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Nový školní rok se nám už rozběhnul...
Tak jak začít náš první letošní úvodník?
Tento rok se s psaním úvodníku poperu já,
no nemám v tom ještě takovou praxi,
jako měla Gaju, ale pokusím se to
nějak zvládnout. Takže vás zase
po těch prázdninách vítám a po
těžších školních začátcích se vám
pokusím aspoň trochu zvednout
náladu. Doufám, že se při čtení
tohohle časopisu zasmějete nebo
dozvíte něco nového. Podle mě si tady každý
něco najde, ať už milovník knih, který jistě najde
potěšení v Rubrice pro knihomoly, nebo cestovatel,
který si rád přečte o nových místech, či „normální“
žák, který se rád zasměje drbům.
Máme pro vás připraveno několik nových rubrik.
Jakých? Nechte se překvapit. Najdete tady naše
názory na vítání podzimu, drby a brebty, u které vás
jistě pobaví, křížovku, u které si zapřemýšlíte,
a spoustu dalších článků a článečků. Já se upřímně
těším na to, až si přečtu ty perličky, které někteří
naši spolužáci vypustí z pusy.
Také jako novinku zkoušíme novou barvu nadpisů, jak jste si přáli v loňském
dotazníku. Snad se vám bude barva líbit.
Budu se snažit Gaju aspoň částečně vyrovnat a psát titulky aspoň trochu tak
dobře jako ona. A doufám, že se vám do školy chodí lépe než našemu Dušanovi.
Dadi 
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Dušanovy zápisky

Náš rozhovor s ...
… paní učitelkou
Chvostkovou a jejími
prvňáčky
Zašli jsme za novými prvňáčky,
protože jsme je chtěli poznat osobně,
jací jsou. A taky jsme se na ně zeptali
paní učitelky Chvostkové, která je jejich
třídní.
Jsou hodní nebo zlobiví?
Jak kdo a jak kdy.
Jde jim učení?
Někomu jde lépe matematika, jiný hravě
skládá slabiky a slova. Někoho ještě
zlobí ruka, a tak se potýká se psaním.
Jiný dovede už teď psát velmi pěkně a
úhledně.
Jsou hodní o přestávkách?
To se zeptejte paní asistentky, ta tam
tráví přestávky.
Jsou na Vás hodní?
Nevím, jak to myslíte. Neubližují
mi, nekřičí na mne. Jestli se ptáte
na chování v hodinách, tak už
dovedou pracovat celé hodiny.
Jen
občas
ještě
pusinka
zapomene, co má v hodině dělat.
A co si myslí prvňáčci? Zeptali
jsme se jich, jaká je jejich paní
učitelka a jak je baví škola. Řekli
nám třeba, jaké mají rádi
předměty.

Kryštof: „Paní učitelka je hodná a hodně
mě baví matika.“
Tobiáš: „Paní učitelka je hodná a mám
rád matiku.“
Nela: „Naše paní učitelka je hodná a
nejoblíbenější předmět je výtvarka.“
Marťa: „Máme hodnou paní učitelku a
baví mě výtvarka. Vůbec mě nebaví
písanka.“
Samuel: „Paní učitelka je hodná a baví
mě matika, čeština a písanka.“
Maxim: „Paní učitelka je hodná, můj
oblíbený předmět je český jazyk a nebaví
mě písanka.“
Jindřiška: „Paní učitelka je hodná a baví
mě výtvarka.“
Vaneska: „Naše paní učitelka je úžasná
a můj oblíbený předmět je výtvarka.“
Děkujeme paní učitelce Chvostkové a
prvňáčkům za odpovědi. Přejeme hodně
štěstí ve školním roce.

Summer a Piggy
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Představujeme naše redaktory
Letos jsme v redakci přivítali nové tváře, ale spousta redaktorů z minulého roku
pokračuje ve své práci. Abyste věděli, na koho se můžete obrátit, když budete chtít
otisknout nějaký váš příběh nebo drb, tady máme všechny redaktory pohromadě.
Hurá na představování!

Nejprve naši zkušení redaktoři...
Ahoj, jmenuji se Dominika Najzarová, je mi je 13 let a
píšu pod přezdívkou Dadi . V časopise mě najdete
v rubrice Anime a v Rubrice pro knihomoly, nejspíš budu
psát i úvodník. (Ano, já vím, všichni kromě prvňáčků mě
znáte, ale bohužel se musím představit, je to příkaz pana
učitele Chvostka a paní učitelky Chrástkové.)
Ahoj, jsem Veronika Slaná, budu psát články pod svým
starým jménem Black Wolf, a kdo by si nepamatoval, byla
jsem tu i minulý rok. Připojím se hned k několika
rubrikám, tak doufám, že budu psát dobře a vtipně .
Budu často psát s NaMe a Kikki Wolf, která letos rozjíždí
novou rubriku. Ale jakou – to už se dozvíte u ní.
Ahojky. Určitě si na mě
pamatujete. Jmenuji se Natálie Mertová, mé články
můžete číst pod přezdívkou NaMe. Budu pokračovat
v Dušanových zápiscích. Letos rozjedu staronovou
rubriku Události a komentáře, ale nebudu na to sama,
pomůžou mi hlavně dvě redaktorky: Black Wolf a Kikki
Wolf, ale samozřejmě i ostatní.
Zdarec! Mě už asi dobře znáte z minulé řady Dušanových
zápisků, jmenuji se Honza Bohoněk, chodím do 7. třídy a
představuji se Vám pod přezdívkou HoBo. Budu pokračovat
v rubrice „Sbal se“. Jistě víte (prvňáci asi ne), že mě baví
cestování a vlaky. Dále Vám budu poskytovat fotografie z akcí
školy.
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Ahoj! Jmenuju se Adam Jančák a asi už mě znáte
pod jménem Adm, ale letos jsem změnil přezdívku
a budu psát pod jménem Aďa. Budu se snažit,
abych dělal skvělé články a aby vás bavily. Tak
čus!
Ahoj, jmenuji se Naty Štegnerová a píšu pro
vás články do Dušana pod přezdívkou
Summer. Tento rok budu připravovat rozhovory.
Ráda zpívám, hraju v divadle, kreslím, sportuju,
hraju na kytaru a tančím v Ondřejnici.
Ahoj, já jsem Matěj Bartoš neboli tento rok
MATTHEW. Nevím, kde mám začít psát… aha,
vždyť minulý rok už jsem se představil, tak já
pádím makat.
Ahojte, zde je Oliver Otáhal! Už mě určo
znáte pod jménem Olík, ale přestalo se mi to
líbit, proto se přejmenovávám na Oliverios.
Doufám, že se vám moje články budou líbit a že
pobaví, čus!
Jmenuju se Johana Zahrádková. Je mi 11 let. Od
letoška hraju házenou a odhlásila jsem se z karate,
protože mě to přestalo bavit, chodím taky do
divadla. Moje dříve oblíbené zvíře byl kůň, ale
když nám umřel pes, tak moje oblíbené zvíře je
pes. Tentokrát budu zase dělat Drby a brebty a
také rozhovory. Najdete mě pod přezdívkou Piggy.

A teď pozor, představujeme nováčky…
Ahoj, já jsem nový redaktor časopisu, jmenuji se Nela
Veselá a budu psát pod jménem Pomy01. Je mi 14 let, moje
nejoblíbenější barva je modrá. Mám ráda všechna zvířata, ale
kromě pavouků a hadů. Ráda kreslím obrázky, ale jinak čtu
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a ráda kreslím. A taky chodím do sboru, který se jmenuje DSS - OSTRAVA JIH. Tam
chodím už 2 roky a je to tam fajn.
Ahoj, já jsem Vojta Koval a do časopisu budu psát pod
jménem JaKo. Dlouho jsem o jménu přemýšlel, ale nakonec jsem
se rozhodl. Pseudonym se skládá z mého křestního jména
Vojtěch, anglicky Jason, a z mého příjmení. Do časopisu chodím
první rok. Je mi třináct let a chodím do VII. třídy. S FMJ budu dělat
křížovku a s HoBo novou rubriku, kde budeme informovat, o čem
se dohadujeme ve školním parlamentu – Informace z parlamentu.
Sedm let hraju na klavír. Baví mě cestování a tvorba prezentací
a dokumentů pro referáty. Ze školních předmětů mě baví tělocvik
a zeměpis. I když nehraju žádný sport závodně, baví mě florbal
a fotbal. Nezapomeňte si vzít 5 Kč na časopis! Ahoj.
Ahoj, jmenuji se Filip Janošec. Jsem ze 7. třídy a baví mě
sport, a právě proto jsem si vybral téma sport a křížovku,
protože hlavně kvůli ní jsem si časopis kupoval. Do třídy
chodím s JaKo a HoBo. Je mi třináct a mé záliby jsou florbal,
trošku fotbal a ostatní venkovní aktivity. A mé oblíbené
předměty: tělocvik, sportovní hry a matematika. Mám
sestru a psa. Žiju ve Staré Vsi nad Ondřejnicí kousek od
Proskovic. A má přezdívka je FMJ.
Ahoj, já jsem Eliška Čeřenská a v časopise mě najdete
pod přezdívkou Kikki Wolf. Je mi 12, mám pět sourozenců,
z toho 4 nevlastní, jednoho vlastního bratra Dominika
a nevlastní tři sestry—Terku, Natálii, Emmu a ještě
nevlastního bratra Marka. Moje nejoblíbenější zvířata jsou
vlci a kočky. Moje nejlepší kamarádky jsou NaMe a Black
Wolf, občas jim budu pomáhat s rubrikami. Moje koníčky
jsou tancování a hraní na mobilu.
Budu pro vás psát rubriku, která se
jmenuje Tlapka. Bude o různých zajímavých zvířatech
z celého světa.
Ahoj, mé jméno je Ivana Skurňová a letos jsem redaktorkou
Dušanových zápisků. Nejraději mám (nečekaně ) koně, psy
a jídlo!! Baví mě tančit a být na počítači… A od toho jsem
tady. Mé články budou často o přírodě, jak ji chránit atd.
Najdete mě pod jménem #Iva.
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Všeználek
Jaké byly prázdniny?
Určitě by většina z vás řekla, že
krátké. Ale nevěřím, že jenom to! Určitě
byly i zajímavé, napínavé, dobrodružné,
veselé nebo třeba pohodové. Máme pro
Vás několik příběhů, které napsali žáci
5. tříd. Tak si pojďme na ty prázdniny
ještě trošku zavzpomínat…

V. CH.

Můj zážitek
Seděli jsme na Maledivách a užívali
jsme si to, já a moji rodiče. Ale jeden
den byl můj nejlepší zážitek, ráno jsem
šel sám šnorchlovat a srazil jsem se
s karetou obrovskou. Na hlavě jsem měl
ještě týden bouli a mamka nechápala,
když se z oceánu vynořila želva, potom
já a hned za mnou mládě od želvy, se
kterou jsem se srazil.
Pro mojí mamku to byla krásná

podívaná, ale pro mě to byl ten
nejdobrodružnější zážitek, který jsem
doposud zažil, a nikdy na něj
nezapomenu.

Na rybách

Lukáš, 5.B

Jako každý rok na začátku prázdnin,
tak i letos jsme s dědou vyrazili do
severních Čech na ryby. A jako každý
rok, tak i letos jsem se moc
těšil a věřil ve vylepšení
svého osobního rekordu ve
váze a délce ulovené ryby.
První tři dny byly bohužel
k pláči, jako by tam ryby ani
nebyly. Naštěstí bylo hezké počasí a
mohl jsem se koupat a bavit se
lovením malých rybek.
Poslední den ráno si v klidu snídám
chléb s paštikou a popíjím ovocný čaj,
když vtom slyším hlásič. V první chvíli
váhám, jestli je to můj prut, ale i tak
vyskakuji z křesla jako by mi šlo o život,
chleba i čaj letí a já zasekávám svůj
prut.
„Dědo!!! Mám ho!“ křičím. „V klidu,
ať ji nevypneš.“ Po dvou hodinách se
ryba
konečně
vzdala.
Měla
neuvěřitelných 21 kg. Jak jsem ji pustil,
tak jsem si sedl do židle a děda říká:
„Nesedej, musíme balit!“

Patrik, 5.B

Moje prázdniny
O prázdninách jsem byl na
fotbalovém kempu. Počasí bylo hezké,

Číslo 1/XXI. ročník

7

a proto jsme navštívili blízký bazén
v obci Trnávka. Na táboře jsme každý
den hráli fotbal a vymýšleli různé hry.
Během prázdnin jsme jeli s rodiči na
dovolenou do města Vranov. Ubytování
bylo v chatě u lesa. Chodili jsme na pláž,
kde bylo spoustu atrakcí, nejoblíbenější
byl tobogán, také jsme navštívili hrad
Cornštejn.
Domů jsem se těšil a přijeli jsme
zdraví. Doma na nás čekali babička
s dědou.
Na dovolené se mi líbilo, jel bych
znovu.
Martin, 5. A

Vyprávěl žák 5. třídy...
Na konci prázdnin jsem se těšil, až se
vykoupu v bazénu, ale já jsem tam
uviděl příšeru, která byla škaredá! Ale
pak jsem si uvědomil, že to je moje
mamka, která měla pleťovou masku.

Kreslili žáci 5. A...
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Všeználek
3. B plná skřítků
Z dýní se dá vyrobit spousta
zajímavých věcí—třeba skřítci. Ve 3. B je
děti vyrobily, popsaly a pak je dokonce
nakreslily. Vybrali jsme pro Vás jen
některé, tyto jsou do Sabči, Elenky
a Alberta.

Další dýně u třeťáků
V hodině pracovních činností žáci
3. tříd vyráběli různá zvířátka
a postavičky z dýní. Navázali tak na
Vítání podzimu, kde se dýně také
zdobily. Z jejich krásných výtvorů se
můžete třeba inspirovat příští rok.
Dadi

V hodině PČ jsem vyrobila skřítka
z lesa. Potřebovala jsem dýní, kukuřici,
různé listy, jednu malou dýni a kaštany.
Připevňovala jsem přírodniny tavnou
pistolí a špendlíky. Moc se mi ta práce
líbila a byla to legrace. Vystavili jsme si
dýni do třídy na skříň.

Anička, 3.A
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V hodině PČ jsem vyrobila kočičku
z dýní. Vyrobená zvířátka jsme dali do
třídy. K výrobě jsem používala kaštany,
dýni a květinky. Moc se mi to líbilo.
Simča, 3. A

V hodině PČ jsem vyrobil myšku.
Potřeboval jsem dýni, bobuli, kaštany,
kytku a žaludy. Moc mě to bavilo
a hotové jsme si to vystavili ve třídě.
Ondra, 3. A

V hodině PČ jsem vyrobil skřítka
z šípků, žaludů, větviček, kaštanů, dýně
a špendlíků. Práce se mi líbila a bavila
mě. Hotová zvířátka jsme si vystavili na
skříň ve třídě.

Lukáš, 3. A

V hodině PČ jsem vyrobil myšku
Toma. Z černého rybízu a kaštanů
a větviček. Nakonec jsem udělal oči
z žaludů. Práce se mi moc líbila.

Michal, 3. A

Tlapka
Ahoj, já jsem Kikki Wolf a toto je
nová rubrika Tlapka. Najdeš tady různá
zajímavá fakta o zvířatech z
celého světa. S rubrikou mi
budou pomáhat Black Wolf a
NaMe, hned v příštím čísle tu
budeme mít první zvíře. Takže
pokud máš rád zvířata a chceš

se o nich něco dozvědět, Tlapka je
přímo pro tebe. Jestli chceš vybrat zvíře,
o kterém příští článek bude, napiš
to zvíře na papírek a hoď mi to
do skříňky číslo 97 nebo do
schránky Dušana ve vestibulu.
Díky!

Kikki Wolf
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Události a komentáře
Den v přírodě
Ahoj, teď vám povím o Dni v přírodě,
který se uskutečnil na začátku září s tím,
že jsme šli my šesťáci a sedmáci do
Brušperka na náměstí a tam jsme měli
rozchod a takový malý a celkem lehký
test.
Když jsme šli zpátky, tak nám bylo
řečeno, že půjdeme na návštěvu k paní
učitelce Dlouhé. Kdo to neví, tak paní

učitelka je takový menší zoolog. Má
totiž opravdu hodně zvířátek, např.
pávy, slepice a králíky. Ovšem ještě
předtím, než jsme vkročili na pozemek
paní učitelky, tak Verča a Natka
v příkopě objevily ježka. Musíme uznat,
že paní učitelka má opravdu nádhernou
zahradu.
To bude asi všechno a my se
uvidíme u dalšího článku. Ahoj!
#Iva

Projektový den
Češi a Slováci – to je prostě
dokonalá kombinace! Dne 13.
9. k nám přijeli Slováci
z Rakové. První dvě hodiny jsme
se učili, ale jakmile zazvonilo,
shrnula jsem věci do batohu a
už jsem běžela dolů po
schodech – pokud se to během
dalo nazvat. Šli jsme do jídelny,
kde jsme čekali na Slováky. Ostatní měli
zřejmě problém odtrhnout oči od
mobilů, které jsme měli na chvíli
dovolené. Adam pustil znělku prasátka
Pepy a všichni se tomu smáli. Po krátké
řeči jsme vyrazili k zámku. Když jsme
k němu došli, vydali jsme se dovnitř
a byla tam nová dotyková tabule. Pan
Janošek a pan učitel Chvostek nám
tabuli ukázali, a pak nám vysvětlili, kam
půjdeme. Vydali jsme se na cestu

směrem k rybníku, pak k pekárně a ke
kostelu. Cestou jsme načítali QR kódy
s otázkami a skončili u pošty. Pak jsme
šli přes Ondřejnici, kde bylo před
mostem roztomilé koťátko, a cestou
zpátky k Mařce. Pak jsme vyrazili na
oběd do školy, kde se Natce udělalo
špatně (ne kvůli oběda) a šla domů. Po
dobrém obědě jsme jeli autobusem na
Hukvaldy. Šli jsme i kolem lišky
Bystroušky, které všichni hladili ocas. Po
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stoupání do kopce a dlouhém rozhovoru
s mojí novou slovenskou kamarádkou
jsme konečně došli na hrad. Šli jsme na
obhlídku hradu a naše pětičlenná
skupinka prolezla celý hrad jako červ
jablko. Když už jsme se pomalu
přesouvali k východu, chtěli jsme si něco
koupit v suvenýrech. Byly tam nádherné
barevné hranaté svíčky s obrázkem
hradu. Přemýšlela jsem, která by se nám
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hodila do obýváku, a došla k závěru, že
to bude zelená nebo oranžová. Jenže
kterou? Obě byly super - tak jsem vzala
obě. V autobuse jsme dostali svačinu
a dojeli zpátky domů. Po dojezdu jsme
se museli rozloučit a já jsem ještě
dlouho
mávala
za
odjíždějícím
autobusem.
Text a ilustrace: Black Wolf

Velká cena malých
zoologů
Dne 11. 9. 2019 se jelo do ostravské
ZOO bojovat o Velkou cenu malých
zoologů. Žáci, kteří postoupili do finále,
byli: Patrik Tyleček, Hynek Bohač, Petra
Helerová, Štěpán Šrámek, Petr Novák,
Matouš Novobilský a Matouš Filgas s
týmem Krvelační aligátoři.
O dva týdny později pak ve finále
vybojovali krásné 3. místo.
Děkujeme za reprezentaci školy a doufáme, že se vám příště zase bude dařit.

Aďa

12

Dušanovy zápisky

Události a komentáře
Vítání podzimu
Každý rok se koná Vítání
podzimu, už se mi ale stýská po
stezce odvahy. Ale letos měli
deváťáci
super
vystoupení,
dělaly se krásné dýně, hrály se
hry a hlavně tam bylo dobré
občerstvení. Určitě každý z vás,
kdo byl na Vítaní podzimu, si
udělal krásnou pestrou dýni
z přírodních plodů. Tuhle akci
jsem si hodně užil, udělal jsem si
s kluky krásnou pirátskou dýni.
Bohužel jsem nevyhrál. Snad jste
si taky užili Halloween nebo
Dušičky.

MATTHEW
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Adaptační kurz
Čus, já jsem #Iva a v tomto článku se
budu věnovat našemu adaptačnímu
kurzu. Takže pro ujasnění: adapťáku
jsme se zúčastnili my, žáci 6. třídy.
A kdy? Před přibližně měsícem. Kde? Ve
Spálovském mlýně, který se nachází ve
Spálově. Byli jsme tam celkem 3 dny.
Když jsme přijeli, tak nás čekalo (jak pro
koho) milé překvapení, a to takové, že
tam byly dvě kočičky, nebo spíš koťátka.
Jedno bylo krásně flekaté a druhé
hnědočerné.
Počasí nám vyšlo opravdu nádherné
. Jak byste možná předpokládali, náš
adaptační kurz byl přeplněný hrami .
Opravdu nejlepší bylo, jak nám kluci
chtěli udělat „kanadu“ a celé se jim to
zvoralo, a to proto, že jsme místo
chatek, jak tomu bylo původně, byli
přesunutí do takové boudy. A v ní byla
taková ta „mobilní světla“, která se
sama rozsvítí, takže je prozradila.

Celý adapťák strašně rychle utekl
a (skoro) všichni jsme si ho užili. Mějte
se moc krásně a u další rubriky zase
ahoj!

#Iva

14

Dušanovy zápisky

Události a komentáře
Začátek stavby nového
školního hřiště
Ano, spousty žáků se na tento
moment těšily. Píše se 27. září a ve
14 hodin a 30 minut přijíždí první
bagr, který ihned po příjezdu dvou
velkých
náklaďáků
začíná
s přípravou příjezdové cesty.
Začíná stavba nového školního
hřiště…
Co bude toto nové hřiště
obsahovat? To se nechte překvapit již
v příštím čísle! Ptáte se proč? Protože
na to existuje mnoho důvodů. Takže
neváhejte zakoupit druhé číslo.
Zároveň to bude pro vás předvánoční
dáreček.

HoBo

Informace z parlamentu
Zdravíme Vás z nové rubriky
„Informace z parlamentu“. Budeme vás
seznamovat s tím, na čem jsme se ve
školním parlamentu dohodli. Dnes to
bude z první schůze, která se konala
27. září 2019.
Jeden z prvních návrhů bylo „spaní
ve škole“. Tento návrh se již od začátku
jevil jako nesplnitelný. Jeden z důvodů,
ze kterých byl návrh zamítnut, byl ten,
že by paní učitelky a páni učitelé museli

zůstat ve škole na dozor i přes noc.
Druhý důvod je, že pan školník
pravidelně zakódovává budovu školy,
aby se spustil alarm, kdyby se v budově
nacházel zloděj. Tudíž byl návrh
ZAMÍTNUT.
Teď trošku lepší návrh. Ping–
pongový turnaj se jevil již od začátku
jako dosažitelný. Když jsme toto
navrhli, tak se paní zástupkyni rozzářily
oči radostí, pousmála se a řekla, že

Číslo 1/XXI. ročník

návrh sdělí učitelům tělesné výchovy.
Někdy časem se tím pádem můžeme
v rámci školy dočkat i ping–pongového
turnaje. Návrh byl PŘIJAT.
A teď měla paní zástupkyně
informaci pro nás. Kdo přijde po prvním
zvonění, má poznámku, zapíše se do
sešitu u vrátnice a podepíše se! Proto si
na to dávejte pozor!
Zároveň nám sdělila, že každý, kdo si
přijde půjčit klíč od skříňky (který
zapomněl), tak buďto půjde přímo
s panem školníkem či někým z vrátnice,
nebo druhý způsob, že se zapíše, kdo si
klíček půjčil a podepíše se do sešitu,
který bude u vrátnice. Předejdeme tak
tomu, že dostanete univerzální klíč
a dostanete se tak do jiné skříňky,
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kterou nevlastníte.
Interaktivní tabule, toto bylo další
z témat. Paní zástupkyně nás
informovala, že by se časem (po dobu
několika let) měla do každé třídy dosadit
interaktivní tabule. Z finančních důvodů
je to možné jen jednou do roka.
Další návrhy, které byly zamítnuty
a nebyly tak moc důležité. Jeden z nich
byl výběr ze dvou jídel. Toto bylo
z nejmenovaných důvodů ZAMÍTNUTO.
Z dalších návrhů byla na programu
obnova bufetu. Toto bylo řečeno jako
nereálné z důvodu pamlskové vyhlášky.
Návrh byl taktéž ZAMÍTNUT.
Další informace z parlamentu budou
zase příště!

HoBo a JaKo

Rubrika pro knihomoly
Ještě jednou ahoj. Ujala jsem se
Rubriky pro knihomoly, protože knížky
jsou něco, bez čeho bych asi nepřežila.
Dneska bych vám ráda představila jednu
z mých nejoblíbenějších knížek s názvem
Dopisy ztraceným.
Kniha vypráví o 17leté Juliet
Youngové, které cestou
z letiště zemřela matka
při autonehodě. Juliet
je z toho psychicky
na dně a jediný
způsob, jak se
s tím dokáže
vyrovnat,
je
ten, že jí píše

dopisy a nechává je u jejího hrobu.
Declan Murphy je člověk, kterému je
lepší se vyhnout. Je chladný, agresivní
a všechno je mu na první pohled
ukradené. Kdybyste ale nahlédli pod
tuto masku, našli byste chlapce, který
toho
hodně
ztratil
a snaží se prostě jen
vyjít střední. Co se
ale stane, když
jednou odepíše na
dopis ležící na
náhrobku pro něj
neznámé
fotografky?
Dadi
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Sbal se...
… na Berounsko
Prázdniny už sice skončily, ale
neznamená, že si nemůžete zajet
výlet nebo si alespoň nějakou cestu
příští prázdniny naplánovat. Dneska
bude o Berouně a blízkém okolí.

to
na
na
to

První zajímavé místo, na které byste
neměli zapomenout, jsou Koněpruské
jeskyně. Ty leží nedaleko hradů
Křivoklát a Karlštejn, asi 7 km od
Berouna. Přístupné jsou od roku 1959,
prohlídka Vám zabere asi hodinu
a ujdete při ní 620 metrů. Můžete si
prohlédnout
krásnou
krápníkovou
výzdobu. Průvodce vám ukáže nálezy
kostí a zubů zvířat staré asi 1,5 milionu
let. Důkazem toho, že se o jeskyních
vědělo
už
dříve,
jsou
zbytky
penězokazecké dílny a také si
nezapomeňte prohlédnout lom Čertovy
schody, který je hned naproti.

Z Koněpruských jeskyní se můžete
vydat na hrad Křivoklát. Ten má oproti

Karlštejnu výhodu, že není na takovém
kopci, ale prohlídka je také zajímavá.
Začnete ve sklepě a v hladomorně
a postupně se dostanete do velké
kruhové věže, ze které je krásný výhled
na široké okolí. A nemusíte se bát, na
nádvoří hradu je výborná zámecká
cukrárna, do které si můžete zajít po
prohlídce. Prohlídka trvá zhruba hodinu
a půl.

A když už jste na Berounsku, nesmíte
opomenout náš nejslavnější hrad
Karlštejn. Abyste se vyhnuli dlouhým
frontám u pokladen, je lepší si
vstupenky na jeden nebo více ze
4 okruhů koupit předem přes internet.
A protože cestou ke Karlštejnu musíte
zdolat velký kopec, vyrazte nahoru
s předstihem. Z hradu je opět krásný
výhled na okolí. Vybrat si můžete ze čtyř
typů prohlídek, od prohlídky „hradeb“
až po prohlídku velké věže s prohlídkou
kaple Svatého kříže. Cestou dolů se
můžete stavit v jedné z mnoha
restaurací, abyste náhodou neumřeli
hladem .
Tex a foto: HoBo

Číslo 1/XXI. ročník
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Výlet na Pustevny
Jednoho dne jsme se rozhodli jet na
Pustevny. Já jsem si přála na Stezku
v oblacích. Vstup stál sice majlant, ale
přesto mě tam taťka vzal. Následující
den jsme vyrazili na cestu. Jeli jsme asi
1 – 2 hodiny. Ani jsem se nenadála a byli
jsme na místě. Za hodinu jsme byli
nahoře. Procházeli jsme se v korunách
stromů. Byl to báječný zážitek. Po
10 minutách jsme měli přejít houpací
most, který byl fakt dlouhý. Divím se, že
nikdo nedostal závratě nebo mořskou
nemoc. Úspěšně jsme přešli houpací
most a za chvíli jsme se blížili ke konci.
Za asi 15 minut jsme byli úplně nahoře.
Byla to opravdu veliká výška. Když jsem

fotila přes okraj zábradlí, tak jsem se
bála, že mi telefon spadne dolů, byli
jsme ve výšce asi 150 m. Trochu mě
mrazilo z toho, že konec mostu byl celý
prosklený. Jeden pán se tam fotil a
zrovna v tu chvíli foukl silný vítr a tomu
pánovi uletěla kšiltovka dolů. Já jsem se
musela držet, abych nebuchla smíchy.
Ani ne za 5 minut přišel slabý déšť.
A tak jsme se rozhodli jít raději k autu.
Dole jsme byli co by dup, ale jakmile
jsme sjeli autem dolů, tak začal strašně
obrovský liják, ale domů jsme dojeli
úplně v pořádku.
NaMe

Sportovní novinky
Nečekaná výhra České
republiky nad Anglií
Česká reprezentace ve fotbale
překvapila jak Čechy, tak i Angličany.
Šokovala nečekanou výhrou nad Anglií
2:1. Zápas začal ve prospěch Anglie,
když Kane v 5. minutě vstřelil gól, ale
moc dlouho se neradovali, protože v 8.
minutě vstřelil gól Brabec. A bylo
vyrovnáno. Ke konci zápasu česká
reprezentace vstřelila další gól. Radosti
střelce gólu Ondráška v 85. minutě byly
neuvěřitelné. Česká republika díky
tomuto gólu vyhrála a kvalifikovala se
na mistrovství Evropy.
FMJ

Mistrovství světa v ragby
Víte, co je to ragby? Pokud ne, tak
tento článek je pro vás.
Ragby je míčový sport, který se
rozšířil v 19. století v Anglii. A je třeba
dodat, že to je rizikový sport. Hra
spočívá v tom, že je 15 hráčů, kteří se
snaží míč dostat na soupeřův konec
hřiště a položit ho tam. Nesmí se
nahrávat dopředu, jedině nohou.
Proč jsem si tohle téma vybral?
Je to zajímavý sport, nedávno běžel
v televizi a já se na něj s chutí díval.
Informace: MS v ragby se konalo
v Japonsku od 21. září do 2. listopadu
2019.
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Zúčastněné týmy: Japonsko, Irsko,
Skotsko, Rusko, Samoa, Nový Zéland,
Jihoafrická republika, Itálie, Kanada,
Anglie, Francie, Argentina, USA,
Austrálie, Uruguay, Fidži, Wales,
Gruzie, Tonga a Namibie
Skupinu A vyhrálo Japonsko, skupinu
B Nový Zéland, skupinu C Anglie a skupinu
D Wales.
Turnaj vyhrála JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA.

Dušanovy zápisky

Text: FMJ
Ilustrace: Domis, 6. třída

Anime
Code: Realize
Ahoj, je tu zase další školní rok a s ním plno stresu a útrap s učením,
s písemkami, s úkoly a tak dál a tak dál. No jak už asi víte, minulý rok jsem psala
o anime a rozhodla jsem se v tom pokračovat. Ale teď dost o mně.
Tentokrát vám chci představit anime
Code: Realize. Toto anime mě opravdu
zaujalo. Tento příběh se odehrává
v Anglii v době páry. Cardia je
označována za monstrum kvůli jedu,
který jí koluje v těle. Tento jed, který
se nazývá horologium, je tak silný, že
Cardia musí nosit speciální oblečení,
protože její kůže dovede roztavit
jakýkoliv povrch včetně lidského těla.
O tento jed se začne až příliš zajímat
královna Viktorie a Cardia musí
uprchnout. V tom jí pomůže Arséne
Lupin, zloděj gentleman, jak si říká,
a jeho přátelé. Postupem času se k nim
přidává víc lidí a Cardia odhaluje
hroznou pravdu jak o sobě, tak i o své
rodině. Jaké, to se dozvíte v anime.
Dadi

Číslo 1/XXI. ročník
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Drby a brebty
Nejmenovaná holka ze 7. třídy
napsala v anketě ve slohu místo
cereálie „cercálie“.
Dušan komentuje: „Někdy se ta
písmenka popřehází, ani nevíte jak,
že? Aspoň se pak můžeme zasmát.“
Dvě holky z 8. třídy kouřily
elektronické cigarety.
Dušan komentuje: „Asi jim ještě
nedochází, jak moc je to škodlivé
a nebezpečné. A hlavně to není vůbec
in.“
Paní učitelka Dlouhá řekla jednomu
žákovi: ,,Nedělej si ze mě kozy‘‘.
Dušan komentuje: „No s vámi je to
totiž těžké, pořád byste si jen
vymýšleli, já vás znám.“
Žák z 8. třídy řekl při zkoušení, že
v Austrálii se pěstuje cukrová vata.
Dušan komentuje: „Tu pěstují i na
našich poutích a slavnostech!“
Paní učitelka Dlouhá krade fixy!
Dušan komentuje: „A komu? Vsadím
se, že to bylo omylem, tak jí to
promiňte…“
Paní učitelka Hermanová v hodině
ruštiny mluvila anglicky!
Dušan komentuje: „A rozuměli jste jí
nebo ne?“
V 5. B říkají Nikole ze 7. třídy Míno.
Dušan komentuje: „Chudák Nikol,
žluté vlasy by jí neslušely.“

Paní učitelky si
popletly třídy,
paní učitelka
Chvostková
přišla do 5. B a
děcka
byla
zmatená,
protože měli mít paní učitelku Němcovou.
Patrick to paní učitelce řekl.
Dušan komentuje: „Ještě že tak, abyste
pak neprobírali učivo jiného ročníku!“
Paní učitelka Dlouhá vzala místo fixu na
interaktivní tabuli normální fix a začala
s ním psát po té tabuli.
Dušan komentuje: „Ajajaj, snad se to dalo
smazat. Chybička se vloudí…“
Žák z 8. třídy řekl náhodně kolemjdoucí
paní—paní učitelko.
Dušan komentuje: „Tak to musela být
pěkně vtipná situace, a co ta paní na to?
Neoznámkovala ho za ten pozdrav? “
Jedna holka ze 7. třídy učinila nový rekord
v jezení lososových nugetek. Snědla jich
celkem 14!
Dušan komentuje: „No to se podívejme,
kde jich tolik vzala? Asi má hodně
kamarádů, co nugetky nejí… Doufám, že
tento rekord už nikdo nepřekročí, jinak by
prasknul!“
V 9. třídě prý stará láska nerezaví.
Dušan komentuje: „Někdo se k sobě
vrátil? Ale co, ať se mají rádi, my jim to
přejeme.“
Piggy a celá redakce
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Křižovka

Redakční rada
Najzarová Dominika - Dadi
Slaná Veronika - Black Wolf
Mertová Natálie - NaMe
Bohoněk Jan - HoBo
Veselá Nela - Pomy01

Koval Vojtěch - JaKo
Janošec Filip - FMJ
Čeřenská Eliška - Kikki Wolf
Štegnerová Natálie - Summer
Otáhal Oliver - Olík

Jančák Adam - Adm
Bartoš Matěj - Mtj
Skurňová Ivana - #Iva
Zahrádková Johana - Pigy
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