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V tomto čísle se dočtete… 

… jak připravit domácí zmrzlinu 

… na jaké školy jdou po prázdninách žáci devátých ročníků 

… jakého ze svých úspěchů si nejvíce váží handbiker Honza Tománek 

… a spoustu dalšího!
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Připravila Mari 
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Milí čtenáři, 

představujeme vám poslední číslo našeho časopisu tohoto školního roku. Toto číslo je 

hlavně o sportu, prázdninách, cestování a o létu obecně. Připravili jsme si pro vás různé 

vtipy, křížovky, omalovánky a hodně jiných věcí. Pokud si budete chtít ke čtení něco 

pustit do sluchátek, můžete se inspirovat našimi favority. U nás v redakci teď vedou 

Ed Sheeran, Katy Perry a Marcus a Martinus. 

Hezky si užijte prázdniny a v září na viděnou! 

Julča, Jirka a Maty 
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Cestování 

Každý člověk na Zemi alespoň jednou někde byl. Někdo byl u moře, někdo na horách 

a jiní lidé byli zase na chalupě. Lidé spíše jezdí za teplem k moři do jiných zemí. Často 

lidé jezdívají do Chorvatska, Itálie, Egypta, Řecka nebo někam do Asie (kromě Severní 

Korey). 

Ale ti, kteří mají spíše rádi zimu, určitě zavítají do hor. Někdo z vás teď možná přemýšlí 

nad tím, co se dá dělat v létě na horách. Na to jsme se ptali členů naší redakce a zjistili 

jsme toto: můžeme pozorovat květiny nebo zvířata, opalovat se, chodit na túry nebo 

dokonce jezdit na bobové dráze. 

A kam pojedete na dovolenou vy? Já rozhodně budu v naší republice nebo na horách 

na Slovensku. 

Napsala Áďa T. 
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Tipy na dovolenou 

Tak začneme nějak zlehka… Pokud chcete na dvoudenní dovolenou nebo na krátký 

zájezd, z vlastní zkušenosti vám doporučujeme například: německý Legoland, 

Norimberk v Rakousku, Istanbul v Turecku anebo francouzský Disneyland. 

Pokud toužíte po dovolené u moře i v zimě, můžete navštívit: Kapverdy, Thajsko, 

Spojené Arabské Emiráty, Mauricius nebo třeba Egypt. 

A pokud plánujete „normální letní dovolenou“, můžeme vám doporučit: 

Chorvatsko, Bulharsko, Řecko, Itálii nebo Tunisko. 

Doufáme, že jsme vám na základě naší vlastní zkušenosti dostatečně poradily, 

a tímto se s vámi loučíme. 

Vaše úžasné cestovatelky-poradkyně Eliška G. a Míša M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6  
 

Tenerife 

 

Tenerife je španělský ostrov, největší ze sedmi Kanárských ostrovů, které leží v Atlantském 

oceánu. Žije na něm 891 111 obyvatel, to je nejvíce ze všech španělských ostrovů. Na 

ostrově je 31 obcí. 

 

Geografie 

Povrch Tenerife je většinou hornatý, nejvyšší vrcholy se nachází ve středu ostrova. Nejvyšší 

z nich Pico de Teide je i nejvyšším vrcholem Španělska a zároveň 3. největší vulkán na 

světě. Celá středová oblast je od roku 1954 chráněna Národním parkem Teide, od roku 

2007 dokonce světovým dědictvím UNESCO. Také se tam nachází rozsáhlý kráter Las 

Caňadas o průměru 16 km. Na ostrově se nachází 43 chráněných území, která zabírají asi 

48,5 % rozlohy ostrova. 

Severní a jižní část ostrova se od sebe výrazně odlišují. Severní je vlhká se subtropickou 

vegetací, úrodná, pěstuje se zde vinná réva. Jižní je horká, vyprahlá a kamenitá. Také se na 

ní nachází hlavní centrum turistického ruchu. Pobřeží zde tvoří písčité pláže, jejichž písek 

byl dovezen ze Sahary. 

Vzhledem k tomu, že ostrov nebyl nikdy spojen s pevninou, zdejší flora i fauna je odlišná od 

té v Africe. Vyvinulo se zde mnoho endemických (vyskytujících se pouze v určitém území) 

druhů.  
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Symboly 

Tenerife, jako každý z Kanárských ostrovů, má svoji 

vlajku a znak. 

Kromě znaku a vlajky má každý ostrov jako své symboly 

rostlinu a živočicha. Pro Tenerife byla vybrána pěnkava 

kanárská, která se vyskytuje pouze na Tenerife a na 

3. největším ostrově souostroví Gran Canaria, 

a dračinec dračí, který se vyskytuje pouze na 

Kanárských ostrovech a v Maroku. 

 
 

Doprava 

Na ostrově se nacházejí dvě mezinárodní letiště, která dohromady přepravila přes 

12 900 000 cestujících, a dva přístavy, které přepravily téměř 3 500 000 cestujících 

a 10 800 000 tun zboží. Komunikaci po ostrově zajišťují dvě dálnice a ostatní komunikace. 

Existuje zde síť autobusů a vozů taxi. Mezi některými městy funguje tramvajová doprava. 

Napsal Tomáš R. 

 

Zdroje 

www.wikipedia.org 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=841388 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38159884 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9827824 
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Tentokrát jsme opět uspořádali dvě ankety přímo v redakci. 

Podívejte se, jak to dopadlo. 

 

Kam bys jel/a nejraději na dovolenou? 

 

  

 

 

 

Kterou památku bys nejraději navštívil/a? 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Áďa Ch. 

Víš, k jakým sportům tyto míče patří? 

Připravila Anička 
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Taneční sporty 

Aerobik 

Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. 

Vznikl v USA a rychle se rozšířil do celého světa. V širším slova smyslu se někdy slovem 

aerobik označují i některé jiné formy aerobního cvičení, např. spinning. 

Zumba 

Zumba je taneční fitness program, který vytvořil kolumbijský fitness trenér a choreograf 

Alberto „Beto“ Perez. Zumba představuje aerobní trénink, ve kterém se střídají pomalé 

a rychlé skladby. Tepová frekvence se po dobu tréninku udržuje v aerobní zóně, zvyšuje se 

a klesá s měnící se skladbou. 

Hip Hop  

Hip Hop je městská hudební subkultura, která vznikla během 60. let v černošských 

ghettech v USA jako spojení jamajských a amerických vlivů. V 90. letech se stala široce 

populární a byla hudebním vzorem v postmoderní taneční hudbě. 

Připravily Eliška G. a Míša M. 

Sportovní přívlač 

Přívlač je asi nejzábavnější způsob lovu. Může se stát, že za den nachodíte kolem vody i pár 

kilometrů. A proto i vybavení musí těmto potřebám odpovídat. 

Prut by měl být středně dlouhý, optimum je tak 2,30 až 2,50 metru. Naviják by měl být 

malý, asi tak s kapacitou silonu 0,25 150 metrů. Také byste měli dbát na kvalitu navijáku, 

měl by mít nejméně tak tři ložiska. 

A teď něco k samotným nástrahám. 

Twistry: Jsou to takové gumky, které napodobují nějaké červy, rybky a mnoho dalších. 

Jejich princip je velmi jednoduchý. Funguje tak, že jejich ocásek se vlní ve vodě a tím 

provokuje dravce. Vyrábí se jich nespočet druhů, velikostí a barev. 

Třpytky: Máme 2 druhy třpytek, rotační a plandavé. Rotační jsou velmi používané, jejich 

princip spočívá v tom, že když navijíme navijákem, otáčí se i jejich tělo a ten dráždí 

predátory.  

Wobler: Je to takřka napodobenina nějaké rybky, která imituje dravci jeho přirozenou 

potravu. Jeho princip spočívá v náběhové lopatce, která wobleru udává jeho vrtění ve 

vodě. Také podle lopatky třídíme hluboko potápivé, mělko potápivé a hladinové woblery. 

Máme woblery jednodílné, dvojdílné a dokonce i trojdílné. Většinou se používají trojháčky. 

Napsal Tomáš S. 
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Římská říše 

Římská říše byla říše existující v letech 27 př. n. l. – 395 n. l. Bývala jedna z územně 

nejrozlehlejších říší. V říši byla autokracie (samovláda).  

Hospodářství v římské říši v 1. století n. l. 

Řáděním císařů Caliguly a Nera byla dotčena jen úzká vrstva obyvatelstva, především 

v Římě. Naopak kvůli míru prospíval venkov. Jelikož nebylo tolik dobyvačných válek, které 

zajišťovaly dostatek půdy na obhospodařování pozemků, museli velkostatkáři pronajmout 

část své půdy, rolníkům nebo otrokům – kolónům, kteří jim odváděli předem stanovené 

dávky v penězích či vypěstovaných plodinách – naturáliích. Tomuto způsobu hospodaření 

se říká kolonát. Kolonát byl mnohem výhodnější než práce otroků, protože si kolóni mohli 

po zaplacení dávek úrodu nechat. 

V 1. století n. l. se do Říma rozšířilo také křesťanství. 

Adoptivní císaři ve 2. století n. l. 

Císařům vládnoucím ve 2. století n. l. se říkalo adoptivní císaři, protože panovníci si ještě za 

svého života vybírali nástupce, které většinou podporovalo vojsko. Tento způsob výběru 

zaručoval, že se na trůn usadí jen schopní a rozumní vládci. 

Krize Říma ve 3. století n. l. 

Jelikož se začaly stupňovat útoky Germánů na římské impérium, stát potřeboval velkou 

armádu, jejíž údržba byla velice nákladná a bylo nutné zvyšovat daně. Mnozí rolníci či 

kolóni nedokázali vypěstovat tolik, aby jim po zaplacení dávek a daní zbylo na živobytí, 

a tak odcházeli ze svěřených pozemků. Znehodnocování měny, ve které byl vysoký obsah 

drahých kovů, vedlo k tomu, že lidé mince ukrývali. Nakonec jich bylo v oběhu tak málo, že 

došlo k naturální směně – věci se nesměňovaly za peníze, ale rovnou za jiné výrobky. To 

vedlo k poklesu obchodu. Lidé se také snažili vyrábět vše, co mohli doma (látky, nádobí, 

nářadí, nábytek…) a to vedlo k úpadku řemesel. 

Krizi ještě prohloubilo velmi časté střídání císařů, kteří dokonce někdy nebyli na trůně ani 

dva roky, z nichž jich jen velmi málo zemřelo přirozenou smrtí. Dokonce se vyskytovaly 

i takové situace, kdy vládli císaři dva. 

Diocletianovy pokusy o nápravu situace v římské říši  

Diocletianus učinil mnoho kroků k nápravě situace v říši. Zavedl například maximální mzdy 

a ceny, aby zabránil inflaci. Jelikož se rozlehlá říše špatně spravovala, zvolil si moudře ještě 

spolucísaře, kterému přenechal západní část země.  Avšak nakonec zanikla následkem 

stěhování národů západořímská říše (476 n. l.) i východořímská (1453 n. l.) 

Napsal Tomáš R. 

Zdroje: www.wikipedia.org, Veronika Válková: Dějepis 6 pro základní školy 
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Domácí zmrzlina z borůvek a limetek 

Ingredience: 

• 2 limetky  

• 130 g borůvek 

• 140 g krupicového cukru, nejlépe hnědého 

• 200 ml kokosového krému 

• 280 ml smetany ke šlehání 

• hrst borůvek a skrojky limetky na ozdobu 
 

Postup 

1. Kůru z jedné limetky nastrouhejte najemno a z obou limetek vymačkejte 

šťávu. Vylijte ji do hrnce a spolu s cukrem zahřívejte, dokud se cukr nerozpustí. 

Přidejte borůvky a dvě minuty vařte, až začnou slupky praskat. 

2. Svařené borůvky dejte do misky, nejlépe plastové, a přidejte k nim kokosový 

krém. Smetanu ušlehejte do polotuha a lehce ji dejte k borůvkové směsi. Misku 

vložte na hodinu do mrazáku. Směs by měla v této fázi promrznout asi tři centimetry 

od krajů. 

3. Vyndejte z mrazáku a prošlehejte, nejlépe pomocí metly, až bude hmota hladká 

a krémová. Dejte na další hodinu do mrazáku a opět prošlehejte. Potom hmotu 

vložte do pevné krabice s víkem a nechte vymrazit do pevna. V mrazáku by měla 

zmrzlina bez problému vydržet tak měsíc. 

4. Před podáváním ji nechte půl hodiny při pokojové teplotě a podávejte ozdobenou 

čerstvými borůvkami a skrojky limetky. 

 

TIP: Hledal jsem na internetu nejdivnější příchutě zmrzlin a mezi nejznámější patří: 

chřestová, kuřecí, rybí, syrečková, aloe vera, sýrová, olivová, salámová, klobásová. 

V redakci jsme se shodli na tom, že na syrečkovou a klobásovou bychom chuť 

opravdu neměli A úplně nejhůř se nám dělá z představy té rybí zmrzliny… 

 

Dobrou chuť vám přeje Kuba! 

Zdroj: www.apetitonline.cz 
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Rozhovor s paní učitelkou Janou Čulíkovou, zástupkyní pro 2. stupeň 

Dobrý den paní učitelko. Máte ráda sport? Jestli ano, tak jaký a proč? 

Sport mám ráda, nejradši turistiku, cyklistiku a výlety do přírody. 

Čím jste chtěla být, když jste 
byla malá? 

Chtěla jsem být odjakživa 
učitelkou. 

Co Vás bavilo, když jste byla 
malá? 

Hrát si se zvířátky. 

Co máte nejradši na letních 
prázdninách? 

Klid a ticho 

Kam jezdíte na dovolenou? 

Mám ráda různá místa, ale 
nerada jezdím někam dvakrát. 

Letěla jste někdy letadlem? Pokud ano, jaký je váš největší zážitek z letu? 

Ano, letěla. Nejradši sedím u okýnka a kochám se. 

Jaké je vaše nejoblíbenější roční období? 

Podzim. Kvůli krásně barevnému listí. 

Kde nejradši v létě trávíte čas? 

V přírodě a v horách. 

Kolik let už učíte? 

Učím už 31 let. 

Co vás při hodinách nejvíce vytáčí? 

Záludnost žáků. 

Co byste popřála žákům na prázdniny? 

Aby si je užili, protože se na ně příští rok zase těšíme 
Děkujeme za rozhovor! 

Julča a Tomáš S.  
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Rozhovor s Natálií Syrovou 

Naty, jaký děláš sport? 

Tenis. 

Jak často trénuješ? 

Každý den 6 hodin.   

Kdo tě nejvíc podporuje? 

Nejvíc mě podporují rodiče. 

Kdy jsi poprvé začala hrát 

tenis? 

Ve 2 letech. 

Jaké byly tvoje největší výhry? 

1. místo na mistrovství ČR. 

Proč tě tenis baví?   

Protože je to sport 

Ptala se Eliška V. 
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Rozhovor s handbikerem Honzou Tománkem 

Dobrý den pane Tománku. 

Jak se máte?  

Děkuji za optání. Momentálně 

se cítím mírně unavený, ale 

vzhledem k poslední přípravné 

fázi před odjezdem na závody 

světového poháru v triatlonu, 

kam po víkendu odjíždím, je to 

pochopitelné a normální. Ve 

všech jiných ohledech se cítím 

dobře a spokojeně. 

Jak často trénujete?   

Ve své sportovní přípravě se mi ověřil model 3 + 1, což znamená tři dny tréninku 

a jeden den volna. Tento cyklus se s přihlédnutím na další program opakuje nebo 

různě upravuje. Během tréninkových dní zpravidla trénuji dvoufázově, což znamená, 

že každý den absolvuji dva tréninky. Například kolo a běh, nebo kolo a plavání. 

Kde trénujete? 

Jsem Dobříšák, takže nejčastěji v regionu. Ale v zimních měsících jsem kvůli lyžování 

velmi často mimo Českou republiku, když odjíždím za sněhem. Později pak kvůli 

cyklistice a triatlonu odjíždím za sluncem a teplem na Mallorcu. 

Kam pojedete o letních prázdninách? 

O prázdninách budu cestovat hlavně po závodech, protože sezóna je v plném 

proudu. Když mi zbyde nějaký čas, tak si pobyt v místě závodu o pár dní prodloužím, 

abych z toho také něco měl. Až mi skončí sezóna, tak plánuji, že někam na dva týdny 

vyrazím, ale ještě jsem to moc neřešil. 

Jakého úspěchu si nejvíce vážíte? 

Nejvíce si vážím dokončení Vasallopet, což je 90 km dlouhý běžkařský závod ve 

Švédsku. Tady jsem si sáhl skutečně na dno a musel jsem se několikrát překonat, 

abych to nevzdal a zdárně dokončil. V triatlonu jsem dosáhl na titul mistra světa, což 

také řadím mezi svá sportovní NEJ. 
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Na jakou základní školu jste chodil? 

Chodil jsem na 2. základní školu v Dobříši. 

Máte nějaký vtipný zážitek s fanoušky? 

Letos v zimě na běžkařském závodě La Diagonela se jedna vtipná historka odehrála. 

Do konce závodu zbývaly již jen stovky metrů a muselo se vyjet ještě jedno prudké 

stoupání. Jeden nadšený fanoušek přiběhl a chtěl mě začít tlačit, což je z mého 

pohledu proti zásadám fair play a můj parťák, který mě doprovázel, ho trošku hbitě 

začal běžkařskou holí odhánět. Bylo to vtipné, ale zároveň mi fanouška bylo líto. 

Jaké místo máte na Dobříši nejraději? 

Mám strašně rád okolí Dobříše a brdské lesy. 

Jakou značku handbiku nejvíce preferujete? 

Už několik let mám v oblibě švýcarsko-amerického výrobce Carbonbike, jehož 

produkci považuji za absolutní špičku. Kola této značky byla zatím vždy v pozadí 

mých největších sportovních úspěchů v triatlonu i handcyclingu. 

Kdy začíná a končí Vaše sportovní sezóna? 

Několik posledních let jsem měl pocit, že nikdy nekončí. Že jen vyměním sportovní 

disciplínu, kolo za běžky, nebo běžky za kolo, a jedu dál. Triatlonovou sezónu 

většinou začínám začátkem května a končím v říjnu. Od prosince do března se 

zpravidla věnuji vytrvalostním závodům na běžkách. 

Děkujeme za rozhovor! 

Áďa Ch. a Pepa 
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Jigoro Kano a judo 

Dětství Jigora Kana 

Jigoro Kano se narodil 28. října roku 1860 ve 

východní Nade u města Kobe. V posledním 

období militantní vlády Tokugawa, což byla 

doba plná nedůvěry a protivládních aktivit. Byl 

to tentýž rok, kdy se stal Lincoln prezidentem 

Spojených států. Kanovo rodiště bylo proslulé 

výrobou pálenky saké a jeho rodina patřila 

mezi její významné výrobce.  

V době, kdy bylo Jigorovi 10 let, mu zemřela matka. V nové éře za vlády Meiji se jeho 

otec stal vládním úředníkem a díky tomu se Jigoro v jedenácti letech s ním 

přestěhoval do Tokia. Ve škole bylo u Kana objeveno nadání pro cizí jazyky. Ve věku 

15 let nastoupil do školy, která se specializovala na výuku cizích jazyků, a v roce 1877 

začal studovat na Toyo Teikoku (císařské) univerzitě, která nyní nese název Tokijská 

univerzita. Dnes je tato univerzita nejprestižnější vysokou školou v Japonsku 

a nástup Jigora do této školy byla pocta jeho akademickým schopnostem a věrnosti 

ke vzdělání. 

Kromě toho, že byl zakladatelem juda, stojí za povšimnutí také jeho vysoké 

akademické vzdělání a jeho výjimečné jazykové schopnosti. Je všeobecně známým 

faktem, že mnoho Kanových poznámek během jeho studia ju-jitsu a jeho následné 

transformace do juda bylo psáno v angličtině a ne v Kanově rodném jazyce, 

japonštině. 

Zatímco jedním z důvodů této praktiky bylo, že si v době velkého soupeření mezi 

školami ju-jitsu nechtěl nechávat své nápady jen pro sebe, dále toto také sloužilo 

k záměrnému smísení starého s novým, vynucení nových cest myšlení a vytvoření 

nových tréninkových metod a technik. 

Zakladatel Kodokan juda 

Po příchodu do Tokia se Kano začal zajímat o ju-jitsu a studoval ho stejně vážně 

spolu se svými teoretickými předměty. Po přijetí na tokijskou Teikoku univerzitu 

intenzita jeho studia ju-jitsu ještě více zesílila. Během jeho studií v roce 1879 se Kano 

zúčastnil ju-jitsu exhibice se svými instruktory na počest generála Granta, bývalého 
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prezidenta Spojených států. Na vysoké škole Kano studoval předměty jako 

politologii, ekonomii, estetiku a právě v této době začal považovat vzdělání za velmi 

důležité – učit se od ostatních a následně předávat získané vědomosti dalším. V roce 

1882 založil Kodokan judo a jako mistr pracoval na jeho rozšíření. Považoval judo za 

velmi efektivní, a proto se rozhodl zasvětit svůj život jeho vyučování. 

Výjimečný pedagog 

Rok 1882 byl pro Jigora Kana opravdu výjimečný rok. Toho roku se stal učitelem na 

Gakushuuin (později soukromá škola pro aristokraty). Byl to také rok, kdy založil 

Kodokan, Kano Juku (přípravná škola) a Koubunkan. Kano Juku byla přípravná škola 

s ubytovnou, příznivě ovlivňující a vytvářející i charakter dětí. Koubunkan byla 

anglická jazyková škola. 

Kano provozoval všechny své školy z vlastních finančních prostředků. Pokud tyto 

prostředky nestačily, přidal k tomu ještě peníze vydělané za své překlady. Od 

brzkého rána pozdě do noci věnoval Kano veškerou svou energii různým 

pedagogickým činnostem. 

O čtyři roky později se stal vedoucím učitelem na Gakushuuin. V roce 1891 byl 

jmenován ředitelem na Páté střední škole v Kumamoto a v roce 1893 získal pozici 

ředitele na Tokijské pedagogické škole (později byla pojmenována Tokyu Kyoiku 

University a nyní se jmenuje Tsukuba University). Tsukuba University má v Japonsku 

vynikající pověst vysoké školy pedagogické. 

V roce založil Koubungakuin, školu pro čínské studenty. Mezi jeho studenty byl 

Lu-hsun (Rojin), který se stal později vynikajícím literátem. Na Tsukuba University 

působil jako ředitel 26 let, kde za sebou zanechal spoustu úspěchů v oblasti vývoje 

vzdělávání. 

 

Vlastní zkušenosti: 

Já (Pepa) jako jeden z autorů tohoto článku jsem sám účastníkem Judo oddílu JUDO 

PŘÍBRAM. V tomto oddílu je 5 družstev a to jsou:  Koťata: 4  7 let, Mláďata 7–9 let, 

mladší žáci 10–12 let, starší žáci 12  14 let a dorostenci 14–16 let. Tato družstva se 

můžou mísit. Pro ty, co bydlí na Dobříši nebo v oblasti Dobříše, je nejbližší judo oddíl 

právě JUDO PŘÍBRAM.    

Připravili Pepa a Jirka, článek je převzat z www.judo-brno.cz 
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Strašidelné historky 

Ve 22:00 byl na hlídce Martin Uhel a Hagrid Koženoš. 

Hlídku měli do 0:00. Když je přišli vystřídat Matěj Kučera a Hanka Cucalová, tak jim 

Martin a Hagrid vyprávěli, co za tu dobu zažili. 

Řekli jim: „ Viděli jste tu sochu, jak se kouká k lesu?“ 

Matěj a Hanka nato: „Počkejte! Vždyť se kouká na silnici.“ 

Martin vyděšeně dodal: „Jo aha, tak to vysvětluje ty zářivé oči.“ 

Všichni čtyři se polekali a běželi se tam podívat. Když tam doběhli, socha už tam 

nebyla, ale stál tam jen prázdný podstavec. 

Hned druhý den ráno zjistili, že jeden účastník táboru zmizel. Hned ho běželi hledat, 

ale nemohli ho najít. To ovšem bylo velmi podivné, a tak běželi za vedoucím. 

A ten jim řekl: „Vždy při úplňku si ta socha anděla vezme s sebou jednoho táborníka, 

ale zase za rok toho táborníka vrátí a vypráví se, že ho na ten rok používá jako otroka.“ 

Napsali Jirka a Maty 
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Můj nejděsivější zážitek 

Napřed vám musím říct, že všechno, co vám budu teď vyprávět, je naprostá pravda 

vše se stalo. Psal se rok 1966 a bylo mi 15 let. 

Jednoho dne mi rodiče řekli, že musí odjet na pracovní cestu. Tu noc jsem byl doma 

sám. Jako každý puberťák jsem se začal koukat na horory a objednal jsem si k tomu 

pizzu. Celý večer jsem se koukal na ty horory. 

Pak jsem šel spát a když jsem šel dolů do přízemí, tak byly otevřené vchodové dveře. 

Řekl jsem si, že jsem je asi zapomněl zavřít, ale najednou se mi v hlavě začaly honit 

myšlenky, že mi třeba do domu vlezl nějaký vrah. 

Okamžitě jsem se rozběhl nahoru po schodech a vlezl pod peřinu a usnul. V 1:00 

jsem se probudil nebo spíše mě něco probudilo. Na okno mi něco klepalo. Hrozně 

jsem se zděsil a pomalu jsem se připlížil ke skříni, kde jsem měl basebalovou pálku. 

Pomalu se připlížím k oknu a stojím před oknem. Pořád slyším ťuk ťuk ťuk. Když jsem 

pomalu začal odhrnovat záclony, tak zvuk najednou přestal. Radoval jsem se, že to 

přestalo, ale najednou jsem to slyšel znova u dveří. Ťuk ťuk ťuk. Zhrozil jsem se 

a začaly se mi v hlavě honit myšlenky, že teď tam vtrhne vrah. Zvuk pořád 

nepřestával. 

Najednou to z ničeho nic přestalo. 

Na tento děsivý zážitek v životě nezapomenu a do smrti asi nezjistím, co to bylo… 

Plyne z toho poučení, že nás neděsí věci, o kterých víme, co znamenají, ale děsí nás 

věci, o nichž nevíme, co jsou… 

Napsal Kuba 

Inspirace: Creepypasta – Můj neděsivější zážitek 
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Očima deváťáků… z 9. A 

 

Kam se po devítce dál chystáte? 

Ve třídě je nás dvacet sedm. Čtrnáct z nás se chystá na střední odbornou školu, čtyři na 
gymnázium a čtyři na odborné učiliště. A u pěti žáků nevíme, dnes tu zrovna nejsou… 

Co byste chtěli popřát zaměstnancům a žákům školy? (Výběr z některých odpovědí, pozn. red.) 

„Všem učitelům děkujeme za tu práci, kterou s námi měli, a doufáme, že se vám nervy přes 
prázdniny zahojí […] Za celou 9. A vám přeji hodně štěstí a na shledanou na třídních srazech. 
Všem žákům bych chtěl říci, aby neštvali učitele, protože během let se vám bude hodit pomoc 
a podpora, ať už půjde o budoucnost nebo o známky.“ 

„Milí zlatí žáci, učte se, učte se a učte se. Drazí učitelé, děkuji za přípravu na přijímačky.“ 

 „Vám učitelům děkujeme, mysleli jste to s námi dobře. A přejeme pevný nervy na další třídy, 
protože s některými je to také složitý.“ 

„Chtěla bych poděkovat všem učitelkám, které nás připravovaly na přijímačky, samozřejmě 
i za podporu, kterou nás motivoval pan ředitel. Strávila jsem zde příjemné čtyři roky. Pokud 
bych měla něco vzkázat budoucím deváťákům, tak by to bylo asi, aby si užívali, dokud mají 
čas, uteklo to až moc rychle. Tak se tu mějte a moc ty učitele nezlobte.“ 
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Očima deváťáků… z 9. B 

 

Kam se po devítce dál chystáte? 

Čtyři z nás jdou na dobříšské gymnázium, šest jde na učiliště, dva na průmyslovku, 

jeden na veterinární školu, dva na pedagogickou školu a dva na cestovní ruch. 

Co byste chtěli vzkázat zaměstnancům a žákům školy? 

Je asi jasné, že každý z nás se těší na naši milovanou vylepšenou školu. Přináší to 

samozřejmě i nějaké ty oběti: odpoledky bez přestávek, nemůžeme použít dílny, žáci 

1. stupně si nemají o velkých přestávkách kde hrát, část minulého roku byla bez 

výborných obědů. Ale nemyslíme si, že je to až tak hrozné, ta nová vylepšení nám 

zajistí dostatek nových klasických a odborných učeben, nové dílny, kuchyni, která už je 

hotová, a nakonec i bezbariérový přístup. 

Bude nám to tady chybět… 
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Očima deváťáků… z 9. C 

 

 

Kam se po devítce dál chystáte? 

Většina z nás jde na střední školy se zaměřením 

Co byste chtěli vzkázat zaměstnancům a žákům školy? 

V červnu odchází legendy. 

Bez nás to tu půjde z kopce:D 

Tak hodně štěstí, měli jsme vás rádi ♥ 

        S láskou 9. C 

 

 

 

 

 

Připravila Áďa Ch. a Julča 
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Připravila Eliška G. 

 

 

Připravila Eliška V. 

Krást myšlenky od 

jedné osoby je 

plagiátorství, krást 

myšlenky od mnoha 

lidí je výzkum. 

"Každý boxer musí být především velmi štědrý 

člověk." 

"Proč?" 

"Protože se musí naučit mnohem více dávat, 

než dostávat." 

Na hokejovém zápase představuje reportér družstvo: 
„Malý, Zajíc, Vyskočil, Suchý, Bobek, Vytlačil, ...“ 

V posilovně jsem se zeptal trenéra, jaký 
stroj mám použít, abych zapůsobil co 
nejvíce na ženy. Vyvedl mě ven a ukázal na 
bankomat. 
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Kdo jsi? 

                 Měsíc narození                                                                                                   

1. Leden – šílený                                                                                                                                    

2. Únor – chytrý                                                                                                    

3. Březen – sportovní                                                                                           

4. Duben – usměvavý                                                                                              

5. Květen – tvrdohlavý 

6. Červen – zimomřivý  

7. Červenec – horkokrevný 

8. Srpen – šikovný 

9. Září – zodpovědný 

10. Říjen – hodný 

11. Listopad – nezodpovědný 

12. Prosinec – štědrý
 

Den narození 

1. tenista 

2. plavec 

3. snowboardista 

4. lyžař 

5. běžec 

6. gymnasta 

7. fotbalista 

8. florbalista 

9. basketbalista 

10. volejbalista 

11. bruslař 

12. tanečník 

13. pes 

14. kočka 

15. drak 

16. jednorožec 

17. pegas 

18. mimozemšťan 

19. troll 

20. skřet 

21. elf 

22. čaroděj 

23. kouzelník 

24. orel 

25. lev 

26. Johnny Depp 

27. Brad Pitt 

28. Hulk 

29. Spiderman 

30. Batman 

31. Captain America 

 

Připravili Kuba a Áďa Ch. 



 26  
 

A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

Áďa Ch. – ankety, rozhovory, „Kdo jsi?“ 

Áďa T. – článek o cestování, ilustrace 

Anežka – ilustrace 

Anička – ilustrace 

Eliška G. – ilustrace, vtipy, články o cestování a sportu 

Eliška V. – ilustrace, rozhovor, křížovka, 

bludiště, vtipy 

Jirka – úvodník, článek o judu, povídka 

Julča – úvodník, rozhovory 

Kuba – článek o zmrzlině, povídka, „Kdo jsi?“ 

Mari – ilustrace 

Maty – úvodník, povídka 

Míša H. – ilustrace 

Míša M. – ilustrace, články o cestování 

a sportu 

Pepa – rozhovor, článek o judu 

Tom S. – rozhovor, článek – sportovní přívlač 

Tomáš R. – články o Tenerife a Římské říši 

Vanda – ilustrace 
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