v periodické soustavě prvků značku? 

  5. Jak se nazývá věda o Zemi, jejím vzniku, stavbě a vývoji? 

  6. Kolik zubů má dětský chrup? 

  7. Co je hemoglobin? 

  8. Jak dlouho žije pavouk? 

  9. Jakou hodnotu má naše česká bankovka s portrétem Karla IV? 

10. Jaká planeta je v naší sluneční soustavě nejblíže ke Slunci? 

 
Za každou správnou odpověď si započti 1 bod.Za každou správnou odpověď si započti 1 bod.Za každou správnou odpověď si započti 1 bod.Za každou správnou odpověď si započti 1 bod.    

8 8 8 8 –––– 10 bodů 10 bodů 10 bodů 10 bodů            asi se ve škole neflákášasi se ve škole neflákášasi se ve škole neflákášasi se ve škole neflákáš    

5  5  5  5  ----    7777    bodůbodůbodůbodů            asi se ve škole nudíšasi se ve škole nudíšasi se ve škole nudíšasi se ve škole nudíš    

méně méně méně méně než 5 bodůnež 5 bodůnež 5 bodůnež 5 bodů        asi chodíš do školy jen na přestávkyasi chodíš do školy jen na přestávkyasi chodíš do školy jen na přestávkyasi chodíš do školy jen na přestávky    

    

    

ŘEŠENÍ HÁDANEK 
 

Detektivka (str. 7): Banku má na svědomí lupič číslo 2 (Dlouhonožka), protože ho usvědčila fotografie odjíždějícího autobusu 
k jeho bytu. 
Křížovky (str. 8): KAŠTANY, ŽALUDY, LISTY 
10 odlišností  (str. 9):  
1. Chybí 1 nota 
2. Květina nemá střed 
3. Květina má jen 5 okvětních lístků                                                     
4. Mrak má jiný tvar 
5. Dráček má jen 4 prsty 
6. Květina vpravo má jen 4 listy 
7. Dráčkovi chybí 1 skvrna 
8. Sluchátka mají jen 1 pruh 
9. Hřbet má o 1 zub méně 
10. Dráček má na bříšku o 1 pruh méně 
Opičky (str. 9): celkem 6 
Všeobecný test znalostí (str. 10): 
1c, 2c, 3b, 4c, 5c, 6c, 7d, 8d, 9b, 10a, 11c, 12c, 13b, 14b 
Doplňovačka (str. 13): VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 
Hip Hop a Rap (str. 14): 1a, 2c, 3b, 4a, 5c, 6a, 7b, 8a, 9a, 10b, 11b, 12b 
Kdo to ví, odpoví (str. 15): 

1. Němčina 
2. Edvard Beneš 
3. 2 poločasy po 45 minutách 
4. S 
5. Geologie 
6. 20 
7. Krevní barvivo 
8. 1 rok 
9. 100 Kč 
10.   Merkur  
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