


HÁDANKY

• Víte, co dělá yety, když nestojí? 
(Sedí.)

• Víš, proč nemůže mít dort děti?
(Protože má rozšlehaná vajíčka.) 

• Je to žluté a běží to v půl sedmé?
(Simpsonovi.)

• Běží vám doma lednička?
(Tak si ji chyťte!)

• Jaký je rozdíl mezi mrazem a traktorem?
(Když ti po zádech přejede mráz, dá se to 
vydržet.)

• Taťka a syn hrabou na zahradě listí. 
Taťka shrabe 7 kupek listí a syn 3 kupky 
listí. Když to shrabou dohromady, kolik to 
bude kupek?
(Jedna kupa listí.)

• Maminka koupí tři jablka v košíčku a chce 
je rozdělit třem dcerám, ale ještě jedno jablko musí zůstat 
v tom košíčku. Jak to udělá?
(Té jedné dceři dá to jablko i s tím košíčkem.)

• Je to červené a kazí to zuby. Co je to?
(Cihla.)

Polášková Michaela, 7. A,
Vavřiníková Denisa, 7. A
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Ahoj

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu plné zajímavých 
článků a informací. Hezké počteníčko! 

Důležitá data v kalendáři:

3. 3. Den boje spisovatelů za mír
6. 3. Den jodu
8. 3. Mezinárodní den žen 
10. 3. Světový den ledvin

Světový den Tibetu
12. 3. Přijetí ČR do NATO

Týden mozku
21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku

Světový den poezie
24. 3. Den Horské služby v ČR
26. 3. Hodina Země
27. 3. Mezinárodní den divadla
28. 3. Den učitelů

Světový den Tibetu

10. března se slaví Světový den Tibetu, kdy po celém světě vlají 
tibetské vlajky,  dochází  k protestům i  prezentacím tibetské kultury. 
Lidé všemi těmito způsoby poukazují na nesvobodu Tibetu a porušování 
základních lidských práv v této zemi. 

10. března roku 1959 vypuklo ve Lhase rozsáhlé povstání proti 
okupaci země Číňany, které bylo vyvrcholením stupňujících se nepokojů 

vyvolaných  postupem  čínské  správy  po  obsazení 
Tibetu  v  letech  1950–1951.  Povstání  bylo  pro 
Tibeťany katastrofou,  téměř sto tisíc lidí  zemřelo  
a desetitisíce dalších, včetně dalajlámy, uprchlo. 
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ANKETA O ŠKOLE
  (Ptáme se 7. tříd)

1. Jaký je váš oblíbený/á učitel/učitelka? 

7. A – Naším oblíbeným učitelem je pan učitel Navrátil.
7. B – Naše třídní učitelka paní Blažková.
7. C – Pan učitel Pavela.
7. D – U nás je oblíbený pan učitel Zábranský.

2. Jaké jsou vaše oblíbené předměty?

7. A – Máme rádi přírodopis a výtvarnou výchovu.
7. B – Matematika a dějepis.
7. C – Líbí se nám výchova ke zdraví a tělocvik.
7. D – Výtvarná výchova a tělocvik.

3. Které dny v týdnu máte rádi?

7. A – Líbí se nám pátek a úterý.
7. B – Nejlepšími dny jsou pátek a středa.
7. C – Pátek a středa.
7. D – Našimi oblíbenými dny jsou pátek 

                     a úterý. 

4. Která jídla ze školní jídelny vám chutnají nejvíce?

7. A – Vždy si pochutnáme na špagetách.
7. B. – Řízek a svíčková.
7. C – Máme rádi řízek a boloňské špagety.
7. D – Chutná nám rajská omáčka a čočka.

Bednářová Veronika, 7. C
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HOROSKOPY

Nový protějšek se náhle chová rezervovaně. Možná si jen není jistý, 
zda opětujete jeho city. Zbavte ho pochybností.

Nezadaní mají dilema. V ohnisku jejich zájmu se ocitnou hned dvě 
zajímavé osoby najednou. Zkuste vyslechnout také rozum.

Budete  se  velice  snadno  seznamovat.  Během chvíle  vycítíte,  čím 
druhého zaujmout, a zanecháte tak bezvadný první dojem.

Máte  pocit,  že  vámi  chce  partner  manipulovat.  Ale  nejspíš  jste 
jenom vztahovační. Už dávno ví, že vy se přece nedáte.

 
Víte,  jak  lehce  lze  partnerovi  zatajit  nepohodlné  skutečnosti. 
Napadne vás dotěrná myšlenka, co když si tak počíná i on?

I  když  je  vaše známost  nová,  už  teď vám partner  ve  všem radí. 
Vybojujte si životní prostor, nebo budete později litovat.

Váš  esprit  se  přelije  i  do  milostné  oblasti.  Po  práci  nepadnete 
vysílením, ale budou vás lákat příjemnější aktivity.

 Hlídejte si poměr mezi chválou a kritikou vůči partnerovi. Má to být 
maximálně půl na půl. Souhlasí to? Tak výborně!
 Náhlý problém vám pomůže vyřešit někdo, od koho byste to ani ve snu 
nečekali. Od základů to změní váš pohled na něj.
Kamarád, kterého zasáhla krize, by potřeboval vaši podporu. Chtěl by 
jenom od někoho slyšet, že bude zase lépe.
Máte  šanci  užít  si  chvilky  jako  z  romantické  literatury.  Nezadaní 
mohou zapůsobit velkými gesty, jako je zaslání květin.

Vaše bujná fantazie jede na plné obrátky. V zájmu svého duševního 
zdraví byste ji měli krotit. Uvidíte, co přinese čas.

 Sikora Tomáš, 7. A
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SPORT

Tiger Woods se vrací na green

Bývalý  nejlepší  golfista 
světa  Tiger  Woods  je  opět  ve 
formě.  Na  turnaji  Honda  Classic 
obsadil  dělené  druhé  místo  za 
novou světovou  jedničkou,  kterou 
se  stal  Severní  Ir  Rory McIlroy. 
Woods  zaujal  především  svým 
finálovým kolem,  které  bylo  jeho 
nejlepším v kariéře.

Vítěz  čtrnácti  majorů 
obešel čtvrté kolo se skóre 62, což je deset pod par. (Par je teoretický 
počet ran,  na  který  by  zkušený golfista  měl  jamku zahrát.)  Hřiště  
v Palm Beach Gardens je přitom považováno za jedno z nejtěžších.

Příští  týden  se  to 
fenomenálnímu  golfistovi 
může  povést  na  Cadillac 
Championship,  ale  mnohem 
důležitější  pro  něj  bude 
dubnové Masters na hřišti  
v Augustě.  

Turnaj  Honda 
Classic  rozhodl  i  o  nové 
golfové  světové  jedničce. 

Po  čtyřiceti  týdnech  uvolnil  trůn  Angličan  Luke  Donald,  kterého 
vystřídal  vítěz  Rory  McIlroy.  Severní  Ir  je  ve  22  letech  druhým 
nejmladším hráčem v historii,  který na tento post dosáhl.  Mladší byl 
pouze Tiger Woods. 
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ZVĚŘINEC
 Kůň domácí

Všechna současná plemena koní mají původ 
v divokém koni, který kdysi obýval Evropu a Asii. 
Z  tohoto  jediného  druhu  byla  během  století 
vypěstována 

řada  různých  plemen.  Rozmanité 
vlastnosti  těchto  plemen  jsou 
výsledkem cílevědomého křížení. 

Kůň  arabský  je  jedno  
z  nejslavnějších  plemen.  Každé 
plemeno  bylo  vytvořeno  proto,  aby 
splnilo  nějaký  účel.  Plemena,  jež 
označujeme  jako  pracovní,  tažná  či 
chladnokrevná, jsou potomky „velkých" 
koní.  Lehcí  koně,  zvaní  též  jezdečtí  nebo  teplokrevní,  byli  nejprve 
kříženi na rychlost.

Plemena koní jsou: 
Anglický plnokrevník, 
americký klusák,
Hackney, Clydesdale, 
suffolkský kůň, 
Percheron, 
belgický kůň, 
Lipicán, 
Převalského 
a Appaloosa .

Kůň 
Převalského 

Hradilová 
Denisa, 8. C
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MÓDA

Jelikož se teď všichni chystají na 
hory a sedmáci  jedou na lyžařský výcvik, 
máme  zde  pro  vás  zimní  trendy,  abyste 
vypadali na svahu IN.  Tady je pár rad:

Konečně sníh, tak hurá na hory! Co 
si vezmu na sebe?! No přece teplou bundu, 
kalhoty,  čepici,  rukavice...  Ale  náš  cíl  je 
oblečení  nejen  praktické,  ale  i  sexy. 
Chcete být hvězdou sjezdovky, ne?! 

Frčí  vypasované  bundy  a  úzké 
kalhoty  s  kapsami.  Snowboarďákům  to  tradičně  sekne  ve  velké 
sportovní bundě, širokých kalhotách a nesmí chybět co nejbláznivější 

čepice. 
Vedou odstíny ledově modré, zelené, dále 

zajímavé a  netradiční  vzory.  Hitem jsou lyže  
a  snowboardy  sladěné  s  oblečením  
a  doplňky.  V  každém  případě  se  vám  vyplatí 
investovat  do  kvalitního  oblečení,  vybavení  
i  doplňků  -  ať  už  na  lyže  nebo  snowboard. 
Takové 
oblečení  vám 
vydrží  mnoho 
sezon.  Bude 
vypadat  dobře 
a  především  si 

zachová svou funkčnost. Malý tip pro 
vaši  peněženku  -  nakupujte 
v outletech.

Machálková Adéla, 7. A
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KAM ZA KULTUROU V UHERSKÉM HRADIŠTI

Co bude v     divadle:  

• Kalibův zločin
• Oskar a růžová paní
• Dům Bernardy Alby
• 1 + 2 = 6 (Jeden a dvě je šest)
• Daskabáty hříšná ves aneb 

Zapomenutý čert
• Konkurz podle Grönholma
• Penzion pro svobodné pány

Co bude v     kině:  

• Železná lady
• Signál
• 3D Kocour v botách
• Čtyři slunce
• 3D Šmoulové
• 3D John Carter: Mezi dvěma světy
• Probudím se včera
• Miláček
• 3D Hněv Titánů

Signál
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá 

od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája a Filos. Přijeli prý 
proto,  aby  vyhledali  nejlepší  místo  pro  instalaci  nového  mobilního 
vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště 
když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na 
kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a to 
s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem otázkou, 
zda Filos  s Kájou budou schopni  naplnit  očekávání,  do nich vkládaná. 
Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají.
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HITPARÁDA
Top 10 nejhranějších písní v rádiích

1. DeFuckTo ft. Misha – Pri mne stoj
2. Darwin – Svítání
3. Markéta Konvičková – Smutná
4. Reago ft. Christina Delaney – Ty a já
5. Michael Teló – Ai se eu te pero
6. Labyrinth ft. Tinie Tempa – Earthquake
7. Far East Movement ft. Justin Bieber – Live My Life
8. Subflava – Za branou
9. Emeli Sandé – Next To Me
10. Nicole Scherzinger – Try With Me 

DeFuckTo ft. Misha – Pri mne stoj

Nemožem bez teba dýchat.
Pravda je, že bez teba nevládzem byť.
Asi sa zrútim, keď zjistím, že tu chýbáš.
Bez teba nedokážem žiť.

Ty dobře víš, jakou pro vás máme slabost.
Kvůli vám uděláme kdejakou blbost. 
Na vaše dobývání existuje závislost.
I drsný pes chce svoji šťavnatou kost.
Mít váš zájem nikdy nebylo bez boje.
Hrajeme si na romantiky nebo playboye.
Často máme jiné názory a postoje,
ale každý chlap něžné pohlaví zbožňuje.
Jste každá jiná, je těžké vás pochopit
a ještě těžší je tu ideální objevit.
Znáte naše touhy, dokážete je naplnit.
Kvůli vám jsme dokonce ochotní se oženit.
Přidáváte do naší hry další levely. 
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A pak ty bonusy sbíráme spolu v posteli.
Mistryně taktiky, královny proměny
umíte nás opít, i když nalíváte Birelly.
Víte, jak potrápit, když vás jdeme lovit.
To je příroda, hormony nejdou zastavit.
Nedokážeme si představit vás nemít.
Jste ta druhá polovina, bez vás se nedá žít.

Nemožem bez teba dýchat.
Pravda je, že bez teba nevládzem byť.
Myslím, že sa zrútim, keď zjistím, že tu chýbáš.
Bez teba nedokážem žiť.

Moj, tak stále pri mne stoj, 
dvíhaj ma, nech dýchám vzduch, čo tvojmi plucami prechádzá tiž.
Stoj, je mi jasné, že ti chýbám. 
Strach sa vo mně skrývá.
Bojuj to, nevzdáš to, ....

Ty dobře víš, bez vás bysme byli ztracení.
Dáváte nám do života vzrušení.
Někdy je to peklo, ale v tak božském balení.
Díky vám líbáme jak smyslů zbavení.
Není to lehké, jste z jiné planety.
Máme rádi jiné filmy, vtipy a jiné tapety.
Občas to jiskří a vzniká napětí.
Ale pak se rádi usmiřujeme a děláme děti.
Nikdy to nebude dokonalé, to víte. 
Jsme šťastní, když se najíme a vy, když si nakoupíte.
Ale víme, o čem sníte.
Umíme dělat ty věci, co se vám líbí a které oceníte.
Holky, slečny, paní, mladé, zralé,
máme vás pod kůží a následky jsou trvalé.
Štíhlé, baculaté, velké, malé, 
vždycky jste pro některého z nás úplně dokonalé
a dobře víte, že máte svoje zbraně.
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Když to pod trikem vypadá pěkně nadýchaně.
Vaše nohy, boky, rty, pozor na ně.
Nemáme obranu, jdete na nás rafinovaně.

Viem, že pre mna slabost máš.
Cítím tu závislost a
(I'm feelin')je prudký a dážď.
Cítím, keď dýcháš tu vedle mna.

Moj, tak stále pri mne stoj. 
Dvíhaj ma, nech dýchám vzduch, čo tvojmi 
plucami prechádzá tiž.
Stoj, je mi jasné, že ti chýbám. 
Strach sa vo mně skrývá.
Bojuj to, nevzdáš to, ....

OPTICKÉ KLAMY

Žena nebo saxofonista? Králík nebo kachna?

Sikora Tomáš, 7. A
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BULVÁR
Bartošová je nemocná, ale tentokrát je to už vážné!

Iveta Bartošová je v nemocnicích jako 
doma, buď leží na psychiatrii,  nebo kolabuje 
při  nočních  pádech  na  lampu.  Její  poslední 
výlet  do  špitálu  ale  odhalil,  že  zpěvačka  má 
vzácnou  poruchu  krvetvorby  a  hrozí  jí 
mrtvice. Když  si  Iveta  Bartošová  nedávno 
poležela v nemocnici kvůli svému pádu na noční 
lampičku, možná jí to bylo jenom ku prospěchu 
věci.  V  nemocnici,  kde zpěvačku hospitalizo-
vali,  se  totiž přišlo na  to,  že Bartošová trpí 
vzácnou poruchou krvetvorby a zřejmě to je 
ten důvod, proč se jí udělá obrovská modřina 
pokaždé, když na ni sedne moucha.

Na Twitteru a Wikipedii pohřbili Mr. Beana

Sociální  sítě  a  internetové 
databáze nebo encyklopedie jsou dnes 
už  velmi  silnou  hybnou  silou.  Některé 
novinky  nebo  zprávy  se  tam  objevují 
dokonce  jako  první.  Vzhledem k tomu, 
že veškerý obsah na těchto stránkách 
spravují  sami  uživatelé,  často  se  na 
nich ale objeví i pořádná kachna. Obětí 

jednoho takového výmyslu se teď stal představitel Mr. Beana, britský 
herec  Rowan  Atkinson  (57).  Neprávem  ho  pohřbili  na  mikroblogu 
Twitter. 

Polášková Michaela, 7. A,
Vavřiníková Denisa, 7. A
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TEST Twilight
Jak moc znáš upíry?

1. Jak se jmenují dvě hlavní postavy (pravým jménem)?

a) Robert Pattinson, Kristen Stewart
b) Robert Rasion, Kristen Stevene
c) Ralf Parton, Kristan Sttew 

2. Jak se jmenují filmoví rodiče 
    Edwarda?

a) Cumellovi
b) Cullenovi 
c) Calenovi

3. Jak se jmenuje vlkodlačí smečka?

a) Qanettové
b) Qvokové
c) Qvuiletové

4. Ve kterém městě se odehrává děj ságy?
a) Fotnema
b) Forks
c) Fuksel

5. Kolik má Edward upířích roků?

a) 158
b) 930
c) 109

Řešení testu najdete na str. 16.
Bednářová Veronika, 7. C
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KOMIKS

15



VTIPY NA POSLEDNÍ STRANU

• Profesor  zkouší  ze  zoologie:  „Co  je  to  za 
ptáka?" a ukáže ze zakrytého tvora jen nohy. 
„Nevím," odpovídá student. „Tak je to za pět. 
Jak  se  jmenujete?"  konstatuje  profesor. 
Student  si  vyhrne  nohavice:  „Můžete  také 
hádat!"

• Na školním výletě přespává třída přes víkend 
v  tělocvičně.  Učitel  v  pátek  večer  rozmístí 
slečny na jeden konec a chlapce na druhý, uprostřed nakreslí 
čáru  a  říká:  „Za  každé  překročení  této  čáry  účtuji  deset 
korun!"  A  z  davu  chlapců  se  někdo  ozve:  „Můžu  si  koupit 
permanentku?"

• Potká babička malého chlapečka, který mluví strašně 
sprostě, a říká mu: „Chlapečku, ty jsi tak sprostý, až 
mi z toho běhá mráz po zádech!" Chlapeček jí klidně 
odpoví: „Ty  bábo, kdybys slyšela, jak mluví můj fotr, 
tak zmrzneš!"

Kluková Denisa, 8. C

Řešení testu o upírech: 1a, 2b, 3c, 4b, 5c.
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