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Florbalový turnaj
V pátek 5.11. jsem se zúčastnil školního
kola ve florbale.
Turnaje se měly účastnit 4 školy, ale
nakonec přijely jenom tři a my odehráli jen dvě
utkání. To mi trochu vadilo, protože jsem se
musel vrátit do školy. Každé utkání bylo
rozděleno do 2 poločasů po 12 minutách. První
utkání bylo proti Gymnáziu F. X. Šaldy. V
prvním poločase jsme se dostali do vedení a
potom, co jsem vstřelil branku, tak jsme
vyhrávali dokonce o dva góly. Ve druhém
poločase jsme přestali proměňovat svoje šance,

Hodnoty v 8.A
Malebné město Hořice se
stalo na tři dny pro naši
třídu místem
zážitkového
programu na téma Hodnoty a já.
Během prvního dne pobytu žáci
v jednotlivých zákoutích města
přemýšleli o svých vlastních
hodnotách, pracovali s nimi a
zároveň zjišťovali, co je
důležité pro druhé, pro občany
Hořic, jak oni vnímají
jednotlivé hodnoty a za které
by byli ochotni bojovat, aby je
v životě neztratili. Plni
inspirace
od
hořických
obyvatel
se
pak
žáci,
diskutujíce nad tím, co
vyzvěděli, vydali do nedaleké
obce Dachova, kde byli
ubytováni. Právě tady, v kempu
Alegro, se další den soustředili
na svoje vlastní hodnoty.
Zápasili, bojovali a utvářeli si
tak obraz o tom, co je pro ně
samotné
nejdůležitější
hodnotou, ale také o tom, jaké
hodnoty mají jejich spolužáci a
lidé v okolí. Zároveň měli
možnost pod vedením učitelů
konfrontovat vlastní hodnoty

soupeř ukázal svou kvalitu a zaslouženě zvítězil
6:4.
Druhé utkání jsme odehráli proti ZŠ
Kaplického. V prvním i druhém poločase jsme
byli lepším týmem, ale zase jsme neproměňovali
mnohé šance a ani jsme nevyužili dvě přesilové
hry. Nakonec jsme s trochou smůly inkasovali ke
konci druhého poločasu a prohráli 0:1.
Tento rok to bohužel na postup nestačilo,
ale jsem spokojený s tím, co jsme jako tým
předvedli.

se sebou samými. O tom, že pro
žáky budou důležité takové
hodnoty, jako jsou počítač,
telefon, či sociální sítě, jsme jako
učitelé
nepochybovali,
překvapilo nás ale, že žáci
mnohem častěji jmenovali také
hodnoty jako zdraví, mír, láska,

František Lexa

rodina a přátelství. Nebyla nouze
o krásné, někdy velmi hluboké
myšlenky, o kterých se po
večerce vedly dlouhé a podnětné
debaty. Velmi živá diskuse
vznikla nad tématy peníze vs.
svoboda či fairplay vs. vyhrát za
každou cenu.

Kurz očima účastníka
Třída 8. A zažila třídenní výlet v Hořicích v Podkrkonoší na téma
Hodnoty a já. Už na samotném začátku po příjezdu u sochy Jana Husa
jsme v malých skupinkách začali vytvářet myšlenkovou mapu, kam
jsme dávali naše nejdražší hodnoty. Skoro každý myslel, že u
třináctiletých dětí se často budou objevovat hodnoty jako mobil nebo
internet, ale každý umí překvapit. Častěji se objevovalo spíš zdraví,
rodina nebo střecha nad hlavou. V Hořicích jsme poté měli menší
bojovku, ptali jsme se obyvatel Hořic, jaké jsou jejich hodnoty a čeho
si v životě nejvíc váží. Myslím si, že si z toho každý něco odnesl. Po
nákupu v hořickém Lidlu se naše třída vydala do nedaleké obce
Dachova do kempu Alegro, ve kterém jsme měli ještě večerní soutěž.
Druhý den byla naší dopolední aktivitou hra o kartičky. Na každou
kartičku, co jsme měli, každý napsal své hodnoty, které jsme podle
náhody hodu kostek museli pálit. Někteří měli opravdové štěstí, naopak
některým nezbylo nic. Mně se výlet opravdu líbil a myslím si, že
ostatním ze třídy také. Moc bych si přála zažít to znovu. Tímto děkuji
panu učiteli Hříbalovi a paní učitelce Matznerové za krásné prožití
těchto tří dnů a doporučuji i ostatním třídám a učitelům, pokud máte
špatný kolektiv, vytáhněte je někam a užijte si super výlet.
Vendula Řepková, 8.A

Projektový den s angličtinou
Byl čtvrtek a šel jsem do školy jako pokaždé. Akorát tento čtvrtek byl trochu výjimečný.
Místo abych ze šatny pospíchal rovnou do třídy, převlékl jsem se zde a čekal s ostatními na
první hodinu, během které jsme hráli v tělocvičně polo. Měli jsme v jedné ruce koně a v druhé
tyč. Prohrávali jsme, ale potom jsme dali gól a srovnali!
Následně jsme si zajeli Velkou pardubickou, v tom jsem byl
dobrý. Další v pořadí byla angličtina, čekalo na nás 9 úkolů.
Následoval zeměpisy a celý projektový den zakončil dějepis, ve
kterém jsme skládali obrázky. Nejvíce se mi líbil kvíz Quizy.
Celému projektovému dnu dávám 10 bodů z 10.

Harmonizační pobyt

dvojicích se zavázanýma nohama a sbírali

Přijely jsme do Nového Města pod

písmena. Já s Jáchymem jsme vyhráli.

Smrkem, došli jsme do campu a vybalili si.

Odpoledne jsme vyrazili na Smrk, ze

Pak jsme hráli skalní golf a městskou

kterého byl krásný výhled. Když jsme šli

bojovku, během které jsme měli možnost si

nazpět, tak se jedna polovina ztratila a v té

nakoupit dobroty a utratit naše kapesné.

polovině jsem byl i já. Když jsme se ze

Vrátili jsme se do campu a už byl

Smrku vrátili, tak už byla tma a měli jsme

večer. V noci jsme vyráběli raketu pro

stezku odvahy. Pak jsme ještě opékali buřty.

astronauta vajíčko. Další den jsme ráno

Poslední den pršelo a my jsme jeli domů. Na

hráli hry v kruhu, pak jsme chodili po

zastávce jsme se setkali s rodiči.

zvědavost mohla podívat. Ale taky jsem se
Už je to dlouho, kdy jsem zažila svůj
nejhorší den v roce. Nějakou záhadou jsem
byla ve škole, všude tma a ticho. Nikde
nikdo, škola byla prázdná, jako by v ní už
několik let nikdo nebýval. Všude kolem mě
se nesla divná atmosféra. Byla jsem na
patře, kde je ředitelna, sborovna a další
místnosti. Prošla jsem chodbou u družin až
ke schodišti. Vyšla jsem po něm a objevila
se na nejvyšším patře naší školy. Pomalu
jsem procházela chodbou, všude byly třídy
a samozřejmě zavřené.
Tedy

až

na

jednu,

nakoukla jsem do ní a
pochopitelně tam nikdo
nebyl. Tabule nebyla
smazaná a židle byly
zvednuté na lavicích.
Až

na

dvě

vzadu.

Rovněž dvě malá okna
byla otevřená a byla
tam díky nim docela
zima. Vylezla jsem tedy
ze třídy a zavřela dveře.
Najednou jsem slyšela za sebou nějaké
kroky. Nejdřív jsem si myslela, že se mi to
jenom zdálo, ale pak se začaly kroky ozývat

hrozně bála. Dveře byly odemčené, pomalu
jsem je otevřela a slyšela jsem, jak mě něco
volalo k sobě. Byla jsem vystrašená jako
malé děcko a myslela jsem si, že to se mnou
každou chvíli sekne. Za dveřmi byl stolek,
obyčejný, a na něm byla krabička ještě
obyčejnější. Nebyla malá, zároveň ani
velká. Zvědavost byla větší a větší, tak jsem
si ji vzala do ruky, abych si ji více prohlédla.
Když jsem ji chtěla otevřít, ozval se strašný
křik. Moc jsem se lekla
a srdce mi bilo jako o
život. Ten tlukot musel
být slyšet i o dvě patra
níže.
vypadla

Krabička

mi

z rukou.

Rozhodla jsem se utéct.
Vyběhla

jsem

z místnosti. Za sebou
jsem

slyšela

jen

bouchnutí dveří. Běžím
po schodech, div že
nespadnu. Před sebou
mám poslední schůdky.
Seskočím ze schodiště a probíhám šatnami.
Zběsile otevírám hlavní dveře. Ani se
neohlédnu a běžím jako o život domů.

častěji. Dostávala jsem strach, kdo by taky
ne. Největší mráz po zádech jsem dostala,

Každé ráno procházím chodbou a

když jsem byla u dveří s číslem 309. Něco

ocitám se v blízkosti dveří s tím prokletým

mi říkalo, ať ty dveře otevřu, aby se moje

číslem. Číslem 309. Nikdo by si neřekl, že

tak obyčejné a nezajímavé dveře by mohly

by vysvětlovalo, proč má klíč pouze pan

skrývat tajemství. Někdo by řekl, že tam

ředitel. Nebo tam byla kniha s řešením

jsou jen košťata a kýble. Někdo by si

všech úloh ze všech předmětů. Možností a

pomyslel, že to je záchod pro vozíčkáře už

nápadů, co by se za

jen tím, že jsou širší než ostatní dveře, ale

dveřmi

pak každému dojde, že to je nesmysl. Jak by

schovat, je mnoho.

se přece vozíčkář dostal až na nejvyšší patro

Já vím jediné, že do

školy bez výtahu? Když se u těch dveří

těch dveří už nikdy

objevím a jen tak u nich stojím a dívám se

sama nevlezu.

mohlo

na ně, tak si jen tak říkám, co v té krabičce
bylo tak tajného, že jsem neměla možnost
se podívat. Třeba tam byla bezová hůlka. To

Tj Sokol Doubí slaví 100 let
Příští rok je pro Doubí jubilejní, protože oslaví krásné
sté výročí. Během té doby prošel mnoha změnami, například
můj otec si vzpomíná, že hrál za Doubí ještě na domácím hřišti
u Makra, ale teď se jejich hřiště nachází v Mařanově ulici.
Já hraju v Doubí 9 let a jsem brankář. Fotbal mě baví,
protože tu mám kamarády. Je tam legrace. Nejlepší zápas jsem
zažil během soustředění. Nevím už,
jak se soupeř jmenoval, ale porazili
jsme ho 21:3. Dostal jsem 2 góly, ale přesto mě to bavilo.

ŠERM
Počátky má již ve starověku v románských zemích, ale táhne
se to dodnes. Jsou tři typy zbraní: KORD (epee)-nejčastější druh
zbraně, má velikou čížku a bodá se na celé tělo. FLERET (foil)
funguje právo útoku, bodá se pouze na trup, malá čížka. ŠAVLE
(saber) též právo útoku, bodá se na tělo (ruce a maska), čížka spojená
s rukojetí, nejvíc se podobá historickému šermu

Je to fyzicky opravdu náročný sport, protože naučit se od základů posun, odsun,
předbod, výpad, kvarta, septima, oktáva... zabere opravdu hodně času. Je dobré, když člověk
dobře snáší bolest, ale není to nutné. Je to velice pěkný a ladný sport.

Tea Melounová

Draci jsou nádherná stvoření
Draci se dělí na zimní; vodní; ohnivé; podzemní; vesmírné. A každé číslo školního
časopisu vám představíme jeden vybraný druh.
V tomto čísle se podíváme na zimní. Tito draci žijí v ledovcích někde v Antarktidě.
Mohou se dožít až 120 let. Mají velmi tvrdou kůži, kterou ani velká sekera neprorazí, je totiž z
tvrdých ledů. Prorazí ji jen zářící ohnivý šíp. Ale není důvod, proč zabíjet tak milá plachá
stvoření.
Dospělý drak váží asi 20 tun a nově klubané mládě má kolem jedné tuny. Když se drak
vyklube, je jeho barva jiná, než v dospělosti. Draci po dobu růstu mění svoji barvu.
Narodí-li se mladě bílomodré, změní během dospívání svoji barvu na bílofialovou.
Naopak narodí-li se bílofialové zněmí svoji kůži na bílomodrou.

Fenomén dnešní doby - Netflix
Netflix můžete sledovat na jakémkoliv zařízení s připojením k internetu. Některé
mobilní telefony už mají nainstalovaný Netflix, takže se stačí jen přihlásit, ale například na
tabletu to nemusí být. Samozřejmě to není zadarmo, stojí to od 199 Kč do 319 Kč, podle toho,
jaké je to zařízení, to znamená, že když budete mít Netflix na počítači, zaplatíte pravděpodobně
víc než na mobilu. Netflix je spíš vylepšený Youtube, ale není zase tak stejný, jak si asi myslíte.
Netflix je placená verze s celými filmy a seriály. Youtube je zadarmo + nemá celé filmy ani
seriály, spíš je na poslouchání muziky a sledování různých českých i amerických youtuberů. Já
osobně si myslím, že lepší je Netflix.
Doporučené filmy, seriály
Horory:
IT, LIGHTS OF, THE RING, DONT BREATHE, 365 DAYS.
Drama:
SQUID GAME (nic pro slabé povahy),
Sci-fi:
MARVEL, SKYLINES, REMINISCENE, INFINITY, THE GUILTY,
SHADOW AND BONE.
Klasické:
HES ALL THAT, CHLAP NA STŘÍDAČKU.
Anime:
POKÉMONI, ANIME, SIMPSONOVI, ŠMOULOVÉ, SHREK , RICK
AND MORTY, SPONGBOB.
Nejvíc vám doporučuji Spongebob Squarepants. Jedná se o americký animovaný
televizní seriál vytvořený mořským biologem a animátorem. Spongebob je veselá, hravá,
optimistická, hranatá a žlutá mořská houba, která má kamaráda Patrika a pracuje v restauraci u
pana Krabse, jako kuchař, kde pracuje také Sepiák, který nemá Spongeboba rád, má kamarádku
Sandy.

Zajímavosti o vybraných filmech
Tento článek je o Pokémonech. Neprozradí Vám
děj ani základní postavy. To byste se pak nemuseli na
něj dívat. Naopak řeknu pár zajímavosti o nich.
 Pokémon není japonské slovo, i když to zní
japonsky.
 Pokémon je druhá největší videoherní franšíza
světa, před ní je jen série Super Mario, ale ta
má 10 let náskok.
 Pokémoni se stali i národní měnou. Malý národ
Jižního Pacifiku Niue v roce 2001 vydal sérii
dolarových mincí, které skutečně platily a na
kterých byli Pikachu, Squirtle, Bulbasaur a
Charmander.
 Hitmonlee a Hitmonchan jsou pojmenovaní
podle opravdových mistrů bojového umění
Jackie Chan a Bruce Lee.

Věděli jste o Simpsonových?
 Jméno Bart Simpson je v angličtině
přesmyčkou slova BRAT, což znamená v
překladu SPRATEK.
 Simpsonovy vytvořil Matt Groening na
chodbě, pět minut před pohovorem.
 Jména postav ze samotného seriálu jsou
navrženy podle Mattovy rodiny.
 Gaučový gag je pro zkrácení nebo pro
natáhnutí samotné epizody.
 V Simpsonech se objevilo víc než 800
slavných postav.
 Barta Simpsona dabuje v angličtině žena.
Vybrala jsem si Simpsonovy, protože je to můj
oblíbený seriál, mám ho ráda a fakt se mi líbí.
Dávámmu 10 bodů z 10.

NINA DOBREV
O této herečce píšu, protože hraje v mém oblíbeném seriálu THE VAMPIRE DIARIES.
Seriál je o upírech, vlkodlacích a čarodějkách, jsou v něm i vedlejší schopnosti hybrid, tribrid
a další… V seriálu hraje herečka dvě postavy Elenu Gilbert a Katherine Pierce.
Nina Dobrev se narodila se 9. ledna 1989 (je jí 32let). Křestní jméno je Nina Konstantin
Dobrev. Tato herečka ochází z Bulharska. Mluví plynule anglicky, francouzsky a bulharsky. Její
rodiče se jmenují Kamen Dobrev (otec) a Michaela Dobrev (matka). Ve dvou letech se s rodiči
přestěhovala do Kanady. Má staršího bratra Alexandra. Její otec Kamen je počítačový
specialista a její matka Michaela je umělkyně.
Nina Dobrev se odmala zajímala o tanec, hudbu, gymnastiku, divadlo a herectví.
Modelingová práce ji přivedla k reklamě a od ní už nebylo daleko k filmu.
V roce 2001 se herečka objevila v seriálu Degrasi: The next generation, bylo jí 12 let.
Zahrála si i ve filmech Always from her (2006), Playng house, How she move (2007), Too
young to marry (2007), Never cry werewolf (2008).
Objevila se v muzikálu The American Mall. Ztvárnila postavu Chloe ve filmu Lucky
day. Jak jsem už zmínila, Nina Dobrev je známá jako Elena Gilbert a Katherine Pirce ze seriálu
The vampire diaries.
Teď ji můžete vidět v novém romantickém vánočním filmu Lovehard na Netflixu.

Zvířata kolem nás i mimo naši krajinu
Čápi
Čápi jsou rozdělení do 9 druhů. Ale já jsem si pro tento článek vybral čápa
Marabu indomalajského. Jako většina čápů je i marabu společenský pták. Čápi
se živí rybami, žábami, plazy, hmyzem i mláďaty jiných ptáků. Čápi bydlí v
blízkosti vody a jejich zbarvení je velmi typické, neboť mají černo-bílou barvu
a červený zobák. Čápi Marabu dorůstají výšky 110-150 cm a rozpětí křídel je
mezi 210 a 250cm. Z důvodu jejich velikosti a zbarvení jsem se rozhodl také o
tomto ptáku napsat pár těchto vět. Mám čápy velmi rád. Kdykoliv mám
možnost je vidět, zvedne mi to náladu. Čápi jsou ti nejlepší ptáci na světě.
Bohdan

SINGAPURSKÁ KOČKA
Vybrala jsem si kočku, protože máme kočky u babičky a můžu je zkoušet učit nějaké triky. (i když
se mi to nedaří). Kočky se jmenují: Zuza, Barča, Naty a Květinka.
Singapurská kočka je nejmenší kočičí plemeno na světě. Je známá svýma velkýma ušima a hlavně
očima. Kočky byly původně odeslány z USA. Většinou má kolem 1,8-2,7 kg. Bývá nejčastěji tmavě
hnědá, je malá a svalnatá, říká se jí Singapurka. Jsou to přátelské a přítulné kočky klidné povahy,
jsou ale i hravé a zvídavé. Bývají oddané svým lidem, ale před cizími můžou být ostýchavé. Srst
singapurské kočky je krátká, jemná a přiléhavá.
Kačka Adámková
.A

TUČŇÁK
Tučňák je nelétavý pták. Žije v jižní části zeměkoule
(na jižní polokouli) v Antarktidě.
V nejběžnější klasifikaci odborníci rozlišují 18
recentních druhů tučňáků. Jsou to obratlovci.
Tučňáci byli objeveni námořníky, kteří v 16. století hledali námořní cesty kolem pobřeží
Jižní Ameriky a Afriky. Tučňáci dokážou žít ve velmi nehostinných podmínkách. Pohybují
se v teplotách kolem 40 stupňů. Tučňáci jsou dokonalí plavci, průměrně dosahují rychlosti
pod 10 km/h. Jsou-li ohroženy nějakým predátorem, dokážou během okamžiku zrychlit na
více než 20 km/h. Tučňáci jsou společenští ptáci. Jsou schopni žít v ohromných koloniích.
Tučňáci se živí převážně rybami a hlavonožci.
Vybrala jsem si tučňáka, protože mám zvířata ráda.

Vtipy o škole
Jídelna
Učitel se ptá prvňáčka: „Tomášku, doma se
také modlíš před jídlem?“ - „Ne, to jen ve
školní jídelně, maminka vaří dobře.

Když byla online výuka
Při online výuce paní učitelka
dětem říká: „Kdo nestihl udělat
cvičení 3, dodělá si ho doma.“
Víte, že online hodiny jsou jako
vyvolávání duchů?
Paní učitelka: „Honzo, Honzo, jsi
mezi námi? Jestli ano, ozvi se!“

Vtipy o Pepíčkovi ve škole
Ptá se paní učitelka Pepíčka: "Který pták je
nejchytřejší?" - "Vlaštovka." - "Proč zrovna
vlaštovka?" - "Protože v září, na začátku
školního roku, odlétá."

Hodina češtiny
Paní učitelka se ptá Davida:
„Davide, jak se řekne v přítomném
čase loupit?“ - „Loupím, prosím.“
„Dobře. A v čase budoucím?“ „Půjdu do vězení.

Adam Bártík

Najdi 12 zvířat
Nápovědou Ti mohou být jednotlivé články časopisu.

Redakční rada letos v novém
V letošním školním roce zavítalo do naší redakční rady mnoho nových tváří. V každém čísle
Vám některé z nich prozradíme.
Zdravíčko, my jsme Tea a Niki. Máme rády, když se díváme na seriály, filmy a komiksy. Také
rády kreslíme a malujeme. Máme moc rády volejbal, snažíme se v něm zlepšovat. Obě dvě
bychom chtěly na Slovensko, protože nás baví výletování.
Začnu já, jsem Tea. Ráda čtu a sportuji. Chodím na šerm a volejbal. Zbraně, se kterou
šermuji, se nazývá kord a ve volejbalu chodím mezi mladší žačky. V budoucnosti bych se
chtěla stát zdravotnicí, proto si pročítám různé učebnice a dívám se na zdravotnické stránky.
Nedávno jsem přemýšlela třeba o transplantaci kůže nebo jiných orgánů. Nevadí mi řezné
rány ani jiná zranění. Chodím též na ČČK, kde se o všem učíme, třeba co je pneumotorax. To
bylo vše o mně a teď Niki.
Já jsem Nikča, mám ráda čtení komiksů. O své budoucnosti jsem už přemýšlela, chtěla bych
být kadeřnice z toho důvodu, že mam ráda účesy. Hledám si třeba na youtube, jak udělat
nějaký určitý účes. Myslela jsem i na tatérku, ale spíše bych to chtěla jako vedlejší koníček,
ne jako hlavní zaměstnání. Můžu říct, že jsem chodila 5 let na tancování ve Vratislavicích.
Důvodem, proč jsem přestala, bylo to, že mi vadil kolektiv a přestali jsme jezdit na závody.
Chtěla jsem to dotáhnout dál, ale když člověk vidí, že se to na tréninku neposouvá, tak se na
to vykašle. Volejbal jsem hrála 3 roky, opět mě odradil špatný kolektiv. No, asi jsem ve
Vratislavicích neměla štěstí. To bude za mě vše.
Ahoj! moje jméno je Vojta Kolarovič a mám
rád cizí jazyky. Až budu velký, chci být
průvodcem po celém světě. Už se učím
ruštinu a taky španělštinu (Discuple, No sé,
razrušaj). A nejvíc se těším, až pojedu do
Francie a taky do Itálie a do Španělska .

Ahoj! Já jsem Kája, je mi 11 let a chci pracovat
v útulku. Chci v něm pracovat, protože miluju
zvířata. Hrozně ráda čtu knihy. Můj sen je
navštívit Disneyland v Paříži. Ráda chodím do
bazénu. Učím se španělsky. Moje nejoblíbenější
zvířata jsou pejsci a kočičky.

Ahoj, já se jmenuju Kačka, je mi 12 let. Ráda chodím cvičit,
na procházky a baví mě připravovat v kuchyni koktejly. Taky
bych chtěla mít doma nějaké domácí zvíře: kočku a psa.

Jsem Tereza Zídková, mám ráda pizzu a chtěla bych být
spisovatelka. Moji idolové jsou Matt Groening a Mike Reiss. Ráda
maluju a to je vše.

