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Nové lednové číslo školního časopisu 

Omegáč vám přináší: 

 
Zajímavé a napínavé příběhy, které jsme pro vás 

vymysleli a napsali. 
 

Budete si moci přečíst pokračování některých 

rozepsaných článků. 

 

Dále zde naleznete rubriku věnovanou PC hrám. 

 

Vyzkoušíte si své znalosti v přiložených testech 

a kvízech. 

 

A navíc se můžete zúčastnit opravdové soutěže o den 

strávený na ranči!!! 

 

Více se dočtete v časopise… 



Nejúspěšnější sportovec Příbramska 

 

V úterý 10. ledna 2012 proběhlo vyhlašování 

nejúspěšnějších sportovců příbramského 

regionu za rok 2011. Slavnostní ceremoniál se 

konal v sále divadla Antonína Dvořáka. 

Mezi nominovanými byla také žákyně 

8. ročníku ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 - 

Anna Drdová. V kategorii dívek a chlapců do 

18 let byla Anička vyhlášena nejlepším 

sportovce pro loňský rok.  

Nominaci i celkové vítězství si Anička 

vybojovala díky velmi úspěšné reprezentaci na 

závodech v cyklistice. Anička závodí za CK 

Příbram a je několikanásobnou mistryní České 

republiky.  

V loňském i letošním roce Anička velmi 

úspěšně reprezentovala ZŠ Dobříš také 

v atletice, přespolním běhu a sportovní 

gymnastice.  

 

K dosaženým úspěchům gratulujeme a přejeme mnoho dalších vítězných 

závodů. 

                                                                         Mgr. Kristýna Halaburdová 

 

Rozhovor s Aničkou Drdovou  

Ahoj, připravily jsme si pro vás rozhovor s Aničkou, která reprezentovala 

mnohokrát naši školu, a také je několikanásobná mistryně ČR. Tady máte 

rozhovor s ANIČKOU :-) tak začneme! 

Redakce: Kdy jsi začala se sportem a proč?  

Anička: sportuji a hlavně jezdím na kole od dětství, a proč? Protože mě k tomu 

vedli rodiče a jsme sportovní (cyklistická ) rodina :-) 

Redakce: Jaké všechny sporty děláš? A který máš nejraději? 

Anička: Dělám profesionální cyklistiku a mnoho jiných sportů, nejraději sportuji 

vše :) (se smíchem podotkla :) ) 



Redakce: Jaký je tvůj největší sportovní výkon? 

Anička: Čtyřnásobná mistryně ČR v cyklistice. 

Redakce: Stíháš školu a kamarády, když sportuješ? 

Anička: Člověk si musí uspořádat žebříček podle toho, co je pro něj 

nejdůležitější. Trénink je vždy na prvním místě, ale ve volném čase se snažím 

věnovat škole a kamarádům, rodině . 

Redakce: Máš jiné koníčky než sport? 

Anička: Ráda jdu ven s kamarády, nakupovat, zaplavat si a mám ráda rodinné 

výlety jen tak pro zábavu. 

Redakce: Měla jsi někdy chuť skončit se sportem? 

Anička: Někdy, když jsou různá zranění nebo neúspěchy,tak si říkám, jestli se 

dokáži vrátit. Ale všichni se o mě dobře starají a dokáží mi pomoct. 

Děkujeme Aničce za rozhovor a určitě jsme rádi, že uspěla v životě sportů :) 

a držíme jí palce v dalších sportovních výkonech :)  

N. Píšová & K. Cinklová 



Nové události ve škole
 

Den otevřených dveří 

5. ledna se uskutečnil na naší škole Den 

otevřených dveří. Každoročně se tento den 

opakuje a prostory naší školy jsou přístupné i 

pro veřejnost. 

Naši žáci nejprve třídy vzorně uklidili a 

vyzdobili. Při této příležitosti si pro žáky 

nižších tříd připravili deváťáci a osmáci 

naučný program, který zahrnoval např. 

biologii, fyziku a chemii. 

V učebně chemie jsme si ukázali různé 

vědecké pokusy jako např., že má kyslík 

zápalné účinky na zárodky ohně. V hodině 

fyziky nám žáci 9. ročníku předvedli, že lze 

sestavit dokonalý motor z jednoduchých 

součástek, které nalézáme běžně doma. 

V učebně biologie si pro nás žáci 8. ročníku 

připravili zábavné kvízy. Jejich 

prostřednictvím jsme poznávali lidský 

organismus, nerostné bohatství, faunu a 

flóru. Veřejnost se tak samozřejmě mohla 

podívat i do těchto výukových a 

projektových hodin. Mezi výukovými 

stanovišti se mohli všichni snadno orientovat, 

protože na ukazatelích na chodbách bylo 

jasně vyznačeno stanoviště, kde se právě 

nachází. 

Myslíme si, že celý tento den se nám opravdu 

vydařil. Rodiče a jejich děti,  naši budoucí 

spolužáci, byli též spokojeni. 

Holíková A. a Selicharová J., žákyně 5.A  

 

Návštěva dětí z mateřských škol u nás 

ve škole 

Tento druhý lednový týden nás postupně 

navštívili předškoláci ze všech 

mateřských škol v Dobříši a i jejich paní 

učitelky. Nejdřív se podívali na pohádku 

Jak pejsek a kočička pekli dort, kterou 

hráli žáci z 3. oddělení školní družiny pod 

vedením paní vychovatelky Krejcárkové.  

Potom se předškoláci už zapojili do výuky 

v prvních třídách. Poslechli si, co už 

prvňáčci umí přečíst, pozdravili se s 

kamarády, zkusili něco spočítat, zazpívali 

si, vyzkoušeli si písmenka na interaktivní 

tabuli a někteří si je i nakreslili. Mnoho 

dětí se už do školy moc těší. 

Mgr. E. Cacková 

 

Zápis do prvních tříd 

Ve dnech 19. a 20. ledna proběhl v budově 

naší školy zápis dětí do prvních tříd. Děti 

se však mohly seznámit s naší školou již 

dříve při akci Hrajeme si na školu, Dni 

otevřených dveří a návštěvě žáků z 

mateřských škol. Během zápisu se již 

věnovaly kreslení, počítání, vypravování a 

předváděly své šikovné ruce např. při 

navlékání korálků a zavazování tkaniček. 

Pro mnohé naše škola byla již důvěrně 

známým prostředím a zápis probíhal bez 

obav dětí. Někteří budou moci začít 

chodit do školy už v březnu na 

grafomotorickou přípravku, ostatní si 

školu mohou ještě vyzkoušet bez rodičů 

při akci My se školy nebojíme, která 

proběhne v květnu.  

A v září… s chutí do školy. 

Paní učitelky ze školy na Komenského 
náměstí 



Vítězný gól 
 

Psal se rok 1765 a fotbal byla sportovní novinka. Královna Bonbóna našla na 

mýtině prázdné místo opuštěné a strašidelné, že by se tam obyčejný člověk bál 

vstoupit. Královna ukázala a řekla: ,,Tady bude fotbalové hřiště.“  Všichni tento 

nápad uvítali s radostí. ,,Tým se bude jmenovat VFK Myslkovice.“ 

Hřiště se mohlo začít budovat.  Královna mezitím vyhlásila konkurz pro 

nové hráče jakéhokoliv věku pro nový fotbalový tým VFK Myslkovice. Přihlásilo se 

jich přesně jedenáct, ale trenér se nenašel. Jeden z hráčů se tohoto úkolu 

nakonec ujal. Jmenoval se Adam Syreček. Přezdívky měl Sir, Ajdam, Hermedur, 

Balkán, Lerdamer atd. Při prvním tréninku Adam řekl: „ Tréninky budou v úterý, 

ve čtvrtek a v pátek.“ 

Při každém tréninku se kolem hřiště procházela dcera královny Jarmila. 

A tak, jak to v pohádkách často bývá, mladá princezna se do trenéra Adama 

zamilovala. Této lásce bohužel královna nefandila. Měla jiné představy o vdavkách 

své jediné dcery. Aby lásce zabránila, vymyslela pro Adama nelehký úkol, byl 

těžší, než by si mohl představit. Úkol zněl: vyhrát první zápas o tři góly. Jeho 

tým dělal vše proto, aby udělal trenéra šťastným. 

Nadešel den D. V prvním poločase se mohli radoval pouze z jednoho gólu. 

Druhá polovina začala nad očekávání dobře, protože tým dal hned na začátku 

druhé půle svůj gól. Minuty ubíhaly a třetí gól stále nepřicházel. Čas neúprosně 

ukrajoval minuty z druhého poločasu. Ručička na hodinách začala odbíjet 

poslední sekundy z poslední minuty. Ale co by to bylo za pohádku, kdyby neměla 

dobrý a šťastný konec. V posledních deseti sekundách padl vítězný gól. Adam se 

radoval nejen z vítězství svého družstva, ale i z téměř nesplnitelného úkolu. 

Po tomto utkání královna musela svolit ke svatbě Jarmily s Adamem. 

Svatba trvala tři dny a tři noci a po třech letech se jim narodili tři krásní 

baculatí fotbalisté.  

  

Autor: Michal Jindrák  

Přepsala : Kristýna Cinklová  



Pohádkové počasí 
 

Bylo, nebylo, místo, kam ani nejrychlejší raketa nedoletí a na tom místě se 

rozhodovalo o počasí. Bydlela tam třeba nejjasnější princezna Jitřenka nebo 

Bleskoun, také její maminka Mračenka, Duhovka a další.  

Princezna Jitřenka byla moc rozmazlená a jednou jí otec Bouřník říká: 

„Jitřenko už tě mám dost, jsi moc umíněna a zasloužíš si potrestat, za to 

tě posílám na zem a uvidíš, že život není jen o tobě .“  

Jitřenka už chtěla odejít,  ale otec, jak slíbil, poslal ji na zem. Viděla, že se 

otec moc a moc zlobí, protože byla velká bouře. A ona stála před chalupou 

a v okně seděl chlapec jejího věku, jmenoval se Jakub a hned pro Jitřenku běžel. 

Jitřenka dostala suché venkovské oblečení a už to se jí nelíbilo a dostala také 

chleba a kozí mléko a jen se divila: „ Co to jéééé?“  

Jakub odpověděl: „Kozí mléko a tmavý chléb.“  

Ona pravila: „ To snad ne, já piji jen kravské mléko a světlý chléb.“ 

Jakub řekl: „ Když ti to nestačí, tak se můžeš vrátit odkud jsi přišla “. 

Jitřence nezbylo nic jiného než zůstat. Spala na tvrdé posteli, Jakub si 

lehl na zem. 

Ráno se probudila a bylo nedherně, až jí bylo divné, že se otec nezlobí. Co 

když se mu něco stalo, řekla si Jitřenka. Jitřenka prosila, aby ji alespoň maminka 

ukázala znamení a najednou bylo mraky napsáno DOBRÝ SKUTEK TI ASI UTEK !!! 

Jitřenka nezaváhala a vše vysvětlila Jakubovi, Jakub nejdřív nevěřil, ale 

najednou potkali stařenku a Jitřenka jí pomohla s těžkým nákupem. Chvíli čeká 

a …… nic, je zklamaná. Najednou jde další stařenka a říká jí: „Děvečko, pomohla 

bys mi?  Jitřenka odpověděla: „ Nic jiného mi nezbývá.“ A najednou se stará 

osoba proměnila v maminku a povídá: „ Jitřenko Otec je velmi nemocen “ 

Jitřenka, maminka a Jakub letěli do mraků a do velkého mrakového zámku. 

Jitřenka rychle běží k otci a ten jí pošeptá: „ Jitřenko moje, dokázala jsi to!“ 

A je velice rád, že se mu dcera vrátila a snad se i trochu poučila. Za pár dní se 

uzdraví,  a protože jsme v pohádce Jitřenka a Jakub budou mít svatbu a tři 

krásné děti  ♥  

 

Kristýna Cinklová ♥  



2. kapitola 

Čajovna 
 

Když se Lucy rozloučila s Jenny, přemýšlela 

o tom, jestli za nimi půjde. Cestou si uvědomila, že 

má doma knihu o kočkách. Přišla domů a hledala ji 

v truhle s hračkami. Našla ji a otevřela ji na obsahu. 

Našla si kapitolu ,,Brána ke kočkám.“ Přečetla si, že 

ve Staré ulici je brána do staré části města v domě 

s číslem 550 a nápisem Čajovna. 

Lucy sešla dolů po schodech a řekla mamce, že 

jde ven a vrátí se později. Oblékla si kabát a nazula 

si boty, zavřela dveře a utíkala do staré části 

města. Našla dům číslo 550 s nápisem Čajovna. Byl 

to starý vybledlý dům, který už obrůstal 

břečťanem.  

Lucy vešla dovnitř a tam uviděla rozlehlou 

kuchyni. Přešla do odpočívárny a tam uviděla dvě 

sochy koček. Toto místo jí připadalo jaksi kouzelné. 

Najednou zahlédla zelené vyřezávané dveře 

s malým obrázkem kočky. Otevřela dveře a zahalilo ji oslnivé světlo.  

 

 

3.kapitola 

Udivení 
 

To světlo ji pálilo do očí. Ale najednou to 

přestalo. 

„Kdo jste?“ zeptala se Lucy. 

„Jsem pan Štoc,“ řekl kocour. 

„Ale, ale, vy jste přece kočka.“ 

Kocour se rozzlobil a začal řvát. 

„No samozřejmě, že jsem kočka, no ano, 

jsem!“ „Dobře, dobře, jen se uklidněte, promiňte 

mi to.“ Omluvila se Lucy zdvořile. 

 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ… 

Blanka Slancová 



O koťátkách 
 

30. června jsme dostali kotě. Byly mu dva měsíce a jmenoval se Black. 

Jméno Black jsme mu dali, protože byl úplně černý. Ale když vyrostl, tak měl 

i pár bílých chloupků. S kočkami se neměl moc rád, pořád se jenom prali a prali. 

Naše kočka Candy po pár dnech odešla někam do lesa nebo na pole, ale nakonec se 

vrátila domů. 

Pak také sousedé dostali dvě koťátka a byli to kocouři, ale mysleli si, že to 

jedno kotě byla holka, a tak jim dali jména Mourek a 

Líza. S naším kotětem si ta koťata začala hrát, ale 

pořád chodila za námi. 

Sousedé pak nakonec dali jedno z koťat zpátky 

majitelům a my jsme měli radost, že to jedno kotě nás 

nebude rušit, prosit o jídlo a pití. Pak nás to druhé 

kotě zlobilo a nedalo nám pokoj. Teď ale pouštíme i 

naše kotě ven, aby si hrálo s Lízou. Pak nám Líza dala 

konečně pokoj a my jsme měli radost a Black byl také 

rád.  

Denisa Boženiková  

 

Křížovka 
 

 

1. Co v noci  svítí na nebi? 

 

2. Co dáváme do ohně? 

 

3. S čím si odemykáme dveře? 

 

4. U čeho si hřejeme ruce u…? 

 

5. Sněhuláky stavíme v…? 

 
 

 
 
 
 

Boženiková Denisa, 5.A 

 

         

         

         

         

         



Klub tygrů           

Chrám hromů 

Luk, Biggi a Patrik seděli v místnosti, kde právě probíhala dražba kapitána Baunera. 

Při dražbě získala Biggi vysušené ryby, když vycházeli z místnosti, tak do nich vrazil pán. 

Rybičky se rozbily a v nich byly mapy zalepené kapkou inkoustu. Klub tygrů druhý den 

objevil správnou mapu, která vedla k chrámu. Pan Marcuso pak dal Lukovi  nabídku, že 

zajistí letenky na Kanárské ostrovy. 

Biggi řekla klukům, když šli na pláž, že si v hotelu zapomněla knížku. Když přišla do 

hotelu, v jejím pokoji bylo všechno rozházené a když se chtěla otočit, někdo ji chytl a bouchl  

do hlavy. Patrikovi a Lukovi bylo divné, že se Biggi nevrátila ani po hodině a šli ji hledat. 

V hotelovém pokoji kluků bylo všechno rozházené, Patrik musel jít na vzduch. Když se vrátil, 

měl v ruce papírek. Potom rozluštili zprávu od Biggi a ta zněla asi takto: Jsem v pokoji nad 

vámi a drží tu nade mnou stráž. Patrikovi a Lukovi bylo jasné, že ji musí zachránit a Luk 

vymyslel plán.   

Vytáhl ze své superbrašny dvě vysílačky. Obě byly staré a poničené, ale pro tento úkol bohatě 

stačily. Oba si ještě jednou zopakovali plán na zachránění Biggi. Potom šel Patrik 

k požárnímu žebříku, čekal na znamení, a když se ve vysílačce ozvalo: „Patriku, odešel, dělej 

než se vrátí“. Patrik rychle vylezl po požárním žebříku nahoru k pokoji, kde prý měla být 

Biggi. Pro trénovaného Patrika to byla hračka. Když byl v pokoji rozhlédl se a uviděl Biggi 

svázanou na posteli a puse měla roubík. Když osvobodil Biggi, ozvalo se ve vysílačce: 

„Pozor, vrací se, rychle se někam schovejte“. Patrik však počkal na chvíli, když se neznámý 

pokusil odemknout a narazil do dveří plnou silou. Muž se se vzdycháním sesunul k zemi. Pak 

ho svázali, dali mu roubík a rychle pak utíkali pryč, Luk se k nim připojil na útěk. 

Doběhli k přístavu a chtěli si půjčit loď, ale zastavila je nějaká dáma a řekla jim, že je 

kapitánovou kamarádkou a jmenuje se Nancy Baunerová. Potom s ní šli  k lodi, kterou si 

pronajala, když jeli k ostrovu. S burácením se k nim přihnal vetší a rychlejší člun, na kterém 

byl Biggin únosce a ještě napomádovaný muž, který na ně zakřičel: „Buď nám dáte mapu, 

nebo do vás narazíme, nám se nic nestane, ale vy půjdete ke dnu!“ 

Nancy na ně ale zakřičela: „Nic vám nedáme!“ 

Muž poručil tomu u kormidla a vyjeli na Klub tygrů. Nancy řekla ostatním: „Držte se 

děti, přidám plyn,“ najednou se ozvala rána a velký člun se zastavil. Nancy řekla dětem: 

„Narazili na mělčinu a zavedla jsem je tam já.“ Všichni obdivovali Nancy a nepochybovali 



o tom, že není na jejich straně. Luk najednou zvolal: „V mapě je ještě jeden papír a je na něm 

motýl.“ 

Když dorazili na ostrov, chtěl Klub tygrů jít do nitra ostrova. Nabídli Nancy, jestli 

nechce jít s nimi, ale Nancy řekla: „Raději budu hlídat člun, nechceme, aby nám ho někdo 

ukradl.“ 

Když šli podle mapy do Chrámu hromů, uslyšela Biggi nějaký šustivý zvuk. Biggi se 

rychle otočila, ale nic neviděla, potom řekla klukům: „Kluci, nezdá se vám, že nás někdo 

sleduje?“ Ale Patrik řekl: „To bude nejspíš duch kapitána Baunera.“ Biggi chtěla něco říct, ale 

Luk se najednou zastavil. Patrik se zeptal: „Co se děje?“ A Luk mu odpověděl: „Na zemi jsou 

nějaké šipky a já nevím, jakou cestou máme jít.“ Ale Biggi řekla: „Vy kluci toho naděláte.“ 

A rozeběhla se boční cestou. 

Patrik a Luk se ji pokusili chytit, ale Biggi byla moc rychlá. Najednou se zem propadla 

a Biggi nemohla dál. Luk zakřičel: „Pohyblivý písek!“ Biggi mu odpověděla: „To jsem 

poznala, chytrolíne.“ Biggi sebou mlela na všechny strany, ale Luk jí radil, aby se nehýbala. 

Ale Biggi mu řekla: „A písek mě dolů stáhne rychleji.“ Luk ale řekl: „Naopak, písek tě bude 

stahovat míň, někde jsem o tom četl.“ Biggi sebou přestala třást a kluci ji vytáhli. Jakmile 

společnými silami vytáhli Biggi, potom  našli pravou cestu. 

Když dorazili k Chrámu obdivně vydechli. Střecha Chrámu byla podpíraná čtyřmi 

sochami, které měly jenom hlavu, ruce a nohy. Na střeše byly všude opice a gorily. Patrik 

chtěl jít k chrámu, ale zem se pod ním propadala. Patrik vrávoral, ale Luk s Biggi ho chytili, 

aby se nezřítil. Luk chtěl zkusit, jak je jáma hluboká, ale když došlápl nic se nestalo. Biggi 

najednou vykřikla: „Musme znát systém, jinak nemůžeme přejít.“ 

Když společně přešli dostali se do chrámu. Všude kolem byly vyryty různé tváře 

oblud. Biggi se zeptala: „Ty tváře asi mají zahánět vetřelce?“ 

„Asi ano,“ odpověděl Luk. 

Když vešli do bludiště, Luk vytáhl ze své superbrašny klubko vlny, to pro jistotu, 

kdyby náhodou zabloudili. Po hodině došli do kruhové místnosti, na zemi byla nakreslena 

mapa. Luk si ji chtěl zakreslit do notebooku, ale Biggi mu řekla: „Já chci už vidět ten poklad.“ 

Luk s neochotou šel. Za chvilku dorazili k bráně s různými tvářemi. Luk vyndal 

ze superbrašny vysílačku a strčil ji jedné zle vyhlížející obludě do tlamy. Vzápětí netvor 

sklapnul čelist. Luk si najednou vzpomněl  na papír s motýlkem. Vytáhl ho a přečetl, co je na 

něm napsáno: „Při své oblíbené činnosti malování motýlů jsem objevil chrám hromů a našel 

tajemství chrámu. Při správném světle ti ukáže vchod k poznání.“ Luk dal obrázek před jediné 

světlo, které prosvítalo v místnosti. Objevil se obrázek jednoho netvora. Patrik mu šáhnul do 



tlamy a otevřel dveře. Uvnitř bylo zelené světlo, najednou uviděli mravence velikého jako 

kůň. Najednou uslyšeli bouchnutí, rychle se otočili a utíkali. Luk namotával klubko vlny, ale 

najednou namotal konec: někdo to přestřihl. 

Když po dlouhém hledání našli střed bludiště, 

Luk si obkreslil mapu a rychle našli východ. Najednou 

uslyšeli hlasy: „Copak to nechápeš Reggie?“ 

„Já to chápu, můžeme pěstovat zabijácký hmyz 

a rostliny a potom je prodávat jako živé zbraně.“ Biggi 

najednou kýchla a skupinka se otočila, byl tam muž, 

který unesl Biggi a jeho poskok. A byla tam i Nancy. 

Nancy vykřikla: „Chyť je Reggie!“ Muž, co stál vedle 

ní, vyběhl a Klub tygrů taky vyrazil. Biggi špatně 

zahnula a stáhla je za kamen, Reggie proběhl a za pár 

minut uslyšeli výkřik. Když běželi pryč, potkali 

Marcusa Pietra, ten je zastavil a pokynul jim, aby šli 

za ním. Když nasedli do člunu a vyjeli pryč, Biggi 

řekla: „A teď se pustí za námi.“ Marcuso ale řekl: 

„Nemůžou, přestřihl jsem jim hadičku od nádrže. 

Zavolám policii, ti na ostrově mají co vysvětlovat.“ 

Další den bylo v novinách, že byla zadržena 

banda překupníků se zbraněmi. A Klub tygrů si zanotovaly svůj pokřik: „My jsme silní jako tygři, 

detektivové jsme dobří.“ 

Napsal: Bumba Marek 

 

Kniha správná pětka 
Správná pětka je kniha s pěti dětmi jako hlavními hrdiny, jmenují se Anna a její 

dva bratři Julian a Dik a samozřejmě jejich sestřenice Georgina, které všichni 

říkají George a jejich miláček pes Tim. 
Jeden z mých nejoblíbenějších dílu je ten pátý Dobrodružství a prázdniny. Děti 

si půjčí karavany se zápřahem koní a vyrazí na cestu. Na místě, které si vyberou 

k odpočinku, se také utábořil cirkus. Lidé od cirkusu se ale dětí snaží zbavit. Děti 

se tedy přemístí jinam, ale v cirkuse si najdou kamarády, kluka s opicí a dvěma  

psy. Potom přijdou na záhadu o cirkuse. 

Tuto skvělou řadu knih napsala Enid Blytonová. 

Foldynová Barbora 



Knižní sága Zaklínač 
 

Knižní sága zaklínač vypráví o Geraltovi z Rivie, který je zaklínač. 

Zaklínač je profesionální zabiják příšer, který si za svou práci nechává platit. 

Podle této knížky byla vytvořena i hra. 

 

 Knížka je složená z povídek, ve kterých je 

vždy stejný hlavní hrdina. Některé povídky na sebe 

navazují. 

V knížce jsou potvory, o kterých já osobně 

nikdy neslyšel, např. hned první potvora, proti které 

zaklínač bojuje, je princezna zakletá ve strigu. 

Já jsem nikdy o strize neslyšel, až doteď. Ale 

nemyslete si, že knížka je jen o zabíjení nestvůr, 

jsou kapitoly, kde se ani nezabíjí. 

Sága je složená z pěti knížek. Knihy napsal 

Andrzej Sapkowski,  je velice populární nejen 

v rodném Polsku, ale i u nás v České republice. 

V této době je autorovi cca 63 let. 

 

 

Hra je také výborná, vystupuje 

tam daleko více nestvůr než v knížce, 

avšak hra není složená z povídek jako 

knížka, ale z jednoho příběhu. 

Zrovna před několika měsíci 

vyšla hra Zaklínač II - Vrahové králů. 

Hra je výborné rpg, kde se Geralt 

vylepšuje a učí se nová znamení, což je 

něco jako kouzlo. I přes to, že není 

člověk, se stále snaží, aby se lidem co 

nejvíce podobal. 

 

 

Takto vypadá  

zaklínačský medailon, 

který zaklínač musí ukázat, 

když žádá o práci. 

 

 

Martin Zajíček 



Kapitola 2. 

Luckiho vášeň pro hru a pro Britany 

Nedávno jsem s Luckim objevila koňské agility. Hrozně se mi to líbilo, a tak 

jsem neváhala a s Luckim to zkusila. Šlo to jako po másle a líbilo se to mně i 

Luckimu. Zanedlouho už jsme uměli: KOMPLIMENT , LEHNI, SEDNI, POLIBEK  

A HVĚZDY. Vůbec jsem si nevšimla jak jsme v tom dobří a jednoho krásného dne 

za námi přijel neznámý muž. 

,,Mohu se na vás podívat?“ 

„Pročpak a kdo jste?“ 

„To vyřešíme později, rád bych koupil tohoto koně pro svou dceru Fifinku.“ 

„Žádám vás, abyste odešel. Jestli neodejdete zavolám na vás psa!“ 

Lucky z tohoto povelu usoudil, že má začít štěkat. (To jsem ho také 

naučila.) Muž odešel a už se prozatím neukázal. 

Jednoho dne, když byl Lucky ve výběhu jsme si s Lisou všimly něčeho 

neuvěřitelného. Lucky a Britany se milují.  
 

Julie Selicharová 

 

 

 

 

  



PŘIHLAŠTE SE 

 

Máte zájem projíždět se pohádkovou krajinou na 

překrásných amerických Quoterech? Nebo se snad 

chcete stát profesionálním jezdcem či trenérem?     

Cestu k vašemu snu Vám může poskytnout      

 

stone ranch 
 

Za domluvenou cenu Vám poskytneme základy 

péče o koně a základy jízdy na koni, 

v domluveném termínu. 
 

Adress:  STONERANCH

Daniel Selichar 

+420602370461 

selichar@stoneranch.cz

 

 

Julie Selicharová 



Den na ranči 

 
Ahoj, to jsem já Julie a zvu tě na super soutěž o den strávený 

na ranči!!!!!!!!!!! 

 

Teď ti položím soutěžní otázky a jestli odpovíš dobře do 

středy 1. února a budeš vylosován, strávíš den na Stone 

Ranchi!!!!!! 

 

Otázky: 

 

Když zkřížíte koně klisnu a osla hřebce, co je jejich potomek? 

Jak se říká vykastrovanému hřebci? 

Spí koně ve stoje nebo v leže? 

Jak dlouho trvá březost klisen? 

Jak se nazývá jinak barva PALOMINO? 

Jejda! Můj koník se napil hned poté, co dojezdil. Převaluje se 

v křečích a břicho má tvrdé jako kámen. Mám léky, ale nevím 

na co. Jakou nemoc má moje klisna? 

 

Otázky posílej na email: julieselicharova@seznam.cz 

 

 
 

mailto:julieselicharova@seznam.cz


1.díl série Let’s Play! Dnes si zahrajeme… 

 

 

 

 

 

Minecraft je hra, kde stavíš svůj vlastní svět z kostiček. Existují dva styly 

hry- Multiplayer a Singleplayer. 

Multiplayer 
 

Multiplayer je typ, kde hraješ s ostatními hráči 

v jedné hře. Hra je automaticky kalibrovaná na 

Survival mode (viz. Singleplayer).  Můžeš zde 

chatovat s ostatními hráči, zabíjet příšery        

a ochočovat si zvířata. Na začátku hry nemáš 

nic. Musíš odejít ze spawn pointu a začít kopat. 

Pokud budeš mít štěstí, narazíš na něčí opuštěný 

důl! Ovšem nejdřív musíš rozkopat nějaké stromy (kvůli dřevu) a postavit si 

crafting table. Vycrafti si tyčky a dřevěné kostky. Musíš si také vycraftit 

krumpáč, abys mohl kopat uhlí a kameny. 
Singleplayer 
 

 

 

 

 

 

Mod Biosphere 

 

Singleplayer je typ, kde jsi ve hře sám. Je rozdělen 

na dva typy- Creative a Survival.   Survival mod 

Survival mod 
O survivalu vám nemusím nic moc říkat, že? Je jako 

multiplayer, akorát že jsi ve hře sám. Postup je  v začátku stejný. Zde však 

nejsou kamarádi ani spawn point. 

Creative mod 
A konečně…dlouho očekávaný creative! V creativu jsi sám, máš neomezeně 

možností a je to nejoblíbenější styl hry!  Můžeš si zapnout a vypnout příšery, 

rozmnožovat slepice dle libosti!  



Bonus:SPAWN POINT 
Spawn je území, kde se zrodíš a nemůžeš zde stavět. Nic. Ani bourat. 

 

Crafting table 

 

 

 

 

 

 

 

 
            4story  Rise of gor  
Na začátku hry si vyberete server (Lapiris 

a Xhadra). Potom si vytvoříte postavu,      

u které vyberete rasu (Člověk, Kočkovitý  

a Víla). Potom si vyberete profesi 

(Bojovník, Zaříkávač, Lukostřelec, 

Kouzelník, Kněz a Běžec stínů). V začátku 

hry je tutoriál, a ten vám pomůže ovládat 

postavu.V průběhu hry si vyberete zemi 

buď Valorián, nebo Derion. Potom plníte 

různé úkoly a kupujete si schopnosti          

i zbraně a zbroj.                                                         

 
Napsal: Bumba Marek  

 

MILÍ ČTENÁŘI, ČIM LÍP 

UKONČIT DALŠÍ DÍL OMEGÁČE, 

NEŽ POŘÁDNOU PECKOU STAR 

WARS THE OLD REPABLIC.  

DÁL ŠÍ HRA OD TVŮRCŮ STAR 

WARS  

 MNĚ SE TATO HRA LÍBILA, A CO VÁM? 

 



OMEGÁČ VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O 3 HLAVNÍ CENY – vytvořit si svůj vlastní 

článek do časopisu 

Své odpovědi napište na papír, na druhou stranu nezapomeňte uvést své jméno 

a třídu, do které chodíte. 

Po týdnu bude soutěž ukončena a redakce vylosuje vítěze. 

Lístky s odpověďmi noste do 6. A , která je ve třetím patře v učebně 

přírodopisu, Lukáši Kuchařovi. 

Všichni úspěšní budou napsáni v příštím čísle Omegáče. 

 

OTÁZKY: 
1. JAK SE JMENUJE TATO ONLINOVÁ HRA, TADY JE  ZNÍ OBRÁZEK. 

Kdybyste chtěli poradit, jsou tam 

čtyři rasy: Ninja, Mág (Kouzelník), 

Válečník a Sura. Od 25 levlu 

můžete mít svého koně. Tato hra 

je pro ty, kteří mají rádi staré 

hry. 

 

 
2. U DRUHÉ HRY, TAKÉ ONLINOVÁ, NAPIŠTE, 

JAK SE JMENUJE. 

Tohle je crýpr, v této hře pěkně zlý zombík.  

3. A TEĎ TROCHU TĚŽKÁ VĚC 

a)Tato hra obsahuje koně, takže kluci pozor, teď to bude těžké. 

 

b) Podívejte se na poslední obrázek, tuto hru jsem viděl 

u holek z naší třídy, víte, jak se jmenuje? 

 



OTÁZKY PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

1. Kdo je nejtěžší:  
a) b) c) 
  

 

 

 

2. Kdo je savec: 

a)  b)  c)  

 

 

 

 

3. Kdo má bodliny: 

a)   b)   c)  

  

 

 

 

 

4. Kdo je masožravec: 

a) 

 b)  c)  

 
 
 

5. Kdo má kopyta: 

 

a)  b)  c)   

  

 

 

  

 
 

Napsali: Míša Sobotková, Marek Bumba



Test o škole  
 

Ahoj, já  jsem si pro vás připravila test. V tomto testě zjistíte, jak 

znáte tuto školu, tak začínáme.  

 

 

1) Kdo neučí výtvarnou výchovu? 

a) paní učitelka Halaburdová  

b) paní učitelka (Ivana) Fialová  

c) pan ředitel (učitel) Motejlek  

 

2) Kdo se nejvíce věnuje sportu? 

a) paní učitelka Universalová 

b) paní učitelka Halaburdová  

c) paní učitelka Skalická 

 

3) Jaký den se v této škole letos 

2011 slavili čerti? 

a) sobota 

b) čtvrtek  

c) pondělí  

 

4) V jakém roce byla zahájena stavba 

školy?  

a) 1654 

b) 2011  

c) 1897 
 

5) Kdo je ředitel(ka) školy? 

a) paní Hadamovská  

b) pan Guleta 

c) pan Motejlek 

 

 

 

 

 

6) Kdo neučí Fyziku a Chemii ? 

a) paní učitelka Vávrová 

b) paní učitelka Hadamovská  

c) pan učitel Ciboch  

 

7) Kdo je třídní učitel 6.C? 

a) pan učitel Hadraba 

b) paní učitelka Skalická  

c) paní učitelka Halaburdová  

 

8) Kdo učí matematiku? 

a) paní učitelka Kopecká  

b) paní učitelka Skalická 

c) ty  

 

9) Co má za kroužek paní učitelka 

Skalická? 

a) přírodovědný kroužek  

b) kalamajku  

c) keramiku  

 

10) Do kolikáte třídy je 1.Zš dobříš? 

a) 15  

b) 9 

c) jak to mám vědět ???  

 

10) Kdo má novinařský kroužek? 

a) nechodím … nevím  

b)  paní učitelka Universalová  

c) pan učitel Částka   

 

 

 

Kristýna Cinklová  


