
                             
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  ČASOPIS   KAŽDÉHO   OSTROVÁKA 
                                                                         
LISTOPAD 2004                                          ČÍSLO 12                         

                                                                          CENA 5,- Kč 
Pár slov úvodem  

Aneb pane řediteli, prozraďte nám. . . 
 
Nemohli jsme si nevšimnout, že zatímco my jsme o prázdninách odpočívali, škola ne. Zajímalo nás, kolik to 
všechno stálo, co se tu zlepšilo a co se chystá, a tak jsme se ptali za vás. 
 
Kolik stálo nové osv ětlení školy? 
Osvětlovalo se nově celkem 10 tříd a osvětlení každé z nich stálo 30 tisíc Kč. 
 
Kolik stálo vybavení u čebny výtvarné výchovy? 
Náklady byly hodně vysoké. Nábytek je zhotoven na míru. Jedna lavice stála 4 500 Kč,  
jedna židle přes 1000 Kč, vitríny a skříně na zadní stěně - 61000 Kč, celkem tedy něco přes 150 000 Kč 
 
Co se to vrtá na chodb ě? 
Zavádí se nová telefonní ústředna, v každé třídě bude telefon, aby si učitelé mohli zavolat pomoc, kdyby se 
udělalo žákovi špatně. Nebo když budou chtít učitelé vzkázat něco konkrétní třídě, nemusí hlásit do celé školy, ale 
stačí zvednout sluchátko. Telefony budou přístupné pouze vyučujícím. V lištách bude také vedení pro nový školní 
rozhlas, zabezpečovací systém a rozvod počítačové sítě po škole. 
 
Máte v plánu zavád ět ješt ě něco nového? 

Kdybych to prozradil teď, tak by to nebylo tajemství. Musíme si to také ještě všechno rozmyslet.  
 

Roušku tajemství pana ředitele poodhalila 
 N. Dostálová, 9.A 



ZPRÁVY, ZPRÁVY, ZPRÁVIČKY 
 

Od září přišly na naší školu nové paní učitelky. Seznámili jsme se za vás: 
 
- p. uč. Horká  -            
  učí český jazyk a vlastivědu, 
  je třídní učitelkou 5.A 
 
 - p. uč. Swobodová  –  
  učí matematiku, německý jazyk a rodinnou výchovu,      
  je třídní učitelkou 6.B 
 
- p. uč. Klímová                                                                          
  učí matematiku, přírodopis, těles. výchovu,       
  je třídní učitelkou 7.A 
 
- p. uč. Doubková  – 
  učí dějepis, občanskou a rodinnou výchovu, 
  je třídní učitelkou 6.A 
 
 - p. uč. Mistrová  –  
  učí ve své třídě všechny předměty kromě hudební výchovy a pracovních činností, 
  je třídní učitelkou 3.A 
 
- p. uč. Ulipová  - učí výtvarnou výchovu, 
  není třídní učitelkou 
 
 
Dne 22.10. úspěšně skončil sběr kaštanů vítězstvím třídy 1.A, která nasbírala téměř 500 kg. 
Celkem jsme nasbírali přes 4 tuny kaštanů a získali pro školu 10 000 Kč. 
Vítězům gratulujeme a zvířátkům v lese přejeme "dobrou chuť". 
 
12.10. jsme zúčastnili přespolního běhu družstev v Náchodě. Radost nám udělali zejména mladší chlapci, kteří ve 
složení D.Peša, P. Vokál, D. Exner, A. Holeček, T. Holeček a T. Veselý obsadili krásné 3. místo Blahopřejeme! 
 
Naďa Voltrová, 9.C 
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Tak začneme 
trochu od 

počátku. 
První díl svět 
spatřil v roce 
1993, byl 

vytvořen 
studiem ID 

software. 
Jednalo se o 

nejvíce 
hranou 3D 
akční hru v té 

době, byla to jakási Doomovka. Princip této hry je prostý, stačí vyvraždit co 
nejvíce monster v určité lokalitě, pobrat pár klíčů, brnění, životů a užitečné zbraně, 
např. bokovnice, rotaček, pistole, nejoblíbenější motorová pila. Na tuto dobu byly 
zrůdy různorodé jak v jejich síle, tak ve vzhledu a velikosti. Po Doomovi1 
následoval druhý díl, který byl s předchozím totožný. 
 
 
  Ale zpět k současnosti. Na stole nám leží 
hra Doom3. Po spuštění hry a zhlédnutí 
intra se s chutí dáme do hraní hry. Hra se 

odehrává na Marsu v nedaleké 
budoucnosti. Stanete se nováčkem v podobě mariňáka. V první řadě 

nás oslní nádherná grafika plná stínů, světel a tisíce polygonů. Jak je 
vidět, tak vývojáři si dali pěknou práci s grafikou a se zvuky, a to je 
jediná silná stránky Dooma 3, ostatně to další je stejné z 
předchozích dílů – otevřít dveře, vyvraždit, co se dá a jít dál. Na 
tomto principu je to hra založená až do konce, kromě soubojů s 
bossy. Hra je založená na osvědčeném survival hororu, což 

znamená přijít do temné uličky, ve které zaslechnete plno děsivých zvuků, občas se něco zableskne a vyletí na 
vás z nějaké skrýše například Imp. Ve hře najdete staré známé příšery z minulých dílů, jako třeba Imp, zombíci, 
Pinky démon.. . . Váš arsenál obsahuje pouze II zbraní bez možnosti sekundárního modu, až na baterku, která 
nám poslouží jak v temných prostoTách, tak i jako zbraň na mlácení nepřátel  
 
  Ale největším problémem jsou hardwarové nároky. Hra šlape plynule na CPU 
3GHZ, 1GB RAM, Ge-Force 6800 to si zahrajete  na rozlišení 1024x768 a High 
detailu bez jediného škubnutí. Pokud máte slabší stroj tak potřebné minimum je 
CPU1,5 GHZ, 384MB RAM, Ge-Force 3 nebo Radeon 8500. 
 
 
Závěr - Matěj:  Zaujala mě hlavně nádherná grafIka, která se mi opravdu líbí Ale 
po pár dnech začala hra trochu omrzovat..Čekal jsem víc!Chybí my tu příběh! 

Budíš je to doomovka.☺ 
 
Závěr - Martin: Na pořádné mašině si hru plně užijete na High detaily ze začátku se pořádně polekáte a grafika 
vás vtáhne do nitra hry. Ovšem po pár misích vás vše omrzí místa kde vás budou čekat nepřátele předem 
odhadnete. A co je nejhorší na celé hře, je to že se vše stále opakuje. 
 

+  Grafika ,hororové Prostředí, ze začátku dokáže pořádně vylekat.  ☺ 
-   Hardwarové nároky, tak taková trochu absence příběhu. 
 
 

           M@rtin a M@těj 
P.S: Raději si zahrajte Far Cry nebo si počkejte ne Half-Life 2.@ 
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Chceš se podílet na školním časopisu IQčko? 

            Toto je tvoje příležitost! Přijď na náš konkurz 

   a možná vybereme TEBE!  16.11. ve školní kuchyňce! 

13:30 – 14:15 
 

!POZOR!  Pouze žáci od 5. do 7. třídy! 
SSSS    pozdravempozdravempozdravempozdravem    
rrrredakční radaedakční radaedakční radaedakční rada    
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Jsi pravý Ostrovák? 
Test IQ      

 
1. Adresa naší školy je:                             
a. Na Ostrově 8 
b. Na Ostrově 4 
c. Pod náměstím 26 
 
2. Naše škola byla kdysi: 
a. chlapecká 
b. dívčí 
c. smíšená 
 
3. Naše škola byla založena: 
a. 1938 
b. 1885 
c. 1914 
 
4. Zástupkyní ředitele školy je: 
a. p. Soukalová 
b. p. Žáčková 
c. p. Jágrová 
 
5. Sochy kterých dvou významných 
osobností stojí p řed hlavním vchodem? 
a. J.A. Komenský, A. Jirásek 
b. J.A. Komenský, J. Jungmann 
c. J. Dobrovský, F. Palacký 
 
 
Za každou správnou odpověď si započti 2 body. 
 
Řešení najdeš na této stránce. 
 
 
 
 
 
Výsledek testu: 
10 – 8 bodů              Dá se o tobě říct, že o své škole víš téměř vše. 
 
7 – 4 body                Nejsi zrovna znalec, ale nic není ztraceno. 
 
Méně než 4 body      Ajajaj. Tento výsledek není moc dobrý, máš na čem pracovat. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

N. Voltrová, 9.C 
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Rozhovor s .....        
 
 
 
 
 
 1. Jak se vám líbí na této škole po mate řské dovolené? 

 - docela jo 

 2. Jaké jsou vaše zájmy nebo co vás baví? 

 - jízda na kole, čtení, houbaření, pečení 

 3. Máte nějaký životní sen? 

 - být dobrou matkou a učitelkou 

 4. Kolik máte d ětí? 

 - dvě, Honzíka a Ondru 

 5. Budou vaše d ěti chodit na tuto školu? 

 - ne, Honzík chodí do Josefova, Ondrášek zatím do školky 

 6. Jaké p ředměty učíte krom ě dějepisu? 

 - občanskou výchovu 

 7. Měla jste sama dobré známky na základní škole? 

 - ano, samozřejmě 

 8. Kde jste potkala svoji nej p řítelkyni? 

 - na gymnáziu – kamaráda 

 9. Jaká je vaše oblíbená barva, zví ře a květina? 

- barva černá, červená, některé odstíny zelené 

- zvířata všechna kromě pavouků a hadů 

- květiny všechny 

10.Co podle vás je zdravá výživa?  

 - všeho s mírou 

11.Máte nějakého oblíbeného zp ěváka nebo skupinu?  

 - Nohavica, Madona, Elán, Chinaski 

12. Co byste si vzala na pustý ostrov? 

 - své tři chlapy, protože mě vždycky rozveselí a mají dobré nápady, 

               a určitě KPZ 

13. Víte, jakou máte p řezdívku mezi žáky? 

 Ne. (Dubínek) 
 
 

                                                                                                       

 

p. učitelku zpovídala M.Jarkovská, 9.A 
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Z historie  IQčka 

 
     Vše má svou historii - i naše IQ už zažilo pár úspěšných let. Pátrala jsem v počítačovém archívu a sepsala pro 
vás něco málo z jeho pohnutého života. 
      Úplně první číslo vyšlo v prosinci 2000 a jeho šéfredaktorkou byla V. Königová. Redakční rada, složená 
převážně z žáků tehdejších osmých tříd, zavedla v časopise rubriky, které se pak ujaly a v různých obdobách se s 
nimi můžete setkávat dodnes. Jsou to: Zprávy a zprávičky, Pařan, Vtipy a vtípky a Nikdo není dokonalý aneb 
vaše přebrepty v hodinách. Název pro nový časopis školy vymyslela Jarča Škvorová. 
      3. číslo přineslo, jak se na správné IQčko sluší, test IQ - Chcete se stát miliónovým žákem Ostrovákem a 
křížovku. 
     Už ve 4. čísle, stále ještě za 4 Kč, došlo na vaši vlastní tvorbu a oblíbený rozhovor s vyučujícími. 
     5. číslo udělalo radost všem příznivcům sci-fi speciální přílohou Star Wars. 
     Od čísla 6. došlo k výměně na postu šéfredaktora - přichází opět dívka a to Gábina Dítětová, žákyně tehdejší 
9.A. Hledali jsme a vybrali maskota časopisu čmeldu - vítězný nápad Nadi Voltrové, naší dvorní malířky a také 
současné šéfredaktorky. Předvánoční náladu navodil jak rozhovor s Ježíškem, tak hra Člověče, užij si Vánoce a 
konečně i užitečné rady na Silvestra.  
     7. číslo ozvláštnil rozhovor s velvyslancem Jihoafrické republiky, krásně jímavé vzpomínání šéfredaktorky na 
lyžařský výcvik a nově zavedená rubrika pro 1. stupeň. 
     8. číslo zavánělo blížícími se prázdninami s nezbytnými Radami, Tipy na výlety a Loučením se školou. 
     Od 9. čísla až dosud vede naši redakční radu N. Voltrová z 9.C. Vedle již zavedených rubrik vás pobavil test, 
ve kterém jste dle vašeho zvířátka poznávali sami sebe.. . . a taky Co na vás prozradil vzhled. 
     V 10. čísle jste si mohli zahrát hru U nás Na Ostrově, přečíst novodobou pohádku o inspekci, seznámit se s 
Lexikonem strašidel a dozvědět se něco o svatém Valentýnovi. 
     Poslední loňské číslo 11 nás překvapilo Snářem žáka Ostrováka. 
     12. číslo, které vám právě předkládáme za 5 Kč, je už teď vlastně také historií. Zavádí nové rubriky Zadáno pro 
deváťáky a Mňam aneb co pro nás uvařili učitelé  
     Nesmím zapomenout poděkovat těm, bez nichž by se IQčko vůbec nenarodilo, a to paní učitelce Soukalové a 
panu učiteli Schovánkovi. 
     Doufám, že IQčko bude super ještě móóóc dlouho a až si jednou vezmu a přečtu starší číslo, tak si vzpomenu 
na to nejhezčí, co jsem tady Na Ostrově prožila. A domnívám se, že nejen já. 
                                                                                                                                  
  
 
                                                                                                                                       N. Dostálová, 9.A 
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Školní řád, o kterém m ůžete jenom snít 
 

• V sychravých dnech chodí žák do školy proto, aby si odpočinul a seznámil se s novými 
anekdotami. 

 
• Vstoupí-li do třídy ředitel nebo jiná povolaná osoba, pozdraví žák lehkým kývnutím hlavy 

a sundá nohy ze stolu. 
 

• Při vyučování leží na lavici, nehraje-li ovšem karty. 
 

• Hraje jenom o peníze. Když to neumí, ostatní ho to naučí. 
 

• Za pořádek ručí služba, která po zazvonění vyběhne první ze třídy. 
 

• Jestliže nemá čas probudit spící spolužáky a udělat nepořádek, dokončí tuto práci 
uklízečka nebo školník. 

 
• Školní pomůcky nosí student jen tehdy, chybí-li student z jeho karetního družstva. 

 
• Žák přichází do školy s úsměvem a krabičkou cigaret v kapse. 

 
• Při písemném zkoušení opisuje z taháku nebo od spolužáků. 

 
• Na konci roku poděkují učitelé žákům za výdrž. Poté si žáci rozeberou školu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. Šnáblová, 9.C 
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Tahle nová rubrika je určena vám,  
 milí deváťáci. Nejen poradí, pomůže, 
ale snad i pobaví a hlavně - tady se práskne 
Úplně všechno, co se dá... ... těšte se. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nejob

líbeně

jší 

zábava chlapc ů z 9.A: sledovat a hodnotit spodní 

prádlo spolužaček 

V 9.B sout ěží, kdo chytí nejvíce poznámek za den : zatím vede výtečník s rychlostí 4 poznámky / den 

Pánové z 9.C si myslí,  že když hodí po holce rozdrcenou křídu, že mu ta holka snese modré z nebe. Ó, jak se 

jejich veličenstva mýlí. Zatím se snáší jen nepříjemnosti na jejich hlavu. 

Second hand aneb Christmas present 

Co koupit svým milým k Vánocům? 

Tato otázka trápí a tíží mnoho deváťáků. Nelamte si hlavu s drahými a často nepraktickými dárky. Vyzkoušejte 

náš tip a vánoční dárek máte hned pro celou rodinu. 

Taťkovi na pivko pérovací tepláčky s vláčky 

Mamce fialové kamaše pro chladné zimní večery u televize 

Dědovi červenou čepičku s bílými puntíky na sladké spaní 

Babičce sexy zástěrku s myšákem Miky 

Strejdovi žlutočervené podkolenky na fotbálek 

Tetě poslední model - růžové důchodky s lesklým povrchem do sněhu i bláta. 

Pro bráchu super fajnový trenýrky s medvídky (to budou holky na TV koukat)  

A ségře červenou minisukni s krajkovou podprsenkou (však do ní doroste). 

A na závěr - naše perfektní znalosti 

Kdy se ve slově zpráva píše z - když je slovo ve 4. pádě 

Kolik obyvatel připadá na 1 km2 - 4,5 obyvatele 
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Víte jaká barva letí momentálně v devítce?

Bledá až namodralá

Názor žáků: NĚJAK BYLO, NĚJAK BUDE

NNNNáááázzzzoooo
rrrr uuuučččč

iiiitttteeeellllůůůů
: A s

tímh
le ch

cete
jít s

tudo
vat?

Měli
byst

e se
nad

tím zam
ysle

t. . . .
.

NNNNeeeejjjjččččaaaassssttttěěěějjjjššššíííí
ttttiiiipppp

nnnnaaaa
ssssttttřřřřeeeeddddnnnníííí

šššškkkkoooolllluuuu:



Zadáno pro 1. stupeň 
 
Když vyplníš tuto hádanku, dozvíš se, co t ě čeká na této dvojstránce. 
 
 
 
Čeká tě mnoho 
 

 
 
A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,Ř,S,Š,
T,U,V,W,X,Y,Z,Ž 
1. písmeno tohoto slova je 31. písmeno    
    abecedy 
2. písmeno je poslední písmeno od konce   
    abecedy (tj. první písmeno abecedy) 
3. písmeno ve slově je písmeno, které se ve    
    slově  BÁBOVKY opakuje 2x 

4. písmeno se morseovkou napíše .- 
5. písmeno je 27. písmeno abecedy 
6. písmeno napíšeme ve slově v-svědčení 
 

 

   
Kolikrát je zde napsáno slovo škola? 
Můžeš použít jakýkoli směr, ale ne pozpátku. 
 
Vylušti si k řížovku: 

               1. mohutný strom 

              2. dětský pozdrav 

                3. horní končetina 

              4. spojka 

               5. král zvířat 

              6. zápor 

                7. opak velký 

               8. přítel člověka 

               9. hon 

                10. roční období 

               11. chlapecké jméno 24.4. 

             12. zdrhovadlo 

             13. nepřítel kočky 
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Najdi ve v ětách zví řátka : 
Houpe se na houpačce. 

My, Šimon a Pavel, jdeme ven. Libor je lenoch. 

Proso vašim prodám. 

Aha, Dana není doma. Myslím pravou i levou stranu. 
 

Vyluštíš k řížovku?   
 

1. dopisní. . . . . . .           

2. při hodin ě dávám .. ...          

3. o vánocích si dáváme            

4. v ústech máme.....         

5. jaro, léto, podzim... ..          

6. tatínek a .....          

 
Bludišt ě 
 

 
 
 
Sklouzl jsi po skvrně a objevil ses 

uprostřed bludiště. Teď se musíš dostat 

ven, ale nebude to jednoduché. Tak si 

pospěš. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení z dvojstrany pro 1. stupe ň: 
.. zábavy... slovo škola lze nalézt 20x. . . barevný podzim ukrytá zvířátka: pes, myš, jelen, sova, had, lev... 

podzim... 

 
Dvojstranu připravili:   T. Veselý, 6.A 
                                    N. Voltrová, 9.C 
                                    M. Havlíček, 9.A 
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Mňam prima va řečka  

Dnes va ří: pan u čitel Jandík 
 

Sobotní polévka 
 

 Příprava a vaření této polévky vyžaduje velkou dávku trpělivosti a sebeovládání ze strany vařícího. 
Z tohoto důvodu si vaření této polévky nechávám většinou na sobotní dopoledne.  

 V pátek jdu na nákup. 
 Koupím nějakou mraženou zeleninovou směs. 
 A nudle. 
 Do polévky. 
 A slepici. 
 Mraženou. 
 V sobotu ráno vstávám velmi brzy. 
 Mraženou slepici vytáhnu z mrazáku a nechám trochu rozmrznout. Mezitím si připravím velký hrnec. A 

jdu si vypít kávu a dívám se na sobotní ranní pořady v televizi. Když slepice trochu povolí, tak ji propláchnu teplou 
vodou, dám ji do toho velkého hrnce, napustím k ní vodu tak, aby byla ponořená, trochu osolím a dám ji vařit. 

 A jdu zase k televizi. 
 A ležím a dívám se na Digimony a Pokémony. 
 A nebo se věnuji mému skoro desítiměsíčnímu synovi. 
 A jdu se podívat, co se děje v hrnci. 
 Prvních několik hodin se nic neděje, jen se trochu vaří voda a slepice se v ní líně převaluje.  
 Kolem desáté dopoledne se nasnídám a pokračuji v předchozí činnosti. A zase se jdu podívat na tu 

slepici. 
 A tak to jde většinou celé ráno a dopoledne a s tou slepicí se nic moc neděje. Čím je slepice starší, tím 

déle se vaří. 
 Asi tak po 4 hodinách vaření na mírném plameni by už ta slepice mohla být uvařená a mít měkké maso. 
 Zkusím to vidličkou. 
 Když je maso měkké, milou slepici z hrnce vytáhnu a na nějakém talíři ji nechám vychladnout. Mezitím 

nasypu do hrnce zeleninu ( mraženou, nebo ze zahrádky ) a pokračuji v mírném vaření. 
 Ze slepice oberu maso a na drobno ho nakrájím a nasypu zpátky do hrnce. A už se moc těším, jak si 

pochutnám. V nějakém menším hrnci  si dám vařit osolenou vodu na nudle (do polévky). Když se voda vaří, 
vysypu do ní nudle (do polévky) a za stálého míchání je nechám tak 3-4 minuty povařit. Potom ty nudle (do 
polévky) zcedím. 

 A potom už jenom jím a jím a jím a jím a jím, až to všechno sním. 
 A těším se na další vaření. 
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Každý z vás už určitě někdy něco napsal tzv. "do šuplíku". Škoda. 
Mohli jsme se pobavit i my ostatní. IQčko vás vyzývá, nestyďte se, vy, kteří píšete, a pochlubte se svými 
literárními pokusy redakční radě. 
Dnes vám předkládáme ukázky z prací letošních deváťáků. 
Příště to může být i vaše povídka či báseň. 

 
 
 

Jednou na podzim u nás doma zazvoní zvonek. Já jako obvykle jdu otevřít. 
A koho nevidím. Přede mnou v půlce listopadu stojí Mikuláš. Culil se na mě a za ním i párek čertů. Vytřeštím oči a 
volám k nám do bytu. Je tady Mikuláš! Ze dveří našeho bytu hned vyběhne brácha, mamka a překvapený taťka. 
Koukají na mě a také na Mikuláše jako na zjevení. Ptám se čertů, kde se tu vzali a co tu v půlce listopadu dělají, 
když Mikuláše je až 6. prosince. A oni, že to není pravda, že Mikuláš se slaví už 12. listopadu. Tak se s nimi 
pustím do hádky. Najednou se z Mikuláše vyklube moje kamarádka Lenka a z čertů spolužačky Petra s Kristýnou. 
Dám se do smíchu a se mnou i naši a brácha. 
Ty tři - povedeného Mikuláše a chechtající se čerty pozvu dál a je z toho pěkný předčasný 6.prosinec.               M. 

Jarkovská, 9.A 
Osoby a 
obsazení: 
Rudolf - 

vypráví celý příběh, je obyčejný, není žádný machr, nedovede se správně vyjádřit, 
 rád čte, snaží se být vtipný. 
Karel - spolužák Rudolfa a dobrý kamarád Evy, má rád básníčky, v partě je oblíbený, 
 je urážlivý a rád se sází 
Eva - vše se kolem ní točí, v prostředí kluků je stydlivá, má krásné oč~ je příjemná a 

pro Rudolfa prostě jediná na světě. . .   
Vše začalo sázkou.. . . 
Jednou jsem se vsadil s Karlem, že budu chodit s Evou, která se mi už dlouho líbila a věděl jsem o ní od Karla 
skoro vše. Protože jsem netušil, jak jí to říct, tak Karel všechno dohadoval a mně jen tlumočil. 
Trvalo docela dlouho, než mi Karel sdělil, že se mnou Eva bude chodit. Byl jsem z toho úplně vedle, ale byl jsem 
rád a šťastný, je to vlastně moje první holka. Chodili jsme spolu, ale přitom jsme spolu ještě nikde nebyli. 
Překvapivé bylo, když mi druhý den Karel řekl, že už mě Eva nechce, že by byla ráda jen kamarádkou a víc 
možná až později. 
Nedalo mi to a hned jsem jí šel psát dopis. Byl dlouhý a trvalo mi dlouho, než jsem ho splácal a ještě déle, než 
jsem jí ho dal. Byl jsem potěšený, když jsem se dozvěděl že se jí moc líbil a že si ho nechala. Brzo nato mi 
odepsala. Já ji hned pozval ven a ona přijala. Šli jsme druhý den a šli jsme na luka. Povídali jsme si a já začal 
vtipkovat. Ujalo se to a my se začali se smíchem válet a nemohli přestat. . .. Byl to můj nejkrásnější zážitek, tedy 
prozatím. Vše jsem vypravoval Karlovi a jsem si jistý, že moje drahá Eva také. 
Nemohl jsem se ani soustředit ve škole, pořád jsem na to vzpomínal a myslel na to, co se ještě dalo udělat. 
Netrvalo dlouho a šli jsme opět ven. Prošli jsme celé město a probrali snad vše, o čem se dalo mluvit. Potom jsem 
jí šel vyprovodit domů. Loučili jsme se dlouho a já nechtěl odejít. Už jsem odcházel, když vtom mi dala pusu. 
Vůbec jsem nevědě~ co mám dělat, ale odhodlal jsem se a oplatil jí to. Začali jsme se líbat. 
P.S. Máme se rádi a doufám, že nám to dlouho vydrží.                                                  M. Havlíček, 9.A 
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Mobilománie 

        aneb poradíme, posloužíme 
 
 
Taky se vám stalo, že jste měli kredit a při velké písemce z matematiky potřebovali poradit od 

někoho, kdo to umí, ale sedí na druhém konci třídy? 
Jen stačilo vzít mobil a napsat mu. .Ale jak, aby vás paní učitelka neviděla? 
Nabízím vám pár triků, které jsou 
zaručeně (skoro) bezpečné. 
 

1. pokud máš svetr, tak si ho hod' na lavici a do něj       
    schovej mobil    
2. nezapomeň si vypnout zvuk na tlačítkách 
 3. musíš zajistit, aby i adresát měl vypnutý zvuk, jinak    
     průšvih!  
 4. počítej s tím, že ti přijde zpráva, tak nevypínej svůj 
mobil 
 5. nauč se matiku a spoléhej na sebe (vyhneš se mnoha 
     nepříjemnostem) 

 
 

Co nového u našich operátor ů? 
 
Po Eurotel nabídne rychlý mobilní internet i společnost T -mobile. Ta chce svoji nabídku 
vysokorychlostního časově neomezeného připojení EDGE představit ještě před letošními 
Vánocemi. 
Eurotel uvádí novou nabídku log, melodií, MMS obrázků a pozadí tentokrát z motivu 

animovaného filmu Shrek 2. Více na www.eurotel.cz 
Oskarovi noví zákazníci mohou od 24.10. volat kdykoliv a komukoliv bez omezení stále za 
jednu cenu. S novými tarify Naplno totiž platí stejnou cenu po celý den a to bez ohledu na to, 
do které sítě volají.  

 
 
 
 

A na závěr pár SMS, které t ě možná pobaví. 
Pošli tuto SMS pěti lidem a připiš své přání a do čtyř let se ti přání splní. 
Napiš někomu nějaké číslo do 10 a o tolik let více se dožiješ. 
Ve čtvrtek v jednu ráno pošli SMS komukoliv a celý příští týden budeš mít štěstí. (Pokud tě ten 
dotyčný nebude budit). 

 
 

Nikola Dostálová, 9.A 
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Víš, co všechno musel prožít Robinson Crusoe? 

Přečti si článek. Jakpak ten text vypadá? Máš zrcátko? 

S pomocí zrcátka ti to p ůjde snadno. 
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