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Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, 

ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého 

čtení. 

 

Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i 

pohádek 

 

Křížovky, kvizy a rozhovory 

 

Příjemné počtení Vám přeje redakce  



UDÁLOSTI VE ŠKOLE 
Helpík 

Dne 10.2. jsme měli projekt s organizací HELPÍK( od slova help - pomoc), lektoři 

nás učili první pomoc. Tato organizace každý rok pořádá soutěže školní, okresní, krajské 

a mezinárodní. V těchto soutěžích se můžeme utkat s dalšími mladými zdravotníky 

a dokonce i s těmi pokročilými, díky testu, který nám jeden z organizátorů položil na 

konci hodiny. 

Rozhovor 
Pokusila jsem se udělat (velmi krátký) rozhovor.    

1. Kdo měl nápad založit HELPÍKA a proč? 

Jak jsem řekl na začátku, byli to mí kolegové ze záchranky. Zjistili jsme, že české děti 

neumí dobře první pomoc a ani je nezajímá.   

2. Provozujete ukázky i v zahraničí? 

Ne… tedy pokud nepočítám, když někam jedeme na soutěž a lidé se na nás dívají 

a sledují naši práci. 

3. Co je podstata soutěže HELPÍKŮV POHÁR? 

Naučit naši mládež první pomoc zábavnou formu soutěže. 

 

Děkuji to je vše. 

To byl pán z organizace HELPÍK.       Julie Selicharová 

 

Lední revue 
Dne 30. března se pro naši školu uskutečnila krásná 

podívaná. Jeli jsme na lední revue (Ať žijí duchové). Vyjeli 

jsme v půl deváté a jeli jsme do Příbrami. Zastavili jsme 

u ledního stadionu, kde se představení mělo konat. Sedli 

jsme si na místa (byl tam trochu zmatek, protože tam byla 

spousta různých škol). Tak jsme čekali, než to začne. Po 

chvilce se objevili bruslaři, kteří měli vystupovat. Mezitím nám pouštěli písničky od Jana 

Svěráka a my jsme si k nim zpívali. 

Konečně to začalo! Nejdříve bylo krátké vyprávění o hradu Brtník a potom se na 

ledě ukázala strašidla. Byla oblečena v kostýmech, na kterých byly ověšené dokonce 

i pavučiny. Potom se tam objevil rytíř Brtník z Brtníku a společně se strašidly se 

domlouvali na tom, že jim sem chodí děti a ty chtějí postavit hradu novou střechu. Tak 

tedy Brtník povolil a zavolal skřítky, aby dětem pomohli s novou střechou. A už tam 

nastupovali skřítci na bruslích a nechyběli jim ani lucerničky. A hned stavěli hradu novou 

střechu. 

Dál se na ledě vystřídali pribináčci, kteří měli na hlavách taková víčka na jogurty. 

A hned nato začali tančit muchomůrky a žampiony. Na závěr nám zatančil desetiletý 

chlapec Tobiáš a pak taneční pár, který byl opravdu dobrý a reprezentuje Českou 

republiku. Nakonec nám zatančili všichni a trdááá jeli jsme domů. 

         Míša Sobotková 



 

Dne 27. 3. 2012 se na Gymnáziu Kladno konalo krajské kolo konverzační soutěže 

v anglickém jazyce. Naši školu opět velice úspěšně reprezentoval žák třídy 9.A Tommy 

Punie. 

Po registraci a krátkém úvodním slovu pořadatele soutěže byli studenti rozděleni do 

příslušných kategorií a klání mohlo začít. První část se skládala z gramatického testu 

a poslechu, druhá část byla ryze konverzační. Kolem půl druhé jsme všichni netrpělivě 

očekávali verdikt komise. Tommy skončil v náročné konkurenci na úžasném třetím 

místě. Všichni Tommymu děkujeme za to, že udělal čest nejen sobě, ale i naší škole.  

Přejeme hodně úspěchů jak v obdobných soutěžích, tak i v dalším studiu. 

Jitka Fialová  

 

Rozhovor s redakcí :  

Redakce: Kolik jazyků umíš? 

Tommy: Umím tři jazyky 

Redakce: Který z nich ti jde 

nejlépe? 

Tommy: Nejlépe mi jde mateřská 

čeština   

Redakce: Kolik úspěchů jsi už měl? 

Tommy: Měl jsem čtyři větší 

úspěchy. 

Redakce: Jaký z nich považuješ za 

svůj největší úspěch? 

Tommy : Tento poslední, 3. místo v krajském kole v anglickém jazyce. 

Redakce: Angličtina tě bavila už v dětství? A zajímal ses o ni? 

Tommy: Ano, vždy mě bavila a zajímal jsem se o ni. 

Redakce: Chtěl bys žít v Anglii? 

Tommy: Néééé nechtěl, chtěl bych žít v Americe (smích).  

Redakce: A kde ses vůbec naučil takhle dobře anglicky? 

Tommy: V Belgii, ale z televize  

Redakce: Byla pro tebe tato poslední soutěž těžká? 

Tommy : To teda byla, hodně těžká   

Přejeme Tommymu mnoho štěstí a úspěchů  !!! 

 



Podmořský svět 
 

Uprostřed moře, v největší hloubce, stála škola, ve které se od pondělí do 

pátku musely učit rybičky. Právě měly sloh a paní učitelka ryba jim dala práci, 

aby napsaly na papír svůj sen, který by chtěly jednou dokázat. Svoji práci pak 

měly přečíst před celou třídou. 

První šla Daisy Bublinová a vyprávěla o tom, že by jednou chtěla mít celou 

rodinu plnou dětí s manželem. Druhý šel na řadu Emil Houbička, a ten začal číst 

o tom, že by se chtěl podívat nad hladinu a strávit alespoň jeden den jako člověk. 

Všichni se mu hned začali smát i paní učitelka. Šel si sednout a přemýšlel o svém 

snu. Když škola skončila, šel hned domů a koukal se do knih. Všimnul si, že na konci 

moře je kouzelná ryba, která splní každému přání. 

Druhý den byla sobota. Když se Emil oblékl, běžel dolů a hned vyprávěl své 

mámě, co vymyslel: „ Mami chtěl, bych se podívat nad hladinu moře!“ 

„Ale Emílku, vždyť víš, že se nemůžeš podívat nad hladinu, jsme ryby, 

nepřežily bychom ani pět minut,“odpověděla maminka. 

„Viděl jsem v knize, že ve městě Korálkov je kouzelná rybka, která 

každému splní přání.“ 

„V Korálkově bydlí tvoje babička, můžeme tam zajet na víkend. Běž se 

nahoru oblíknout“. 

Dál už si ho jeho máma nevšímala. Odpoledne si sedli na autobus, když 

dojeli do Korálkova, Emil si hned všimnul, že to město je opuštěné, jen v několika 

domech občas zavrzaly dveře od průvanu. Když došli k domu, kde bydlela babička, 

byl Emil rád, že ten přechod přes město má za sebou. 

Babička je uvítala s napečenými buchtami, sedli si do obýváku a Emílek 

hned spustil: „Babi, kde bydlí ta kouzelná rybka, chtěl bych se tam jít podívat, 

mám jedno přání“. 

„ Ale Emílku, musíš být opatrný, pár ryb si chtělo splnit svůj sen. Některé 

chtěly bohatství, aby byly šťastné, ale zapomněly na 

svou rodinu, a tak skončily osamělé a smutné. Jiné 

chtěly být slavné, a když ta sláva nastala, tak si zase 

přály normální život, ale nešlo to vrátit.“ 

„To jo babi, ale já si nepřeji být slavný ani 

bohatý, chci se podívat nad hladinu moře. Chci být na 

jeden den člověkem“. 

„Jak si přeješ Emílku, dovedu tě tam, ale když se 

něco stane, nechtěj pomoc ode mě“. 

Tak se zase museli vracet přes celé město ke kouzelné 

rybě. „Dovnitř musíš jít sám. 



Tam ti nijak nepomůžu, ale až budeš podepisovat smlouvu, vzpomeň si na ty 

krásné dny, když jsi byl ryba.“ 

Když vešel dovnitř, všimnul si jedné staré rybičku, která seděla u stolu. 

„Tak co si přeješ? Bohatství, slávu nebo snad být někým jiným?“ 

„Já bych se chtěl podívat nad hladinu moře a být jeden den člověkem“. 

„Správně sis vybral. Mám tady jednu takovou smlouvu.“ Vytáhla jeden starý 

papír a sfoukla prach. 

„Tak tady je ta smlouva. Už stačí jen podepsat.“ 

Emil vzal pero do ruky a začal se podepisovat. Než stačil dopsat poslední 

písmeno, vzpomněl si na svoje narozeniny, jak byl šťastný, na výlet když jeli do 

podmořského zoo, na kino, když se dívali na vtipnou pohádku o rybách, a na další 

vzpomínky. Najednou přestal psát. Vyběhl ven za svojí babičkou a řekl jí, že už 

nechce být člověkem, že je radši rybou. 

Šli do babiččnýho domu, a tam všechno vyprávěl svojí mamince. Ještě ten 

den se s babičkou rozloučili a jeli domů. Když dojeli domů, Emílek běžel do svého 

pokoje a roztrhl ten sloh, který začal psát ve škole, a začal přemýšlet o novém 

snu. 

                                                                 Napsala: Jana Tauschová 

 

Krásný svět 
   4. kapitola 

 
„Lucy musíme jít.“ 

„A kam a proč?“  

„Naše říše je v ohrožení.“ 

„Co? Vy máte nějakou říši?“ 

„Ano, pojď a nevyptávej se.“ 

„Ale já musím domů!“ 

„Ne, nemůžeš nás nechat ve štychu.“ 

„No tak jo. Ale honem.“ 

Vyběhli z čajovny a Lucy se ještě koukla na štít s číslem 5520. „Honem nesmíme ztrácet 

čas.“ A skočili velkou branou pryč. 

“Ahoj Broučku a Sítko.“ 

„Ahoj barone a Stoku“. „Jdeme na hrad“. 

„Co na jaký hrad?“ Ptá se Lucy zmateně. 

“Na královský hrad,“ řekl nasupeně Stok.“ Koberec !“ „Honem není čas.“ „Ano tady je.“ 

„Nasedni a jedem“. „Jsme zde Stoku.“ „Vysedat už jsme tu.“ „Nebude lehké krále 

donutit“. „Dej si pozor ano?“ „Ano dobře.“ „Stok půjde s tebou“ „Ne nikam nejdu mám 

hlad jsem utahaný“. „No ale když bude odměna tak možná by to šlo.“ 

 



Poslední jednorožec 
 

Jednoho úplňkového dne se zrodil jednorožec. Neměl žádné rodiče ani 

blízké jemu podobné. Ale k něčemu to bylo. Jednorožec věděl, jaké to je, být 

opuštěný, smutný, zanedbaný a přesto se postavil na vlastní nohy. Díky této 

vlastnosti se jednorožec staral o celý les, ve kterém se narodil. Pomocí svého 

rohu udržoval v lese rovnováhu a harmonii. I když měl jednorožec mnoho 

zvířecích přátel, připadal si opuštěný a chtěl znát pravdu o svých druzích. 

Ráno se jednorožec vzbudil a vyšel ze své měsíční tůňky, aby se vydal na 

ranní obchůzku. Když kolem něj prošli dva lovci a povídali si. 

,,Nestřílej tu laň Johne, rozzuříš ho! 

„A koho?“ 

„Jednorožce, který tu bydlí.“ 

„Prosím tě, nic takového není!“ 

„Tak proč je tu stále zelené listí a tráva svěží?“ 

„No nevím.“ 

„On tu je, Johne, a pokud nechceš, aby všechna zvěř odešla, nestřílej tu laň.“ 

„Tak dobrá. Jen si tu žij chudáčku, vždyť jsi poslední!“ 

Lovci odjeli na svých koních a jednorožec si pomyslel… 

,,Co to říkali, že jsem poslední? Ne to není pravda! Musí tu být další jednorožci! 

Musím zabezpečit les kouzlem a vydám se je hledat.“ To také udělal. 

Když jednorožec konečně vyšel, uviděl nad sebou létat prozpěvujícího si 

motýla. 

,,Hej motýlku, neviděl jsi mé druhy? Vydal jsem se na cestu je najít a nevím, kam 

se dát. 

„ÓÓÓ ty mé krásné stvoření, jiný 

jednorožec než ty není k vidění.“ 

„Jak to že ne? Řekni mi proč.“ 

„Rudý býk je zahnal do světa, na hrad 

krále Rajtara. Ta stvoření nemají 

šanci, na hradě se z nich stali zuřiví 

draci!“ 

 

Teď jejich duše Rajtar ukryl v moři do ….“ Najednou se setmělo a obloha byla 

rudá jako kapky krve. Jednorožec hledí na oblohu a tvář má zkřivenou strachem, 

otočí se a ten motýlek je pryč. Kolem je slyšet dusot nohou zvěře, víří se prach 

a ve vzduchu je cítit zlo!!!!!!!! 

,, Co se to děje, proč utíkáte?!“ 



Kolem jednorožce proběhl malinký koloušek a řekl. ,, Rajtar ví že se tu 

skrýváš a poslal pro tebe svého rudého býka!! Poběž s námi, tam tě nenajde!“ 

„Nemohu býk by vám ublížil, postavím se mu a on už mi řekne, kde Rajtar ukrývá 

mé druhy.“ 

Koloušek se na jednorožce nechápavě zadívá a řekne. ,, Jsi velmi statečný, 

a proto ti poradím. Najdi královnu okřídlených koní neboli pegasů. A ta zná býkovi 

slabiny.“ 

„Dobrá, děkuji ti koloušku, a teď už běž. Pane bože, až teď si uvědomuji, 

jak se ho bojím.“ Jednorožec se rozběhne kolmo k býkovu srdci a namíří na něj 

svůj roh ostrý jako ta nejnabroušenější čepel. Když si myslel, že konečně proklál 

býkovo srdce, prošel jen rudou září a ocitl se uvnitř býkova ohnivého srdce. 

Zavřený v něm byl den a noc až postupně cítil, že se mění v draka. Najednou se 

kolem něj prolnulo bílé oslnivé světlo a před sebou uviděl nádherného pegase. 

Zlatá křídla se blyštěla v záři stříbrného měsíce. Oči se mu rozzářily jako 

plameny a jediným mávnutím křídel jednorožce vyprostil.  

 

,,Já moc vám děkuji… Vy jste královna pegasů?“ 

„No ano, to jsem a ty musíš být Aisrie.“ 

„No já vlastně ani nevím, jaké mám jméno… a pomalu ani nevím, 

jestli dokážu zachránit ostatní jednorožce.“ 

„Jen musíš věřit drahá Aisrie.“ 

„No já v sebe věřila až moc dlouho a podívejte se na mě. Kdybych zůstal v lese 

nevyvolal bych takový povyk. 

„Já v tebe Aisrie věřím, ale jestli si připadáš slabě, nemohu tě nutit. Jen ti 

připomínám, že bez jednorožců vyprchá ve světě kouzlo a harmonie.“ 

Jednorožec chvíli váhal a pak řekl: ,, Já jdu do toho.“ 

„Skvěle!!!! Za svou odvahu si zasloužíš pomoc.“ 

 

Konec. 
 

 Julie Selicharová 



To my little princess… 
 

Byla takhle jednou jedna princezna Ondine. Ona se vlastně tak nejmenovala, ale 

to jméno jí dala její chůva Nana. Princezna byla mutant. Příšera. Ohyzda. Alespoň ona si 

to myslela. Po narození jí totiž do těla vpravili kočičí geny. Má černou DNA a nemůže 

s tím nic dělat. Jejím rodičům dali tajní agenti na vybranou. Buď udělají své dceři toto 

a odjedou, nebo je všechny zabijí. Rodiče chtěli jejich malou dcerku zachránit, tak odjeli 

ihned, aby neviděli tu operaci. Tak je Ondine už nikdy neviděla. 

„Ond! Pojď už na tu snídani!“ Zavolala Nana z kuchyně. „A musíme ti píchnout injekci!“ 

Ondine poslušně seběhla dolů. Shrnula si límeček na krku 

a zatnula zuby. „Nano, rychle, ať už to mám za sebou…!“ Syčela 

Ondine mezi zuby. Najednou jí tělem proběhl mráz. Začala 

sebou mrskat jako býk. Nana přiběhla s pásky posázenými 

diamanty. Svázala Ondine krk a Ond jako vždy upadla do 

hlubokého spánku. 

Probudila se zase na své oblíbené louce, tentokrát mezi 

kočkami. 

„No, čičiči,“ řekla. No, alespoň si myslela, že to řekla. Z úst jí 

vyšlo jen takové MEEEWEW. 

„Ahojky,“ uslyšela Ond. Otočila se. Nikde nikdo. 

„Tady, Ondine! Nebo mám říct Maximum?“ Tentokrát viděla. 

Před ní seděla… POKRAČOVÁNÍ… 

 

To my little princess… 
Seděla před ní kočka! „No tak! Ondine! Vzchop se, jsem tvá 

průvodkyně touto říší, tento spánek bude jiný než ty ostatní, 

Maxi.“ 

„Cože? Jak to myslíš?“ 

Kočka se pousmála. „Jmenuji se Lonely a toto je tvá říše, Říše bohyně Maximum. Tak 

pojď, pospěšme si! Musíme do tvé školy,“ řekla kočka. 

Šly dlouho. Kočka cupitala, koťata okolo kočky běžela a Ondine se vláčela. 

„Co je s tebou?“ Ptala se vlídně koťátka. 

„Nemám čtyři nohy, jak vidíte,“ odpověděla Ond. 

„Už jsme tu!“ zvolala kočka. 

CLANYAD SCHOOL stálo na transparentu nade dveřmi. 

„Clanyad? Zajímavé jméno.“ Poznamenala Ondine. 

„Paní ředitelko, vedu vám Ondine, novou studentku,“ ozvala se Lonely. 

„Jů! Ti jsou roztomilí!“ Vykřikla Ondine. Uviděla totiž dvě koťátka, šedé s bílou šmouhou 

na čele a bílé s šedou. 

„To jsou koťátka třídy 7. D, té, kam budeš chodit.“ Odpověděla jí ředitelka McHenová. 

Pojď,“ řekla „ukážu ti tvé spolužačky.“ 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!  

Ester Kedziorová 



*Dobrodružství v Číně* 
Kapitola 1 

 

Objev 
 

Ahoj, jmenuji se Min-nan a jsem Číňanka. Moji rodiče vlastní čínskou 

restauraci v Pekingu. A chci vám vyprávět, co se mně a mé nejlepší 

kamarádce Hestr stalo v loni v létě. 

„Min! Hestr je tu“. Zavolala mě mamka. 

“No konečně, už jsem se lekla, že ti máma nedovolila tady přespat.“ Vyčítala 

jsem Hestr. 

“No jo, klid. Vždyť už jsem tady, tak se pojď podívat do vaší knihovny. Můj 

táta totiž sbírá knihy, a tak má velkou knihovnu a ta je tak velká, že zabírá 

jednu celou místnost. A je to moje a Hesteřino nejoblíbenější místo, a proto 

vždy, když ke mně přijde, tak tam jdeme. 

„Jé podívej se sem,“ řekla Hestr a vrazila mi před obličej knihu 

o terakotových vojácích, to jsou kamení vojáci, kteří byli dáni do hrobu 

císaře, aby ho chránili v posmrtném životě. Chvíli jsem knihu nezaujatě 

četla ,ale najednou jsem si všimla něčeho fakt divného. Vytrhla jsem Hestr 

knihu z rukou. „Ale vždyť podle téhle mapy je ta socha někde pod naší 

restaurací.“ Nechápavě jsem se podívala na Hestr. 

„Zkusíme se zeptat tvé mamky,“ navrhla. 

A tak jsme rychle seběhli ze schodů i s knihou 

v ruce. 

„Mami podívej se na tohle,“ podala jsem knihu mamce. 

Máma se do ní koukla. 

„Je to pravda?“ vyhrkla jsem netrpělivě. 

„No podle pověsti ano, ale já osobně si myslím, že ne, 

protože kdyby to byla pravda, tak je to tu plné 

vědců, kteří by se nás snažili přemluvit, abychom jim 

restauraci prodali a oni by to tu celé rozkopali.“ 

„Hmm, to zní logicky.“                                                      Terakotova armáda  

 

Pokračování příště. 



Ta dívka … 

1. díl 

 
Povím vám příběh o jedné dívce jménem Angelina. Tato dívka žila od 

narození v Anglii, rodinu neměla, jen strýce Alfreda a bratrance Fredyho. Žila ve 

velké vile jen s nimi s Alfredem a Fredym, ale také se služebnictvem od uklízeček 

po kuchaře. 

Angelina byla smutná samotářka, vůbec nikoho nechtěla, protože ji trápila 

celých čtrnáct let jedna a ta samá věc, proč zrovna ona nemá vlastní rodinu 

a proč musí bydlet tady, a kde je vlastně její maminka a otec a jestli má nějaké 

sourozence. Kladla si tyto otázky denně. Nevěděla nic, nepamatovala si nic, a když 

se kohokoliv zeptala, jenom pochmurně řekl buď nechci o tom mluvit, nebo je mi 

to líto. 

Angelina kolikrát probrečela celou noc nebo také utekla, ale nepomohla si, 

jejího sobeckého strýce to vůbec nezajímalo, ani šprta bratrance, kterému je 

třináct let a ví toho více, než obvyklý normální člověk, 

Tušila, že ji matka neodložila ke svému bratrovi jen tak, a chtěla to prostě 

zjistit, trvala na tom. 

Když si Angelina ničím nepomohla, začala riskovat, byla vážně na dně, 

neměla nikoho ani kamarádku, prostě nikoho, měla toho sama dost nevěděla jak 

dál. 

Jednou si řekla, že dojde k strýcovi a ne všechno se ho zeptá, ale strýc řekl 

pochmurně: „Angelino dělám pro tebe nejvíc, co bych mohl, ale tady to  ti říci 

nemohu. Byla bys ve velkém nebezpečí a prostě ne!!!“ 

Angelina práskla s dveřmi a běžela celý den, běžela až do noci. Až doběhla do 

města, tam to žilo a to ona vůbec neznala. Dokonce začala veliká bouře, a tak 

hledala nějaké místo na přespání. Nebylo kde. Až na ni zavolala starší žena: 

„Pojď, než ti to tu ublíží!“ 

Angelina přemýšlela, jestli má jít, ale nakonec šla. Žena jí půjčila čisté oblečení 

a začali se poznávat. Angelina zjistila, že se jmenuje Francesca a že jí je padesát 

pět let. Také ji napadlo, jestli nezná třeba její matku a začala jí o sobě vyprávět. 

Ona začala pobrekávat, Angelina se i ptala, co pak jí je. Dozvěděla se od ní, že 

nemohla mít děti a když konečně jedno měla, tak to jí sebrali. A proč??? Zeptala 

se Angelina. 

Najednou někdo zaklepal na dveře, byla to sestra té ženy. přátelsky se přivítaly, 

její sestra na Angelinu pořád koukala, až ji chytla jemně za bradu  a řekla …..  

 

Pokračování příště 

Kristýna Cinklová 



ZACHRÁNĚNÁ DÍVKA 

Byla jednou jedna dívka, která se jmenovala Ema. Ema bydlela s rodiči 

a dvěma sourozenci. 

           Když vyrostla chtěla si vzít obchodníka Karla. Karel byl moc hodný, 

pracovitý a poctivý. Před lety si spolu hrávali a také se do sebe oba zakoukali. Po 

nějaké chvíli se jim narodil chlapeček Lukášek. 

           Když Lukáš dospěl měl si podle rodičů hledat ženu, aby nebyl sám. Ve 

vesnici, kde bydleli, bylo mnoho krásných dívek, kterým se líbil, ale on nevěděl, 

jaká by pro něj byla ta pravá. Rozhodl se, že se vydá do světa a zkusí štěstí tam. 

Rozloučil se s rodiči a jel cestou necestou. Dojel ke staré chaloupce, kde mu 

otevřela smutná žena. Lukáš se jí vyptával, proč je tak smutná. Žena mu 

vyprávěla, jak přišla o dceru Kamilu, která si nechtěla vzít za muže čaroděje. 

Lukáš poslouchal, rozhodl, že se pokusí Kamilu zachránit. S paní se rozloučil 

a ujížděl s větrem o závod. 

           Přijel ke skále, kde žila stará bába kouzelnice. Hned věděla, co se stalo 

a poradila mu, kam se vydat za čarodějem. K večeru dorazil Lukáš k čaroději 

a žádal o vydání Kamily. S čarodějem se domluvil, že musí splnit tři úkoly. Čaroděj 

poslal Lukáše spát s tím, aby se připravil na první úkol. 

           Ráno přišel na řadu první slíbený úkol. ,,Musíš vylézt na horu a najít můj 

prsten!“ řekl čaroděj Lukášovi. Úkol musel splnit než odbude půlnoc. Lukáš 

nejdříve prohledával trávu, ale marně. Poté si všiml toho, že každý strom má 

takovou malou skulinku a v každé skulince nalezl prsten jinak barevný. Těsně před 

půlnocí dorazil k čaroději a vysypal všechny prsteny. Čaroděj se vztekal, protože 

tohle nečekal. Mezitím se stromy proměňovaly v barevné motýly. 

           Čaroděj poslal Lukáše spát. Ráno dostal Lukáš druhý úkol a to, vybrat 

z hromady prstenů ten kouzelný. Zase musel úkol splnit do půlnoci. Lukáš si 

nevěděl rady. Najednou do jeho pokoje přilétl jeden motýl a usedl na zelený 

prsten.Lukáš myslel, že je to jen náhoda, přesto vybral prsten a předal ho 

čaroději. Ten se zase vztekal a ptal se Lukáše, jak to 

dokázal. Protože Lukáš nebyl lhář vše čaroději 

vypověděl. Čaroděj pochopil. Třetí úkol Lukášovi už 

ani nedával. Motýli se najednou začali měnit na lidi, 

mezi nimi byla i Kamila. Lukáš ji hned žádal o ruku. 

Kamila s radostí souhlasila. Rodiče neměli nic proti. 

          Kamila s Lukášem spolu měli dvě holčičky 

Markétu a Moniku. Kamila byla velmi šťastná. No a 

čaroděj? Ten se dal dohromady se starou bábou 

kouzelnicí. 

Sára Zemanová 



VYBOJOVANÁ  PRINCEZNA 
 

Bylo nebylo. V dalekém království žila krásná a chytrá princezna Eliška. 

Eliška žila jen s matkou královnou Alžbětou I.. Otce jí zabili ve válce. O princeznu 

se od malička starala služebná Radka. Na zámku dále sloužil i kuchař Tonda, 

pomocník kuchaře Vítek, švadlena Alena, malířka Kateřina, zahradnice Milena 

a vojáci. 

Princezna často chodila za Vítkem do kuchyně, a tak se stalo, že se oba do 

sebe zahleděli. Královna jim lásku nechtěla dovolit, protože Vítek není královské 

krve. 

Aby princezna měla nejlepšího ženicha, uspořádala královna rytířský 

souboj. Vítek vyhrabal ze staré truhly brnění po dědečkovi a vydal se do boje, ale 

nikomu to neřekl. K souboji o princezninu ruku 

se sešla spousta urozených princů. Při prvním, 

druhém i třetím souboji Vítek vyhrál. Královna 

Alžběta I. hned  nabízela rytíři princezninu 

ruku. Vítek souhlasil. Eliška si rytíře vzít 

nechtěla, ale když zjistila, kdo to je ihned 

souhlasila. Královna se divila, kde vzal Vítek 

brnění a on jí vyprávěl, že jeho strýc je král 

Ferdinand II. z Kumburku. Královna se mu 

omlouvala za to, jak musel mýt nádobí a vařit. 

Vítek se na ni nehněval, byl rád, že si konečně 

může vzít princeznu Elišku. 

Byli spolu velice šťastni a po čase spolu 

měli tolik dětiček, že se to ani nedá spočítat. 

Žili spolu v lásce až do smrti. 

Sára Zemanová 



Bajky 

 

Ve zvířecí škole  
Jednou ve škole (zvířecí) psali liška a osel diktát a osel najednou povídá: „Ty, liško, já se 

s tebou vsadím, že si to ani nezkontroluji a dostanu za 1.“ A liška na to: „Osle, Osle, já se 

s tebou klidně vsadím, ale já si to zkontroluji jo? „Fajn!“ Tak si diktát napsali a další den 

zjistili, že liška dostala 1* a osel za 4  … A z toho plyne, že liška nebyla tak hloupá 

a zkontrolovala si to osel byl hloupý a jak to dopadlo  

PONAUČENÍ: Raději jednu věc dělejte déle, než abyste to měli rychle a nebylo to 

pořádně.  

Napsala: Nici Píšová  

Přepsala: Kristýna Cinklová  

   

Prasátko a zvířátka 
Na statku žilo mnoho zvířátek. Všichni se měli rádi.Jen se nebavili s prasátkem. Protože 

se válelo v bahně . Prasátku to bylo líto. Když měli ostatní zvířátka odvádět na trh kvůli 

kůžím už jim do zpěvu nebylo.Pak k nim přiběhlo prasátko a řeklo jim,že na trh pojedou 

zvířata z vedlejšího statku. Nikdo tomu nemohl uvěřit, ptali se prasátka jak se to stalo. 

Prasátko se domluvilo se zvířátky od vedle,protože byli staří a už nechtěli být 

u hospodáře tak raději půjdou na trh . Zvířátka byla zachráněna .. 

 PONAUČENÍ:Nikdy nesuď člověka podle vzhledu  

Vyrobila: Sára Zemanová 

Přepsala: Kristýna Cinklová  

 

Lev a Člověk  
Byl jednou jeden kluk který neměl kamarády,byl velmi smutný.  

Také byl jeden lev kterého nebavilo pořád být tím nejlepším králem. 

Kluk jednou šel po cestě ze školy a naříkal „ Ach já nechci být sebou já bych chtěl být … 

třeba lvem“ A začal vykládat Lev je přece silný dobrý král … Tím bych chtěl být … 

A najednou leží na cestě lev,  kluk se nejdříve zalekl ale viděl že je neškodný, smutný 

a že ho něco trápí A lev něco naříká A tak se ho chlapec zeptal co ho trápí a lev se 

smutkem v očích odpověděl „ raději bych byl člověkem nebaví mě být ten na který vše 

vyřeší“ … Ale člověk zabreptal “prosím tě člověkem být je nuda já bych chtěl být lvem“.. 

A najednou dostal lev nápad Já budu člověkem a ty lvem platí .. Lvovi i člověkovi  se to 

pár dní měsíců líbilo ale pak oba přišli na to že je lepší být sám sebou v každý situaci   

PONAUČENÍ: Lepší je být vždy sám sebou …  

Napsala : Kristýna Cinklová  

 

Klokan a Želva 
Jednou se Anička rozhodla,že si koupí želvičku a tak hned po škole si želvičku koupila, 

Přišla domů a ukázala jí mamince a v tom hned hlásí ve zprávách že ze ZOO utekl klokan. 

Anička se zalekla protože se jich bojí. Maminka dala aspirin Aničce a ona se uklidnila . 



Druhý den šla do školy ukázat želvičku, ale při cestě vypadla želva z krabice a Anička si 

toho nevšimla v klidu šla do školy . Ale želva tam zůstala a potkala klokana . Klokan se rád 

chlubil a tak navrhl závod. Želva nevěděla, ale nakonec souhlasila. Klokan si myslel,že ji 

předběhne a tak ji dal náskok a doskákal do obchodu pro burito(jídlo) . A pak doskákal 

zpět. Želva už byla u cíle a klokan ji chtěl předběhnout, ale byl tak plný, že nemohl.   

Napsala: Belina Kubišová  

 

Papoušek  
Papoušek si sedl   jako každý den na strom a čekal. Pak přiběhl vlk a naříká „Znovu jsem 

nechytil srnce …už stárnu alr pořád musím před všemi vypadat hrozivě,aby se mi pak 

nesmáli!“ Papoušek to všechno slyšel a hned letěl,a všem vykládal to,co řekl vlk. A pak 

když přišel vlk k pastvině vyhlížel kořist, všichni se najednou začali smát a říkat: „ Ten 

nás stejně nechytí !“ Je moc pomalý !“ A vlk tam stál a pak zařval: „ Kdo vám to řekl?!“ 

Všichni ukázali na papouška kecala.Který si tam popíjel vodu . Vlk na něj pak skočil a 

sežral ho A dodal: „ To máš za to ty papouchu“ !!!  

Napsala: Kateřina Vlčková  

 

Ale asi jste si určitě všimli  že něco bajkám chybí což je ponaučení, zkuste si ho 

domyslet. 

 

Detektiv Kvítko 

Případ ukradených žvýkaček 
 

Jmenuji se Kvítko, jsem žák základní školy a také (velmi dobrý) soukromý 

detektiv. Mé oblíbené pití je mléko a miluji žvýkačky (pro mě existují jedině 

Carpenter’s).  Abych už začal  

vyprávět, co se mi stalo. 

Jednou ráno pršelo. Chtěl jsem si dát Carpenter’s. 

Došli mi žvýkačky a šel jsem do trafiky 

k Olze. Zeptal jsem se Olgy, jestli jsou  

Žvýkačky a ona mi odpověděla, že  

poslední dobou nechodí. Připravil  

Jsem si budík na šest hod. kdy chodily žvýkačky. Ráno jsem 

se vzbudil, oblékl se a šel jsem ke trafice. Sedl jsem si za 

nedaleký keř a čekal. Asi tak o půl sedmé dorazil vůz se 

zbožím. Vyložili noviny, časopisy a další věci a potom 

nakonec žvýkačky. Najednou přijela motorka a na ní dva 

kluci a z druhé strany šla dívka s taškou. Když se Olga otočila dívka shrnula 

žvýkačky do tašky. Potom jí dala klukům a ty s ní odjeli. 

Pokračování příště 

Blanka Slancová 



Jak vznikla zoo 
 

Ahoj, povím vám, jak vznikl název zoo. Tak hurá do toho  !!! 

 

Byli jednou tři nejlepší kamarádi, Zuzka, 

Ondřej a Olina. Všichni měli moc rádi zvířátka. Jednou 

se všichni dohodli, když uviděli osamoceného psa na 

ulici, že vytvoří útulek. Vymýšleli různé názevy útulku, 

ale na nic nepřišli. Vtom Ondřeje napadlo, že by mohli 

dát dohromady svá jména. Napadlo je OZO, OOZ 

a potom přišli na ZOO, to se jim líbilo nejvíce. 

Sbírali zvířátka, dávali je do ZOO. ZOO se jim 

rozšiřovala a čím byli děti starší, tím byla ZOO větší. 

Začínali odebírat i velká zvířata z Anglie, Itálie, 

Francie a z různých zemí. V ZOO měli lvy, tygry, 

žirafy, zebry, ptáky, plazy. Začali k nim chodit lidé, 

protože ZOO byla velice oblíbená. Začali prodávat 

postavičky zvířat ,knihy o nich, plyšáky. 

V ZOO bylo krásně, svítilo sluníčko, prodávala 

se zmrzlina. Zuzka,Ondřej a Olina se proslavili tím, že 

vymysleli ZOO .   

 

Autor: Sára Zemanová  

Přepsala: Kristýna Cinklová  

 

O mém králíčkovi 
Můj králíček se jmenuje Šarlíček. Má rád když ho drbu na hlavě a potom mi líže 

dlaň        (to u králíků znamená, že vás mají rádi). Šarlíkovi chutná seno a zrní. Občas mu 

dáme ovesné vločky a on je rychle sní. Klec mu měníme jednou týdně, Šarlík běhá po 

pokoji a potom se schoulí do klubíčka. 

Když je jaro a léto, tak mu natrhám pampelišky. 

Potom se dívám, jak je Šarlík chroupe. Když je velké 

vedro, tak ho vezmeme na procházku, aby se najedl 

čerstvé trávy. Vodu mu měníme dvakrát za týden. Někdy 

ho pouštíme doma, aby se proběhl, on skáče a schová se 

nám. My ho potom dlouho hledáme, a když ho najdeme 

pochovám ho a dám do klece.  

arlíka  jsme koupili ve Příbrami, jméno jsme mu dali 

podle filmu Šarlotina pavučinka. Šarlíček je křížený 

s normálním králíkem, protože tenhle druh (druh se nazývá beran) žije málo let. Máme 

Šarlíka od mých 7 let.       

 
Napsal: Marek Bumba  



Kočky  
Vidí kočky ve tmě? 

Hodně lidí si myslí, že kočky vidí ve tmě, ale není to pravda. 

Sice vidí v šeru, ale v úplné tmě nevidí. V očích mají jiné 

složení buněk než člověk. Proto jim oči svítí ve tmě. 

 

Co přežije kočka?  

Vezměme si fakt, že kočka přežije pád z 3. patra. Díky 

jejím pružným kloubům. Když vypadne z okna, obrátí se tak, 

aby nedopadla na záda. 

Roztáhne packy a čeká pád. V 90% případů kočka přežije bez zranění. 

 

Léčení kočičích exkrementů? 

V dávných dobách věřili, že jsou kočičí exkrementy léčivé, například pomáhají při závrati. 

 

Kviz  

1) Co přežije kočka? 

A:Pád ze stromu 

B:Vysoko rychlostní ždímání v pračce 

C:Pád z 2 patra 

D:Výskok z letadla 

 

2) Vidí kočka ve tmě? 

A:Ne, vidí jenom v šeru 

B:Ano, má baterku 

C:Ano, vidí 

D:Ano, ale jenom když  peče krysu 

 

3) V dávných dobách věřili, že jsou kočičí 

exkrementy léčivé? 

A:ano věřili 

B:ne nevěřili 

C:jen někteří                                                                           

D:zaleželo na národnostech                                                   

 

 

 

Kviz o plazech 
 

1. Je krokodýl plaz?  

a) Ano je 

b) Jen když je v kánoi 

c) Ne není 

 

2. Může být chameleón neviditelný? 

a) Může ale jenom s neviditelným pláštěm 

b) Ne nemůže mění jenom barvy 

c) Ano může 

 

 

 

3. Kolik má had vajíček 

a) 80-100 

b) 1-3 

c) 3-5  

 

4. Jsou plazi obratlovci? 

a) ne nejsou 

b) ano jsou 

c) ano jen někteří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Bumba a Bára Foldynová



Expedice Tunis 
 

 

Jmenuji se Martin a už zase sem píšu o  nějaké dobrodružné expedci. 

Tentokrát jsem byl v Tunisu, jeli jsme tam v autě s představou, že v poušti se 

rozdělíme na skupinu, která bude jezdit 

v autech, a skupinu na motorkách a čtyřkolkách. 

Jelo tam s námi ještě jedno auto, které s sebou 

táhlo vozík. Cesta proběhla téměř bez potíží, až 

nato, že nám odložili trajekt o jeden den 

později. 

Když jsme se dostali do Sarghilane, což 

je kemp v poušti, chlapi řekli, že si jdou zajezdit 

a řekli nám, že se vrátí v sedm. Pak jsme strašně 

dlouho čekali u jezírka. Přijeli až v devět.  

Můj další zážitek byl, že jeden účastník měl špatnou motorku Africu Twin 

1999. Která se mu zničila, tak jsme se domluvili s nějakými Araby, že mu ji 

odvezou na korbě svého auta a ještě, že nás doprovodí zpátky do Sarghilane. 

Chtěli za to 200 euro, což je 5000 korun. 

My jsme jim to odsouhlasili a oni nás tam 

dovezli. 

Cesta s Araby proběhla dobře až 

na to, že nás zařadili do karavany 

nějakých Francouzů, kteří měli samé land 

rovery. Táta, který řídil Toyotu Hilux, 

měl stále potíže, neboť na korbě táhl 

ještě jednu motorku. A byl stále zahrabaný. Já, neboť jsem měl silnou čtyřkolku, 

jsem musel dávat nájezdy. 

V Tunisu to bylo velké dobrodružství. 

A takhle vypadají členové naší výpravy. 

 

                                                                           

Martin Zajíček 

 

 

 

 

 

 
A takhle vypadají členové naší výpravy. 



2.díl série Let’s play… 

 

 

 

 

Začínáme 
Crystal Saga je vlastně prohlížečová hra. Největší urážka pro CS by asi bylo: „Jste jen 

hloupá klikačka jako Shakes and Fidget!“ CS ale není žádná klikačka!!! Je to RPG hra a je 

úžasná. 

 

Co byste měli vědět… 
Můžete být kluk nebo holka. Vyberete si z nadání 

Bojovník, Lučištník, Mág, Zdravotník a Ninja.  

 

 

B 

První den v boji 
První den. Zemřeli jste a znovu se zrodili jako výjimeční bojovníci. První si promluvte 

s bohyní hned před vámi. 

 

Upozornění 
Musíte umět anglicky anebo si aspoň pořídit slovník :P. 
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Pivot stickfigure animator 

 

Pivot je program, kde si můžete udělat vlastní minifilmečky. 

Na některých internetový stránkách, na kterých lze stáhnout 

některé programy, si zadáte do prohlížeče slovo „pivot“ a měl 

by se vám ukázat jeden program, který stáhnete. Po instalaci 

(trvá asi 5 – 6 minut) klikněte na složku, která se vám objeví 

na ploše. Když se vám to zapne objeví se tabulka, po levé 

straně je úprava filmu a na ploše se objeví panáček. Na 

nohou, rukou, hlavě a tělu má tečky, kterými se ovládá. Po 

každém pohybu panáčkem musíte zmáčknout Next frame 

a obrázek se uloží. Barvu postavy můžete měnit tlačítkem Colour. Potom můžete tvořit 

různé filmy podle nálady.  

 

Napsal: Marek  Bumba  



 

KŘÍŽOVKY 
 

 

 

 

1. Zdají se nám… 

2. Na podzim zrají… 

3. Ve městě jsou… 

4. Opak ano 

5. Ouvej jinak… 

6. Učitelé… (co dělají) 

7. Čím koukáme? 
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1. Opak slova zimní: 

2. Opak slova velká: 

3. Opak slova křivý: 

4. Opak slova starý: 

5. Opak slova pilný: 

6. Opak slova prázdný: 

7. Opak slova plný: 

8. Opak slova zábavná: 

9. Opak slova hodný: 

10. Opak slova krátký: 

11. Opak slova skromný: 

12. Opak slova hezký: 

13. Opak slova ano: 

14. Opak slova uvařený: 

 

 

                                                               

Jana Tauschová 

 

                                                         
Odpovědi na kvíz o kočkách: 1)c 2)b 3)a Odpovědi na kvíz oplazech: 1/a, 2/b, 3/c, 4/b 
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1. Na jakém zvířeti se často jezdí? Na…  
 

2. Čím se koukáme?  

 

3. Co jíme k obědu 1. ledna?  
 

4. Kam chodíme na filmy? Do… 

 

5. Co je na dveřích?  

 

Denisa Boženiková 

 

1) Jaké zvíře má paroží a žije v lesích? 

2) Zvíře, které skáče po skalách, se 

jmenuje? 

3) Když máme radost, tak se … ?  

4) Čím koukáme (jedno … ) ? 

5) Co začíná 21. března ?  

6) Druh sýra  

7) Na co koukáme i kdybychom neměli?  

8) Z čeho se učíme a čteme si (ve škole)?  

 

Kristýna Cinklová  
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