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Mezek
Nové páry na naší škole!
1. M. J. (8.B) + K. S. (7.B)
Přestože se všichni domnívali, že A. P. (8.A) a M. J.
(8.B) začínají vážný vztah, opak byl pravdou.Velká láska
jakoby se vypařila a M.J. se vydal na jinačí lov.
M. J. (8.B) + K. S. (7.B): Tyhle hrdličky byly už
několikrát viděny na romantických procházkách
po Kolíně. Nenechali to jen na procházkách, byli
dokonce přistižení v objetí a polibcích. Takže je jasné, že
to dali dohromady:-) Tak ať jim to vydrží!
2. M. S. (8.B) + D. L. (8.A)
Nedávno se nám zamilovali M. S.(8.B) a D. L.(8.A).
O vážný vztah se už jednou pokoušeli, ale D. L. dala
přednost někomu jinému a vztah ukončila. Zhroucený
M.S. se ale nevzdal boje o svou lásku a D.L. mu opět
neodolala. Jak jim to dlouho vydrží?:-)
3. A. Š. (9.A) + B. U. (9.B) :-)
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M . E . Z . E . K . na „lyžáku“
Vrátili jsme se z lyžáku a máme samé vzácné
informace!!!
Asi nejzajímavější večerní program byl tento:
Líčení a česání učitelů V. Š. a P. S.. A jak to dopadlo?
V.Š. alá emo, P. S. alá panker, nejzajímavější bylo jejich
líčení – požádejte o fotky, my máme zákaz je zveřejňovat
:). Určitě je to pro všechny zážitek na celý život. Hlavně
asi pro učitele, těm trvalo dost dlouho, než ze sebe
všechno to svinstvo dokázali smýt. O zábavu bylo
rozhodně postaráno.
Zajímavá byla i hra "Předveď scénku filmu". Mohli jsme
vidět
hafo
vtipných
scén
Simpsonovi
a nezapomenutelný Spidervepř, Slunce seno jahody
a babička s čímsi v posteli, Sněženky a machři se slavnou
větou "Vezmeme to zkratkou - je to sice dál, zato horší
cesta", což jsme zažili při běžkování na vlastní kůži,
a nakonec Mrazík a Nastěnka s Ťapičkou, macechou
a Marfušou - to se divákům líbilo i nejvíce.
Docela nás překvapilo, že se skoro žádného večerního
programu nezúčastnila M. D. (7. A).
A nějaký drb o ní - nejvíc pošilhávala asi po M. S. (8. B)
a učiteli P. S.. (to je samozřejmě vtip, zajímala se jen
o M. S.).
M. V. (9. A) vymyslel nové zvíře, a to "holčičího býka".
Při jaké situaci - na to se zeptejte jeho. Mimo jiné se
ukázalo, že je to i schopný textař: Vymyslel parodii na
písničku od Ewy Farne - Zapadlej krám, ale tento text
radši nebudeme zveřejňovat.
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Hudba lyžáku - Tokio Hotel (což ocení asi pouze žákyně
7. A - i když ne všechny - , které nám tam tím kazily
pobyt) a Avril Lavigne, tu ale celkem všichni tolerovali.
Bylo celkem dost úrazů, ale spíš takových jako - bolí mě
kotníček - atp...
Když pršelo - což bylo naštěstí jen necelé 2 dny - jsme se
rozhodně nenudili, pouštěli jsme si přes notebook a
dataprojector filmy - Harry Potter 5., Karcoolka a nějaké
ty sci-fi pro kluky :)
Na lyžák máme rozhodně dobré vzpomínky, zábava byla,
drby se taky poskytly, pan učitel V. Š. nám dovážel
čerstvé rohlíčky se salámem a sýrem, filmy byly, sníh
byl, … co víc si přát???

Deník Žáka Z
Milý deníčku… nedávno jsem jel krásným červeným
Ferrari a vedle mě seděla pohledná blondýna
s okouzlující postavou…
Zastavil jsem před luxusní restaurací v centru Paříže
s výhledem na Eiffelovu věž. Po romantické večeři při
svíčkách jsem ji vzal do „Moulin Rouge“ (Kabaret
Červený Mlýn) a pak… Jelikož měli v luxusním „l´hotel
de Ville“ (hotelu Ville) všechny apartmány obsazené,
ubytovali jsme se na kraji lesa v seníku… Pak jsem ji
políbil… pohladil po vlasech… a přišla osudová chvíle…
měla paruku a na její tváři jsem cítil rašící vousy…
Pak jsem se probudil a zjistil, že to byl díky bohu jen
sen…
Žák Z
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NA MUŠCE
špionážní akce pokračuje

Na mušce 1.
1. Dělal/a jste jako malá nějaký sport? Jaký? Když ne,
co jste ve škole hrál/a za sportovní hru (nebo sport)
nejradši?
2. Které jídlo úplně nejvíc nesnášíte?
3. Kterým jídlem jste se nejvíc nacpal/a (popř. při jaké
příležitosti)?
4. V kolika letech jste se naučil/a vařit? Co vám teď jde
nejlépe?
1. Nedělala. Nejradši.... plavání.
2. Králíka! A ještě bramboráky, po těch je mi vždycky
špatně!
3. Teď na horách,
snídaní - to jsem
snědla 3 rohlíky,
můj rekord :-)
4. V devatenácti,
když jsem se
vdala. A nejlépe
vařím … asi
všechno! (smích)
Ne, podle
kuchařky všechno.
julča & barča
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P. Soukup - kapitán HBC Kolín B
Jak jste se dostal k hokejbalu?
Odmalička mne rodiče vedli ke sportu. Od čtvrté do
sedmé třídy jsem hrál házenou. V osmé třídě jsem okusil
basketbal. Ten mne upoutal natolik, že jsem se
basketbalu věnoval i na Gymnáziu v Českém Brodě. Dále
jsem mohl reprezentovat školu a vyzkoušet si sporty jako
je atletika, volejbal, fotbal. To mne ovlivnilo natolik, že
jsem se rozhodl studovat tělesnou výchovu.
U kolektivních sportů na turnajích a zápasech poznáváte
nové lidi. Tam jsem se dozvěděl o hokejbalu. Pár kluků
chodilo hrát vedle Billy do oplocené arény hokejbal. Šel
jsem se tam podívat. Moc hráčů se nesešlo, tak jsem
mohl trénovat a hrát s nimi. Začal jsem chodit
pravidelněji. Později jsem se dozvěděl, že kluci jezdí do
Prahy na zápasy. Po sezóně, kdy HBC Kolín postoupil,
město postavilo pro klub hokejbalové hřiště. Začaly se
hrát domácí zápasy. Na zápasy se chodili dívat lidé,
z kterých se stali fanoušci tohoto sportu. Nakonec
fanoušci začali spekulovat o vlastním týmu „HBC Kolín
B“. Byl jsem zvědavý, jak to dopadne, protože v tu dobu
jsem se chystal za prací do zahraničí. Po návratu jsem byl
mile překvapen, HBC Kolín B měl za sebou odehrané
čtyři zápasy a bez problémů mě hráči vzali mezi sebe.
Teď hrajeme první sezónu a teprve se všichni
poznáváme….
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Na jaké pozici hrajete a proč?
Hraji obránce. Když jsem začal, sezóna byla už v plném
proudu. Nikdo se mne neptal, co chci hrát. Tým
potřeboval obránce, tak se ho snažím hrát co nejlépe.
Máte nějaký předzápasový rituál?
Před zápasový rituál? Dobře se vyspat. Před zápasem si
zapískat znělku z televizního pořadu „Kufr“.

Máte oblíbeného – neoblíbeného soupeře?
Já to tak neberu. Vždy se těším na zápas a přeji si, aby
výsledek zápasu byl co nejlepší. Jo, řeknu si
„Hellbendrs“, to bude řežba. Ale že by byli někteří
soupeři neoblíbení, to ne.
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Považujete za velkou výhodu domácí hřiště?
Určitě, je to lepší na psychiku celého týmu. Hráči se víc
snaží a hlavně je pohodlnější hrát doma, než někam jet
autem do jiného města. Velký význam hraje také podpora
domácích fanoušků.
Jaká je atmosféra ve Vašem týmu?
Dobrá otázka. Utekla první část sezóny a my můžeme
s klidnou hlavou říci, že jsme výrazně pokročili na rozdíl
od úplných začátků. Teď je otázka, zda se budeme stále
zlepšovat. Předpokladem je posílení morálky v týmu,
která prozatím z větší míry chybí dosti hráčům. Nebrat
tréninky jen k příležitosti si zahrát, ale využít čas i
k naučení se něco nového. Je krásné přísloví: …“není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se …“. Ale komu se chce
stále prohrávat …
Jaké máte plány do budoucna ohledně hokejbalu?
Zdravý a mít čas se hokejbalu věnovat dál. Jo, a více
vyhrávat.
V. Rampír
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Na mušce 2.
1. Dělal/a jste jako malá nějaký sport? Jaký? Když ne,
co jste ve škole hrál/a za sportovní hru (nebo sport)
nejradši?
2. Které jídlo úplně nejvíc
nesnášíte?
3. Kterým jídlem jste se
nejvíc nacpal/a (popř. při
jaké příležitosti)?
4. V kolika letech jste se
naučil/a vařit? Co vám
teď jde nejlépe?
1. Voleyball.
2. Rajskou - tu nemusím
(zhnuseně).
3. PŘES PROTESTY
PANÍ UČITELKY
ZVEŘEJŇUJEME JEJÍ
ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU:
Já nejsem moc přežírací člověk, i když na to
nevypadám (smích). Počkej...... asi chlebíčky.
4. Vařím ráda furt a stále! Asi od deseti.
Julča & barča
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Anketa
Asi typická otázka, jak se Vám líbí na téhle škole?
Stala se Vám tady nějaká veselá příhoda, na kterou jen
tak nezapomenete, a nebo nějaká, která Vás odradila od
práce učitelky?
A teď trochu k tématu časopisu:
Z jakého sportu máte strach a ve kterém jste přeborník?
Když jste byla malá, jaké jídlo jste odmítala?
Jaké bylo Vaše první jídlo, které jste uměla uvařit a
v kolika to bylo letech?
Praktikantka Š. Mazurková
Moc, já jsem sem chodila od 1. do 9. třídy, takže mám
velmi pěkné vzpomínky.
Jako teď, když tu učím? Tak asi mi připadalo vtipné, jak
se M. S. (8.B) pral (samozřejmě slovně) o to, že
Vinohrady se píší s Y po V.
Tak nikdy bych nechtěla zkusit bungee jumping, ani jiné
adrenalinové sporty. Dřív jsem hrála závodně házenou a
teď aerobičim (aerobick).
Já jedla všechno! :-)
Uměla jsem vařit poměrně brzy, ale asi jako první jsem
uvařila vajíčka, asi v 11 letech.
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Učitelka K. Slavíčková
Moc a doufám, že to vydrží!
Žádná věc, která by mě odradila se mi zatím nestala.
A snad se ani žádná nestane.
Veselé příhody se mi dějí každý pátek. Bohužel teď
nevím žádnou konkrétní.
Strach asi nemám z žádného sportu ... Ale asi bych
nechtěla závodit ve formuli. Přeborník (asi) nejsem, ale
myslím, že dobrá jsem v kuželkách a v bowlingu.

Vše s vařeným mákem (buchty, nudle,...).
Asi čaj :-) nebo vajíčka. Čaj jsem uměla snad už na
základce :-). Alespoň jsem o tom přesvědčená.
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Učitelka L. Králová
Je to tu hezký :-)
Veselých příhod je hodně, ale nejvíc mě pobaví, když si
mě rodiče pletou se žákem a říkají mi ahoj :-)
Všechny bych chtěla zkusit! A docela mě baví jezdit na
kolečkových bruslích.
Nemám ráda škubánky s mákem.
Tak asi jsem v 10 letech uvařila krupičnou kaši.

Elen & Natálie
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Na mušce 3.
1. Dělal/a jste jako malá nějaký sport? Jaký? Když ne,
co jste ve škole hrál/a za sportovní hru (nebo sport)
nejradši?
2. Které jídlo úplně nejvíc nesnášíte?
3. Kterým jídlem jste se nejvíc nacpal/a (popř. při jaké
příležitosti)?
4. V kolika letech jste se naučil/a vařit? Co vám teď jde
nejlépe?
1. Dříve jsem ráda hrála
košíkovou.
2. No,... řekla bych, že asi
není jídlo, které bych
neměla ráda (smích)
3. Pečené kuře
s bramborovým
knedlíkem:)
4. Asi kolem čtrnácti,
s babičkou - to byla
moje učitelka. A teď...
asi nějaká exotická
jídla, velice ráda
experimentuju!
julča & barča
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Let’s dance 2: Street dance
Není to o tom, odkud jsi, ale o tom, co chceš!
Hlavní dějovou linii filmu
tvoří pohnutý osud jedné
nadané dívky – Andie.
Kamarádku její zesnulé
matky, která se o ní stará,
už přestává bavit její
poflakování s pouličními
tanečníky, a tak jí chce
poslat kamsi do Texasu,
kde by mladá rebelka
zjihla. V tu chvíli se na
scénu přiřítí Tyler Cage
(hlavní hrdina jedničky),
aby
Andie
trochu
promluvil
do
duše.
Doporučí jí, aby si z něj vzala příklad a jestli to myslí
s tancem vážně, šla ho studovat jako on. Andie si musí
vybrat mezi láskou k Street dance a nuceným studiem na
Marylandské škole umění. Na MŠU má pověst zlého
děvčete a její pouliční hip-hop styl se nestřetává
s pochopením. Při hledání svého správného místa
poznává Chasea, nejlepšího tanečníka školy. A jak to tak
už bývá, vzplane mezi nimi romantická jiskra i nadšení
pro Street dance. Založí si vlastní taneční skupinu a přes
počáteční neshody i všemožné nástrahy se dostanou až na
utajenou soutěž The street. Až tam konečně Andie najde
způsob, jak žít svůj sen a přitom propojit dva oddělené
světy.
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Režie: Jon Chu
Scénář: Toni Ann Johnson, Karen Barna
Kamera: Max Malkin
Choreografie: Jamal Sims (stejně jako v Let’s Dance)
Hudba: Aaron Zigman
Hrají: Robert Hoffman (Chase Collins), Briana Evigan
(Andie), Will Kemp (Blake Collins), Tony Devon
(Defense Attorney Gold), Telisha Shaw (Felicia),
Jennifer Rouse (Street Dancer), Channing Tatum (Tyler
Gage), Cassie a mnoho dalších
Délka: 98 minut
Žánr: Drama / Romantický / Hudební
Distributor: SPI
Jája @ Pája

Jídlo a sport
Jak vlastně souvisí tyto dva pojmy? Z jistého pohledu by
se dalo říci, že se jedná o činnosti naprosto opačné.
Při sportu se člověk většinou dře a namáhá své tělo. To
neznamená jenom pohyb a následnou únavu, ale i určité
chemické reakce v těle, bez kterých by to prostě nešlo.
Při jídle je naopak tělo uvolněné a soustředěné jen na děj,
jenž mu dodá blaho. Po jídle je organismus ale také
unavený (pokud se jedná o významnou porci). To proto,
protože na strávení a vstřebání živin je potřeba též značné
množství energie. Ve chvíli mezi dokončením příjmu
potravy a vstřebáním a použitím živin je časový úsek,
kdy se cítíte ještě více unavení a vyčerpaní než před
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jídlem. Kromě toho člověk někdy téměř sportuje, když
jídlo připravuje. Jídlo je zkrátka taky fuška.
Další věc – bez jídla to prostě nejde a sport je dokonce
úzce spjat s jedením, takže hojný příjem potravy , nebo-li
energie, je vlastně podmínkou pro sport. Naprosto
dokonalé propojení jídla a sportu je například při lovu.
To už se ale dnes lidem stává zřídka.
Sportovec potřebuje kromě jídla také spoustu vedlejších
činností. Vrcholoví sportovci chodí často na masáže a do
vířivky a ještě do spousty dalších věcí (popravdě mě teď
nic dalšího nenapadá). Kdyby o ně nebyla taková péče,
tak by se po několika málo letech jednoduše rozpadli,
protože by jejich tělo nevydrželo tak obrovskou výměnu
energie.
V některých případech je pro určitý sport potřebný
přebytek jídla. Pokud vynechám různé soutěže v pojídání
vajec a házení vajíčky, tak tu vystupuje na povrch
například orientální sport zápasy Sumo. Sumisté jsou
vskutku tlustí. Přestože si však mnoho lidí myslí, že jsou
to jen hory tuku, opak je pravdou. Sumisté denně hodně
jedí a posilují mnoha způsoby, a proto jsou obaleni nejen
tukem, ale také pořádnou zásobou svalů. To potřebují,
protože pak mají větší šanci svého soupeře vytlačit
z kruhu. Jelikož jsou všichni sumisté velcí a silní, má to
stejný efekt jako kdyby proti sobě stáli dva vyzáblí
ferdové.
Sport je také v mnoha směrech risk a někdy i sázka
o život. Mnoho sportovců, když skončila jejich kariéra,
mělo a má problémy se zdravím. A přestože je dobré být
ve slušné fyzické kondici, pokud se člověk namáhá víc
než zdrávo, jeho tělo mu to pak vrátí i s úroky.
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Když se zpravodajci v Anglii zeptali tehdejšího premiéra
Winstona Churchilla, čím to, že se dožil tak požehnaného
věku a je v tak dobré kondici, přestože popíjí alkohol a
kouří, pan Churchill odpověděl: „Zásadně nesportuji.“
J.Javůrek

Letem hudebním světem aneb pěvecká
soutěž X Factor
Už je to tady! Finálová kola soutěže X Factor! Většina
z nás s napětím sledovala, koho porota vybere. Někdo
měl své favority už od semifinále a někdo možná ještě
dříve. Anna, Pavlína, David, Kamila, Lukáš, Ondřej,
Martina, Jiří, ALL X (Alxida), Divoké kočky a Dante, Za
5 dvanáct a Romantic. Tak toto je 12 finalistů. Kdo by je
neznal nebo se chtěl o nich dozvědět více, tak ať se
podívá na www.xfactorweb.cz. Pravidla X Factoru jsou
podstatně složitější než v soutěži SuperStar. Tak
doufejme, že alespoň porotci se v nich orientují. Ale teď
je pouze na nás, divácích, abychom rozhodli, kdo
vyhraje. Tak co, už víte, komu dáte svůj hlas?
Kristýn@
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Citáty
Aneb co v dávné i nedávné době pronesli slavní
V matematice neexistuje zvláštní cesta pro krále.
Eukleides
Mládí touží po experimentu.
Stevenson
Dovednosti se získávají chybováním.
latinské přísloví
Myšlení je velká věc.
Hérakleitos
Musíš se mnoho učiti, abys poznal, jak málo víš.
Montaigne
Moudrost je dcerou zkušenosti.
Leonardo da Vinci
Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa.
latinské přísloví
Soulad je základem krásy.
T. Hardy
Moudrý přemýšlí dříve, než jedná.
Walter
Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš zdát.
J.W.Goethe
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Nejde o to, znát mnoho, ale o to, znát ze všeho,
co je možno znát, to nejpotřebnější.
L.N.Tolstoj
Šťasten je člověk, kterého varuje cizí chyba.
J.A.Komenský
Spěch je nepozorný a slepý.
Livius
Učení v mládí je rytí do kamene, učení v stáří je kreslení
do písku.
čínské přísloví
Moudrost se projevuje především schopností klást
otázky.
Galiani
Necením si nikoho, kdo není dnes chytřejší, než byl
včera.
A.Lincoln
Nestačí vědět, vědění se musí použít.
J.W.Goethe
Matematika je sport především pro mladé.
N.Wiener
Katka Trutnovská
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Hvězdy, ty studené hračky
Náš hlavní hrdina Petr Chrumov se vrací se svým
raketoplánem z jiné planety na Zemi. Na cestě zpět, ale
zjistí, že neletí sám, ale že má i černého pasažéra - cizáka
jménem počtář. Počtář způsobí, že místo na kosmodromu
přistane pilot na obyčejné ruské silnici, ale při tom
zmatku se počtář ztratí.
Petr Chrumov se tak vrací domů, kde na něj čeká
dědeček. Petr mu začne povídat o všem, co mu počtář
řekl. Počtář k nim po dnu dorazí a vysvětlí jim situaci, že
mají přibližně 2 měsíce na záchranu Země před silnými
rasami, které se ji chystají zničit. A proto se Petr
Chrumov, jeho dědeček, Máša a Alexandr Danilov
s počtářem vydávají do vesmíru za další rasou jménem
Alaři a při tom musejí ukrást raketoplán. Na vesmírné
lodi Alarů se dovídají, že se Alarům podařilo zadržet
cizáka i s jeho lodí, který
na ně zaútočil. Tato rasa
Geometrů vypadá totožně
jako lidi a je velice
vyspělá.
Proto se do Petra nastěhuje
cizák jménem Kualkula,
který dokáže přetvářet
lidskou podobu. A tak se
Petr vydává na výzvědnou
akci v podobě Geometra,
aniž by o tom věděl,
jelikož mu počtář vymyl
mozek a nahrál tam
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osobnost Geometra. Na planetě Geometrů o sobě neví, až
do chvíle, kdy ho pošlou do sanatoria pro blázny a kde se
popere a při tom přijde ke svému vědomí. Okamžitě utíká
k nejbližšímu kosmodromu na cestu zpět, ale při tom
musí bojovat proti cizákům, při čemž mu pomáhá
Kualkula, který ho léčí a přeměňuje na jiné osoby, aby
mohl postupovat nenápadněji.
Tato kniha má i druhý díl, který se jmenuje Svět stínu.
Autor knihy: Sergej Lukjaněnko.
Lodinský

ZAJÍMAVÉ ODKAZY
http://www.superhry.cz = hroooozně moc her :)
http://www.alik.cz = je to asi spíš pro mladší – najdete si
kamarády, objevíte další zajímavé stránky anti – nuda a
ještě mnoho dalšího.
http://www.mestomrtvych.cz = anti stres – někdo vás
naštval? Tak ho můžete pohřbít, dát do blázince, prostě si
tam vybíjíte zlost :) Můžete si tam i udělat test, jestli
máte takovou depku, že už byste měli vyhledat psychiatra
:-)))
http://www.blog.cz = asi všichni už víte, co je to blog
(takový internetový deníček, i když se už teď většinou
používá jako zjednodušené webovky) – tak tady to je nej
stránka na založení blogu :)
julč@
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PERLIČKY:
Učitel: „Jak vymřeli Přemyslovci?“
Žák: „No ... po stolici.“
Hodina matematiky:
Učitel dává většinou příkladem jablíčka a hruštičky.
„Máš 5 jablíček a sníš 2 jablíčka, kolik ti jich zbyde?“
„Nikdy se nemůžou sčítat jablíčka s hruštičkama.“
Učitel: „Jak se jmenovala řecká bohyně moudrosti?“
Žák: „Joo ... to byla ta ... Anténa.“
Přírodopis:
Učitel: „Květiny voní nám, i hmyzu. Ty, které voní
jenom hmyzu, smrdí.“
Učitel: „Hvězda, která je vidět časně na obloze, se
nazývá Večernice. Jak se nazývá ta hvězda, která je vidět
ještě za jitra?“
Třída je chvíli ticho a najednou se z posledních lavic
ozve: „JITRNICE!“
Zadaná básnička:
Na horkých střechách zasyčel déšť
jako když hoří suchá tráva,
promoklá tramvaj odbíjí šest
na město tiše poprchává ...
Žák:
Na suchých střechách zasyčel déšť
jako když hoří suchá tramvaj ...
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Kája & Barča

Na mušce 4.
1. Dělal/a jste jako malá nějaký sport? Jaký? Když ne,
co jste ve škole hrál/a za sportovní hru (nebo sport)
nejradši?
2. Které jídlo úplně nejvíc nesnášíte?
3. Kterým jídlem jste se nejvíc nacpal/a (popř. při jaké
příležitosti)?
4. V kolika letech jste se naučil/a vařit? Co vám teď jde
nejlépe?

1.
2.
3.
4.

Voleyball, jóga.
Tak toho je víc, ale asi rajská a rizoto.
Jé, … To fakt nevím.
Tak vařit jsem se naučila asi ve dvaceti a stejně to
furt neumím (smích).
julča & barča
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Fastfoody
Asi každý z nás zná fastfoody typu Mc Donald´s nebo
KFC. Většina z nás i ví, že je to nezdravé jídlo, ale jak je
známo, co je dobré, není zdravé. Momentálně jsou na
tom ale Češi tak, že podle toho, co vypovídají statistiky,
je každý čtvrtý člověk obézní. Je jasné, že v současné
době je na vše méně času, a tak se lidé „šidí“ i v jídle.
Místo toho, abychom si doma uvařili oběd nebo večeři,
radši si dojdeme koupit plněnou bagetu nebo hamburger.
A to jsou právě ta jídla, po kterých se tloustne asi nejvíc,
společně třeba s čokoládou a dalšími sladkostmi. Prostě
a jednoduše: Každý má někdy na něco dobrého chuť, ale
nesmí se přehánět. Nebo chcete dopadnout jako 300kg
hora tuku?!
JaNča & TýNka

Největší naděje na OH.v Pekingu
Někteří z nás už se nemohou
dočkat, až začne olympiáda v
Pekingu. Nejvíce asi naděje
dáváme na atletiku Romana
Šebrleho, Barboru Špotákovou,
Kateřinu Baďurovou. Ale málo
kdo ví, že už máme zlatou
placku z OH 2000 ve stolním
tenise.Vyhrál jí Ivan Karabec
na
paralympiádě
2000
v Sydney. Ivan měl obhájit titul
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na paralympiádě 2004, ale byl diskvalifikován, protože
lepil starým lepidlem na pálky. Před paralympiádou 2004
byla nová lepidla EKO s méně těkavými látkami. Ivanovi
je 27 let, má zakrnělou levou ruku v předloktí. Tak
doufejme, že letos se Ivanovi povede vyhrát pro ČR opět
zlato. Samozřejmě fandíme i české reprezentaci: Petru
Korbelovi, Tomáši Konečnému, Martinu Olejníkovi,
Marku Kláskovi aj.

VÝSLEDKY NA MUŠCE:
1. Monička Coubalová
2. Janička Mikesková
3. Ivanka Škardová
4. Šárinka Jirušová
P.S. za podobnost otázek s anketou Elen a Natálky
nemůžeme, prostě telepatie… Alespoň máte o učitelích
širší rozhled :) Teď už s tím nemůžeme víc dělat.
julča a barča
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Vtipy
,,Můžeš mi říct, kdo tě přivedl do jiného stavu?“
,,Nějaký cizinec!“,
,,A představil se ti alespoň?“
,,Jo, říkal Ajem Sory!“
Přijede lord po dlouhé dovolené zase domů a ptá se
Jeana:
,,Jean, stalo se za mé nepřítomnosti něco neobvyklého?“
,,Ne, lorde, pouze jsem zlomil rýč.“
,,A proč jste ten rýč zlomil, Jean?“
,,Zakopával jsem Vašeho psa, lorde“
,,Ale Jean, co je s mým psem, není snad mrtvý.“
,,Mrzí mě to, lorde“
,,A jak se to stalo, Jean?“
,,Váš pes uhořel ve své boudě, lorde.“
,,Ale proč ta bouda hořela, Jean?“
,,Chytla od Vašeho domu, lorde.“
,,Cože? Můj dům hořel?“
,,Ano, lady šla po schodech a upustila svíčku.“
,,A přežila to lady nebo moje dcera, Jean?“
,,Ne, nepřežila ani jedna.“
,,A máte pro mě aspoň něco pozitivního, Jean?“
,,Ano, lorde, vaše testy na AIDS.“
Na oslavě jedné šlechtické svatby se baví Angličan se
Skotem : „Vy Skoti jíte ovesnou kaši. My v Anglii ji
dáváme koním.“ „Tak vidíte,“ na to Skot, „proto jsou
anglické koně a Skotové nejlepší na světě.“
Klobasa @ Pešek
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