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ÚVODNÍ SLOVO

Toto vydání je plné článků z průběhu 1.
pololetí, najdete v něm především různé akce
naší školy. Doufáme, že Vás články nadchnou,
pobaví a případně něco naučí. Děkujeme, že
jste našimi čtenáři.
Úvodní slovo
Úvodní slovo si tentokrát vzal pan ředitel.
Naše zpravodajství
Zprávami jsme opět vzpomínali na uplynulý
rok, jejich výběr se zdá náhodný, ale není tomu
tak. Jde o akce, které zůstali hluboko v našich
vzpomínkách…
Ptáme se
Těšit se můžete na rozhovory vážné i
nevážné…Je vidět, že si je naši školní novináři
docela užívali.
Líbí – nelíbí…
Drobné recenze se tentokrát nejvíce věnují
počítačovým hrám. Inu je vidět, co mnohé
z nás baví. Jen aby to nepřehnali a dokázali se
také vypravit do skutečného světa.
Anketa
Naše anketa řeší preference žánrů mezi
nejstaršími žáky školy. Její výsledky vás jistě
zaujmou.
Školní projekt
Velké téma, kterým škola žije již třetím rokem,
je běh, který pomáhá, čili RUN AND HELP.
Pomáháme těm, kteří naši pomoc potřebují.
Děláme to, protože jsme zkrátka takoví.
Naše reportáž
Čeká vás reportáž z výpravy za silnými
okamžiky 20. století (letecké bitvy o Británii,
transporty smrti, výslechy StB a další.
Ze šuplíku našich spolužáků
Zde naleznete původní literární tvorbu našich
spolužáků. Je zajímavé, kolik pěkných příběhů
se ukrývá v jejich hlavách .
Hádanky, křížovky, bludiště a spol…
Pro všechny, kdo rádi luští, řeší záhady a
zkrátka přemýšlejí, je zde naše rubrika, naví
doplněná novými vtipy.
Na závěr: Naše komiksy vás nezklamou!

Jazyková učebna

Foto: DD

Od druhého pololetí s DynEd
Systém výuky angličtiny DynEd, který se stal
součástí výuky na naší škole, je založen na
ústních komunikačních dovednostech a
maximálně individualizovaném přístupu. Žáci si
osvojují praktickou jazykovou dovednost,
nebudují pouhou znalost. Studovat lze vlastně
bez omezení, kdykoli a kdekoli.
DynEd nabízí více než 10 různých kurzů.
Každý kurz je speciálně vyvinutý pro určitou
věkovou kategorii a jazykovou úroveň (až po
C2 dle CEFR). Úrovně DynEd odpovídají
požadavkům pro složení mezinárodních
zkoušek příslušných stupňů jazykové
způsobilosti (CEFR, Cambridge Exam, TOEFL,
TOEIC).
Začátečníci využívající DynEd jsou schopni
dosáhnout úrovně jazykové způsobilosti B2 dle
Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky (CEFR) při plném nasazení již za
360 hodin studia. Žáci mohou DynEd využívat
na PC (Windows, Apple), iPad i iPhone.
Společnost DynEd se výuce angličtiny věnuje
přes 25 let a její kurzy jsou rozšířeny ve více
než 50 zemích světa.
Připojili jsme se k více jak 10 milionů studentů
po celém světě. Berme své učení zodpovědně,
učíme se přeci pro sebe, ne jen pro známku
nebo pochvalu .
Dalibor Dudek, ředitel
Časopis vydává
3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, p. o.
Redakční rada: žáci 8. a 9. ročníku
Editor: Dalibor Dudek
Obálka: Ríša
Kontakt: dvede@centrum.cz
Ročník: 4., číslo 1; 2019
Elektronická verze:
http://www.zs.ricany.cz/skolni-casopis

NAŠE ZPRAVODAJSTVÍ
Stalo se…
KONCERT PRO ŠKOLÁKY:
Adam Mišík
I tento rok pro školáky připravilo město
Říčany koncert. V roce 2017 byl
v Říčanech velmi úspěšný Ben
Cristovao. Letos za bouřlivé podpora
diváků koncertoval Adam Mišík.
Vstup na koncert byl pro říčanské žáky
ZDARMA jako dárek od města Říčany
(náramky jsme obdrželi ve škole).
Ostatní vstup 250 Kč. Koncert se
odehrál v Kulturním centru Labuť.
Tradiční akce je místem pro setkání s
kamarády a pokaždé
nezapomenutelným zážitkem.

Foto: Flachs, Říčany

Twistování
Dne 15. 12. 2018 Na Fialce od 18:00
se odehrálo Vánoční Twistování. Byl
připraven program pro rodiče a vlastně
celou rodinu od taneční školy TŠ Twist
Říčany. Tanečníci nejen předvedli
svou sestavu, se kterou představují
svou taneční školu, ale i vánoční
tanečky se kterými se připravovali na
trénincích. Tancovali jej od těch
nejmladší tanečníků po ty nejstarší.
Tanečníci naladili krásnou vánoční
atmosféru. Jistě se bylo, na co koukat.
Rodiče odcházeli s úsměvem a dobře
naladěni s vánoční atmosférou.
-VerŠun-

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

PTÁME SE…
Rozhovory na různá témata
O zpěvu
Jak dlouho se věnuješ zpěvu?

den, Kristýno, co jste si pro nás dneska
připravila?
Takže….hahahahihihihohoho, povím
vám, proč je smích velmi důležitý.
Smích je především důležitý pro
pozvednutí nálady a také se při něm
spalují kalorie a posilují břišní svaly.

Zpěvu se věnuji 9 let.
Plánuješ se zpěvem nějak
pokračovat?
Nejspíše ani ne, ale uvidím.

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Proč zrovna zpěv?
Než táta umřel, tak se mnou hodně
často zpíval a nějak mi to už zůstalo.

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Chodíš někam na zpěv?

To je velice zajímavé, ale z jakého
důvodu vlastně je smích nakažlivý?

Dříve ano, ale teď už nechodím.
Co tě ke zpěvu inspiruje?
Ve zpěvu mě inspiruje má
nejmilejší kamarádka.
Jaký styl hudby zpíváš nejradši?
Podle nálady, ale většinou to je
moderní styl hudby.
-VerEm-

Rozhovor o smíchu s Kristýnou
Dneska tu máme rozhovor s Kristýnou,
která nám poví něco o smíchu. Dobrý

Touto informací bohužel neoplývám,
ale vím mnoho zajímavostí,
například nadšení a humoru
podléháme mnohem snadněji než
smutku a dalším negativním
emocím, protože mozek na ně
reaguje mnohem silněji.
To bylo velice zajímavé, děkuji moc za
rozhovor a tímto rozhovorem se s vámi
dneska loučíme, děkuji za vaší
pozornost, loučí se s vámi Veronika a
Kristýna.
-VerRin-

Rozhovor s taneční tématikou
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Oblíbené jídlo?

Jak dlouho se věnuješ tanci?

Lazaně.

No, tanci se přibližně věnuji 10 let.

Sport?

Páni, celkem dlouhá doba a jaký styl tance
tancuješ nejradši a proč?

Gaučing.

Contemporary – protože v tomhle stylu tance
mohu nejvíce projevit eleganci hudby.

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Oblíbený předmět?
Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Proč zrovna tanec?
Protože mohu vyjádřit své pocity a nejlépe se
s tím uklidnit.

Výtvarka.
Nejnenáviděnější jídlo?
Houbová omáčka.

Podporuje tě někdo v tanci?

Neoblíbený předmět?

Rodina, nejlepší přátelé a přítel.

Dějepis.

S přítelem vám to přeji, jinak máš nějaké plány
s tancem do budoucna?

Nejoblíbenější učitel?

Po vystudování střední školy bychom si
s mou sestrou chtěli otevřít taneční školu.
Krásné plány , přeji ti krásný den a hodně
úspěchů.

Naše třídní učitelka, Dagmar
Šustová.
-PaHo-

Sih-Ban

Rozhovor - recenze s Petrem:
O forze horizont 4

Rozhovor – „anketa“ s Denny

Jak dlouho hraješ forzu 4 horizont?
Již 2 týden.

Tvoje oblíbená barva?

A jsou v té hře nějaké protiklady?

Světle fialová.

Občas se hra seká.

Oblíbené číslo?

Komu bys hru doporučil?

Milovníkům závodních her.

Někteří jsou zase pořád jen na

Jakou má hra grafiku?

mobilu. Ale naopak se můžeme

Grafika je velice pěkná.

setkat s výjimkami, kde jsou děti

Jak se ti hra líbí?
Velmi
Děkuju za rozhovor.
-ToBř-

dobře vychované.
Souhlasím s vámi, další otázka.
Myslíte si, že chování dnešní mládeže
nějak zasahuje do jejich životních
rozhodnutí?
Řekl bych, že ano. Protože když si
vezmeme například drogy, tak vás
můžou vyhodit ze školy nebo do
toho může zasahovat sociální
pracovník či pracovnice.

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Anonymní rozhovor
Dobrý den, vítáme vás v redakci
našeho časopisu.
Dobrý den, jsem rád za možnost mít
s vámi rozhovor.
Jaký máte názor na dnešní mládež?

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Setkal jste se někdy s takovým typem
dětí?

Dnešní mládež je poněkud zvláštní,
někteří se opíjejí, kouří a hulí trávu.

Ano, velice často.

Jak byste reagoval na situaci, kdyby
vás osoba nízkého věku požádala o
alkohol, cigarety, drogy nebo jiné

Škola Pragensis je výstava pražských
středních škol, kde každá škola má
svůj stánek, kterým se reprezentuje, a
vy se zde můžete zeptat na jakékoliv
otázky.

návykové látky?

Tak to je velice zajímavé a jak jste
se na místo dopravili?

Určitě ne pozitivně, ale nebyl jsem

Měli jsme sraz na Říčanském nádraží
a pak jsme jeli na Hlavní nádraží do
Prahy. Odkud jsme šli pěšky přímo na
Paměť národů, která se nacházela na
Letné, pod bývalým památníkem
Stalina. Kde jsme byli asi hodinu a pak
jsme jeli tramvají na zpátky na Hlavní
nádraží na metro, kterým jsme jeli na
zastávku Vyšehrad.

jiný, taky jsem chtěl patřit do party,
a tak jsem vyhledával tyto návykové
látky.
Co si myslíte o vyjadřování mládeže ve
zkratkách, např. idk, kk, jkj atd...?

Rádi bychom věděli, jak se vám
veletrh líbil?

Přiznám se, že je sám občas

Líbil se mi moc. Bylo tam opravdu
hodně škol, takže bylo z čeho vybírat,
ale bylo tam na mě moc lidí.

používám, ale v některých situacích
by se používat neměly.
Děkuji za poskytnutí rozhovoru. Na
shledanou!
Rád jsem pomohl. Na shledanou!

Ilustrační plakát: https://www.bing.com/images/

A jaké stánky škol jste navštívila?
-EMH-

Rozhovor o Schole Pragensis
Dobrý den, slečno Tichá.
Dobrý den.
Předminulý týden jste se svými
spolužáky navštívili výstavu Paměť
národů a poté jste se přesunuli na
Scholu Pragensis. A my bychom
rádi věděli, co přesně Schola
Pragensis znamená?

Navštívila jsem stánek Střední
průmyslové školy Josefa Gočára dále
Střední školu multimediální tvorby
Eduso a Art Econ.
A která škola se vám zatím líbila
nejvíce?
Mým favoritem je určitě střední škola
multimediální tvorby Eduso, kam si
budu dávat přihlášku.
A jak dlouho jste na veletrhu byla?

Byla jsem tam necelé dvě hodiny,
protože jsem se dívala jen na školy,
které mě zajímají.
A doporučila byste tuto akci i
někomu jinému?
Ano, určitě ano. Je tam spousta škol,
takže si vybere určitě každý. Ale spíše
je to pro lidi, kteří ještě vůbec nevědí,
na jakou školu chtějí jít.
My děkujeme za váš čas. Byl to
velmi příjemný rozhovor a doufáme,
že se dostanete na vaši vysněnou
školu.
-DenMař-

Úsporný rozhovor

1.- Ok radši už pudu
2.-OK, čus
1.- Čau……
-TomPil-

Rozhovor s legendou českého
ragby Jakubem M.
Co vás vedlo ke konci kariéry?
Hlavním důvodem byl konec mého
trenérského vzoru.
Co byl váš nejslavnější moment
v kariéře?
Když jsem položil svou první pětku.

1.- Ahoj
2.- Zdravim
1.- Jak je?
2.- CO?
1.- Ptal jsem se jak je?
2.- Fajn….asi….
1.- OK, nechtěl by jsi o víkendu někam
zajít?
2.- Ne
1.- Proč?
2.- Nevim jsem línej…..
1.- Tak s tim začni něco dělat.
2.- Nechci
1.- To budeš mít ale v životě problém
2.- Nebudu!
1.- Jak myslíš….
2.- Blbě…..
1.- Takže ti to nemyslí
2.- Hmmmmm…….

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Co vy a ženy?
Byl jsem velice populární a žádaný,
ale díky své dlouhé kariéře jsem na
ženy čas neměl.
Co teď po kariéře?
Jakožto velice zdravý člověk budu
pokračovat v tréninku, avšak
nebudu reprezentovat náš tým.
Proč si myslíte, že právě vy jste se stal
legendou?
Hlavně díky mému výjimečnému
šarmu a malému egu.
Říká se o vás, že jste užíval doping, co
vy na to?

Počítá se snad jako doping denní
dávka radosti?

vzpomínka je z 8. třídy, když jsme byli
na vodě.

Ne to určitě ne; a ještě se chci zeptat,
jestli nám prozradíte váš recept
k úspěchu?
Je to velmi prosté, stačí být sám
sebou.
Prozradíte nám váš plat v Babicích?
Nikdy jsem nehrál pro peníze, jen
pro zábavu a potěšení ostatních.
Neuvažoval jste nikdy o přestupu?
Patřím k těm věrným hráčům, kteří
pro svůj klub udělají všechno.
A na závěr, nemrzí vás, že jste nikdy
nedokázal vyhrát žádnou trofej?
Jakožto skromný hráč jsem vždy
považoval trofeje za vedlejší.
Děkuji za rozhovor.
Nemáte zač, pro fanoušky udělám
vše.
-JaKo-

POHLED DEVÁŤÁKŮ NA
ŠKOLU
Od kolikáté třídy na tuto školu
chodíte?
Zuzka: Do této školy chodím od 1.
třídy.
Eliška: Já sem chodím od 5. třídy
Jaká je vaše nejlepší vzpomínka?
Zuzka: Asi nejlepší vzpomínka je na 6.
třídu, když jsem byla na škole v přírodě
se skvělým vedoucím Nicolasem.
Eliška: Moje nejlepší vzpomínka je asi
z 6. třídy, kdy jsme jeli se třídou a pár
lidmi z 5. ročníku do Brightonu. A další

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Co se vám na této škole nejmíň
líbilo?
Zuzka: Letošní Mikuláš.
Eliška: Právě teď asi neodpovím,
protože nevím.
Na co budete nejvíc vzpomínat?
Zuzka: Na naší třídu a naše šílené
nápady. A hlavně na 8. B…
Eliška: Určitě na náš skvělý kolektiv ve
třídě. A také obecně na některé lidi ve
škole.
Co byste do budoucna změnili?
Zuzka: Na této škole bych změnila asi
to, že bych chtěla, aby žáci a učitelé
byli lépe informováni o událostech a
akcích. A aby mezi sebou měli lepší
vztahy.
Eliška: Změnila bych asi některý
přístup učitelů k žákům. A dál bych asi
nic neměnila.
Co byste do budoucna poradili
mladším žákům?
Zuzka: Asi bych řekla, aby si užívali
ten čas, který mohou společně trávit ve
třídě a nekašlat na školu.

Eliška: Já bych poradila úplně to samé
co Zuzka, protože ten čas a ty vztahy
co si uděláte, na základce, jsou
vzácné. Určitě na to pak nekašlete,
protože budete mít problémy to
dohnat.
-NatSlám-

ROZHOVOR: NOSTALGICKÁ
PŘIPOMÍNKA VÁNOC
Lucko, jak budeš trávit letošní Vánoce
a těšíš se na ně?
Budu doma s rodinou a užívat si
pohodu u stromečku. Na Vánoce se
samozřejmě těším, a to moc.
A co si přeješ k Vánocům?
Převážně oblečení. Připadá mi, že
čím jsem starší, tím míň věcí chci.
Takové ty ponožky či svetry se vždy
hodí.
Máš Vánoce ráda?
Ano, patří mezi mé nejoblíbenější a
pokaždé se těším, až si sedneme ke
stromečku, rozbalíme si dárky a
začneme poslouchat vánoční
písničky.
Pekla jsi už Vánoční cukroví nebo ještě
ne?
Ano, už jsem pekla cukroví. S
mamkou jsme pekly perníčky,
linecký a pár dalších cukroví, ale
bohužel vždy rychle zmizí.

Hra je dostupná na: PlayStation 4,
Xbox One, iOS, Microsoft Windows,
Mac OS
Fortnite:Battle Royale

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Vánoce už jsou za pár dní, máš už
nakoupené nějaké dárky?
Ještě ne, ale tenhle víkend jedu na
Chodov, tak snad dobře koupím.
A co Vánoční výzdoba? Máte už
nějakou?
Ano, doma už máme pár okrasných
světýlek a stromeček budeme
kupovat v co nejbližší době.
Už bude třetí adventní neděle,
zapalujete svíčky?
Máme doma takový menší svícen se
třemi svíčky a každou neděli
zapalujeme jednu svíčku. Je to
celkem známá tradice, a aspoň
můžeme odpočítávat, kolik dní do
Vánoc zbývá.

Na mapě se objeví cca 100 hráčů, kteří
potom nastoupí do autobusu, který se
vznáší pomocí horkovzdušného
balonu.
Autobus letí nad ostrovem, pod kterým
jsou různě pojmenované města a
lokace.
Lidi musí do 1 minuty vyskočit, jinak je
to z autobusu samo vyhodí.
1 zápas trvá přibližně 20 minut.
Hra je velmi chytlavá.
A to nejdůležitější je to, že hra je
zadarmo.
Ve hře se nachází mikro transakce, ale
ty jsou pouze pro kosmetické úpravy.
Hra mě velmi zaujala zajímavou
grafikou a zpracováním.

Děkuji za rozhovor, Lucko.
Já také.
Ptala se: Kája

LÍBÍ - NELÍBÍ…
aneb Naše recenze

Zdroj: https://www.hry.cz/hra/fortnite-battle-royale

Celkový dojem: z 10.

Hodnotil: Dan

Recenze na hru
Fortnite:Battle Royale

Recenze na PC hru Sea of
Thieves

Vývojáři: Epic Games

Sea of Thieves je pirátská hra, kde se
můžete plavit po nekonečném moři,
kopat poklady, lovit kostlivce, převážet

Datum vydání: 25. července 2017

prasata a mnohem víc a se svými
kamarády.
Tato hra po vydání schytala mnoho
kritiky především kvůli vysoké ceně a
málo kontentu, což je v podstatě
pravda, ale rozhodně NE teď.
Vývojáři od Rare do ní vložili spoustu
úsilí a pořád s tím nehodlají přestat. Na
hru vyšla spousta DLC (stáhnutelného
obsahu) zcela zdarma.
Tato hra je opravdu super, protože
dokáže spojit hráče celého světa, aby
si spolu užili ty nejzajímavější pirátské
výpravy jak z Pirátů z Karibiku. Tuto
hru opravdu doporučuji a každý by si ji
měl minimálně vyzkoušet.

Battlefield 1 je videohra žánru FPS,
jejíž děj se odehrává během první
světové války.
Novinkou zde jsou staré dobové tanky,
letadla, zbraně, zákopy, apod.
Battlefield 1 je celkově čtrnáctým dílem
série Battlefield.
Kolem zasazení hry vznikla velká
diskuze - ačkoliv se hra snaží
zachovávat autentičnost první světové
války, hraní by mělo být především
zábavné.

-JaMa-

Zdroj obrázku: https://www.google.cz/

Celkový dojem: z 10.

-PřePro-

Sea of Thieves
Hra Sea of Thieves (Moře zlodějů) je
akční adventura. Hra se dá hrát
v jednom nebo ve více lidech, ale ve
více lidech se to táhne mnohem lépe.

Zdroj obrázku: https://wccftech.com/

Recenze na hru Battlefield 1
Tato hra vyšla 2016, vytvořilo ji studio
EaDice na herním enginu Frostbite
engine.

K dispozici máte 3 druhy lodě. Jedna je
sloopa, ta je pro 1 až 2 hráče. Druhá je
Brig, ta je pro 1 až 3 hráče. A poslední
je Galleon - pro 1 až 4 hráče.
Ve hře jde o možnost vydělat peníze.
Jeden ze způsobů je hledání a
prodávání pokladů, poklad musíte najít
podle mapy. Druhý, je prodej lebek,
které získáte od Kapitánů, které
můžete najit na různých ostrovech. A
poslední a asi nejméně záživný způsob
obchodování je sběr surovin, chytání

slepic, prasat nebo sběr banánů. To
vše musíte udělat v časovém limitu a
dovézt na konkrétní místo.

proto dávám jasných

Celkový dojem: z 10.

z 10.
-AdeBu-

Aquaman
Aquaman je bez debat největším
filmem konce roku. Aquaman je podle
všeho zábavnou jízdou, ti nadšenější
pak dokonce mluví o tom, že jde o
druhou nejlepší komiksovku od DC hned po ikonickém Temném rytíři.
Zdroj: https://wccftech.com/sea-of-thieves-final-beta/

Harry Potter a Princ dvojí
krve
V šestém díle série Harry objevuje
další a další tajemství o lordu
Voldemortovi, která by mu mohla
pomoci ho porazit. Přičemž se potýká
s nepřítelem Dracem Malfoyem,
prožívá láskou k sestře svého
nejlepšího kamaráda Rona a získává
záhadnou učebnicí lektvarů, která
patřila princi dvojí krve. Film je plný
napětí, dobrodružství a nových
tajemství.

Filmy o Harrym
Potterovi mám
opravdu ráda, ale
6. díl je mým
nejoblíbenějším,
pravděpodobně
kvůli množství
událostí, které
obsahuje.
Nemám co k filmu
vytknout, Harry je prostě klasika, a

Podle mě je tento film velice povedený
a doporučuji vám ho. Za návštěvu kina
stojí; nic vám nebudu o tomto filmu
prozrazovat.
Celkový dojem: z 10.

-FilMik-

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

ANKETA
Co nás zajímá
Horror
Komedie
Román
Sci-fi
Akční
pohádky

4
7
1
2
3
6

Jaký žánr
preferujete?
(anketa 9. A)

Zjistily -AdeNikZdroj obrázku: http://zs.pnl.cz/

ŠKOLNÍ PROJEKT
Téma, kterým žije škola

AND

NAŠE REPORTÁŽ
Paměť národa / Memory of
Nation
Na konci listopadu jsme se jednoho
sychravého dne vydali do Prahy na
Letnou, abychom navštívili výstavu
Paměť národa. Prostor pod bývalým
pomníkem diktátora Stalina se
proměnil v audiovizuální expozici.
Přibližuje v ní nejzásadnější okamžiky
československé moderní historie
a hlavně dvou jejích totalit, nacismu
a komunismu. Hrdinství 2. světové
války, osudy politických vězňů, disent,
udavače, Pražské jaro, srpen 1968,
normalizaci, listopad 1989.

ZE ŠUPLÍKŮ NAŠICH
SPOLUŽÁKŮ
Panda
Na světě už dlouhou dobu žila jedna
panda. Byla to panda, která vyzařovala
vždy pozitivní energií. Na každém rohu
rozdávala dobrou náladu a každému
věnovala úsměv. Jednoho dne se
bohužel zamilovala. Zamilovala se do
jednoho medvídka.
Medvídek jí miloval už předtím, ale to
panda nevěděla. Jednoho dne se to
dozvěděla, a od té doby se spolu bavili
víc a víc. Začala k němu mít nějaké
city. Po pár měsících jim to vyšlo a
začali spolu chodit. Panda se v tom
vztahu necítila dobře, protože si
myslela, že jí medvídek lásku
dostatečně neopětuje. I přesto, že jí
psal, že jí miluje, si panda myslela
něco jiného.

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Nejdříve jsme prošli první částí
(Svědectví), kde jsme naslouchali
desítkám jedinečným příběhů ze sbírky
Paměti národa. Ve druhé části
(Obrazy) nás čekala multimediální
instalace, která nám zprostředkovala
silné okamžiky 20. století (letecké bitvy
o Británii, transporty smrti, výslechy
StB a další). Kromě těchto dvou částí
se ještě před vchodem nachází panely,
kde jsme se mohli začíst do různých
příběhů Paměti národa. Všichni jsme
se shodli, že výstava byla určitě
zajímavá a její interaktivita byla velmi
hezkým zpestřením a pomohla nám
více si umět představit určité historické
události.
-SimPetr-

Zdroj obrázku: ttps://www.bing.com/images/

Medvídek se jí dostatečně nevěnoval,
a většinu času byl se svými přáteli. To
pandu mrzelo, proto se to rozhodla
medvídkovi říct. Medvídek si jí
vyslechl, řekl, že se změní, že to bude

lepší. Poté se panda s medvídkem 2
měsíce neviděla. Bylo jí smutno,
chyběl jí, ale zároveň jí štvalo, že mu
musela psát první. Řekla, že si
potřebují dát pauzu, protože si musela
uspořádat myšlenky. Svou pozitivní
energii začala ztrácet.
Po dvou měsících se konečně setkali,
panda si uvědomila, že to ale klapat
nebude. Rozešli se. Pandě medvídek
chyběl, opravdu moc. Napsala mu a
oni se dali zase dohromady. Panda
věděla, že to asi dělat neměla, ale
udělala. Byli spolu dohromady přes půl
roku. Bohužel panda k němu přestala
chovat ty city co dřív. Přestala ho
milovat. Samozřejmě, že mu to musela
říct. Když mu to řekla, zlomila mu tím
srdce. Z dříve stále usměvavé pandy
se stalo něco, co nikdo nečekal. Už to
nebyla ta panda co dřív, chodila mezi
lidmi a pomalu se na ně ani neusmála.
-xy-

Fairytail
ONCE UPON TIME AN ELEPHANT
WANDERED INTO A FOREST IN
SEARCH OF FRIENDS. HE SAW A
MONKEY ON A TREE ,,WILL YOU BE
MY FRIEND?“ ASKED THE
ELEPHANT. REPLAIED THE
MONKEY, ,,YOU ARE TO BIG. YOU
CAN NOT SWING FROM TREES
LIKE ME.“ NEXT THE ELEPHANT
MET A RABBIT. HE ASKED HIM TO
BE HIS FRIEND. BUT THE RABBIT
SAID, „YOU ARE TOO BIG TO PLAY
IN MY BURROW!“ THEN THE
ELEPHANT MET A FROG. „WILL
YOU BE MY FRIEND? HE ASKED,
„HOW CAN I?“ ASKED THE FROG.
„YOU ARE TOO BIG TO LEAP

ABOUT LIKE ME.“ THE ELEPHANT
WAS UPSET.

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

THE NEXT DAY, THE ELEPHANT
SAW ALL THE ANIMALS IN THE
FOREST RUNNING FOR THEIR
LIVES. THE ELEPHANT ASKED
THEM WGAT THE MATTER WAS.
THE BEARREPLIED, „THERE IS A
TIER IN THE FOREST. HE IS TRYING
TO GOBBLE US ALL UP!“ THE
ANIMAL ALL RUN AWAY TO HIDE.
THE ELEPHANT WONDERED WHAT
HE COULD DO TO SLOVE
EVERYONE IN THE FOREST.
MEANDWHILE, THE TIGER KEPT
EATING UP WHOEVER HE COULD
FIND. THE ELEPHANT WALKEDUP
TO THE TIGER AND SAID, „PLEASE,
MR. TIGER, DO NOT EAP UP THESE
POOR ANIMALS. THE ELEPHANT
HAS NO CHOICE BUT TO GIVE THE
TIGER A HEFTY KICK. THE
FRIGHTENED TIGER RAN FOR HIS
LIFE. THE ELEFANT AMBLED BACK
INTO THE FOREST TO ANNOUCED
THE GOOD NEWS TO EVERYONE.
ALL THE ANIMALS THANKED THE
ELEPHANT.
THEY SAID, „YOU ARE JUST THE
RIGHT SIZE TO BE OUR FRIEND.“
-NiRun-

Pohádka
O nenapsaném dopisu pro
Ježíška
Byla jednou jedna holčička Ája. Veselá
a usměvavá. A víte proč? Blížily se
Vánoce. Jako každý rok otevírala
okénka s číslicemi. Maminka ji skoro
každý den připomínala, ať
nezapomene napsat Ježíškovi. Ája
vždy odpověděla mamince, že již ho
má už přichystaný. Ale nebyla to
pravda.
Až došlo na 24.12. Jako každé vánoční
ráno Áju maminka probudila s tím, že
se musí jít nasnídat.
Áje se moc nechtělo, a proto maminka
řekla vlídným hlasem: „Ájo, dole máš
Kakao‘‘ Ája se hned probrala a utíkala
dolů. Dole našla připravený prostřený
stůl, který se připravoval jen na Štědrý
den. Ája nechápala, proč tam je a tak
se zeptala maminky. Maminka ji
odpověděla: „ Ájo, dnes je přece
Štědrý den.“ Ája se polekala, nechtěla
věřit, že je to pravda. Vždyť přece ještě
neměla napsané nic k Ježíškovi.
Mamince nic říkat nechtěla, protože
věděla, že by se moc zlobila, že si
neplní své věci.
Celý zbytek dne Ája psala dopis a
doufala, že jí ho Ježíšek ještě vezme.
Začínalo se stmívat a Dopis byl stále
tam. Hned se rozplakala. Když to
maminka s tatínkem uviděli, tak se jí
zeptali, copak se děje. Ája odpověděla:
„ Bude lepší, když Štědrý den oslavíte
beze mě “

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Rodiče se polekali. Proč bychom to
slavili bez tebe? „Protože nic
nedostanu, nenapsala jsem Ježíškovi,
tak bych vám tam jen překážela.“ Ájo,
byla to chyba, že si ten dopis
nenapsala, ale Vánoce o dárečkách
nejsou. Jsou o tom, abychom trávili
čas spolu, jako rodina. Ano, neříkám,
že dárečky nepotěší, ale ty jsi náš
největší dáreček, který máme. „Víš
co?“ „uděláme si Tradiční ŠTĚDRÝ
den, co ty nato? „Tradiční?“
odpověděla Ája. „Ano, tradiční.
Ukážeme ti tradice, které jsme dříve
dělali s tvým tatínkem a které nás
naučili tvoje babička s dědou a ty zase
jejich rodiče. „Tak jo“ odpověděla Ája
s nadšením.

Po pár hodinách Ája prohlásila, že toto
byly jedny z nejlepších Vánoc, protože
je strávila s kým? No, přece s rodinou
 A v tom okamžiku se objevili další
dárečky pod stromeček. Byly Áji.
„Mami, tatí, podívej, mám tu dárečky,
ale jak to?“
To víš, Ježíšek ví všechno.
Odpověděla maminka s tatínkem. A
tak Ája dostala své dárečky, ale stejně
prohlásila, že největší dárek bylo to,
jak byla s maminkou a tatínkem.
-VerŠun-

Teen fiction – Ztracení

Město Darkenniss, ve kterém jsou
všichni jeho obyvatelé ztraceni je místo,
kde se bude náš příběh odehrávat.
Potácí se po ulicích, školách i
kancelářích s myšlenkami o sobě,
majetku či penězích, ale nikdo
nepřemýšlí nad láskou, štěstím či
radostí druhých.
Jednou se do tohoto města musí
přestěhovat šestnáctiletá Adelaide
Conner, která vždy myslí na ostatní, na
jejich radost i bolest a pouze málokdy
se jí v hlavě honí myšlenky povrchnosti.
Jen, co se ve svém novém domově
s rodinou zabydlí, musí následovat i
poznání učitelů a spolužáků v dosud
neznámé škole, do které bude nucena
docházet dalších pár let.

Zdroj
obrázku:
http://krupicky2.blogspot.com/2011/01/moje-rodnemesto.html

Adelaide Conner - není zrovna oblíbená
ani známá a pro dobro svých blízkých
se
musí
smířit
s odchodem
z milovaného rodného města.
Hned první den v té všemi „oblíbené“
budově potká klasické středoškolské
skupinky, které ani nejsou potřeba
vyjmenovávat. ‚Lidé zde jsou jiní‘
pomyslela si, ale tato myšlenka jako by
se ani nevyskytla při pohledu do jeho
modro-hnědých očí.

Křížovka – vzpomínka na
Vánoce
Vytvořila –AdeBu-

Adam Quinn - samozřejmě největší
rebel školy, kterého snad všichni učitelé
nesnáší za jeho drzost i pár
povedených vtipů na jejich účet (P. a.:
jako byste to netušili).
Jeden vzájemný pohled do očí přes
nádvoří, který nikdo jiný, než ti dva
nepostřehl. Delai nevěděla, co se s ní
stalo, co cítila … Byla si jistá pouze tím,
že kdyby oční kontakt trval o chvilku
déle, byla by se v těch očích ztratila a
jen tak by se zpět do reality nedostala.
Omlouvám se, ale pro prvotní nedostatek inspirace a
později nedostatek času jsem teenfikci nedokázala
dokončit …
-BaVMa-

1. pečivo obvykle posypané mandlemi
a rozinkami
2. zabalené ‘‘krabice‘‘ pod stromem
3. medvědí tlapky jinak
4. dekorace na vánoční strom
5. svíčka anglicky

HÁDANKY, KŘÍŽOVKY,
BLUDIŠTĚ A SPOL…

6. vánoční písně
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PLAVKY
LÉTO
MOŘE
RODINA
ZAHRADA
HOTEL
MI
MY
VČELKY
PRÁZDNINY
DOVOLENÁ
LOĎ
ČLUN
NOC
MĚSTO
VEDRO
KŮL
NŮŽ
-VerTer-
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NA KONCI VYJDE SLOVO ZE ZBYLÝCH PÍSMEN
.
Připravil: Akando

Vtipy

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Paní učitelka se zeptala studentky
"Anetko ten úkol jsi dělala s někým
nebo sama?" Studentka říká "Ne to
dělal tatínek".
Paní učitelka: "A proč?".
Studentka "Protože, maminka neměla
čas."
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Paní učitelka se ptá dětí co dostaly o
Vánocích pod stromeček. Vyvolá
Pepíčka.
Pepíček: Já jsem dostal PSP
Učitelka: To je ta nová hra, že?
Pepíček: Ne to jsou ponožky slipy a
punčocháče.
Před písemkou: "Doufám, že nikoho
neuvidím opisovat."
Z prostřední řady se ozve: "Taky
doufáme."
Učitelka napsala žákovi do žákovské
knížky:
"Smrdí, umývat!!!"
Otec odepsal:
"Učit, nečuchat!!!"
Pepíček má ve škole skloňovat slovo
"houska".
Kdo, co: Houska
S kým, čím: Se salámem
Komu, čemu: Mně!
(žáci o poslední přestávce)

starověku?“
„Že už všichni umřeli.“
„Dobrý den, děti,“ zahajuje první
vyučovací hodinu po zimních
prázdninách učitelka.
„Co si v novém roce přejete nejvíc?“
Ze zadní řady se ozve:
„Sednout si.“

Hádanky
1. Víš, jak se veš udrží na pleši?
2. Neustále to mění tvar, ale přesto je
to stále kulaté. Co to je?
3. Co je to? V každé minutě je to
jednou a v momentě dvakrát?
Odpovědi
1. Vší silou
2. Měsíc
3. Písmeno M

Logické hádanky
Může se muž oženit se sestrou své
vdovy?

VTIPY od Veroniky
Proč šnek nemůže utíkat?
Protože by mu vlály oči!
Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Ve 4 hodiny ráno se u Tvých dveří
nečekaně objevili Tvoji rodiče, protože
s Tebou chtěli posnídat. Ty jsi měl
pouze velmi omezené ingredience pro
přípravu snídaně: marmeládu, med,
víno, chléb a sýr. Co jsi otevřel jako
první?

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

Ptá se učitel dějepisu:
„Co víme o lidech, kteří žili ve

Zdroj obrázku: https://www.bing.com/images/

-VanŠmí-

Naše komiksy vás nezklamou!

A ještě jeden komiks - tentokrát vzpomínkový.
Kdypak asi bude příští výprava za kamarády
do polského Opatówku?

