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Zprávy z redakce
Zdravíme všechny!
Vítejte u našeho letošního prvního čísla. Do redakce nám
přibyla spousta nových, schopných redaktorů, takže všem, co se na
tomto čísle podíleli, děkujeme. Mimo rubrik, jako jsou ankety,čtenářský
koutek,filmový kroužek, sport,vtipy aj., nebude ani letos samozřejmě
chybět váš oblíbený M.E.Z.E.K. A vám všem, co jste na nás byli
zvědaví nebo se dokonce na náš-váš (jejich ne) časopis těšili, také
děkujeme za zakoupení a přejeme příjemné a hlavně zábavné
počteníčko!;-)
Za redakční radu Alimajdonoš
(Alesja Anisimová a Magdaléna Novotná z 9.B)
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Sen je sen a kdo mu věří? – blázen jen!
To se říkává, ale není to vždycky pravda. Jsou sny, které jsou naprosto
bezvýznamné – jsou vyvolané různými příčinami. Např. někdo jde spát
rozčilen, nebo na něco celý den myslí, může mít strach, starosti…Co se
mu zdá, se málokdy vyplní.
Ale jsou však sny, které se zdají po klidném ulehnutí s žádnými
myšlenkami – a přesně ty už mají význam a dají se vykládat. Stává se
ale i v takovém případě, že výklad snu selže a nevyjde. Přesto tomu
věřím a vždy, když vyjde něco dobrého, jsem ráda. A když špatného?
Říkám si, že to není nikdy stoprocentní. Ale i tak už mi kolikrát něco
vyšlo, ať dobrého, či zlého. A tak jsem se rozhodla, že pár nejčastějších
hesel, co se nejvíce zdá,vám sem napíšu, abyste si i vy mohli případně
něco vyložit. Tak držím palce, ať je to jen to dobré 
Babička a dědeček : tvůj záměr se zdaří
Čarodějnice : nepřátelství ženy
Dopis : novina, též splnění přání
Fotografie : známost vedoucí ke svatbě
Hádka : mezi mužem a ženou – zamilovati se
Hřbitov : blízké štěstí, radost v příbuzenstvu
Kočka : musíš se řídit svou intuicí a vše dopadne dobře
Kostel : zavřený – nebudeš vyslyšen
otevřený - odpuštění
Létání : vysoko – máš moc vysoké cíle
pokud vidíš zem – tvá myšlenka se dá realizovat
Lež : vždy něco pravdivého
Matka : šťastné shledání
Měsíc : štěstí
obklopený hvězdami – dobré znamení
na měsíci choditi – máš šílené touhy
Most : do cíle dojdeš přes nesnáze
jíti po něm – buď opatrný
skákati z něj - zoufalství
Nemoc : máš dobré zdraví
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Otec : zažiješ radost
Pád : jsi si nejistý
Peníze : viděti, míti mnoho – bída, žebrota
utrácet - lakomost
ztratit – zármutek
najít – štěstí ve hře
Pes : značí věrnost
když vrčí, štěká, cení zuby - nepřítel
v boudě – nepřítel v domě
hladiti, líbati – získáš přítele
ztracený – nevěrnost
bíti nebo zabíti – znepřátelení
Pohřeb : znamená svatbu
Polibek : s prosbou budeš odmítnut
Sestra / bratr : věrná přítelkyně, přátelství
Škola : něčeho nepříjemného se dočkáš
Slzy : viděti – radost
utírati - spokojenost
Smích : věští pláč
Smrt : něco se změní
Sníh : napadlý viděti - smutek
padat viděti - starost
když taje – přijdou zlé časy
házeti jím – nečeká tě žádná škoda
Strach : buď pokojný
Strašidlo : zlé znamení
Svatba : nemoc
být na nějaké přítomen – dostaneš nové příbuzné
Útěk : utíkati – značí nebezpečí
utéci – ujdeš nebezpečí
Veselost : zármutek
Vězeň : svatba
Voda : čistá – dobré znamení
špinavá – zlé znamení
studená – tvé city ochladnou
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horká – čeká tě nemoc
Vodopád : naděje, všechno bude dobré 
Vysvědčení : dobré – pýcha
špatné - hanba
Zahrada : šťastné manželství
procházet se – čeká tě něco veselého
Zkoušení : máš strach
Zpěv : veselý, zpívati – smutek
smutný - veselost
Žárlivost : věrnost, důvěra
Vlaďka Skalová :-), 9.B

Věci, které vás naučí jenom maminka
1. Moje maminka mě naučila OCENIT DOBŘE ODVEDENOU
PRÁCI:
"Jestli se hodláte navzájem zabít,udělejte to laskavě venkuprávě jsem dokončila sobotní úklid!"
2. Moje maminka mě naučila NÁBOŽENSTVÍ:
"Modli se,aby to z toho koberce šlo dolů!"
3. Moje maminka mě naučila LOGICE:
"Proč?Protože jsem to řekla!"
4. Moje maminka mě naučila PŘEDVÍDAVOSTI:
"Ujisti se,že máš čisté prádlo,co kdyby se stala nějaká nehoda!"
5. Moje maminka mě naučila IRONII:
"Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod!"
6. Moje maminka mě naučila OHEBNOSTI:
"Podívej se na tu špínu,co máš na zádech!"
7. Moje maminka mě naučila VYTRVALOSTI:
"Nevstaneš odsud,dokud nesníš všechen ten špenát!"
8. Moje maminka mě naučila o POČASÍ:
"Tvůj pokoj vypadá,jako kdyby tady před chvílí řádilo
tornádo!"
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9. Moje maminka mě naučila ŽIVOTNÍMU CYKLU:
"Přivedla jsem tě na tento svět a můžu tě z něj zase rychle
sprovodit!"
10. Moje maminka mě naučila ZÁVISTI:
"Na světě jsou miliony nešťastných dětí, které nemají tak
úžasné rodiče jako ty!"
Myslím, že není co dodat.(čerpáno ze www.splachovac.cz)
Majda Novotná, 9.B

ADOPCE ZVÍŘAT V ZOO PRAHA
Koho by napadlo, že se adoptují nejen děti, ale i
zvířata. Pokud někoho láká být adoptivním
rodičem nějakého zvířátka, musí zaplatit
roční příspěvek, který je uveden u každého
druhu. V případě, že se rozhodnete pro
jakékoliv zvířátko, získáte cedulku se
svým jménem u daného zvířátka po dobu
jednoho roku, také certifikát o adopci; obrázek vašeho svěřence;
volnou rodinnou vstupenku na jednu návštěvu zoo; pozvánky na
akce pořádané během roku; časopis Trójský koník 2x ročně a
samolepku s logem Zooadopce. Jestli vám není něco jasné,
obraťte se na ZOO Praha (www.zoopraha.cz).
Tak a teď vám uvedu nějaké druhy a jejich ceny. Třeba trpasličí
želvu můžete adoptovat za 1000,- to je dobrá cena, ne? Nebo roztomilý
kůň Převalský je sice dražší (8000,-), ale zato se můžete chlubit, že jste
rodičem tohoto krásného lichokopytníka. A jaké že je to nejdražší
zvíře? Hádáte správně, když máte na mysli: hrocha obojživelného,
žirafu Rothschildovu, slona indického a tygry. Jejich cena za roční
adoptivní rodičovství je 50 00.To byla malá ochutnávka zvířat, které
můžete ,,vlastnit“.
Kiki Kiki

-7-

Dvojka

1.číslo (05/06)

Po stopách kachní záhady
Nevím, jestli jste si toho všimli i
vy, ale maminky s malými dětmi jistě ano,
nejen u nás v Kolíně se počet hnízdících ptáku
labutí a hlavně kachen rapidně zmenšil. Ať už
na Labi či na rybnících. Po kachnách ani vidu,
ani slechu. Letošní zima však nebyla tak
krutá, tedy umrznout nejspíš nemohly. Rozhodla jsem se spolu se svou
přítelkyní Ali tuto záhadu vyluštit.Od slepého ramena Labe jsme se
plavili na voru až pod nový most.Cestou jsme potkali jen několik málo
opelichaných, oškubaných kachen. Přemýšleli jsme, čím to tak asi může
být, naše fantazie zapracovala a tady máte pár variant řešení:
1)Buď kachny byly tak zvyklé na špinavou vodu, že náhlá
změna(pomocí čističky) je zaskočila, lekly se a ulítly.
2)V Kolíně se mohl vyskytnou pytlák který tato nevinná a
bezbranná stvoření střílí a prodává či používá k vlastním účelům.
3)Další varianta zní, že kachny byly už znuděné klidným
městským životem a rozhodly se emigrovat do divoké přírody, nebo se
snaží osídlit jinou planetu.
4)Labutě sežraly kachny a praskly.
5)Někdo mohl zákeřně vylít do vody kachní jed a kachny se
otrávily.
6)Rozhodly se žít jinak a odešly na souš. Založili
suchozemskou kachní kolonii a založili kachniland.
(„Kachny si chtějí splnit sen, založily kachní zem“)
Proto vás prosíme, abyste se slitovali nad kachním osudem a
vážili si jich, a až nějakou kachnu potkáte, tak k ní buďte ohleduplní a
dejte jí alespoň tvrdý chléb či rohlík.
Majdoalík,9.B
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Co se dělo o prázdninách
1. Jak dopadlo tvoje prázdninové
flirtování?
2. Kde jsi trávil(a) prázdniny?
3. Změnil(a) ses nějak o prázdnináchjestli ano, tak jak?
4. Na koho z učitelů ses nejvíce těšil(a)?
5. Na kterého učitele naopak nejméně a proč?
Lukáš Děděk, 8.A
1.Nijak
2.Byl jsem doma
3.Ne
4.Na Škarvadu
5.Záběhlická-je moc přísná

Monika Košická, 8.A
1.Měla jsem dva kluky
2.U babičky a v Kolíně
3.Ne
4.Na žádnýho
5.Coubalová-moc přísná

Martin Jeník, 6.B
1.Plus minus
2.V Kolíně, na táboře
3.Ne
4.Bude to znít blbě-ale na Škarvadu
5.Záběhlická – je moc přísná

Jindra Stuchlík, 9.B
1.Dobře-18 holek (nekecej...)
2.Ve skateparku
3.Nevím
4.Na Kněžourkoou
5. Na všechny

Petra Novotná 9.A
1.Skončilo kamarádstvím
2.Se svými přáteli a milovanými
3.(přemýšlí) dávám si víc pozor
na kluky.
4.Na Škarvadu a Mikeskovou
5. Na Wernerovou-nemám
ráda matiku…

Aneta Adámková 9.A
1.Podle mých představ
2.Toho bylo(to tam nepiš
deb…)
3.Ne
4.Každopádně na Škardovou
5.Na Wernerovou- její nálady
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David Klíma 9.A
1.Nepamatuju(ach jo ten alkohol)
2.Na Sázavě, kolem Kolína
3.Neberu všechny věci tak vážně-jako dřív
4.Na Wernerovou
5.Na Wernerovou-důvod bohužel nevím
Monča Krchová a
Nikča Křemenová, 9.A

IT mimozemšťan
Co je to?Malinkatý zelený
mužíček s mnoha rukama, modrýma očima,
anténkami…no prostě IT.
Asi si myslíte, jaký mají klid, že nikoho
nemusí poslouchat, neslyší otázky:,,Kdo?
Co? S kým? Proč? Co tam budeš dělat? “ a
takový ty narážky od rodičů.Mají obrovský
výhody, ale to neznamená, že nemají
problémy!
Každý malý IT má svůj dům postavený ze Studentské pečetě a
mandlových oříšků.Plazmová obrazovka se všemi kanály světa,
nejrychlejší a nejmodernější počítač, úžasné černé auto s nejlepším
motorem, neony a se vším, co k tomu patří. Značkové oblečení se
značkami: IT sport, NIKE,ADIDAS IT a takové podobné těm našim.
Do školy chodit nemusí, protože mají vrozenou chytrost, sílu i instinkty.
A co ty problémy?
Každý den zažívají mimozemšťané hrůzné peklo.Nálety od Čechů
nikdy nepřežili. A tak je to, lidičky, na vás, jestli dál budete jíst
marťánky!!!
Martík a Lucík,8.B
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Hudba
Nightwish
Skupina Nightwish vznikla v roce 1996 ve Finsku.Nejprve měla 3
členy.Tuomas(klávesy), Tarja Turunen(zpěvačka) a Emppu(akustická
kytara).Po čase se rozhodli , že by chtěli vyzkoušet, jak bude vypadat
jejich hudba po přidáni bicích.Tak se dali dohromady s bubeníkem
Jukku.A jejich skupina měla ráznější basy.Tarja je operní zpěvačka , a
proto je jejich muzika ohromě hluboká.Největší hity skupiny je píseň
Nemo která se vyskytuje v našich hitparádách.Také píseň Walking In
The Air která je méně známa je jedna z nejlepších co skupina
složila.Tuto muziku si rád pustím, když nemám dobrou náladu.

Zvlášť písničku Walking In The Air ve které jsou krásné výšky a je to
úžasně procítěné.Tak kdo má rád Polovični Rockmetal, tak uřčite
doporučuji.Mám všechny jejich CD.Jak jejich první CD které nese
název Angels Fall First, ale i nejnovější album Nemo.
Jakub Křemen, 9.A
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M.E.Z.E.K
Vítáme vás u vaší oblíbené rubriky „M.E.Z.E.K“.
Autoři jsou nové, drby jsou nový jinak se nic
nemění.Takže pamatujte, před námi se nikam
neschováte…My si vás stejně najdeme…:-)

Takže nejdříve tu máme pár drbů a pár
informací-drbů obecných o vašich známých:
L.P. z 9.B:Nevíme, jestli je vám všem známo, že
stejně jako pár dalších lidí má tenhle člověk svůj
rituál…Jeho rituál je však velmi podivný. Tak jako
dnes tak každý den L.P. plivne na křižovatce kousek od svého domu a
odpočítává své kroky až k domovním dveřím. Počítá a mezitím stihne
zpívat hity od O-Zone (mimo jiné jeho oblíbená skupina). Každý den se
snaží plivnout na to samé místo…Opravdu zvláštní, vypadá to na
vypěstovanou úchylku.Přejeme hodně úspěchů v odpočítávání a aby
kroky vycházely…Rituálu zdar!
V.S. z 9.B:Je tomu již dávno kdy se tato dívka zamilovala do J.B.
(z bývalé 9.A), dříve tato láska nebyla opětována, ale dnes, kdo ví…My
víme všechno, takže už je to oboustranné…:-)
V.S. totiž doprovázela svého milého na vlak na střední školu. Mávala za
ním a ani jedno oko nezůstalo suché. Mávala-li bílým kapesníkem či
šátkem který nosí s oblibou na hlavě, nám není doposud známo.(musíte
se jí zeptat sami…)
P.N. z 9.A:Jistě jste si všimli, že její oslnivá hříva nebude přírodní.
Každý měsíc se doma polévá peroxidem.Tentokrát to podle nás však
opravdu přehnala. Máme doporučení: příště zkus radši medový
odstín…
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J.S. z 9.B:Tento vášnivý skateboardista během prázdnin usilovně
zdokonaloval své umění. Nevíme, zda je se sebou spokojen, ale na
soutěžích v Poděbradech a Čáslavi mnoho úspěchů nesklidil. Tvrdil, že
mu nepřála štěstěna, však po našem osobním zhlédnutí jsou důvody
zcela jiné.Trénuj dál a sportu zdar!
N.K. z 9.A a A.A. z 9.B:Tato zpráva bude krátká, ale zato velmi
děsivá.Z těchto dvou kamarádek se pomalu,ale jistě stávají
narkomanky, pokud se to tak dá nazvat. Pojídání prášků však opravdu
přehánějí. Začne je bolet břicho a šup tři ibalginy jsou v nich. Zatrhne
se nehet, ááá, šup a je tam jeden. Chci vás na to tímto upozornit a i
kdyby vás přemlouvaly jakkoliv, nepodporujte je v jejich závislosti a
nepodávejte jim žádné prášky.
Vždyť občas si stačí nehty zapilovat!
D.K. z 9.A:Nemáme toho moc co říct, snad jen pochválit, jelikož
z D.K. se stal nekuřák…Tedy odvykací kůra byla úspěšná. Jen tak dál a
na cigaretu se ani nepodívej! Nekuřáctví zdar!.Tato informace je stará, a
proto v tuto chvíli nemusí být aktuální…DAVIDE!?

Lásky jedné plavovlásky
Jak jistě všichni víte, po Řecku a před prázdninami se nám to tu pěkně
spárovalo. Však ne každý vztah vydržel. Takže jak to vlastně všechno
bylo…
N.Křemenová a J.Šíma:Vztah trval něco kolem čtrnácti dní, jenže
Kubíček si víc hleděl své skromné zoologické zahrady(sklípkani,hadi a
jiné potvory…) než Nikolky.
A tak zazvonil zvonec a lásky byl konec…
A.Anisimová a M.Černý:Vlastně o tom nemáme moc co říct, byl
vlastně konec dřív, než něco začalo…
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Karolína Benešová ze 7.B a Jakub Křemen z 9.A:Tak tohle je jeden

z našich nejstálejších školních páru. Vypadlo to na rozchod,
vlastně nevypadalo, tito dva se opravdu rozešli. Kvůli hloupým
pomluvám a Karolínině nedůvěře. Avšak vztah byl
z trosek zachráněn a zase svítí sluníčku. Jakub
se usmívá, Kája se usmívá…Bylo jasné,že
to takhle dopadne jelikož se k sobě
opravdu hodí. Tak tedy…HODNĚ ŠTĚSTÍ
A PĚKNÝ USMIŘOVÁNÍ…
Magda Novotná-9.B a Ondřej Stoupa(bývalá
9.B):Tak tato láska skončila s prázdninami,ale
vypadá to na její obnovení.Magda se velmi snaží,
udělala chybu, když se svým přítelem rozešla, smutně
připouští a snaží se tuto chybu napravit.No, uvidíme…

a že

Eva Hájková a Jan Kubizňák (oba z bývalé 9.B): Tito dva naší sice
již školu vyšli, ale jistě to stojí za zmínku, protože je všichni velmi
dobře znáte. Jejich láska pokračuje, vyvíjí se a je to opravdu na dobré
cestě. Tihle dva bez sebe neudělají krok. A naše sázení,že jim to
s prázdninami skončí, bylo úplně mimo mísu. Takže J.K.(9.A)zvou
čtyři lidi na pivo(psssst), ten, do jejich vztahu vkládal naděje oprávněně.
Takže neopij se a vám dvěma přejeme hodně štěstí!!!(snad se vám to
dostane do ruky;-))

Neopětované lásky
K.K.z 8.B se již velmi dlouho(něco kolem tří měsíců) snaží uchvátit
srdce svého spolužáka J.K. pomáhá jí v tom jejich společný přítel
T.K.8.B(loverboy) zda se to zmíněné dívce povede a svým sexy
úsměvem J.K. sbalí, to se teprve uvidí…
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J.Š. ze 7.A se snaží zapůsobit na svou spolužačku B.M. ze 7.A.Tento
případ je velmi podobný tomu předešlému, avšak s tím rozdílem,že J.Š.
se o to snaží od první třídy.Říká,že je to kočka.Jenže on je jí jak se zdá
úplně volný…Je nám líto.
Loverboy
Jistě jste si již stačili všimnout, že po odchodu loňských krasavců začal
tenhle kluk vynikat a to ještě není ani v deváté třídě a už teď to vypadá,
že se stal jakýmsi novým loverboyem na naší škole.Není to nikdo jiný
než T.K. z 8.B.Momentálně láme srdce A.A. z 9.A. S holkama to fakt
umí. Stačí jeden oslnivý pohled,jedna básnička(mimo jiné je básnickým
talentem opravdu obdařen)a objekt, o který se snaží je jeho…(dodatek
zdá se, že A.A. zlomila srdce spíše jemu…)

NA MUŠCE
Veronika Kvízová
Mohli jste si všimnout, že k nám na školu přišlo mnoho nových žáků.
Na mušku jsme si z nich vybrali Veroniku Kvízovou z 8.A. Přišla k
nám z Velkého Oseka. Důvod? Přestěhovala se do Nové Vsi..
V rychlosti si stihla oblíbit pana učitele Škarvadu a paní učitelku
Remšovou,za to nerada má paní učitelky Wernerovou, Coubalovou a
svoji třídní Novotnou. Mezi předměty, které jí jdou, patří
angličtina a chemie,ale zaboha ji nebaví přírodopis a tělocvik (koho by
to bavilo??).
Ve svém volném čase chodí s kamarády ven, nebo se učí, popřípadě
se kouká na televizi.Prý je velmi přátelská, toho jsme si hned
všimly,během pár dní si tu našla mnoho kamarádů ze své třídy, kteří o
ní řekli, že je prdlá, řáplá a občas i výbušná. Na otázku, jestli se jí tu
líbí, kluci, odpověděla, že všichni až na pár vyjímek... Tak nevím...
Také sem se jí zeptala, s čím je na naší škole spokojená a s čím ne.
Tak se ani chvilku nerozmýšlela a hned na nás vysypala pár
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připomínek, jako že máme hnusný sušenky,že se nám klouže podlaha,že
je tu
hrozně schodů a že je rozladěnej klavír... Ale za to tu jsou supr lidi (my
víme...:) ).
No tak to je všechno...Jestli vám podle vyprávění přijde fajn, tak
neváhejte, zajděte do 8.A a skamaráďte se, myslím si, že bude ráda..
Anet@ Adámková 9.A

Výlet na muzikál Tři mušketýři
Ve čtvrtek 15.září se
několik lidiček z devátých tříd vydalo
do Prahy na muzikál Tři mušketýři.
Přibrali jsme k sobě také dvě děvčata
z loňské 9.A a někteří vzali díky volným
lístkům své příbuzné nebo známé. Jako
dozor se nás ujaly tři paní učitelky
Eliška Doubravová, Jana Mikesková a
Ivana Škardová. Před školou jsme se
všichni sešli kolem půl dvanácté. Paní
učitelky si nás pěkně spočítaly a mohlo
se jet.
V Praze nás pan řidič vysadil a my
vyšli směrem k Mc´Donaldovi. Jelikož a
protože někteří z nás chtěli do konkurenčního KFC, musely se paní
učitelky domluvit, jak to vyřeší. Nakonec to dopadlo tak, že kdo chtěl
do KFC, mohl do KFC, a kdo chtěl do Mc´Donalda, zůstal u
Mc´Donalda. Měli jsme na to jen hodinku rozchodu, ale i ta nakonec
stačila. Popošli jsme pár kroků do blízkého divadla Brodway v ulici Na
Příkopech. Tam jsme si sice ještě půl hoďky postáli, než nám otevřeli,
ale pak se to všechno konečně začalo dít, a to stálo zato!
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První, co nás všechny zaujalo, byl neobvyklý začátek představení,
protože nás neutišil zvonek, jako v každém jiném divadle, ale kohoutí
kokrhání. Když se všichni utišili, posadili a zhasla světla, přišel nás
uvítat známý Eduard Klezla. Popřál nám hezký zážitek a představení se
konečně rozběhlo. Odehrával se před námi příběh ze 17.století
z Francie, kde vládl panovník Ludvík XIII. (Pavel Vítek). Stát ale řídil
kardinál Richelieu (Bohouš Josef). Hrozila jim válka s Anglií, a tak
kardinál povolal falešným dopisem anglického vévodu z Buckinghamu
(Tomáš Bartůněk). Chtěli ho překvapit, až bude mít královnu Annu
(Markéta Zehrerová) v náručí, ale díky Buckinghamově přestrojení se
jim to nepodařilo. Anna mu jako zástavu lásky dala náhrdelník od svého
manžela, krále Ludvíka XIII.
Rozzlobený Richelieu
povolal šéfa policie Rocheforta (Martin Skala) a vymyslel lest.
Přemluvil krále, aby uspořádal ples a požadoval, aby si Anna vzala ty
přívěsky od něj. Zoufalá královna prosila o pomoc svou důvěrnici
Constance (Zuzana Norisová) .
Do hry vstoupil d´Artagnan (finalista loňské superstar Petr
Poláček). Zamloval se do Constance, a chtěl se stát mušketýrem. Za
doprovodu přátel Athose (Josef Vojtek), Porthose (Jiří Helekal) a
Aramise (Dušan Kolár) se vydal do Anglie a měl za úkol přivézt
náhrdelník pro královnu Annu.
Richelieu však pověřil Mylady (Monika Abslonová), aby
předhonila mušketýry a získala náhrdelník jako první. Ta lorda
Buckinghama svedla a pak ho otrávila. Další, kdo umíral její rukou,
byla krásná Constance. Mylady však odhalili a její bývalý manžel Athos
ji odsoudil k popravě. D´Artagnan vrátil Anně náhrdelník.V náhodném
boji zabil Rocheforta a kardinál mu nabídl místo po Rochefortovi v jeho
gardě. Odmítl, protože chtěl být mušketýrem. Anna šla nakonec na ples
ozdobena náhrdelníkem a splnila d´Artagnanovi jeho přání a učinila ho
mušketýrem.
Na konci představení byla děkovačka, při které chodili na scénu
jednotliví zpěváci. Snad největší potlesk měl Aleš Háma v roli
povaleče(Planchet), který zpestřoval celé vystoupení, svými vtipnými
výstupy. Všichni dohromady přidali píseň s názvem Povaleč. Tleskali
jsme jako o život a nechtěli, aby už byl konec. Bylo to super! Všechno
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– zpěv, hudba, scéna, kostýmy…prostě VŠECHNO! Z útržků
rozhovorů, co jsem vyslechla cestou k autobusu nebo cestou zpět do
Kolína, jsem zjistila, že snad všem se tento muzikál moc líbil a klidně
by na něj šli znova!!! A já taky 

Záhada Blair witch
Možná jste už slyšeli o této záhadě a řekli jste si:“ Co je to za
výmysl?“ No, ale jistý háček je v tom, že některé podivné vraždy a
události, o kterých legenda vypráví, byly zdokumentovány jak písemně,
tak i formou kamerových záznamů, které pořídila tříčlenná parta
mladých lidí přímo v Černém lese, který je středem všeho dění. Takže,
jak to všechno začalo……
V malé vesničce Burkitsville v Marilandu žila čarodějnice,
která používala krev místních dětí k rituálům. Roku 1734 pár dětí z
vesnice ohlásilo, že jim Elly Kedwardová brala krev.( Mohli byste si
také myslet, že krev používala k výzkumům, na tu dobu dost
pokročilých, ale to by jistě
nevysvětlovalo pozdější události.)
Dokázáno to bylo čerstvou jizvou na
ruce jednoho z dětí.Tento argument
stačil k tomu, aby Elly obvinili
z čarodějnictví, odvezli v kruté zimě do
středu lesa a tam ji přivázali ke stromu.
Samozřejmě se domnívali, že zemřela.
Tím ovšem odstartovali řadu
strašlivých událostí a tak hrozné
události dokáže rozpoutat jenom
pomsta…..
Letopočet 1785 se stal osudným pro všechny, teď už dospělé
děti, které čarodějnici udaly a ještě pro polovinu dalších dětí z vesnice.
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Zmizeli beze stopy. Místní byli tak vyděšení, že se co nejdříve z vesnice
všichni vystěhovali.
Za necelé čtyři roky v srpnu jedenáct svědků potvrdilo, že viděli
jak bledá ženská ruka stáhla pod vodu potoka Tappy Creek v lese
11letou Eileen Treacleonovou. Tělo nebylo nalezeno, ale po 13 dnech
se v potoce objevily svazky klacíků s olejovitou substancí, takže se
voda nedala pít.
Jednoho slunného rána v létě roku 1886 našel otec svoji malou
Margot skrčenou u starého dubu na jejich zahradě. Měla na sobě
potrhanou noční košilku a byla bosa. Celé tři dny nepromluvila ani
slovo. Až po čtyřech dnech se rozplakala a vyprávěla, jak ji stará žena
celá v bílém, která se vznášela nad zemí, odvedla do svého domku
v lese, posadila doprostřed místnosti a odešla. Tísnivé prostředí i
vzlyky, které se ozývaly ze všech koutů, ji donutily k útěku i přes zákaz
stařeny. Po vyslechnutí příběhu se vesničané rozhodli prohledat les.
Poslali sedm odvážných mužů, ale žádný z nich se nevrátil. Našli je na
sedmi kamenech se svázanými končetinami a na obličeji měli vyryté
zvláštní znaky.
Záhad bylo více, ale tahle už je ode mne poslední. Je o trojičce
studentů, kterou jsem zmiňovala již na začátku. Heather, Joshua a
Michael se vydali natáčet nonstop s kamerou do Černého lesa. Hned
první ráno našli před stanem 3 kameny, které určovaly jejich osud.
Hned na to se přestěhovali a utábořili o pár kilometrů dál. Druhý den
ráno se ztratil Joshua a jediné, co po něm zbylo, byl kus zakrvácené
košile.Vydali se ho hledat, jediné stopy vedly do starého domku, odkud
se ozýval zoufalý hlas jejich kamaráda. Po celou tu dobu mířila zapnutá
kamera na zem a byly v ní slyšet všechny zvuky a hlasy z té noci. Oba
dva rychle spěchali do sklepa domu. Když tam vběhli, ozvala se rána a
Heather leží na zemi, zasáhl jí kámen. Druhá rána, ale kamera natáčí
dál……………….
Po těchto událostech byly v základech domu nalezeny zakopané
batohy s nahrávkami. Naproti tomu těla nikde, nikdy, nikdo
nenašel……………
Jitka Novotná 9.B
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FAKTA A KURIOZITY
A je tu další pokračování..Aby ste si nemysleli, že tento článek byl
stvořen mnou.. To ani náhodou. Samozřejmě jsem čerpala
z internetových stránek a co vše se tam dá najít.. Ale doufám, že se
vám to bude líbit. Přejeme pěkné počteníčko.



















Slon je jediný savec, který nedokáže skákat.
Velbloudi mají na ochranu proti prachu na každém oku tři
víčka.
Delfínům během spánku stále funguje polovina mozku – tuto
polovinu mohou přitom přepínat.
Domácí kočky nenávidí citróny a ostatní citrusové ovoce.
Většina rtěnek obsahuje rybí šupiny.
Trávicí šťávy krokodýla dokáží rozložit ocelový hřebík.
Jazyk modré velryby je dlouhý jako slon.
Žraloci jsou imunní vůči všem známým chorobám včetně
rakoviny.
Nejjedovatější chobotnice na světě má velikost pouze
golfového míčku.
K hledání min se používají i
včely – mohou být natrénovány
na pach konkrétní výbušniny.
Nejvíce lidí ze všech divokých
zvířat zabíjí hroch.
Včely nevidí červenou barvu,
zato vnímají ultrafialové záření.
Mravenci nepřekročí čáru
nakreslenou křídou.
Pavučina patří k nejodolnějším materiálům na světě – je pětkrát
silnější než ocel a o 30 procent pružnější než nylon.
K rozšířeným mýtům patří, že pštrosi schovávají hlavu do písku
– studie více než 200.000 pštrosů však nezaznamenala ani jeden
případ takového chování.
Nejdelší zaznamenaný slepičí let trval 13 sekund.
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V roce 1940 v Coloradu přežila slepice čtyři a půl roku
s useknutou hlavou.
Krysy vydrží až dvě minuty dýchat pod vodou.
Pes dokáže čichem rozlišit, zda byla do vany plné vody přidána
lžička soli.
Na Zemi je milionkrát více mravenců než lidí.
Na světě je více než půl miliardy domácích koček 33 různých
plemen
Kočka má v těle 290 kostí a 517 svalů.
Ali @ Majda

Schválně, jestli jste psychopati
(malý kvíz)
Opravdová kvízová otázka: Jedna mladá dáma
byla na pohřbu své matky, kde se potkala s jistým
mladým mužem, jehož neznala. Ten pán byl tak okouzlující a tak
hrozně podobný jejímu vysněnému ideálu muže, že se do něj okamžitě
zamilovala... A pak, po několika dnech,zavraždila svou sestru.A teď ta
otázka: Proč svou sestru zabila? Napřed si to rozmyslete a až PAK se
podívejte na konec našeho časopisu.
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Rozhovor s 1.A
Jak se ti líbí ve škole?
Jaká je paní učitelka?
Dostal(a) jsi už nějaké známky?
Dostal(a) jsi už poznámku?
Naučil(a) jsi se ve škole něco? A
co?
6. Máš ve škole kamarády?
1.
2.
3.
4.
5.

Jonáš Březina (7)
Natálka Pavlíčková (6)
1. Docela dobrý.
2. Dobrá.
3. Ne. Mám náký jedničky.
4. Ne.
5. Jo. Nevim.
6. No.

1. Líbí se mi tady.
2. Hodná.
3. Ano.
4. Ne.
5. Jo, ale nevim co.
6. Mám.

Lukáš Kloc (7)
1. Hodně.
2. Hodná.
3. Jo.
4. Ne.
5. Jo. 2 písmenka.
6. 5 kamarádů.

Viktoria Kalendová (6)
1. Hezký.
2. Hodná.
3. Jo, 8 jedniček.
4. Ne.
5. Jo.
6. Jo.

.

Pavel Zahajský, 9.A
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VÁŽENÍ, VÍTE CO JE TO AIRSOFT?
Airsoft je japonskou odpovědí na americký painball. Cílem této hry je
souboj dvou a více týmů
s maketami zbraní, vystřelující plastikové kuličky o průměru 6 mm a
váze 0, 12- 0,25g.

Airsoftové zbraně se rozdělují do třech skupin.
První skupina je manuální, což znamená, že po každém výstřelu musíte
natáhnout. Druhá skupina se nazývá plynová. Zbraň je poháněná
plynem, střílí po každém zmáčknutí spouště. Já sám mám plynovku
Berretu a nemůžu si stěžovat na její dalekonosnou střelu. Nesmím
samozřejmě zapomenout na třetí skupinu, kterou jsou elektrické
samopaly… Z čehož vyplývá, že jsou poháněny motůrkem, baterkou a
dalšími věcičkami. Elektrické zbraně jsou nejdražší ale také nejlepší na
dostřel, který je okolo 80 až 100 metrů, a stojí od 8000-42000 Kč…
Teď něco k vybavení airsofťáčka … Každý musí mít speciální
neprůstřelné brýle na airsoft, taktickou vestu, zbraň, blůzu,maskáče,
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kanady, batoh, opasek, sumky, pouzdro na zbraň, čutoru,kuklu nebo
helmu. Podle dohody s protihráčem se smí používat pyrotechnika, např:
sádrové granáty, dýmovnice a slzné granáty.
V nedávné době jsem se zúčastnil akcí v Českém Brodě, Nymburce a
v Praze. Byl jsem nadšený nad organizačními schopnostmi našich
,,velkých šéfů‘‘ , jsou to moc fajn kluci. Teda nevím, jestli se dá říci
,,kluci‘‘, jde o sedmadvacetileté chlápky.
Takže, lidičky, koho můj článek alespoň trošku zaujal a chce o
tomhle sportu vědět více, obraťte se na mě. Už se na vás těším…

Jan Kovalczuk 9.A

Filmový klub
Fantastická 4
Fantastická čtyřka je natočena zejména podle komiksové
předlohy, jejímž nakladatelem je MARVEL comics, podle kterého jsou
natočeny také jiné filmy, jako je třeba: Spider-man, X-man a spousta
jiných.
O čem Fantastická čtyřka je:
Vynálezce, astronaut a vědec Dr. Reed Richards (Ioan
Gruffudd) stojí jen kousek od uskutečnění svého celoživotního snu expedice do středu kosmické bouře. K Reedově kosmické výpravě se
připojuje jeho nejlepší kamarád, astronaut Ben Grimm (Michael
Chiklis), vedoucí genetického výzkumu a Reedova bývalá přítelkyně
Sue Storm (Jessica Alba) a také její horkokrevný mladší bratr, pilot
Johnny Storm (Chris Evans). S hlavním sponzorem celé výpravy,
Victorem Von Doomem (Julian McMahon), za zády se vydávají na
nejdůležitější expedici svého života………..
Mise probíhá dobře až do chvíle, kdy Reed zjistí, že se mýlil v
odhadu rychlosti blížící se bouře. Během několika minut místo několika
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hodin je vesmírná stanice pohlcena mraky kosmické radiace, které
způsobí závažné změny v genotypu všech členů posádky. Jejich DNA je
nevratně pozměněna a stejně tak jejich budoucnost.
Důsledky mutací se začnou projevovat brzy po návratu na
rodnou planetu kde jsou okamžitě posláni do karantény kde postupně
poznávají své schopnosti………
Schopnosti:
Reed Richards- Přezdívka: Pan Fantastic
Schopnosti: získal schopnost libovolně natahovat své
tělo
Sue Storm- Přezdívka: Invisible Woman
Schopnosti: dokáže se zneviditelnit a vytvářet silová
pole
Johnny Storm- Přezdívka: Human Torch
Schopnosti: má schopnost vzplanutí a létání
Ben GrimmPřezdívka: Thing
Schopnosti: nadlidská síla, nezranitelnost
Tyto genetické mutace se jim společnými silami podaří obrátit v
obrovské přednosti. Rozhodnou se využít svých výjimečných
schopností k tomu, aby překazili zlomyslné plány nyní také
zmutovaného Dr. Dooma a ochránili obyvatele New Yorku před všemi
dalšími nebezpečími, která by je mohla ohrozit.
Režie: Tim Story
Hrají: Ion Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Julian
McMah
on Scénář: Michael France, Mark Frost
Kamera: Oliver Wood
Hudba: John Ottman
Marek Novák 9.A
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SIN CITY
Popis:
Robert Rodriguez (Spy
Kids, Kdysi dávno v
Mexiku) a ikona světa
komiksů Frank Miller
spolu natočili snímek
Sin City – město
hříchu. Předlohou
scénáře byla série
obrazových novel
napsaných a
ilustrovaných
Millerem.
Sin City –
město hříchu je
zamořeno
kriminálníky, zkorumpovanými policisty a sexy ženami; někdo touží po
pomstě, někdo po spasení a další… po obojím. Film představuje
příběhy ze tří Millerových novel včetně Sin City, které odstartovalo
dlouhodobou a kritiky oceňovanou sérii komiksů, stejně jako The
Yellow Bastard a The Big Fat Kill. Rodriguez společně s Millerem
převedli tyto legendární příběhy ze stránek knih na filmové plátno a
zůstali naprosto věrni vzhledu, pocitům a dialogům knih.
Hlavní dějová linie
Základním motivem filmu je vymyšlené město Sin City, kde
vládne a hlavně senátor Roark a jeho rodina. Jeho syn Junior je
opravdová lidská zrůda. Unáší, znásilňuje a zabíjí malé holčičky.
Hlavní hrdina Hartigan, v podání Bruce Willise, mu je na stopě. Když
se mu ho podaří dopadnout, zradí ho jeho parťák.
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Hartigan, kterému do odchodu do důchodu zbývalo jen pár
okamžiků posledního dne služby, je zatčen, obviněn a odsouzen ze
znásilnění a zabití malé Nancy, kterou zachránil ze spárů Juniora a
kterého zmrzačil. Ten se ale nevzdá a snaží se ji najít.
Vedlejší dějové linie
Další dějová linie se točí okolo mlátiče Marva, v podání
Mickeyho Rourka. První žena, kterou miluje, je zabita přímo v jeho
posteli. Marv se snaží najít tichého a nemilostného vraha. Přitom se
dostává do léček, které mu neznámý vrah nastražil. Dozvídá se, že
vrahem je další lidská zrůda, která zabíjí prostitutky a pak je pojídá.
Druhá mezihra se točí okolo situace ve Starém městě. Tam si totiž
prostitutky vládnou samy, zatímco s policí mají dohodu o vzájemné
toleranci. Policie se do situace ve Starém městě neodvažuje vstoupit.
Všechno se mění jednoho dne, kdy se jeden opilý detektiv Jack
(Benicio Del Toro) se svými kamarády dostane až do Starého města,
kde je nemilosrdně zabit hrdlořezkou. Dwight McCarthy (Clive Owen)
je popravě nucen jenom přihlížet.
Až poté se ale všichni dozvídají, že mrtvolou je detektiv a že je
nutné se zbavit těl. K tomu se přislíbí Dwight. Do cesty mu vstoupí
čtveřice žoldáků, kteří se mu budou snažit zabránit zahladit stopy.
Zachránit příměří mezi policií a prostitutkami se mu ale nepovede.
Herecké výkony
Každý z příběhů je vlastně vyprávěním příslušného hrdiny.
Vyprávěním o cestě za spravedlností ve zkorumpovaném městě. Každý
z hrdinů, ač nepřemožitelný (jak to už v amerických filmech bývá
zvykem), získává pojetím vyprávění lidský rozměr. Dozvídáme se, že i
u obrovského hromotluka, jakým je Marv, se rodí láska ke krásné
prostitutce. Hrdinský rozměr naopak získává hlavně postava Hartigana,
který za život Nancy obětuje ten svůj.
Film si zaslouží pozornost nejen kvůli zajímavému zpracování.
Děj filmu má jasný směr. Zobrazuje cestu za spravedlností. Naštěstí se
ve filmu tolik neprosazují oblíbená klišé amerických akčních filmů.
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Postavy jsou ve svých rolích tak přesvědčivé. Juniorovi každý uvěří
sadistické zlo, které z něj čiší. Naopak Hartiganovi zase každý uvěří
jeho lásku k Nancy.
Jan Kulhavý 9.A

Čtenářský koutek
Terry Prachett
Autor řady knížek určených pro
všechny (knihy jsou psány spíše pro
dospělé, ale na druhém stupni to
zvládnete) milovníky fantasy a nejen
pro ně. Tvorba má svůj osobitý, ironický
až trochu drastický smysl pro humor, jenž se vryje do paměti všem, kdo
si přečtou jen pár stránek.
T. Prachett vás pomocí svého díla přenese do fantastického
světa zvaného Zeměplocha. Ta putuje vesmírem na krunýři obrovské
želvy A’Tuin. V knihách se dočtete o postavách jako je Smrť,
čarodějky, trpaslíci, trollové, elfové, zombie, upíři, auditoři, „věci
z jiných rozměrů“, mágové, mluvící psi a samozřejmě lidé.
Jestli vás zaujme ukázka z 26.knihy Zloděj času a chcete se
pustit do četby, tak byste měli začít 1. knihou nazvanou Barva kouzel.
Další informace najdete na internetových stránkách.
Zloděj času:
UKAŽ MI, řekl Smrť, UKAŽ MI… MÉ MYŠLENKY.
V zrcadle se ukázala šachovnice, ale byla trojhranná a tak
obrovská, že z ní byla vidět jen ta nejbližší pole. Právě v té nejbližší
špičce byl svět – želva, sloni, malé obíhající slunce a vše ostatní. Byla
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to zeměplocha, která existovala jen na téhle straně absolutní
nepravděpodobnosti, a tedy v hraniční zemi. V hraniční zemi se hranice
křižují a občas se do vesmíru vyplíží věci, cílem jsou jiné věci než
šťastnější život jejich dětí, nádherná budoucnost při podnikání
v ovocnářství nebo zemědělské malovýrobě.
Na každém dalším černém nebo bílém trojúhelníku šachovnice,
až do nekonečna, byl malý šedý tvar, který vypadal jako prázdné roucho
s kápí.
Proč teď? Pomyslel si Smrť.
Poznal je. Nebyly to formy života. Byly to formy…neživota.
Tohle byli pozorovatelé vesmírných operací, úředníci vesmíru, auditoři.
Dohlíželi na to, aby se věci otáčely a kameny padaly.
A právě oni věřili, že aby mohla věc existovat, musí mít své
místo v prostoru a čase. Když se objevilo lidstvo, byl to pro ně ošklivý
šok. Lidstvo se totiž doslova skládalo z věcí, které neměly svá místa
v prostoru a čase, věcí, jako byly představivost, soucit, naděje, historie a
víra. Odstraňte je a zbude vám opice, která neustále padá ze stromu.
Inteligentní život byl podle jejich měřítek anomálie. Takové
věci auditoři nenáviděli. Celkem pravidelně se je pokoušeli alespoň
trochu učesat.
Tik
Lobsang zašmátral pod doškovým převisem střechy a jeho prsty se
sevřely na štětinách koštěte, které bylo zastčeno za trámky.
„To mi připadá hodně jako krádež,“ prohlásil, když mu Lu-Tze
pomáhal dolů.
„Ne, to není krádež,“odpověděl Metař, uchopil koště a podíval
se po celé jeho délce, aby zjistil případná zakřivení.“A já ti řeknu proč,
ne. Až vyřídíme, co potřebujeme, šoupneme ho na zpáteční cestě tam,
kde bylo, a ona ani nebude vědět, že jsme si ho půjčili…a jestli se nám
to vyřídit nepodaří, tak…už taky nebude vědět, že bylo pryč. Tedy
musím ti říct, že se ty čarodějky o košťata zrovna nestarají. Podívej se
na ty štětiny. Já bych to koště nepoužil ani k tomu, abych s ním vyčistil
jezírko. No, dobrá… takže zpátky do normálního čase, mládenče. Nerad
bych pilotoval tuhle věcičku a přitom plátkoval čas.
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Obkročil násadu koštěte a sevřel ji oběma rukama. Koště se
mírně pozvedlo. No, alespoň má slušnou nosnost. Můžeš si sednout
pohodlně dozadu. Pořádně se chyť tyče nebo mě, a hlavně se dobře
zabal do svého roucha, protože na těchhle věcičkách po čertech
profukuje.
Lobsang se opatrně uvelebil za Lu-Tzeho a koště se zvedlo. Ve
chvíli. Když se ocitlo ve výši nižších větví na mýtině, ocitl se Lu-Tze ve
výši havranových očí.
Pták se nejistě poposedl sem a tam a stejně tak nakláněl hlavu,
jak se na něj pokoušel zaostřit obě oči najednou.
„Tak teď jsem zvědavý, jestli budeš krákorat, nebo skřípat,“
řekl Lu-Tze hlavně pro sebe.
„Krák,“ odpověděl mu havran,
„Takže ty v žádném případě nejsi ten havran, kterého jsme
zahlédli na druhé straně hor.“
„Já? Božíčku, ani nápad,“ odpověděl havran.Tady se hlavně
kráká, to je pravda.“
„Jen se tak ptám.“
Koště se zvedalo do výše a pak zamířilo na Střed.
Havran si načechral peří a zamrkal.
„K sakru!“ ulevil si. Pak obešel kmen stromu k místu, kde seděl
krsí Smrť.
KVÍK?

Jitka Novotná

Daleká cesta za domovem
Společnost, zákony, láska, nenávist a moc. Myslíte si, že takhle žijí
pouze lidé? To se mýlíte. Knížka Richarda Adamse vypráví o králičí
říši, kde mají všechna zvířata lidské vlastnosti.
Stejně jako my i oni mají své legendy. Třeba o hrdinovi Elhréranovi a stvořiteli světa Frixovi, ve kterého věří všichni králíci. Celý
příběh je o hledání nového domova, útěku před lidskou civilizací i
krutostí vlastního národa. Autor nás svým příběhem dovádí
k zamyšlením nad cenou života všech živých bytostí a nad tím, jak
snadné je život zničit.
Jitka Novotná,9.B, Kamila Vejdovská,9.B
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Vtipy
Po dlouhé době se potkají dva známí.,,Ahoj,jak žijš?“ptá se
jeden.,,Ale,jde to.Mám skvělou práci,mám pod sebou 500
lidí!“,,Hmm,to je slušný,a co děláš?“,,Sekám trávu na hřbitově…“
Neděle odpoledne,mladá rodina
odpočívá a najednou zvoní zvonek.Muž jde
otevřít a za dveřmi stojí smrtka,jakmile ji
uvidí,padne na kolena,slzy jako hrách a
začne naříkat:
,,Mě ne,mě přece nemůžeš chtít,vždyť jsem
ještě mladej!Nic sem si neužil,se ženou
jsme spolu teprve rok,mám rozestavěném
dům,auto na leasing,dítě na cestě…Mě
přece nééé!“
Smrtka se na něj pohrdavě podívá a řekne temným
hlasem:,,Uhni,srabe,jdu si pro křečka…“
Baví se dva blázni a jeden z ničeho nic rozsvítí baterku:,,Hele,že po tom
světle nevylezeš nahoru?“A druhej na to:,,To víš,že ne, ty zhasneš a já
spadnu!“
Jde opilec po ulici a potká jeptišku, zmlátí ji a vítězně prohlásí:,,Dneska
ti to nevyšlo,Batmane!“
Na udání souseda objeví policie při domovní prohlídce domku přístroj
na pálení kořalky.
,,Tak to nám dáte 10 tisíc pokuty,pane,“říká policista majiteli.,,Ale já
žádnou kořalku nepálím!“hájí se majitel.,,Ale máte na to přístroj!“hádá
se policajt.
,,To mi pak rovnou můžete napařit 5 let za znásilnění!“,,Vy jste někoho
znásilnil?!“,,Ne,ale mám na to přístroj!“
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Tom Cruise se projíždí na kole po Hollywoodu,když v tom nechtěně
přejede kočku.Zazvoní zkroušeně na majitelku a ptá se:,,Můžu vám to
zvíře nějak nahradit?“
Žena se rozzáří:,,Můžete,vždycky se mnou spala v posteli…“
Potkají se dva sousedi:,,Ale copak,pane Novák,dneska má vaše tchyně
pohřeb,a vy jdete do práce?!“,,No,to víte,nejdřív povinnosti,potom
zábava!“

Pechy 8.B
Jimmy, proč sis neumyl obličej? Je na něm vidět, co jsi měl dnes ráno k
snídani." - "Co to bylo?" - "Vajíčka." - "Omyl, pane učiteli. Ty jsme
měli včera!"
Učitelka se ptá Pepíčka Kalianků: "Co nám můžeš povědět o
vlaštovkách?" - "To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do
jižních krajin!"
Malý žáček, takový začínající konfident, povídá panu učiteli: "...sím
pane učitel, Horáček říkal, že jste blbej." - "A safra safra, a jestlipak jsi
se mne zastal?" - "...sím zastal, já jsem mu řek: ty tak můžeš kritizovat,
ty jsi ještě blbější než pan učitel!"
Jde učitelka kolem pískoviště a vidí - malé děti popíjejí pivo, kouří a
hrají karty. Učitelka se pochopitelně rozhořčuje: "A jak to, že nejste ve
škole?" - "Zbláznila jste se? V pěti letech máme na školu ještě času
dost!"
Tomáš Kukal, 8.B

- 32 -

Dvojka

1.číslo (05/06)

Hádanky
1)Úvod
Myslím, že tato hádanka není příliš známá, tak si možná přijdou
na své i ti znalí :o)

Zadání
Představte si, že chcete příteli poslat poštou něco cenného. Máte
na to krabičku, která je dostatečně velká, a na kterou lze připevnit
několik zámků. Zámků máte oba dostatek, ale problém je, že
nemáte klíč od zámku toho druhého.
Jak dostanete k příteli cennost, aby neputovala nezamčená? Poslat
klíč jen tak nepomůže, mohl by ho někdo zkopírovat.

2)Úvod
Tato úloha není vůbec jednoduchá. Pokud vůbec nechápete, tak se
podívejte na devět mincí. Je třeba chvíli kombinovat, takže pokud
se nechcete do ničeho moc zaplétat, podívejte se raději na nějakou
jinou úlohu.

Zadání
Máte 13 na pohled nerozeznatelných mincí. Jedna z nich se
malinko liší v hmotnosti - nevíte, zda je lehčí či těžší. Dokážete
na rovnoramenných vahách na tři vážení určit, která to je?
Kdyby se Vám náhodou zdála úloha moc jednoduchá, zkuste 40
mincí na čtyři vážení - princip je stejný.

1)ŘešeníZamknete předmět do krabičky, pošlete ho příteli. Ten přidá na
krabičku svůj zámek a pošle ji vám. Vy svůj zámek sundáte, pošlete opět příteli
a on jen sundá svůj zámek....
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2)Řesení
8 mincí na váhy (čtyři a čtyři), 5 mimo.
1. Váha je v rovnováze - hledaná mince je na stole.
2. Misky se vychýlí - odlišná mince je na vahách.
ad 1. Vezmu ze stolu tři mince a dám je na jednu misku. Dorovnám je třemi
ověřenými mincemi (minulé vážení byly na misce).
1.a Váhy jsou stále v rovnováze - je to jedna ze dvou, co jsem ještě nevážil.
1.b Váhy se vychýlí - je to jedna ze tří, co jsem nyní poprvé dal na misku.
ad 2. Hledaná mince je mezi osmi, které jsem už vážil. Libovolné dvě mince z
váhy sundám, libovolné tři přemístím mezi miskami. Aby vážení vůbec mělo
smysl, dorovnám na misky ověřené mince (ze stolu) tak, aby byl na obou
stranách váhy stejný počet mincí.
2.a Váhy se dostanou do rovnováhy - je to jedna ze dvou mincí, co jsem
sundal.
2.b Váhy se překlopí na druhou stranu - je to jedna ze tří, co jsem přemístil.
2.c Váhy zůstanou v původní pozici - je to jedna ze tří, co jsem nechal.
ad 1.a + 2.a Vím že je to jedna ze dvou mincí. Jednu z nich porovnám s
ověřenou. Váhy se buď vychýlí nebo ne.
ad 1.b + 2.b + 2.c Vím, že je to jedna ze tří mincí. Ty jsou nyní na váze, která
je nakloněná na jednu stranu. Jednu z těch mincí přemístím na druhou misku,
jednu sundám, jednu nechám. Dorovnám ověřenými. Váha se buď překlopí,
vyrovná, nebo zůstane...
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Tak schválně, jste psychopat?
(vyvrcholení našeho malého kvízu)
Ona totiž doufala, že se ten frajer objeví i na tomhle pohřbu.
Pokud jste odpověděli správně, pak přemýšlíte jako psychopat.
Toto byla testovací otázka jakéhosi blá blá blá slavného blá bělá
psychiatra z Emeriky, který se snažil zjistit, kolik lidí má stejnou
mentalitu jako zabijáci. Mnoho zatčených sériových vrahů tento test
zodpovědělo "správně." Pokud jste správně neodpověděli, jste v
pohodě.
Ale jestli jste tuto otázku položili nějakému svému známému, a
ten trefil jackpot, asi jste v háji a měli byste si od něj držet dyštanc.
Majdoalík 9.B

Tak tohle bylo pro říjnové číslo všechno.Doufáme,že jste byli
spokojeni, potěšeni. Pokud máte nějaké připomínky neváhejte a přijďte
za námi, nebo vhoďte co vám leží na srdci do schránky,která je po
pravé straně hned jak vejdete do budovy školy.
Děkujeme

Pá pá Vaše
redakce
- 35 -

Dvojka

1.číslo (05/06)

- 36 -

