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Zprávy, zprávy, zprávi čky 
 

• Filmaři  okupovali začátkem října Josefov. Vznikaly  tady  některé scény nového  amerického filmu  
Omen  666 - Přichází  satan, který  bude  novým  zpracováním  britského  hororu  Omen  z  roku  
1976. Filmaři  natáčeli  v  Josefově  několik  snímků  v  místě  bývalé  vojenské  nemocnice, jejíž 
okolí  pro  své  účely  změnili  na  italské  ulice. Děj, který  je  o  příchodu  Antikrista převtěleného 
do malého chlapce, je  zasazen do  roku 2000. Premiéra hororu  by  se  měla  objevit  v  kinech  
na  magické  datum  6.6.2006.  

 

• Výsledky soutěže ve sběru kaštanů a žaludů si můžete   přečíst na 
nástěnce školy. IQčko pro vás vypátralo, že  nejlepší sběrači byli 
odměněni těmito cenami:  auta  na  dálkové ovládání, létací  draci, 
sada  aut, malířská  sada. 

 
• Sbor Ostrováček, jako každoročně, má před Vánocemi napilno. Ve 

čtvrtek 1.12. potěší posluchače ve Velichovkách, 3.12. bude 
reprezentovat naši školu v Městském muzeu, 4.12. se zúčastní 
předvánoční akce v Josefově,  ve čtvrtek 8.12. vytvoří vánoční 
atmosféru také na domácí půdě a vystoupí v aule školy. Nebude 
chybět ani na vánočních trzích.  

 
• V listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Na 1. místě se 

umístila Nika Beranová z 8.B, na 2. místě Martina Viková z 9.A  a  na 
3. místě Ladislava Voltrová z 9.B. První dvě postupují do okresního kola. Gratulujeme! 

 
 

  
  
                                                                                                          Jakub Půlpán, 7.A 



Víte, že … 
 

                                               
 
 
Dnes pro vás IQčko vypátralo věci, o kterých jste možná neměli ani tušení.  
 
Víte, že:  
p. uč. Schejbal  si nejlépe odpočine na procházce se psem Fidem, 
protože neodmlouvá a že, i když učí žáky hledat v jízdním řádu, sám 
klidně zajede… 
 
     p. uč. Smékalová  miluje kočky a má doma dokonce 4… 
 
p. uč. Straková , přestože je hluchá a slepá, slyší napovídání a vidí 
opisování…. 
 
    p. uč. Schovánek  má rád hokej a jahodový koktejl 
 
p. uč. Pávová  má klaustrofobii (strach z uzavřených prostor), a nejezdí proto výtahem … 
. 
   p. uč. Horká  spí s plyšovou opicí, kterou si sama koupila a kterou její syn pojmenoval Bára… 

 
p. uč. Jirková  má modrého kocoura Alberta a ulítává na 
hrnkových kytkách… 
 
 p. uč. Jonešová  – miluje postel  a nejraději ze 
všeho spí …. 
 
p. uč. Nejedlá Vlasta  ujíždí na čokoládě …. 
 
 p. uč. Nejedlá Markéta  miluje kytky, má doma 
prales a nesnáší vaření… 
 
p. zástupkyn ě měla na základce třídní důtku, protože byla 
místo ve škole na rande…. 
 
 p. uč. Doubková  si nesedne na motorku, protože 
má špatnou zkušenost z noční jízdy na„350“…. 
  
p. uč. Praislerová  nesnáší škeble a žraločí maso ……  
 

            p. uč. Jágrová  miluje čokoládu a svého čivavího chlapečka   
Klára Janečková,  7.A 
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Mňam prima vařečka z Ostrova 
 
 
Blíží se Vánoce a s nimi  čarovná vůně vánočního cukroví. Vykouzlit  
vánoční atmosféru se snaží především vaše mamky a vy  jim více či 
méně pomáháte. Co kdybyste je tentokrát překvapili a něco upekli 
úplně sami! IQčko vám přináší návod, jak na to. 
 
 
Voňavé dortíčky paní učitelky Jirkové 
 
Budete potřebovat: 350 g hladké mouky 
        100 g moučkového cukru 
         60 g mletých ořechů 
                    250 g másla 
         20 g kakaa 
        1 lžičku skořice 
        citrónovou kůru 
Na vále vypracujeme těsto a vykrajujeme kolečka. Pečeme v předehřáté troubě na vymazaném plechu. 
Připravíme si náplň ze 120 g moučkového cukru, 3 žloutků, 1 vanilky, 1 lžíce rumu a 120 g mletých 
ořechů.  
Kolečka slepíme, navrchu potřeme čokoládou a ozdobíme půlkou ořechu. 
 
Jednoduché, že? Tak pro ty zkušené kuchařinky ještě lahůdku. Typický jablečný závin, který nesmí chybět 
na žádném vánočním stole.  
 
Tažený jablkový závin paní učitelky Strakové 
 
Na těsto budete potřebovat: 300 g hladké mouky     Do náplně: 1,2 kg nastrouhaných                                     
1 vejce                            jablek 
          1 lžíci octa    strouhanku 
          2 lžíce sádla               skořici, cukr, rozinky 
          osminku vlažné vody              pokrájené ořechy 
          špetku soli 
Do mouky na vále přidáme vejce, sůl, ocet, rozpuštěné sádlo a vlažnou vodu. Dobře těsto prohněteme, až 
se nelepí na ruce, rozdělíme na 2 kuličky, které přiklopíme zahřátým kastrolem. Na něj postavíme hrnec 
s horkou vodou. Za půl hodiny polovinu těsta rovnoměrně vyválíme, přeložíme na pomoučený ubrus a 
tence vytáhneme, silné okraje odkrojíme.  
Těsto pokropíme rozehřátým máslem, posypeme strouhankou, poklademe nastrouhanými jablky, přidáme 
rozinky, ořechy, cukr, skořici a pomocí ubrusu stočíme v závin. Opatrně přeneseme na pomaštěný plech. 
Stejně připravíme i druhou polovinu těsta. Potřeme rozehřátým máslem a upečeme do růžova. Před 
podáním závin pocukrujeme.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aneta Kočová, 7.A 



 

Rozhovor  ...  
 
 
 
Barva očí: modro-zelená 
Znamení zvěrokruhu: střelec 
Zvláštní znamení: žádné 
 

• Jakou máte nejlepší vlastnost? 
Snažím se být objektivní - snažím. Myslím tím zejména 
to, že ostatní lidi posuzují především  podle toho, jak  
působí na mě. Je, podle mého názoru, důležité,                                 
udělat si na druhého vlastní názor a nepodlehnout 
pomluvám či předsudkům. 
 

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

Ano, byla jsem. ZŠ Na Ostrově jsem opustila roku 1995. 
 

• Jak ráda vzpomínáte na svá školní léta? 
Ráda. Na dobu strávenou na základní škole určitě ráda. 
Na střední školu už tak hezké vzpomínky nemám. 
 

• Byla jste vzornou žákyní...? 
Já myslím, že jsem byla hodná, nijak moc jsem určitě 
nezlobila. 
 

 
 

• Máte domácího mazlíčka? 
Máme dvě kočky. Černou Báru a šedého Matýska, ale obě to 
jsou kočky, i když ta druhá se jmenuje Matýsek. 
 

• Jaké jsou vaše záliby? Jak využíváte volný čas? 
V současné době hlavně opravuji sešity, dělám si přípravy do 
školy a kopírují písemné práce a pomůcky pro žáky. Pokud 
mám volnou chvilku, tak si moc ráda něco přečtu nebo jdu na 
procházku. Teď mi však moc času nezbývá. 
 

• Máte nějaký životný sen? 
Žít úplně normálně, nemít žádné problémy. Chci obyčejný  
život, který je, podle mého názoru, šťastný. 
 

• Jaký  druh  hudby  posloucháte? 
Všechno. Pustím si rádio a poslouchám úplně všechno. 
Jedině techno vypínám. To opravdu nemusím, z toho mě  bolí 
hlava. 
 

• Nejoblíbenější  kniha, film? 
Knihu vám neřeknu, protože jsem toho přečetla opravdu  
hodně. Každá kniha má v sobě něco hezkého a zajímavého. A 
film? Cesta z města – ten mám asi ráda nejvíce. 

 
 
 



 
 
 

• Předmět, který nejraději učíte? 
Asi český jazyk, protože ten jsem  dlouho 
studovala, možná i proto mám k němu 
nejblíže. Učím ještě anglický  jazyk a 
občanskou výchovu. Nemůžu  ale říct, že by 
mě některý z těchto  předmětů nebavil. Je to 
ale zase něco  jiného. 
 
 

• Máte  nějaké  plány  do  budoucna? 
Ne. Já radši nic neplánuji, abych ty  plány 
pak nemusela měnit. 
 
 
 
 

• Jaký styl oblečení se vám líbí?                        
Určitě je pro mě důležité, aby oblečení bylo pohodlné, takže nenosím například boty na podpatku. 
Sukně také moc ráda nenosím. Takže si jednoduše vybírám to, v čem se cítím dobře. 
 
 
• Co si myslíte o žácích, které učíte? Ve které třídě se vám učí nejlépe? 
Nemám oblíbenou třídu. Ale v každé třídě mám několik lidí, o kterých si už ted´ po dvou měsících   
myslím, že se na ně mohu spolehnout a že jsou upřímní. Vždy mě velmi potěší, když vidím, že žák  má o 
učení zájem. Nejvíce mi vadí lenost. 
 
 
 

• Chtěla byste mít v budoucnu 
svou  vlastní třídu? Proč? 

No, určitě  bych  chtěla. Ted´ jsem ale 
ráda, že ji nemám. V květnu jsem 
dokončila školu a  teď mám plnou hlavu 
všeho možného. 
Ale určitě bych jednou chtěla mít „svoje“ 
děti, o které bych se starala. 
 
I vy jste jistě poznali z rozhovoru, že paní  
učitelka je velice milá, vtipná, usměvavá 
(takové  sluníčko) . . . (můžeme  potvrdit) 
 
Zkuste si tipnout, která to je. (Poznáte  
podle  fotografií.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadáno pro 1. stupeň 
 

IQ detektivka 
 

Jednoho dne šel soukromý detektiv Očko na oběd do bistra vedle své kanceláře. 
Ve dveřích narazil na rozčíleného pána.,,Pane detektive, potřebuji  vaši pomoc! 
Večer někdo vykradl trezorovou místnost, kde jsem měl zboží do svého 
klenotnictví,“ volá zoufale. ,,A jak se k vám dostal?“ vyzvídá detektiv. „Přece rozbil 
bezpečnostní okno!“ Detektiv se zamyslel a povídá:,,Ale to jste musel něco slyšet, 
ne?“ Pán trochu znejistěl, ale pak povídá:,,Vždyť v noci pršelo. Nebylo slyšet na 
pár metrů, natož v mé kanceláři.“Detektiv pána uklidnil, že se po obědě přijede 
podívat. Na místě činu nebylo nalezeno nic podezřelého.Ale zkušené oko detektiva 
přece jen zaregistrovalo, že na podlaze nejsou žádné stopy od bot. 

Nejvíce podezřelí jsou dva služebníci.Klíčník, který má klíče od všech místností, a kuchař, který už byl 
jednou trestán za krádež. Detektiv Očko si oba vyslechl a už má jasno. A ty? 
 
Výpov ěď 1(klíčník): 
Já jsem to nebyl, já jsem spal! 
  
Výpov ěď 2(kucha ř): 
Já jsem byl odvézt zbytky z večeře do společnosti,  která nám dodává jídlo. 
 
Tentokrát vám dáme i nápovědu: PRŠELO!  
 

       Tomáš Veselý, 7.A 
 
 
 
 
 

 
 
  
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Veronika Jirmanová, 5.A 
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Vojta Stříhavka, 6.B 

 
  

 
 
    Pomoz hladovému Frantíkovi dostat se k banánu. 
Je strašně hladový, a tak si troufl na super 
energetický banán (Chiquitu). Cesta ale není 
jednoduchá … 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tomáš Veselý, 6.B 

            proutky na pomlázku 

            má svátek 24.12. 

            nosí dárky 

          samohláska 

            paroháč 

            medicína 

              

            vánoční pečivo 

         část dne 

         zmrzlá voda 

         velikán 

         citrus 

         anglicky prosinec 

               opak malého 
               knížka 
               Jan 
             velké zvíře s chobotem 
               kyselá tekutina 
               věž 
                 
               planeta 
            vesnice 
             
            babička 
            dopravní prostředek 
            pilnost 
            sportovní náčiní 
            cedník 



 
 
 
 

 
Vánoční sk řítkové  

 
   Je Štědrý den, už od rána Muffy a Poky  strojí 
stromeček. Muffy jako správná holka uklízí a vaří, 
zatímco na Pokyho zbylo strojení stromečku. Poky 
hned na začátku dal na špici stromku hvězdu, pak 
navěsil ozdoby a řetězy, nakonec stačilo rozházet 
třásně a měl hotovo.  
     Muffy měla práce až nad hlavu, proto poprosila 
Pokyho, aby jí pomohl s úklidem /do vaření ho raději 
tahat nechtěla, protože oba dobře věděli, jaký je to 
kuchař/. Poky uklízel, až se z něho lilo. Když oba 
dokončili svou práci, domeček vypadal jako z cukru, tak 
jak se na Štědrý den sluší a patří. Jenom když si ho 
pak celý prohlédli, něco v místnosti, kde byl nastrojený 
stromek, chybělo. Muffy a Poky chodili kolem 
stromečku a přemýšleli, co by tak ještě dodali. 
Najednou se srazili přímo hlavami a oběma jim svitlo, 
Muffy vykřikla: „Už to mám, svíčky!“ a radostí jí jiskřila 
očička. Pokyho zase napadlo něco jiného – prskavky.  
A oba už běželi, Muffy pro svíčky a Poky pro prskavky. 
Připevnili je na větvičky stromečku a chtěli je zapálit, 

ale zjistili, že poslední sirku spotřebovali, když si v krbu rozdělávali oheň. Všechna radost z nich rázem 
vyprchala, protože všechny obchody už byly zavřené. Smutně si sedli do kuchyně a  říkali si: „Jak jen to 
uděláme, když nemáme ani jednu sirku!“ Fňukali a fňukali, najednou uslyšeli tichý a slabounký hlásek: 
„Nebuďte smutní, všechno dobře dopadne!“ Oba dva strnuli, jako kdyby uviděli strašidlo, Muffy pošeptala 
Pokymu: „Co to bylo?“ Poky řekl: „Já nevím, ale bojím se! To byl asi Ježíšek, musíme ho poslechnout.“ A 
oba si sedli k večeři. Měli rybí polévku a smaženého kapra s bramborovým salátem. Poky si dal do pusy 
poslední sousto a chtěl Muffy pochválit, jak dobře jídlo uvařila. Nestačil říct ani slovo, jenom uslyšeli, jak 
zvoní zvoneček v obýváku /tam, co byl stromek/ a rychle se utíkali podívat, co se děje. Všechny svíčky 
byly zapálené a prskavky prskaly jedna radost. Muffy a Poky byli rádi, ale stejně jim vrtalo hlavou, kdo jen 
to mohl udělat, když v obýváku nikoho neviděli. Najednou si všimli dvou skřítků, kteří nesli zápalku, ze 
které se ještě kouřilo. Pak už jim došlo všechno, i to, kdo jim říkal, aby nebyli smutní. 
 Muffy a Poky byli rádi, že všechno dobře dopadlo, pod stromečkem měli kupu dárků od Ježíška, 
které jim přinesl, protože celý rok byli na sebe a na všechny své kamarády hodní. Už teď se těšili na příští 
Vánoce.  
 
       Ludmila Kuchtová, 6.A 
 
 

Vánoční nehoda 
 
 Kamarádi Goofy a Mickey strojili stromeček. Tak, ještě vánoční hvězdu na špičku a stromeček 
bude ustrojený. Goofy dával na stromeček hvězdu a padal, chtěl se něčeho chytit, samozřejmě 
stromečku. Všechno, co oba kamarádi tak pečlivě a trpělivě rozvěšovali po stromečku, to všechno leželo 
na podlaze. Ještě že aspoň vánoční hvězda zůstala na špičce. Nezbývalo nic jiného, než rozvěsit  
všechno znova. Za dvě hodiny stromeček stál krásně ustrojený, nazdobený jako  před tím. Na stole stála 
mísa s ovocem, Goofy se na ni zadíval a vybral si banán. Goofy si ho oloupal a slupku odhodil před krb. 
„Koukni, Goofy, někdo sem leze komínem. To je určitě Santa Klaus.“ 
 



- 8 - 
Nedořekl a Santa Klaus už byl v pokoji a zdravil je. „Přeji vám všem šťastné a veselé Vánoce!“ Santa 
Klaus obešel krb a chtěl naložit do rozvěšených punčoch dárky. Ale šlápl na banánovou slupku, co Goofy 
odhodil, a uklouzl. Santa Klaus se chytil za nohu a naříkal: „Moje noha, to je bolest.“ 
Mickey a Goofy se k němu rozběhli a pomáhali mu vstát. Santa Klaus si postěžoval, že ho bolí noha. 
Mickey říkal, že je to všechno kvůli Goofymu. Goofymu bylo 
trapně, nejraději by utekl. Santa Klause odtáhli na gauč. Oba 
si při tom všimli, že jeho noha je oteklá. Santa Klaus 
nemohl roznášet dárky, a tak zůstal tam, kde byl.  
Goofy a Mickey si vymysleli, že dárky rozvezou na 
saních místo Santa Klause. Tak to kamarádi udělali. 
Goofy a Mickey se usadili do saní. Santa Klaus volal, 
když odjížděli. „Hodně štěstí, chlapci, hodně štěstí.“ A 
všechno bylo dobré, dárky rozdali, vrátili se a slavili se 
Santou veselé Vánoce. 
 
       
                                         Tatina Babijová, 6.A 
 
 

Pravý Santa 
 
 Na jižním pólu žil v chatičce Santa Claus a vyráběl se svými skřítky hračky pro děti. 
Každý rok Santovi chodily od dětí dopisy, co si přejí dostat, ale jeden dopis byl od hrozně zlobivého 
chlapce, který si přál zničit Vánoce.  
Nazdar Santo, chci to nový auto z hračkárny na vysílačku a lítací letadlo. Jestli to nedostanu, zničím 
Vánoce. Tom 
Santa se zamyslel a řekl: „Dobře, dám mu to, ale bude mít ode mě překvapení.“ 
Skřítci pracovali ve dne v noci. Santa zatím připravoval losy na vyjížďku za dětmi. Jeden skřítek letadlo 

pro kluka začaroval, aby mu uletělo a auto odjelo.  
Santa řekl: „Sáně, ke mně, skřítci, naložte dárky do koše, než bude půlnoc, musím 
to stihnout. Nejdříve pojedu k Blažkům, ty jsou nejhodnější.“ 
Santa se vydal se sáněmi k Blažkům, vletěl k nim komínem a dal jim do punčoch 
a pod stromeček spoustu dárků. Pak podaroval i ostatní děti. Nakonec mu zbylo 
jen 15 dárků pro Greeneovy, kde bydlel zlobivý Tom. Ten měl dostat letadlo a 
auto, pak ještě ponožky, knihy a kalhoty. Zbylé dárky byly pro rodiče. Santa vletěl 
ke Greeneovým komínem, rozdal dárky a odletěl. Ráno, když se Tom vzbudil, 
běžel rychle ke stromečku a rozbalil si své dárky. Dostal auto na vysílačku a 
letadlo, jak si přál. Vzal auto a šel ho zkusit ven na vyhrnutý chodník, jak jezdí. 

Jenže auto mu ujelo a on se začal vztekat. Potom vyzkoušel letadlo a to mu uletělo. Vztekal se ještě víc. 
Rychle vletěl do obýváku, sáhl do punčochy a vytáhl lísteček, na kterém bylo napsáno: VÁNOCE SE 
NEDAJÍ ZNIČIT. Santa doufá, že si z toho Tom vezme ponaučení. 
   

      Bára Uhlířová, 6.A 
 

Prost ě pořád plno  „Pé“. 
 
„Pojďte, pane pošťák,“ pokřikuje příslušník policejního pátrání. „Prosím, prokažte platným průkazem 
příslušnou profesi.“ „Promiňte, průkaz postrádám.“ „Prosím?“ „Při projížďce parníkem přepadl přes 
palubu.“ „Pošlete pana pošťáka psychiatrovi, prosím! Patří  prostě pakům první prosperity. Psychopat! 
Povídá  přímo pitomosti.“ „Proč pořád pádlujete páchnoucí ponožkou, pane policajt?“ „Pomlčte, pokud 
potřebujete přiblble plácat. Postrádáte-li profesní průkaz, popřípadě prokažte příslušnost pasem.“ Pošťák 
povyhrnul polorozpáraný pletený pulovr. „Pas?“ „Pane pošťáku, patrně potřebujete pomoc profesionála.“ 
Poblíž právě projíždí pojízdný přístroj. Pošťák postává před příkopem. Přístroj přistrčí pracovníka pošty 
přímo před příslušníka policie. Padají. Plác! Příkop.  Přistáli přesně pod pojízdný předmět. Policajta 
převeliký pád pomátl. Patrně potřebuje promptně psychiatra. Problém při prohlížení průkazu pominul. 

        Terka Kuchtová, 9.B 



 

Co o sob ě víte? 
 
Rozhovor s některým z vyučujících se už stal nedílnou součástí IQčka. Tentokrát si Petra Martinů a Lada 
Voltrová z 9.B vymyslely něco nového. Podrobily paní učitelky Nejedlou a Runštukovou   
křížovému výslechu, ve kterém měla každá z nich prokázat své znalosti o té druhé. Tady máte některé 
z odpovědí. 

 
 

Docela dobré, ne? Dokázali byste také odpovědět správně na podobné otázky o svých  
spolužácích? Docela dobrý námět na vánoční besídku, co říkáte? 
 
 
 
   

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Petra Martinů a Lada Voltrová, 9.B 

Kolik má paní u čitelka d ětí? 
Tipy:  N 2 Skute čnost: R        dceru a syna 
 R 2 dcery   N         2 
 

Jak dlouho u čí na této škole?  
Tipy:  N od r. 81  Skute čnost: 25. rokem 
 R více než 25 let   N od r. 78 
 

Které p ředměty nikdy neu čila?  
Tipy:  N F, TV, Z,D, Př, Aj  Skute čnost: R M,F,Z,D, Př, Aj, HV 
 R TV, VV, Z, Př, M, F, Ch   N         TV, VV, F, Ch, Nj, Aj 
 

Jak nejrad ěji tráví volný čas? 
Tipy:  N          čtení, koncerty,divadlo,příroda  Skute čnost: R chata, příroda 
 R chalupa, rodina, příroda   N příroda,rodina,hory 
 

Jaké má nejoblíben ější jídlo?  
Tipy:  N svíčková, zeleninová jídla Skute čnost: R všežravec 
 R zelenina  N zelenina a ryby 
 

Kdy má narozeniny?  
Tipy:  N 24.9. Skute čnost: R 24.9. 
 R 21.11.   N 21.11. 



 
 
 
 
Milí deváťáci, 
asi  vám nemusím připomínat, že 
tenhle rok je posledním rokem, který trávíte na zdejší škole. Většina z vás už si vybrala školu, kterou bude 
navštěvovat dál. Jenže, pokud jste si vybrali maturitní obor, čeká vás jedna nepříjemná věc, a to přijímací 
zkoušky. Tady vám nabízím možnost  prověřit vaše znalosti z českého jazyka. 

1. Vyber výpovědi, ve kterých jsou chyby:                      
a/ Umí plynně anglicky a německy.   
b/ Všechna slovíčka mi splinula dohromady.           
c/ Byl nadšen králi vzduchu – orli. 
d/ Stav se pro Slavíkovi, ať nezapomenou přijít.  
e/ Nevěděli, co mají dělat se starými kachli. 

2. Urči, které výpovědi jsou bezchybné: 
a/ Pojedeme do cizích zemí. 
b/ Měl problémy s drzými hosty. 
c/ Rodiče nechali chlapce doma samy. 
d/ Ubytoval se u neznámích lidí. 

3.   Označ skupinu, ve které je chyba: 
a/ diskuse, neboť hysterický, historické události 
b/ psychologie, pyramidy, pyžamo 
c/ byznys, dynastie, higyena 

4. Urči chybný zápis stupňování: 
a/ lehčí, tišší, trpčejší 
b/ sušší, měkší, sladčí 
c/ tenčí, snazší, bližší 

5 Urči, kolik čárek doplníš v tomto souvětí: 
Mnohdy se nám zdá že všechno v přírodě běží po 
dávno vyšlapaných cestičkách a málo si 
uvědomujeme jak neuváženými zásahy ohrožujeme 
přírodu a ničíme tak své bytí. 

       6.  Urči, která dvojice je tvořena antonymy: 
            a/ mocný – nemocný 
            b/ tvor – netvor 
            c/ mluva – nemluva 
            d/ odborník – neodborník 

7. Urči,  kterým slovním druhem je zvýrazněné slovo: 
1/ Udělal jsem to kvůli tobě. 
     a/ příslovce b/ spojka c/ předložka 
 2/ Vrátil se sám.     
     a/ příslovce b/ zájmeno c/ přídavné jméno 
 3/ Cítil se zdráv.    
     a/ příslovce b/ přídavné jméno c/ sloveso 
 4/ Které  kategorie určujeme? 
     a/ částice b/ přídavné jméno c/ zájmeno 

8. Urči, kde jsou uvedena pouze slovesa dokonavá: 
a/ pustit, uniknout, nacházet 
b/ pouštět, unikat, zjistit 
c/ pustit, zjistit, nenajdeme 

9. Alegorie je: 
a/ zosobnění  b/ výsměch  c/ jinotaj 

10. V následujících slovních řadách vyber slova 
a/ slangová – stokoruna – stovka – kilo – paklíč – policajt – basa 
b/ přejatá    -  lampa – robot – kompjútr – psychologie – zázemí – baterka 
c/ složená   -  půda – zemědělec – kaktus – okamžik – léto – ohavný 

     Martina Vávrová, 9.B 



Pokud jste pohořeli v českém jazyce, můžete si spravit chuť na testu logiky. 
Kolik najdete na obrázku trojúhelníků? Napovíme vám, že jich je fakt dost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ctibor Klíma, 5.A 
A jak se žije bývalým deváťákům? Posuďte sami. 
 
Porovnej základku a střední školu, kde je to pro Tebe snazší? 
Určitě na ZŠ. 
 
Těšil ses na novou školu? 
Ano, t ěšil jsem se hlavn ě na nové lidi. 
 
Podle čeho sis vybíral střední školu? 
Podle toho, co m ě nejvíc baví, a taky jsem byl limitován  známkami. 
 
Kde jsou lepší učitelé? 
Na základce – na st řední se s námi nemazlí.                                   
 
Jak se Ti na nové škole líbí? 
Změna je život – takže hodn ě. 
 
Stýská se Ti po ZŠ? 
Ani snad ne – zatím.  
 
Je u vás hodně bývalých Ostrováků?  
Jsme tam 4, Vašek Divecký, Jenda Hanzl, Lucka Stará  a já. 
Lítají na střední hodně poznámky? 
Co já vím, ani jedna.  
 
Jaké předměty máš nejraději? 
Přestávky…Anglický jazyk. 
 
Proč zrovna angličtinu? 
Na základce jsem m ěl dobrou u čitelku, p. u č. Chramostovou, takže oproti ostatním,  
kteří mají nějaké mezery, jsem nap řed. 
 
Když se tvá škola specializuje na počítače, kolik máte počítačových učeben? 
No …1,2,3,4,5 učeben a t ři jsou hodn ě dob ře vybavené. 



 
Mohl bys nám o té tvé škole říct něco bližšího? 
 
Škola je ve Dvo ře Králové a je tam výborná kantýna, protože tam maj í i teplá jídla …  
Je tam p řibližn ě 250 žáků a nejt ěžší předmět je fyzika. 
A mimochodem, cht ěl bych pozdravit bývalou paní u čitelku t řídní a některé další u čitele, kte ří mě 
něco nau čili.  
 
Na co nerad vzpomínáš ze základky? 
Netuším, ale nejvíc mi vadily odpoledky. 
 
Chceš něco na závěr  vzkázat našim deváťákům? 
Vyberte si správnou školu. 
 

    Rozhovor  s bývalým deváťákem Tomášem Martínkem 
   zaznamenala jeho sestra Pavla, 7.A   

 
 
 
 
Jak se stát sám sobě dědečkem 
 
Nejdřív se musíte oženit se ženou, která má hezkou dceru. Váš otec, jemuž se vždycky líbily hezké dívky, 
se zblázní do vaší nevlastní dcery a ožení se s ní. 
Stane se vaším zetěm a vaše nevlastní dcera se stane vaší macechou, protože je ženou vašeho otce. 
Potom vaše žena porodí syna – vašeho syna, jenž je zároveň bratrancem vašeho otce a – jako bratr vaší 
nevlastní matky – i vaším strýcem.  
Aby tomu ještě nebyl konec, vašemu otci a vaší nevlastní matce se taktéž narodí syn.  
Jejich syn je zároveň váš bratr i vnuk. 
 V tom okamžiku se vaše žena, protože je matkou vaší nevlastní matky, stává vaší babičkou, zatímco vy 
jste její manžel a zároveň i vnuk.  
A protože manžel vaší ženy by měl být dědečkem jejího vnuka, jste vy jeho, a tedy svůj – dědeček! 

      Terka Kuchtová, 9.B 
          

    Pokud jsme vás dnes definitivně zdeptali, nezoufejte a vyjasněte si hlavu. 
Protože    Život je jako hodina matiky –  
      sčítáš, odčítáš, dělíš, násobíš, 
      najednou uděláš chybu… 
      Chceš ji opravit, ale je pozdě – zvoní.                            
 
   Každé plus má své mínus. 
 
 Zákon písemek zní. Máš-li pero, chybí ti papír. 
 Máš-li papír, chybí ti pero. 
 Máš-li obojí, není co napsat.   
 
Zákon učitelova výkladu: jen ten, kdo něčemu stoprocentně   
                                        rozumí, to dokáže vysvětlit tak,  
                                        aby tomu nikdo jiný nerozuměl. 
 
   Nejdřív miluj studování, 
   potom  studuj milování. 
   Nebo následky milování 
   projeví se v studování. 
    
  Pokud tě při urputném studiu napadly další „hluboké myšlenky“, svěř se nám na emailové adrese: 
iqcko2@seznam.cz . Rádi ti je otiskneme.                                        
Terka Jirků, 8.A  



 

Nikdo není dokonalý 
 
A je tu opět naše anketa, která pátrá po moudrostech ve vašich hlavičkách…… 
 
Otázka:  Co nebo kdo je moudivláček? 
 
Co jsme se také dozv ěděli: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

    

    

    
                                            Veronika Bartošová, 9.B 

 
A ješt ě jedna úpln ě lehou čká otázka: 
Jak se jmenuje pes Hurvínka? 
 
 Odpov ědi našich malých žá čků: 

 
A perly od našich devá ťáků: 
    „Haryk nebo Heryk.“ 
    „Baryk.“ 
    „Nevím, já v život ě Hurvínka nevid ěla.“   
                           „Komisa ř Rex.“ 

Martina Vávrová, 9.B 
 

Ve třídě 1.A: „Puntík.“  
                     „Žeryk.“ 

Ve třídě 2.A: „Míša.“                       
                     „Pepí ček.“ 

Ve třídě 2.B:  „Alík.“  Ve třídě 2.C: „Žeryk.“  
Ve třídě 4.A: „Žeryk.“  Ve třídě 4.B: „Čokl.“  
Ve třídě 4.C: „Mat ěj.“   

Ve třídě 5.B . „ Koleje!“„ Mouka!“

Ve třídě
6.A: „Ko

uzelný
vláček

!“

Ve třídě
9.A: „Čm

oudící v
lak!“

„Strašid
lo z poh

ádky!“

„Pohádk
ová pos

tava!“

Ve třídě 9.B: „Módní vláček!“„Pták, co má divné hnízdo!“„Hezké zvířátko!“„Nějaký pták!“



Sportovní rubrika 
 

Tělesnou výchovu na škole navštěvuje téměř každý. Pro někoho je to nejoblíbenější předmět, pro někoho 
boj se sebou samým. Určitě se mnou budete souhlasit, že je to příležitost zvednout se alespoň na chvilku 
ze židlí a trochu se protáhnout. Nahlédli jsme do archivu pana učitele Schejbala a zjistili nejlepší výkony 
v jednotlivých disciplínách za poslední roky. Je to výzva pro všechny z vás, kteří chtějí být také zapsáni 
„zlatým“ písmem  v listině rekordů. 
 
 
Disciplína                    Jméno rekordmana               Rekordní výkon       Rok dosažení rekordu 
Běh na 60 m Huňák Jan                             7,8 s  2002 
Běh na  100 m Huňák Jan                   12,3 s                               2003 
Běh na 1500m               Huňák Jan                              5:11 min                           2002 
Běh na 3000m Huňák Jan               10:32 min.              2003 
Vrh koulí Válek Martin               13,05m              1999 
Hod granátem Válek Martin                           65 m              1999 
Skok daleký Karel Pachovský           550 cm              1994 
  Kašpar Jan                    516 cm               2005 
Šplh 4,5 m Ludvík Petr                      2,17s              1993 
Plavání 25 m Kubů Jiří                 14,00s              1997  
Plavání 50 m              Hájek Michal                   29,7 s              2005 
 

        Tomáš Veselý, 7.A 
 
 

Řešení hádanek  
 
Rozhovor: Jistě jste poznali, že pod palbou otázek byla paní učitelka Markéta Nejedlá 
 
Detektivka .Venku přeci pršelo, a tak kdyby to byl 
kuchař tak by zanechal nějaké stopy od bláta. 
Pachatelem je klíčník. 
 
Souřadnička: Sychravé počasí 
 
Křížovky: Veselé Vánoce 
                Vánoce se blíží 
 
Trojúhelníky: měli jste napočítat celkem 51 
trojúhelníků 
 
Test pro deváťáky: 
 
1.b,c,d 
2.a,b,c 
3. c 
4b 
5b 
6d 
7. 1.c, 2b, 3b,4c 
8.c 
9.c 
10. a/ kilo, basa 
      b/ lampa, kompjútr, psychologie 
      c/ zemědělec, okamžik 
 
Nikdo není dokonalý: moudivláček je pták z řádu pěvců, pes Hurvínka se jmenuje Žeryk 
 
Soutěže z minulého čísla: Jsme velice zklamáni, že na otázky ze soutěže z minulého čísla nám nedošla žádná 
odpověď.  Stejně tak nepřišel ani jeden hlas do hitparády, proto tuto rubriku prozatím rušíme. 



 
 

   
                                  Řeč láskyŘeč láskyŘeč láskyŘeč lásky    

 
                          Jsem čestná i proradná, 
                          krutá i bezradná … 
                        Ubrečená i vysmátá, 
                         nitka i záplata. 
                        Jsem něžná i vášnivá,  
                       skromná i marnivá. 
                       Veselá i smutná, 
                       nahořklá i chutná. 
                       Jsem štědrá i lakotná, 
                       kdekomu zachutnám. 
                       Jsem láska….  
                       Jsem jen pět písmen, 
                      a přesto celý svět. 
                      Však ani miliony jmen 
                       nepopíší můj vzhled. 
                     Pro jednoho jsem krutá, 
                     pro druhého něžná. 
                    U dalšího jsem vráska vrytá, 
                      jinému věc běžná. 
                      Jsem snad vše, 
                      co si můžete přát. 
                     Potkáte mě třebas na ledové kře, 
                      kterou svou mocí dovedu rozehřát…. 
                    Jeden můj pohled mnoho znamená, 
                    není to jen pouhý klam. 
                    Přitáhnu k sobě dvě srdce zmámená 
                    a příště pohlédnu do očí třeba i vám …..   

Terka Kuchtová, 9.B 
   


