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Zprávy z redakce 
Právě máte před sebou vánoční číslo časopisu 

Dvojka. Pokud se vám zdálo že v minulém čísle 
bylo málo obrázků, tak máte pravdu. A proto jsme 
se snažili, aby se vám toto číslo, alespoň co do 
počtu obrázků, líbilo více. Jak se nám to povedlo, 
posuďte sami. Přejeme vám šťastné vykročení do 
nového roku 2000. 

 

No tomto čísle se podíleli: 

Techničtí redaktoři: Jan Váňa, Zdeněk Gregor, Matěj Outlý 

Redaktoři: Hana Rehová 9.A 

Hana Zemanová, Šárka Doupalová 9.B 

Štěpánka Severová 7.B 

Eliška Šeráková, Renata Mašková 8.A 

Martina Kroumanová, Petra Miervová   7.B 

Anna Pešíková 7.B 

Martin Horčic 7.B 

Jan a Michal Taschové 9.A 

Michal Doležal 7.B 

Lucie Piálková, Andrea Pokorná 9.A 

Grafici: Jan Krch 9.B 

    Ivan Erben 9.B  

    Réka Struhárová, Boglárka Struhárová 9.B 
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Vánoce 
 

Koledy ti v uších znějí, 

nedá se to zastavit, 

krásné sny se tobě zdají, 

jenom dárky zabalit. 

 

Brzy bude Štědrý den, 

až uslyšíš zvonek 

kdo to přijde komínem? 

Kdo obejde dvorek? 

 

Za okny jen malé svíčky 

blikají ti na dálku, 

cítíš buchty u babičky, 

snad ti zvednou náladu. 

 

Celý rok se na ně těšíš, 

už ťukají na dveře, 

ale dárky nevidíš, 

podej se té hře. 
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Krásný stromek ozdobený 

nad ním plno balíčků, 

nikdo není nazlobený, 

a tak končím básničku. 

 

Hana Rehová 9.A 

 

Drogy na naší škole 
V poslední době se stále 

častěji objevují případy drog 
na základních školách. U žáků 
ZŠ ještě většinou nejde o tvrdé 
drogy, ale o ty nejrozšířenější, 
o kterých si většina lidí myslí, 
že ani drogami nejsou ( věřte, 
že jsou, protože jsou stejně 
návykové a stejně ohrožují 
zdraví). 

Je to alkohol a cigarety! 
Ptali jsme se pěti žáků v každé 
třídě ( mimo 9.A) 2. stupně naší 
školy, jak jsou na tom oni s 
kouřením cigaret. A výsledek? 
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17,5% dotazovaných kouří 

5,0% kouří, ale chce přestat 

22,5% už nekouří 

37,5% nekouří, ale zkusili cigarety 

17,5%nekouří, nekouřilo a nikdy kouřit nebude 

Výsledek nedopadl tak špatně, jak jsme 
očekávali ( 77,5% v současné době nekouří), ale 
nezapomeňte, že jsme se neptali všech!!! 

Hana Zemanová 

Šárka Doupalová 

 

Otázky měsíce 
 

1/ Jak se těšíš na Vánoce,ale hlavně na 
vánoční prázdniny? 
2/ Jaké znáš vánoční zvyky? 
3/ Máš už pro sebe vybraný nějaký dárek a 
jaký? 

 

 

Lukáš Poula  7. A 
1.Těším se. 
2.Kapr, stromeček, ozdobičky. 
3.Zatím žádný. 
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Petr Fousek   8. B 
1.Jo,jo,těším. 
2.Źádný neznám. 
3.Televizi. 
 
Jan Tasch  9 A. 
1.Hodně. 
2.Lodičky.jablíčko,stromek. 
3.Počítač. 
 
Jan Kubizňák  4.A 
1.Hrozně moc. 
2.Pečení cukroví,zdobení stromečku. 
3.Vojáčky. 
 
Karolína Horová  5. A 
1.Těším se. 
2.Krájení jablíčka. 
3.Ještě ne. 
 
Václav Nováček  9. B 
1.Šíleně. 
2.Různý ,jablíčko. 
3.Je to počítač. 
 
Ondřej Pinkas  7  .B 
1.Těším se hodně. 
2.No třeba:koledy,stromeček.jablíčko. 
3.Vońavku Adidas. 
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Olga Olggianová  6. A 
1.Hrozně moc. 
2.Nějaký zlatý prasátko je vidět. 
3.Ne nemám. 
                                                                      
 
Lucie Dočekalová  8. A  
1.Hodně. 
2.Krájení jablka a půst. 
3.Mám,knížku. 
 

Štěpánka Severová 

 
                                                          
 

Dnes   představujeme... 

Paní učitelku Ivanu Škardovou, která se 

věnuje na naší škole kroužku němčiny. 

 

  
Jak jsou staré děti z vašeho kroužku ?  

Kroužek němčiny navštěvují převážně děti ze 
třetího ročníku. Průměrný věk je tedy devět let.  

     
 Mohla byste říci, čemu se hlavně děti věnují ? 

Vzhledem k věku žáků je práce odlišná od 
obvyklých hodin němčiny. Pracujeme hlavně s 
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obrázky, děti povídají například o rodině. Není už 
jednoduché pojmenovat hračky a říci, jaké jsou. V 
hodině převládá konverzace. 

 
 Zpíváte o 
hodinách 
němčiny 
písničky ? 

Písničky zatím 
nezpíváme.Máme 
je na programu až 
později. 

 
  Dáváte při hodinách dětem známky ? 

V hodinách nejsou děti hodnoceny známkami. 
Nejde přece o hodiny běžné, ale o zájmovou 
činnost. Upřednostňuji zde proto zábavnější formy 
výuky ( hry, práce s obrázky, doplňovačky, 
křížovky).       

 
 Mají děti domácí úkoly ? 

Písemné úkoly děti nemají.  

 
 Probíráte v tuhle dobu slovíčka, která 
souvisejí s Vánocemi ? 

Na vánoční období se teprve chystáme. Bude to 
začátkem prosince. Seznámíme se s novými 
slovíčky a budeme si vyprávět o vánočním 
stromečku i dárcích pod ním. 
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   Otázky pro děti : 

     
1. Baví tě němčina ? 
2. Kolik času týdně ti němčina zabere ?                                                                                                                         
3. Pomáhají ti rodiče s učením ? 
4. Chtěl-a by ses učit v budoucnosti nějaký 
jiný jazyk ? A proč ? 

 
   Sabina Šafaříková - 3.A 
1. Ano 
2. 1 den 
3. Ne 
4. Ne, nevím 

  
   Petr Širc - 3.A   
1. Ano 
2. 2 dny 
3. Jo 
4. Ne, jiné jazyky by mě nebavily 

 
  Iveta Pokorná - 3.A 
1. Ano 
2. Nevím, 1 den 
3. Ne 
4. Ne, je to moc těžký 

    
  Nikola Křemenová- 3.A 
1. Ano 
2. 3 dny 
3. Ne 
4. Ne, protože je to těžký 
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   Vítek Laurov - 3.A 
1. Jo 
2. 2 dny 
3. Ne 
4. Ne, nechci 
  

    Tomáš Bechyně - 3.A 
1. Jo 
2. 2 dny 
3. Ne 
4. Ne, stačí mi jeden  
 

Eliška Šeráková 
Renata Mašková 

 

Vánoční rozhovor 

         S Barborou Pešíkovou 

 
1.Těšíte se na Vánoce? 

Na Štědrý den ano, na předvánoční blázinec 
vůbec. 

 

2.Máte už nakoupené vánoční dárky? 
Ne, nevím, co všichni blázní. Loni jsem poslední 
dárek kupovala na Štědrý den dopoledne. 
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3.Musíte doma pomáhat s pečením cukroví 
nebo alespoň s předvánočním úklidem? 

Dělám všechno sama, takže jen o pomoci se 
mluvit nedá. 

 

4.Zdobíte vánoční stromeček vy, nebo tuto 
práci přenecháváte někomu jinému? 

Stromeček zdobím od té doby, co jsem přestala 
věřit na ježíška. 

 

5.Jak u vás probíhá Štědrý den? 
Dopoledne ozdobíme stromeček a naobědváme 
se. Odpoledne navštívíme prarodiče. Okolo šesté 
večeříme a pak zazvoní ježíšek. Večer chodím 
s přáteli na půlnoční mši. 

 

6.Jaké jídlo je na vašem štědrovečerním stole 
hlavním chodem? 

Máme kubu a samozřejmě bramborový salát 
s kaprem nebo vinnou klobásou. 

 

7.Díváte se ráda na pohádky? 
Pohádky přímo miluji, nenechám si žádnou ujít. 
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8.Pamatujete se, z 
jakého dárku jste 
měla největší radost? 

Největší radostí pod 
stromečkem bylo malé, 
drzé a suverénní kotě. 

 

9.Dáváte si nějaké 
novoroční 
předsevzetí? 

Ne, já stejně vždycky dělám jen to, co chci, a ne 
to, co bych měla. 

 

Martina Kroumanová 

Petra Miervová   7.B 

 

Komety 
 

Stejně jako 
dárky, stromeček a 
sníh souvisejí se 
svátky míru 
komety. Kometa 
nad Betlémem se 
rozsvítila při 
narození Ježíše, 
aby po širém kraji 
roznesla tuto 
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radostnou novinu. 

Komety patří k nejnápadnějším kosmickým 
tělesům, ale i tak jen málokdo z nás měl štěstí vidět 
opravdu ukázkovou 
kometu na vlastní oči. I 
když astronomové 
každoročně pozorují 
několik desítek komet, 
z nichž některé právě 
poprvé objevili, zůstává 
většina z nich pouhým 
okem neviditelná a ani 
v dalekohledu příliš 
nevyniká. Komety obíhají 
kolem Slunce po velmi 
protáhlých elipsách, které 
je ke Slunci přivádějí jen 
na krátkou dobu. Samo 
kometární těleso mívá 
rozměr od jednoho do 
několika desítek kilometrů 
a je tvořeno zmrzlým 
plynem a prachem. Při 
přiblížení ke Slunci se plyn 
odpařuje a unáší s sebou i 
prachové částice: kolem 
jádra se vytváří atmosféra 
(koma) a někdy i tlakem 
slunečního záření protažených chvost, který komety 
proslavil. K nejznámějším kometám patří Halleyova, 
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kterou při posledním přiblížení ke Slunci roku 1986 
studovalo zblízka několik kosmických sond. Nese 
jméno anglického astronoma, který koncem 17. 
století spočítal její dráhu a předpověděl následující 
návrat. 

V červenci 1994 byl poprvé pozorován pád 
komety do Jupiterovy atmosféry. Před podobnou 
událostí není uchráněna ani naše Země, ovšem 
riziko srážky je jen velmi malé. Od žádné zatím 
známé komety nám nebezpečí nehrozí. Zásobárnou 
nových komet je mohutný, tvz. Oortův oblak 
kometárních jader na okraji sluneční soustavy, 
daleko za drahami planet. 

                                                                          
Anna Pešíková 

 

Metallica 
 

Když na začátku 80. let založil v San Francisku 
James Hetfield Metallicu, určitě netušil, že bude 
vést jednu z nejlepších rockových (no,spíš 
metalových kapel) na světě. Hetfield si také vybral 
dobré hudebníky do kapely:sólová kytara Dave 
Mustain, basa Clif Burton, za bicí posadil Hetfield 
dánského tenistu Larse Ulricha, Hetfield zpěv a 
doprovodná kytara a bylo vystaráno. Po pár 
měsících těsně před vydáním prvního alba byl 
Mustaine vyhozen a nahrazen Kirkem Hammetem z 
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kapely Exodus.Rok 1983 je význačný, protože vyšlo 
první album s názvem Kill´em all(Zabijte je 
všechny), které bylo čistý trash metal a nejtvrdší v 
historii kapely a Metallica se rázem vyrovnala 
nejslavnějším kapelám té doby. V roce 1984 vyšla 
další deska Ride to Lighting, 
která byla ještě lepší než ta 
předchozí. 

Nacházely se na ní nové 
metalové pecky, ale i 
překrásná skladba Fade to 
Black, která začíná jako 
měkká balada a mění se na 
metalový nářez.Já vám říkám, 
tohle album je prostě legenda. 
O dva roky později vyšla 
deska třetí s názvem Master of 
Puppets (Pán loutek),která 
byla plná metalových hymen, 
jako např. Battery, která 
oplývá rychlostí neskutečnou. Rok 1987 je v historii 
Metallicy nejhorší, protože autobus Metallicy, který 
vezl členy kapely na koncert v Helsinkách, kde měli 
večer vystoupit, havaroval a Burton byl na místě 
mrtev. No, utřete si slzu a pokračujeme dál. Ztráta 
Burtona se zdála být nenahraditelná a kapela se 
rozmýšlela, jestli nemá skončit. Metallica si našla 
jiného baskytarystu a život šel dál. V roce 1988 
vyšlo album And Justice for All...(A spravedlnost pro 
všechny), které nepřineslo nic nového, spíš bylo 
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krokem zpátky. Konečně v roce 1991 to bylo něco - 
svět se po delší době dočkal dalšího alba, které 
stálo za to, prostě byla to bomba. Výrazná změna 
stylu přilákala mnoho dalších fanoušků a " And 
Justice for All " ponechavá někde na smetišti. V 
roce 1996 vyšlo album Load, které bylo až moc 
komerečně pojaté k popíku, nebylo ta pravá 
Metallica a podle mne je to nejhorší album v historii 
Metallicy. Na albu se nacházela akorát jedna dobrá 
skladba a to Until it Sleeps, která mi stále tkví v 
paměti. A nedávno, v roce 1998 vyšlo album 
Reload, ve kterém oceníte tvrdší přístup a Reload 
napravuje chyby které se objevily na předchozím 
albu. A to není všechno - na konci roku 1998 vyšla 
kompilace Garage Days, kterou jsem jako jedinou 
neslyšel.To je prosím vše. 

Martin Horčic 

 

Ptali jsme se v ulicích 
1. Co se vám líbí na předvánočním čase? 
2. Chodíte na vánoční mši? 
3. Jaký dárek vás nejvíce potěšil v dětství? 
 

Petra 12 
1. Dárky 
2. Ne 
3. Počítač 
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Renata 20 
1. Nakupovat dárky 
2. Občas, když můžu 
3. Panenka 

 
Jirka 20 

1. Atmosféra 
2. Ne 
3. Auto na vysílačku 

 
Martin 18 

1. Cukroví 
2. Ne 
3. Autodráha 

 
Ondra 14 

1. Prázdniny 
2. Ne 
3. Rádio 

 
Lukáš 15 

1. Prázdniny 
2. Ano 
3. Vánoční dárky 

 
Renata 26 

1. Nakupování dárků 
2. Nechodím 
3. Knížka 
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Pavel 38 
1. Nic, zrušil bych ho 
2. Ne 
3. Stromeček 

 
Jana 27 

1. Atmosféra 
2. Někdy 
3. Technické hračky 

 
Martin 19 

1. Trávení na vojně 
2. Ne 
3. Počítač 

Jan a Michal Taschové 9.A 

 

NHL 2000 
   NHL je zpátky ale tentokrát v češtině! 

Už v roce 
1996 bylo po prvé 
v NHL použito 

trojrozměrného 
pohledu,od té doby 
se příliš 
technologicky ani 
graficky neliší. Ale 
NHL98 a NHL2000 
se srovnávat 
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nedají, hlavně se mění hratelnost a umělá 
inteligence hráčů. Tyto faktory se rapidně zvedají. 
Jiné žánry mají tu výhodu, že si autor vybere 
hlavního hrdinu, prostředí, děj a další asi stovku 
atributů které ovlivní hru.U hokeje je ale ,,bohužel´´ 
náplň hry pevně dána.Vůbec největším přínosem k 
hratelnosti považuji rychlost. Češtiny tady moc 
neuslyšíte, i když jsou v ní začátky komentářů, 
Petru Vichnarovi to dalo 
asi zabrat. Jeho komentář 
vypadá např. takto :Vítejte 
v Pittsburgu v Pensylvánii 
kde EA sport uvádí 
exhibiční zápas mezi 
Pittsburgem a Los Angels! 
Ale aby zde nebyla jen 
kritika, představím vám 
grafická vylepšení: 

Na bráně je položena 
láhev, která s dobře 
mířenou       střelou odletí. 

 Hráči na lavičce se 
radují po gólu nebo zmlácení soupeře.                                                                    

Pohled dvou kamer na oba brankáře 
najednou.                                                                                              

Hráči po třetině odejdou do šaten, aby se 
potom mohli s úsměvem vrátili na led. 
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NHL2000 je skvělá hra. Přejte si ji k ježíšku, 
určitě vás do dalšího pokračování NHL neomrzí.  

Michal Doležal 

 

KVÍZ DVOJKY 
 Které zvíře žije jen v Africe ? 

a) vlk 

b) zebra 

c) vrabec 

d) slon 

 

 2) Které zvíře můžeme nalézt kdekoli na                    
světě? 

a) nosorožec                                                                           

b) pes 

c) mýval 

 

   3) Velryba je savec. Je to pravda nebo lež? 

a) ano 

b) ne 
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 4) Který druh patří  mezi ryby? 

a) hvězdice  

b) delfín 

c) losos  

  

5) Který živočich nepatří mezi hmyz?  

a) můra  

b) termit  

c) leguán  

d) cikáda 

 

6)Dokážeš správně seřadit články potravního 
řetězce?  

             drozd, housenka, liška, zelí. 

 

  7)Které z těchto ryb neexistují ?  

a) andělská ryba 

b) motýlí ryba 

c) létající ryba 

d) raketová ryba 
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  8) Gorily se bijí do prsou:  

a) aby si ulevily při kašli 

b) aby ukázaly sílu 

c) aby si rozmačkaly 
blechy 

 

  9) V korejském cirkuse naučili pár krokodýlů 
tančit valčík.Je to pravda nebo lež?  

a) ano 

b) ne 

 

  10)Které z těchto míst není vhodné pro zimní 
spánek?  

a) podzemí 

b) stromová dutina 

c) jeskyně 

d) vrchol stromu 

 

  Správné a podepsané odpovědi vhoďte do  
schránky Dvojky u sborovny. Odměna čeká na 
nejlepšího znalce přírody. 

Lucie Piálková                                                                                            
Andrea Pokorná 9.A 
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Prodám malou bodlinatou myš. Možnost odběru v 
polovině prosince.Barva hnědá. 

Zn.: 0321/22019 

Daniela Kroupová, 9.B 

 

Prodám plakáty Leonarda DiCapria. 

Zn.: Cena dohodou. 

Boglárka Struhárová, 9.B 

 

Hledám krátkosrstého černobílého foxteriéra, 
slyšicího na jméno Punťa. Naposled byl viděn v pátek 
19.11.1999 ve Štítarech. 

Zn.: Punťo, vrať se mi!!! 

Eliška Šeráková, 8.A 

 

Prodám plakáty letadel a přehlednou tabulku 
výrobních čísel a identifikačních znaků letadel české 
armády od r.1989-1999.  

Zn.: Cena dohodou. 
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Daniel Pátek, 9.B 

 

Prodám zvětšovací přístroj OPEMUS na kinofilmy 
v dobrém stavu.Cena 200 Kč.Tel.:0321/27652 

Zn.: Super fotky. 

Marek Procházka, 9.B 

 

Koupím spojkové lanko od pionýra. 

Zn.: Čekám. 

Lukáš Poula, 7.A 

 

Prodám rifle. Jedny barvy zelené, druhé modré. 

Zn.: Chceš se líbit? 

Lenka Hollerová,  9.B 

 

Koupím starou a rezavou DC3-DAKOTA. 

Zn.: Funkční. 

Daniel Pátek, 9.B 

 

Pokud jsme některé inzeráty neuveřejnily, zveřejníme je 
v dalším čísle. 

Hana Zemanová 

Šárka Doupalová 9.B 


