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Milí čtenáři, chtěli bychom vám poděkovat,že
jste si zakoupili první a doufáme, že ne poslední
číslo letošního školního časopisu. Všichni jsme se
snažili, aby se vám toto číslo líbilo, a věříme, že
tomu tak bude. Tímto bychom vás chtěli pozvat
ke spolupráci na dalším čísle.
Barbora Mocová a Jana Matoušková
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Soutěž
Školní časopis Dvojka vyhlašuje soutěž o
nejlepší zážitek z prázdnin!!!!
Zažil jsi o prázdninách něco nevídaného nebo
neslýchaného? Chtěl by ses o to podělit s čtenáři
našeho časopisu? Neváhej ani
minutu, napiš svůj příběh a dones
ho Janě Matouškové z 9.B. Redakční
rada zážitky vyhodnotí a nejlepší
z nich otiskne v dalším čísle.

Co jsme si pro vás
připravili?












Podzim
Otázky měsíce
Závislost na mobilu?
Nejoblíbenější učitel
Chcete se zasmát?
(výroky slavných, učitelské perličky)
Něco ze světa hudby
Čtenářský koutek
Chystáte se do kina?
Počítačový koutek
Vtipy
Briliantové úlohy
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Podzim
zvyky a pranostiky
 Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
( Já osobně věřím v to hřmění, protože moje
peněženka zeje prázdnotou.)


Když krtek v
listopadu ryje,
budou na
Vánoce létat
komáři.
(Je to malé a
chlupaté a bzučí
to,co to je? …..
komár v kožichu )


Když na
Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to
oznamuje.
Dušičky
Od roku 998 se konají svátky zesnulých 1. a 2.
listopadu. Venkovské, ale i městské hřbitovy byly
v minulosti v katolických oblastech doslova
naplněny kovanými železnými kříži se středovou
schránkou i bez ní. Tyto kříže představují jeden z
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nejvýznamnějších projevů lidového řemeslného
umění. V některých obcích se peklo i zvláštní
pečivo, nazývané "dušičky" pro žebráky,
pocestné a vůbec chudý lid. Dnes se hroby zdobí
květinami, věnci a zapálenými svíčkami.


Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Sv. Martin - 11. listopadu
"Sv. Martin přijíždí na bílém koni". Znamenalo
to první sníh a posvícenskou husu. Sv. Martin
však také vykonal mnoho nejen jako doručitel
posvícení, ale pro křesťanskou kulturu znamená
jednu z největších postav středověké misie.
Známe ho z vyobrazení, jak dává žebrákovi
polovinu svého pláště, což má symbolizovat jeho
dobrotu.



Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok
hodně ovoce.
30. listopad - den sv. Ondřeje
Ondřeje na všech obrazech poznáme podle
toho, že má za sebou nebo u sebe dvě zkřížená
dřevěná břevna (tzv. Ondřejský kříž). Den sv.
Ondřeje je dnem věštebným a čarodějným. Lilo
se olovo, což bylo hádání na ženicha (Ondřej je
patronem nevěst).
Barbora Mocová, 9.B
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Podzim z pohledu 9.B
Podzimní den
Malíř podzim zbarvil opadané listy ze stromů
do neuvěřitelně nádherných barev. Nepříjemný
studený větřík si hraje s opadanými listy a koruny
stromů se pohybují do jeho rytmu. Všechny
listnaté stromy už shodily svůj jarní, listnatý
kabátek. Obří jehličnany ve svém huňatém
kožíšku přečkají zimu, za nimi se krčí školka,
malé vysazené stromky jsou jako malé děti
mohutných jehličnanů. Sluníčko na nás občas
vykoukne, ale většinou ho zakryjí tmavé dešťové
mraky, nebo ho zahalí mlha, která by se dala
krájet.
Ještěže pošmourný podzim za chvíli skončí,
počasí je nahoru dolu, jednou prší a za několik
málo okamžiků se na nás směje podzimní
sluníčko.
Martin Korelus, 9.B
Podzimní odpoledne
Koukám si z okna,vidím jak sluníčko pěkně svítí i
přes blížící se mraky. Tak si říkám: „Proč bych
nešel ven?“ Obléknu si kalhoty, teplou bundu,
nasadím kulicha a hurá ven.
Jakmile otevřu dveře, ovane mě studený vítr,
vletí mi přímo do obličeje, jen tak se zasměje a
mám ho za krkem, než se naděju, už si to ten kluk
větrná pádí dál. Otřepu se a rozhlížím po okolí.
-6-
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Z dálky se na mě usměje papírový drak. Slyším
šustění listí. Pohlédnu na stromy, údivem nevěřím
svým očím, kdo je takhle krásně zbarvil? Malinko
popoběhnu dopředu, rozhlížím se a už ho vidím. To
mistr malíř podzim obchází stromy s barvou a
štětečkem a natírá koruny stromů, sem tam nějaký
ten list shodí, ale ten už popadnou větříky a větříčky
a unáší ho kamsi dodáli, k paprskům svítivého
slunce.
Pohlédnu nahoru v očekávání, že uvidím jasné
slunce. Místo usměvavého sluníčka vidím tmavé
mraky, po okraj naplněné kapkami deště, které co
nevidět přetečou, a nás čeká parádní slejvák.
Na nic nečekám a upaluju domů. Jen za sebou
zavřu dveře, spadávají první krystaly kapek. A jako
by oznamovaly: „Je tady podzim!“
Martin Koubek, 9.B
Podzimní stmívání
Cestou domů pozoruji dění okolo sebe. Město
zahaluje opar z mlhy, který schovává vrcholky
střech jako pod peřinu. Pomalu se stmívá. Lidé
zahalení do teplého oblečení spěchají domů.
Auta ozařují svými reflektory ulici. Jejich kola
rozstřikují vodu z kaluží.
Podzim na nás vrhá pocit smutku. Ten se
snaží zahnat příroda. Větřík si pohrává
s barevnými listy: žluté snad schovaly slunce,
v červených je odraz jablíček, hnědé nás varují
před blátem a před nedokončenou prací na
zahrádce.
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A ty ostatní? Ty třeba volají: „Odletěli ptáci!“
„Dobrý den, zimo!“ „Již přichází tvůj čas dlouhého
odpočinku.“
Karolina Horová, 9.B
Podzimní stmívání
Západ slunce na podzim stojí za to. Velká
žlutá kulička na nebi skrývá své nožičky a ručičky
do červených peřin. Uléhá do své postýlky, ale
když v mém zorném poli zaleze a schová se na
druhé straně peřin, opět vyleze a putuje svou
nekonečnou cestu svitu a vyhřívání lidských
obydlí.
Každý večer povléká své peřiny do nového
zase jinak barevného povlečení. Kolem páté
nebo šesté hodiny, která se snaží utéct a pustit
novou hodinu na trůn, začíná sluníčko zahalovat
naše město do tmy, kterou netvoří nic jiného než
černo pod peřinami. Teď přichází na scénu
vládce noci Měsíc a s ním princezny Hvězdy. Už
mě jenom zajímá, jakou hudbu sluníčko
poslouchá nebo jaký pořad z televize má rádo…?
Tomáš Vojáček, 9.B
Podzimní večer
Jdu po setmělém Kolíně. Světla problikují mezi
domy, jako by se jim chtěly vyhnout, ale tu moc
nemají. Připadá mi, že chodník při každém kroku
heká a naříká. Je celý vrásčitý jako stařeček.
Je taková zima, že se mi dělá pára u úst. Přesto
je tenhle večer něčím zvláštní a tajemný. Krásná
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dáma Noc zkouší různé barevné pozadí pro večerní
divadelní hru. Nejdříve přišla na řadu světle
červená, ale ta je pro tuto hru nevhodná. „Tak co
fialová, ne, ta se také nehodí. Možná tmavě modrá,
ale takhle to dál nejde. Dáme tam černou
s šedivými mraky. Ano, to je teprve krása!“ Všechno
je připraveno, orchestr začíná hrát. Skládá se ze
všech stromů a keřů v okolí. Holé stromy zpívají o
svých ztracených listech, které tak milovaly.
Jehličnany zpívají o pošetilosti listnáčů.
Na scénu vcházejí další herci: Měsíc a spousta
hvězd. Ale jedna je největší a nejkrásnější, právě
s tou Měsíc tančí. Usedám na lavičku, abych se
alespoň ještě chvíli mohla dívat na nebe. Ale čas
kvapí a já už musím jít domů. Snad se s Měsícem,
jeho družkami a krásnou dámou Nocí setkám i zítra.
Anna Dědková, 9.B

Otázky měsíce
Otázky na tělo aneb něco pro nové žáky šestých
tříd.
1. Co tě vedlo, abys šel(a) na tuto školu?
2. Kde si myslíš, že byli lepší učitelé? Na této
škole nebo na té předešlé? A proč?
3. Co by si chtěl(a) změnit na této NAŠÍ milé
škole?
4. Popiš nám tvého oblíbeného učitele. A proč
je to tvůj nejoblíbenější učitel?
-9-
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5. Našel(a) sis tu brzy nové kamarády?
6. Co se ti líbí na této škole?
Poklopová Marie 6.B
1. Matika
2. Tady, protože víc naučí
3. Nevim
4. Ředitelka, no…tak:o)
5. Měla sem je tady…už
6. Všechno
Mužík David 6.B
1. Matika
2. Na týhle, protože tam byli o hodně starší a
hnusnější
3. Lehčí učení, protože je to těžký
4. Vyučuje RV a OV, protože je hodná
5. Jo
6. Škola
Šancová Andrea 6.A
1. Já nevim
2. Na tédle, jsou hodnější
3. Já nevim
4. Žádného nemám
5. Jasně
6. Že jsou tady hodní učitelé
Věříš Vít 6.A
1. Tam mě to nebavilo
2. Tady, protože jsou hodný
3. Nevim
- 10 -
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4. Paní učitelka Rosenbaumová, protože je
hodná
5. No…
6. Všechno
Snažně Monika Břichnáčová a
Bára Konopáčová

Závislost na mobilu?
Na mobilu jsi závislý pokud:
* mobil nevypínáš ani v noci. Co kdyby ti někdo
volal.
* se ti třesou ruce, když jsi už 5 minut s nevytáčel
žádné číslo
* máš pocit, že na tebe svět zapomněl, když jsi v
poslední půlhodině nedostal ani jednu SMS zprávu
* ti tvůj kamarád pošle svoje číslo a ty uvažuješ
koho smažeš, protože už máš všech 250
paměťových míst plných
* si ve škole posíláte zprávy s kamarády, kteří
s tebou jsou v jedné třídě
* první co uděláš je, že zkontroluješ, zda máš
dostatečný signál
* síla signálu je nejdůležitějším měřítkem kvality
školy
* tvoje nejoblíbenější téma je, kde je jaký signál
* vášnivé debaty jsi schopen pouze pokud se
porovnávají jednotlivé mobily
* člověk, který nemá mobil, je neschopný a nestojí ti
- 11 -
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za řeč
* rozesíláš SMS a voláš na všechna čísla v
seznamu, když nikdo nevolá tobě
* o svém mobilu prohlašuješ, že má fakt sexy barvu
(tvar, anténu, příjem, ...)
* když už náhodou skončíš ve škole, která není
pokrytá tvým operátorem, začneš uvažovat o
změně:
a) operátora
b) školy
c) mobilu
navíc:
* každých 10 minut vybíháš ven, jestli ti někdo
nevolal
* každých pět minut kontroluješ, jestli se signál
náhodou neobjevil
* obejdeš všechny lavice ve třídě, a pokud u nějaké
signál objevíš, přesvědčuješ ty, co u něj sedí, aby si
s tebou vyměnili místo
* být den bez mobilu je stejně příšerná představa,
jako že zkrachoval tvůj operátor a ty jsi musel přejít
k tomu druhému, horšímu, co nemá signál ani u vás
na chalupě (což je orlí hnízdo v nějakém hodně
hlubokém údolí na polské straně Sněžky)
* půl roku předem víš o novinkách, které se chystají
a už šetříš na mobil, který to bude umět využít
* nejsilnější nadávka, kterou znáš je: "Ty jsi blbej,
jak Motorola d160!"
* mobil kontroluješ, i když tě ve 3 ráno probudí
močový měchýř
* tvar tvé ruky se již dokonale přizpůsobil tvaru
- 12 -
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tvého mobilu a dáváš to za příklad ostatním
* napsání SMS zprávy v plné
délce 160 znaků ti trvá méně
než minutu a s ostatními
stejně postiženými v tom
dokonce soutěžíte
* ostatní mobily jsi schopen
poznat bez brýlí na
vzdálenost 10 metrů, přesto,
že máš od psaní SMS 5
dioptrií
* zvonění mobilu poznáš i na
koncertě skupiny Metallica
* nejvíc tě někdo naštve, když si nastaví stejný druh
zvonění, jako máš ty
* při vypínání mobilu máš podobně nepříjemný
pocit, jako bys dostával(a) kopačky
* pokud je účet za poslední měsíc čtyřmístná
částka, podivuješ se, jak jsi málo volal
…chtěla bych doporučit těm z vás, kteří s tímto
článkem souhlasí, ať se odpoutají od světa
svých miláčků(teď mám na mysli ty telefony) a
vkročí alespoň jednou nohou do normální reality
běžného života….…..
Jana Matoušková, 9.B
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Nejoblíbenější učitel,
učitelka
Učitel

+
Nejoblíbenější
M. Jelínková
27
V. Hradecký
8
Z. Kroupová
4
K. Kněžourková
11
D. Záběhlická
1
D. Novotná
1
M. Ryšánová
2
S.
0
Rosenbaumová
J. Wernerová
0
M. Coubalová
0
E. Doubravová
1
H. Holcmanová
2

Výherci:
Nejoblíbanější
M. Jelínková
K. Kněžourková
V. Hradecký

- Nejméně
Oblíbený
0
0
0
0
13
12
9
3
11
3
1
0

Nejméně oblíbený
D. Záběhlická
D. Novotná
J. Wernerová

Zpracoval a vyhodnotil Daniel Chamrada 8.B
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Chcete se zasmát?
Co v dávné i nedávné minulosti pronesli slavní?


Nemáš oheň.
Prométheus



Nenech se vytočit.
Bell



Nebuď ze všeho na větvi.
Tarzan



Jedno oko nezůstalo suché.
Jan Žižka



Přijali mě chladně.
Amundsen



Ty jsi teda číslo.
Ludolf



Je to v rejži.
Ma-Li Žu-Pan



Je to teda tvrdý oříšek.
Popelka



Mele pátou přes devátou.
Beethoven
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Nech to plavat.
Odysseus



Nemám o tom ani páru.
James Watt



Dvakrát měř jednou řež.
Van Gogh



I mistr se někdy utne.
kat Mydlář



Už v tom zase lítám.
Gagarin



To chce klid a nohy v teple.
Meresjev



Každý názor má svou hranici.
Giordano Bruno



Hlavně to nezvorej.
Přemysl Oráč
Barbora Mocová 9.B
Učitelské perličky

Český jazyk:
-Jaké známe slovní druhy?
-Kdo? Co?, Koho? Čeho?….
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Německý jazyk:
-Dnes si napíšeme opakovací test, z této nové
učebnice
Sloh:
-Jmenuj mi vnitřní charakteristiku tohoto člověka.
-Chybí mu slepé střevo...
Přírodopis:
-Jaký je vývoj člověka?
-...Homo Erectus, Homo Sapiens, Homo Sapiens
Sapiens, Homo Sexual.
Zeměpis:
-Jak poznáme zeměpisnou šířku?
-Podle toho že změříme zeměkouli.
Fyzika:
-Jakou vlastnost má odměrný válec
-Může se válet
Chemie:
-Jak poznáme modrou skalici?
-Podle toho že je to na té krabičce napsáno
Výtvarná výchova:
-Jak se říká obrazům kde je jenom obličej?
-Obličejomalba
Pracovní činnosti:
-Jak se nazývá nejlepší zábava na počítačích
-Likvidace virů
Daniel Chamrada, 8.B
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Něco ze světa
hudby
Robbie Williams
Robbie začínal v chlapecké skupině, něco jako
Backstreetboys (zlomil srdce spoustě žen). Já jsem
ho poprvé viděl v televizi asi v roce 1996. Schovával
se za stromy a strašně se mračil. Potom se dlouho
neukazoval, ale v roce 2000 přišel na scénu s hitem
Rock DJ. Jestli někdo neví, která to je píseň, tak
vám to přiblížím klipem, kde se Robbie svlíkal ,až
z něho zbyla jen kostra (a samozřejmě tam byly
zakrývači, takže z toho holky nic neměly). Zase
zmizel, ale nakonec se vrátil s Let Love Be Your
Eour Energy ( kreslený videoklip, jak Robbie běží a
potkává krásné slečny, stráví s nimi noc a běží dál,
až spadne ze skály) a touto písní jakoby roztrhl to,
co měl v sobě a nastala jeho nejlepší doba.
Například dvojice písní The Road To Mandalay a na
tu druhou si nemůžu vzpomenout( jak ukradnou
peníze a potom ho chytnou (docela smutný)).
Robbie Williams vydal za tento rok dvě CD - 1. CD
nese název Sing when you’re winning a 2. CD je
swingové a jmenuje se Swing when you’re winning.
Myslím si, že Robbie je fakt výborný zpěvák, ale
určitě se ještě více proslaví, tak doufám, že jsem
k tomu tímhle článkem alespoň trochu přispěl.
David Klovrza, 8.B
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Čtenářský koutek
aneb
všichni, co ležíte v knížkách, SEM !!!
Dostala jsem za úkol seznámit vás s novými
knižními novinkami, a tak doufám, že budete
spokojeni.
Myslím, že my všichni zatvrzelí čtenáři jsme už v
létě, to bylo asi půl roku po vydání čtvrtého dílu
Harryho Pottera , stepovali v knihkupectvích a
nedočkavě čekali na informace o dalším dílu.

Bohužel jsme byli zchlazeni zprávou, že pátý díl
vyjde až po Vánocích. Tak jsme si tedy počkali až
do zimy, ale omyl nastal znovu, tolik očekávaná
knížka měla vyjít až v létě. Naší smůlou ovšem je,
že vyjde až v únoru a to možná budeme muset
čekat, protože knihkupectví znovu neodhadnou
čtenářskou chuť a knih se bude nedostávat.
Důležité je ovšem, že kniha opravdu vyjde a my se
na ni moc těšíme. Nyní Vám povím, co o knize
zatím víme. Má mít rozměry 114 krát 194 a 908
- 19 -
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stran, takže to nebude žádný čtenářský zákusek,
ale pořádné hlavní jídlo. A její ctěné jméno má znít
"Harry Potter a Fénixův řád". Všichni již určitě
doufáme, že vydání knihy už nic nezpozdí a my
budeme moci znovu s radostí opěvovat genialitu
autorky Joanne K. Rowlingové.
Ale nebudeme se přece bavit jen o Harrym,
existují i jiné knižní pochoutky
Za prvé bych Vám chtěla doporučit řadu
knížek s názvem "První láska, starosti" a v dnešní
době vydaný díl "První problémy" jejichž autorkou je
Jacquelin Wilsonová. Je to knížka plná humoru a
problémů tří -náctiletých kamarádek. Podle mého
názoru je spíše pro nás dívky, ale žádnému klukovi
přece neuškodí, když si přečte, o čem holky
přemýšlí.
Mezi další zajímavou četbu patří knihy od
Louise Rennisonové "On je fakt boží, To se mi snad
zdá a Je to na draka". U těchto knížek jsem se
opravdu "válela" smíchy.
Mám tu ale i něco pro kluky, knížka se
jmenuje "Přemejšlej, holce přece nemůžeš říkat
vole" a s lehkým nadhledem pojednává o
společenském chování, a tak doufáme, že si to
druhé pohlaví vezme k srdci, že dámy?
Co takhle knížky z knihovny?
Pokud na naší škole existuje pár žáků, kteří se
nějak hlouběji zajímají o první světovou válku, tak
mohu z vlastní zkušenosti doporučit knihu "Na
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západní frontě klid" a myslím, že opravdu stojí za
přečtení.
Vřele doporučuji.
Anna Dědková, 9.B

Chystáte se do kina?
Kameňák
Nový český film od režiséra Zdeňka Trošky kde
uvidíte ve hlavních rolích Václava Vydru (v roli
policisty) a Janu Paulovou (v roli učitelky) v malém
městě Kamenkově v jižních Čechách. Manželé mají
chlapce, který nosí ze školy pouze nedostatečné, a
dívku, která je na brigádě v nemocnici. Na školu
přijde nový kantor, který
uzavřel sázku, že zde
získá místo profesora.
Druhý den přijde znovu
do
této
školy
(přestrojený za učitelku).
Po nocích vystupuje ve
veselém domě jako
zpěvačka a vydělává
spousty peněz. Další rodina, která zde vystupuje, se
snaží najít modrý pramen, který je ukryt v
milionářské vile na kraji města. Kromě tohoto všeho
je zde klášter s jeptiškami, kde jsou lidé, kteří
nechtějí na vojnu, zloději a dívky, které jsou hledané
v několika státech a další „slušní“ lidé. V závěru
filmu se modrý pramen nalezne a celé město
ochutná, jak tato zázračná voda chutná. Smůla je,
- 21 -

Dvojka
že pramen působí jako droga lásky. Tento film není
vhodný pro děti mladší 12 let a pro lidi co nechápou
humor. Jinak doporučuji, abyste se podívali na
zkrácený týden v tomto novém bezvadném filmu.
Příjemnou zábavu přeje.
Daniel Chamrada, 7.B

Počítačový koutek
Grand Theft Auto: Vice city
Hra GTA3:Vice city se před delší dobou objevila
na herní konzoli PlayStation 2 a umístila se na
jednom z prvních míst. Konverze pro PC je až na
drobné detaily (kterých si ani nevšimnete) totožná s
konzolovou verzí. Narozdíl od GTA 2 a GTA 1 se
nesetkáte s bezejmenným hrdinou, se kterým jste
hájili nejen zájmy teroristických organizací, ale i
svoje vlastní. Tentokrát dostala hlavní postava své
jméno. Vžijete se do role mafiána Tommyho
Vercettiho. Jak už sám název napovídá, ocitnete se
v prosluněném městě Vice city. Tentokrát stálo
předlohou floridské Miami 80. Let, a dokonce i
některé budovy byly vytvořené podle skutečnosti.
Grafika má rezervy.
Někdo by řek,l že Grand theft auto : Vice city má
skvělou grafiku. Někdo jiný by řekl, že grafika ujde.
Co na tom je? Grafika je skvělá, pokud tuto hru
porovnáváte s nějakou starší hrou, kterou hrajete na
počítačové sestavě 486. Ale když zajdete do
detailů, tak zjistíte, že EA sports si nedala na grafice
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příliš záležet. Například modely postav mají místo
dlaní a prstů lopatky. A to nepůsobí příliš přitažlivě.
Nebo občas, když jedete s autem a vyjíždíte
z chodníku, tak je vidět na obrubníku, jak kolo
zapadává do betonu (respektive kus kola zmizí).
NFS II
Need For Speed II. Je až na grafiku, která
nepatří zrovna mezi nejlepší, velmi zábavná hra.
Hra zaujme hlavně milovníky závodů. Poměrně
širokou nabídku aut doplňuje velká nabídka tratí a
obojí dohromady se promění v zábavnou hru. Pro
postrkování se soupeři zvolte raději mód single race
/samotný závod/. Máte-li rádi jízdu na silnici, tak
nastavte v menu /nabídce/ options /nastavení/ typ
hry s názvem trafic : on /doprava : zapnuta/.
Znáte-li další verzi závodů, což je NFS III, tak
jistě usoudíte, že verze dvě nemá tak naleštěná
auta, a tak je i lépe ovladatelná, nemůžete tedy díky
odrazu nabourat. Ale zpět k verzi dvě. Vím, že se i
tak dost široký výběr aut dá o jedno zvětšit a to o
Ford Indigo.
Herní módy Knock Out /poslední vypadává/ nebo
tournament – to znamená, že pojedete všechny
tratě.
Knock Out
Skončíte-li jako sedmý z osmi, měl byste se
zlepšit, protože v příštím závodě vypadáváte.
Dojedete-li 1.-3. z osmi, skóre je výrazně lepší než
předešlé. Můžete získat novou trať, pokud
v posledním kole dojedete 1./2./první ze dvou/.
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Ivo Novák 8.B

Vtipy
Vtipy Spejbla a Hurvínka
H:Paní Kateřino, proč vás Taťulda nemá rád?
K:Proč si to myslíš?
H:Protože mi řekl, že vám mám zahrát na housle.
K:A ty ty housle nemáš rád?
H:Mám, protože mi vydělaly již fůru peněz.
K:To tak hezky hraješ?
H:Ne. A právě proto mi každou chvíli někdo zaplatí,
abych přestal.
K:Máničko, už ses rozhodla, co budeš dělat, až
budeš velká?
M:Když budu krásná, vezmu si milionáře.
K:A když nebudeš?
M:Tak se stanu učitelkou. Jako ty, bábinko.
M:Kdybys byl můj muž, dala bych ti do kakaa jed.
H:A když bys byla moje žena, rád bych ho vypil.
H:Taťuldo, jakou mám pro tebe cenu?
T:Já bych tě, Hurvínku, nedal ani za milión.
H:A můžeš mi z toho dát 10% zálohy?
M:Hurvínku, co si to vystřihuješ?
H:Článek o tom, jak jeden kluk zavraždil otce.
Protože mu prošacoval kapsy.
M:A co s ním budeš dělat?
H:Strčím si ho do kapsy.
Daniel Lodinský a Jakub Chamrada 8.B
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Briliantové úlohy
Briliantové úlohy
1. Mám džbán, do kterého se vejde pět litrů vody, a
druhý, který pojme tři litry. Mám jen tyhle dva
džbány a ani jeden z nich na sobě nemá žádnou
stupnici ani značky. Potřebuji natočit z kohoutku
přesně sedm litrů vody. Jak to udělám?
2. Starý muž šel do města, ale zabloudil. Přišel na
rozcestí, ale nevěděl, kudy se dát. Na rozcestí stáli
dva muži. Vedle nich byl nápis, který říkal, že jeden
z těch mužů říká pokaždé pravdu a druhý pokaždé
lže. Dál tam stálo, že každý poutník se smí tázat
pouze na jednu otázku jednoho z nich. Na co se
musí muž tázat, aby zjistil správnou cestu?
3. Tři cestovatele zajali v džungli kanibalové. Aby
ctili své zákony, dají cestovatelům šanci na
záchranu. Přivážou je ke kůlům tak, že třetí vidí dva
před sebou, druhý jen jednoho a třetí nevidí nikoho
z cestovatelů. Přinesou pět klobouků-dva bílé a tři
černé. Dají cestovatelům pásky přes oči a každému
nasadí na hlavu jeden klobouk. Zbývající klobouky
schovají. Potom cestovatelům sundají pásku a
řeknou jim, že pokud alespoň jeden z nich pozná,
jaký má klobouk, budou všichni volni. Chvíli panuje
ticho. Konečně muž vepředu,ten který nevidí nikoho
správně uhodne, jaký má klobouk. Jaký měl na
hlavě a jak to poznal?
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4. Všechny moje květiny až na dvě jsou růže.
Všechny moje květiny až na dvě jsou tulipány.
Všechny moje květiny až na dvě jsou narcisy. Kolik
mám květin?
5. Jsou tři vesnice:Pravdov, Střídálkov a
Nepravdov.Ve vesnici Pravdov mluví obyvatelé
pouze pravdu, ve Střídálkově střídají pravdu se
lží(pravda,lež,pravda,lež)a v Nepravdově neustále
jenom lžou. Jednou večer někdo zavolá
k hasičům:,,Pomoc! V našem městě hoří!“ ,,A kde
bydlíte?“ ,, Ve Střídálkově.“ Kam hasiči jeli?
Odpovědi: 1. Sedm litrů můžete získat takto:
Naplňte pětilitrový džbán a z něj naplňte třílitrový.
Nyní máte v pětilitrovém džbánu dva litry vody.
Vylijte třílitrový džbán a přelijte do něj ty dva litry
vody. Potom naplňte pětilitrový džbán a máte
dohromady sedm litrů.
2. ,,Co by odpověděl tvůj společník, kdybych se ho
zeptal, jestli je levá cesta ta správná?,, Odpověď,
kterou dostanete berte jako nepravdivou a podle
toho se zachovejte. Jestli se totiž zeptáte lháře,
řekne vám opak odpovědi, kterou by skutečně dal
pravdomluvný. Pokud se zeptáte pravdomluvného,
odpoví vám podle pravdy, co by odpověděl lhář.
3. Muž vzadu vidí klobouky ostatních. To znamená,
že kdyby viděl dva bílé klobouky, rychle by poznal,
že ten jeho je černý. Protože ale mlčel, viděl
alespoň jeden černý klobouk. Prostřední muž si za
chvíli uvědomí, že ten vzadu neví, jaký má. To
znamená, že on a přední muž mají alespoň jeden
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černý klobouk. Kdyby před sebou viděl bílý klobouk,
mohl by hned správně odpovědět. On ale vidí černý,
což si uvědomí i první muž a hned správně odpoví.
4. Tři:Jedna růže, jeden tulipán a jeden narcis.
5. Nejeli nikam. Pokud by volali z Pravdova, neříkali
by že bydlí ve Střídálkově, což je lež. Pokud by
volali z Nepravdova, není pravda to, že hoří a hasiči
mohou být klidní. Pokud volají ze Střídálkova, jeden
z údajů je lež. Pokud by to bylo to druhé, nebydlí
v Střídálkově. To je ale pravda, a tak musí být lež
to, že hoří.
Vojta Hlína, 8.B

…nakonec bychom vás chtěli poprosit, abyste si
své případné dotazy, připomínky či přání
nenechávali pro sebe, ale napsali je a odnesli do
učebny informatiky a tam je vhodili do vytvořené
schránky.
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S pozdravem redakční rada
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