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Letošní abso|venti výtvarného oboru Zák|adní umělecké ško|y v Třešti
iauky! Víš, Že le{*s,,sbsďvujem*,,?

JiŽ od raného dětství navštěvujeme výtvarný
obor ZUŠ Třešť a pod vedením paní učite|ky
Eriky SchouIové kaŽdý pátek rozvíjíme své výt-
varné schopnosti. Za těch několik |et jsme se
zúčastnili spousty výtvarných soutěŽí a dosáhIi
jsme tak něko|ika významných vítězství. V
krátkosti jmenujme třeba soutěž StÍoje a stro-
jky, ve kteréjsme svá dí|a situovali do prostředí
Titanicu' nebo napřík|ad naši účast v soutěŽi,
ve které by|o cí|em vytvořit co nejde|šího hada
s|epeného z krabiček od čajů Jemča' Dá|e
jmenujme soutěž, která by|a uskutečněna v
rámci Hornorakouské zemské výstavy, která
probíhá mimo jiné i v Te|či. Vyhodnoceníjsme
se zúčastniIi 27. dubna 2009 v rakouském
Hornu. Naše ZUŠka se v konkurenci několika
desítek projektů neztratila - obsadi|a ve své
kategorii přední příčky. A|e pojdme konečně k
|etošním abso|ventům. Budou to tito žáci: Jiří
Mezera, Petr Kroupa, Lukáš Soutor, Pave| KrejčL
Leoš Tejk|, Tereza Šprinc|ová, Josef Kad|ec,
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Anna Boryscuyk a Tereza 5p|ínarová. Pokud se
nyní ptáte, (o ten, či onen Žák dě|á, moc vás
nepotěšíme. Je to tajné! A|e nastíníme, že to
bude ve|ko|epé. Nevěříte? Pak se přijd'te podí-
vat na naši vernisáŽ, která proběhne 23. června

ný, KuČerovó a Hotbouer. Fato:schou|ovó

v ku|turním domě v liešti od 'l7:00 hodin. K
našim obrazům zatancují dívky z tanečního
oboru ZUŠ Eešt. Věřte, Že nuda nebude! Tak co,
přijd ete ?

Petr Kroupa (9.4)
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O PTTR KROUPA2OOg

Tablo letošních obsolventú. Na fotografii (zleva):T. A. Boryscuyk, ). Mezera, P. Krejčí, L. Soutor, P. Kroupa, J. Kadlec, L. Tejkl a T. Šprinclovó.



EDITORIAL & PUZZLE

Úvodní slovo

(au kluci, ahoi holky!
Věřte, Že je mi obrovským potěšením, setká-

vat se každý měsíc s vámi, našimi čtenáři, nad
stránkami časopisu Puzz|e. Pravdou sice je, že
od pos|edního vydání,,Puzz|íků,, up|ynulo tro-
chu více času, neŽ|i jen třicet dní, protože se
nám redakční rada rozjela po školních výletech,
ale potěšit vás můžeme a|espoň tím, Že je toto
číslo dos|ova vymaz|ené'.. Při finá|ních úpra-
vách před tiskem, jež vrcholi|y před třemi dny,
jsem nedokáza| odo|at a začet| jsem se do pou-

tavých článků, reportáŽí a anket, které vytváře|i
nejenom naši redaktoři, a|e i vy, naši exter-
nisté. Tímto bych vám velmi rád poděkoval.
V krátkosti bych doporuči| Íadiční rubriku Profi|
sportovce, tentokrát o Honzovi Vráti|ovi ze 8.A,
či Pitvu školním řádem a nebo třeba můj č|ánek
s názvem,,Směrem Kocourkov,,.

To, co vás zřejmě moc nerozvese|í, je fakt,
že toto čís|o je zároveň pos|edním čís|em, na
kterém jsem spo|upracoval já, jakoŽto grafik a
šéfredaktor a můj kolega fotograf - Jiří Mezera.

A tak mi závěrem nezbývá nicjiného, neŽ na
tomto místě poděkovat nejenom za mě, a|e i
za Jirku, časopisu Puzzle za tu obrovitou kupu
zkušeností, poznatků a |egrace, kterou jsme s
jeho redakční radou a časopisem samým zaŽiIi
a popřát hodně úspěchů, šikovných redaktorů
a nápaditých grafiků do da|ších |et. DĚKUJEME!

{)^

Petr Kroupa (9.4)
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Na Šplčáku to vypadá jako po vichřici...
}alo by se říci, Že název t|ánku

'ieIrrri přesně vystihuje je ho obsah'
Proto zce|a jistě neotáČeite na da|ši
stránku, a pojdte se snálniprajtt
mezihrrruadani dteua. . .

Pokud se nezabýváte pěšíturistikou potažmo
cykIoturistikou či mountainbikingem, nebo
třeba neběháte, zce|a jistě nevíte o tom, Co 5e
na,,krpá|u,, nedaIeko naší malebné pětitisícové
Třeště děje... V řadách redakce se naštěstí
nějací ti zapřisáh|í sportovci naš|i, a ne náho-
dou vyraziIi obh|édnout situaci, která v těchto
dnech panuje u vrcho|u zvaného Špičák, co by
kamenem dohodiI od stejnojmenné chráněné
přírodní rezeÍVace. Vzdá|enost je d|e mapy
(mapy'cz) zhruba 900 metrů vzdušnou čarou'

Ptáte se, na co zajímavého jsme tedy přiš|i?
0dha|i|i jsme, že na výše zmíněném místě
probíhá ve ve|kém, nutno podotknout legá|ní,
těŽba smrkového dřeva. Podle našich odhadů
mohIo do uzávěrky tohoto čís|a Puzz|íků
padnout až na 1800 vzrost|ých stromů. Část
z ,,hromádek,'dřeva najdete na fotografii' Jen
pro zajímavost, ta největší, kterou jsme nesmě|i
fotit, měřiIa na výšku přes 7 metrů, by|a d|ouhá
vke 1ak 28 metrů a široká 4 metry.

")r :

Proč musí stromy k zemi? 0dpověd'na tuto
otázku jsme našli u jednoho ze šeÍi piIně
pracujkích |esníků, který namísto rozhovoru
pouze zabruče| něco jako: ,,No co tak blbě ve-
jrdte, t0 ste eště nikdy neviděli púr pokdcenejch
stromů? Mají kůrovce, tak musej dólu!,,Pravda,
spokojeni jsme s jeho odpovědí sice neby|i,
a|e odpověd' jsme naš|i. ,. ,,Stejně je ole po-
divuhodné, že tak malé stvoření, jako je larva
ků rov ce, m ůže n a p óch at takov é škody,,, pomys|e|
si nahIas ko|ega .lirka. FígI je ovšem V tom, že
kůrovec spořádá většinu |ýka, nacházejícího
se těsně pod kůrou, a stromem tak nemohou
proudit Životně důleŽité |átky a začne usychat.
Podle zpravodajského serveru novinky.cz může
kůrovec během |etošního abnormá|ně tep|ého
roku stihnout tři, dokonce i moŽná čtyři gener-
ace. (oŽ můŽe mít. napřík|ad na Sumavě, do-
s|ova a do písmene fatá|ní ná5|edky vedoucí aŽ
ke zničení2/3 (66,60/o) porostu.

A proto je dobře, Že je náš Špičák chráněn
nejen něko|ika desÍtkami ,,kůro|apačů,,
(kůro|apač je věc, do které kůrovec v|eze, a|e
nedostane se Ven a zahyne) ale právě také
odk|ízením nakažených a potencioná|ně
nebezpeČných stromů. . .

Petr Kroupa (9.A), jiřÍMezera (9.B)
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Hodnotím
lák.adní ško|u...
?h|ádnutt lcza datházkau na
zák|adnt šk*|* *tima j ed n o h o
z u tt*' 1ak še ú*sáNi úqu áťákť:.
Takm, náte rhvi|ku čas a rhuť
zat,itse dÚ tét& úuahy?

Hodnotit školní docházku..' To je otázka,
na kterou existuje snad mi|ión odpovědí, sto
tisíc možností a také nespočet poh|edů. Já bych
se vám a|e rád pokusi| sdě|it ten můj. Poh|ed
Žáka, který je na ško|e, stejně jako jeho ročník,
nejsta rší (tedy sI uŽebně, sI uŽebn ě nejstarší).

Samozřejmě jako názory všech oko|o se i ty
mé s postupem |et strávených ,,na zák|adce,,
měni|y, Nedá se říci, jest|i k |epšímu, nebo k
horšímu, zkrátka se měni|y!

Snad uŽ od první třídy jsem s|ýchávaI tu zná-
mou a neob|íbenou frázi: Uč se, budeš to potom
potřebovat' jenomže se z toho vŽdy vyk|uba|o
ono známé, Že jsem se muse| učit jenom proto,
abych se naučiI něco, kvů|i čemu jsem se musel
učitještě něco da|šího a s|ožitějšího. . .

Naštěstl jak jsem pozna| na druhém stupni,
není ško|a jen o učení, a zase učení, a|e také
o mnohem příjemnějších činnostech (alespoň
pro žáky),.iako třeba o tzv. cí|ené psychické pro-
vokaci kantora, přeÍávkových bojích s mokrou
a smrad|avou houbou a nebo o namyd|ené
tabuIi... Jak jsme záhy zj ist i| i , je to skutečně
ve|iká zábava, a|e zábava, která je vykoupena
krutými, neÚprosnými a především zákeřnými
testy našich obětí Z řad učite|ského sboru.

Zák|adní ško|a je d|e mého názoru skutečně
tím potřebným zák|adem do da|šího života a
bez ní by to jisto jistě nešlo. (o říci na závěr?
Snad jen to, Že děkuji všem pánům učite|ům
a paním učite|kám, kteří mě po těch devět
d|ouhých |et, přiznávám, že někdy ne snadno,
učili ten,,potřebný základ do Života,i Děkuji..'

Petr Kroupa (9.A)
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PUZZLE E ROZHOVOR

Libor a Roman Venkrbcovi
,,Nazev značky a logo vzniklo čirou nahodou,,,,, přiznavajív rozhovoru kluci z Rejoice
Vsadím se s vámitakřka o cokoli,
Že "iste št'astnými majiteli, a|espoň
jedné věci, třeba trička, mikiny'
kši|tovky, nebo kaIhot, od stá|e
popu|árnější firmy Rejoice. A
víte, Že to vše máte díky dvěma
nadšencům - Liborovi a Rornanovi
z Batelova, kteřípřed několika
|ety navrhli a nás|edně i uši|l první
rejoicky? Pojdte se spo|u s námi
začíst do interwiev s bratry Venkrb-
covými, majite|i fi rmy...
Kluci, povězte nám prosím, kdy jste

vlastně za|oži|i fi rmu Rejoice?
Prvotní myšlenko na vytvoření znočky Rejoke

nds navštívila v létě roku 1998 a uŽ v zimě, za
rca. 6 měsítů, jsme ušili naše úplně první kalhoty,

Jak a vůbec proč jste za|ožili Rejoice? A
co logo se samotným názvem firmy' na-
padlo vás takříkajíc ze dne na den, či
je výs|edkem dlouhého a namáhavého
přemýš|ení?

Naše mamka ndm domo na jejím šicím stroji
Lucznik ušilo úplně první prltotyp kostičkových
kathot, které se nóm velmi dobře nosily na
nošich cestóch, například do hor. Moc se núm
tíbily o věděli jsme, že n0 našem trhu v fusk
republke podobné kathoty nikdo nevyróbí a
pokud ono, tok se no ně příliš nespecializuje,
Myslím tím nopříklad to, oby bylo na obchodě
k výběru z více barevných kombinací' Samotný
nózev znočý a logo vzniklo čirou nóhodou
- odevřenÍm obyčejného česko.onglického
slovníku, kde nóm ono slovo rejoice zrovna padlo
do oka' Přiznavóme, že i ten samotný význam v
Češtině ?adovat se,, jsme plvažlvali zo skutečně
velmi výstižný k našim barevným kolhotóm, jenŽ
jsme chtěli začít vyróbět, Asi nejdůležitějším
mlmentem na začótku podnikóní stejně bylo
vymyšlenísamntné klpretiny jnko loga, ktué je

dobře zopomatovotelné pro noše zúkazníky.

w**

poryMmíFmioa ua fotografii stojí úspěšní bratři Venkrbcovi před sídlem jejich

vyrábět vůbec první kusy ob|ečení? zázemi, kde je doma...

firmy.Vlevo je Libor a vpravo Roman. Snímek pochózÍ z jejich soukromého archivu.

Vzpomínáte siještě na to, kde jste začali Jistě nenítajemstvím, kde má vaše firma

Samozřejmě, Že ano, Do šití jsme se dali v Sídlo Rejoke je v Batelově uvnitř nově

domečku po naší babičce v Batelově, kam jsme vystrvěné dílny, kde móme kontrolu výrobků,

si také pozvali švadlenku, kteró pro nós začola dokončovóní, sklod také vzorkovnu, ale i expe-

vyróbětpdnyzprvníchkusůkathot, Domekjsme dki' Nyní probka přRtavba nového skladu a

nuseli pochopitelně celý vyklidit od nóbytku o přípravnyzboŽí.
celkově přizpůsobit pltřebún no takovou menší
krejčovskou dílnu.

Kdyžjste si vybavili vaše úplně první kusy
ob|ečení, jistě nebude prob|ém zavz.
pomínat, jaké oděvy šly tehdy takříkaií(
nejvíce na odbyt...

Nejžódanější byý samozřejně naše "rejoicky,i
které i doposud vyróbÍme! lsou tedy v noší
nabídce více jak | 1 let' Podobné kalhoty v dnešní
době šije mnoho firem, ale pouze ty jedny rtlu
kvolitní originól z Vysoči ny,

Kolik máte v současnosti zaměstnanců?
Naše firma mó v současnoýi šestnóct

zaměstnanců o odhaden tok okolo dalších sed-
mdesótije zoměstnóno v různých dílnóch, které
pro nós vyrdbějí.

t{yní je doba hospodářske, chcete-li
finanórí lcize. Jak se vás tato nepříznivá
situace doýká?

Krize na nós somozřejmě také dolehla, ale
stóle není nickritického, ZóležÍ vŽdy na místě, kde
zrovna Rejoke prodóvóme. Velkú město jsou za-
tím v pořódku, ole někde v menších městečkóch,
kde omezily určité podniky svou výrobu a nojed-
nou přišlo o proti třebo i vícejak 500lidí,toktam
je ten pakles prldek logicý vyšší,

Jak se poýkáte s levnými kopiemivašich
výrobků?
No společnost kteró ndm okopírovalo některé
výrobky jsme podali Žalobu za nekalosoutěžní
jednóní,Uvidíme jak vše dopadne')dborné po-
sudý jsou na n0ší strnně.



ngmcte nám, jaké jsou vaše momentální
Y'ilNeďy do budoucna?

L*ihW kra'tkodobý je momentólně příprava
nore *otena na rok 2010 a s ním spojený
firtďoq našeho zboŽí. Dóle rajud e-shopu a
fustwĚni nwého sklodu, Výhled dlouhodobý je
í ÍŇik drŽet vysokou kvalitu a dobrou imoge
rwsi uýrúy tok, aby se iv budounu našim sóle
mrrin ěj šÍ m zó kazn íků m l íb i l a,

Teď otázka, na kterou zřejmě myslí
nejeden náš čtenář. Mají zájem o vaše
ataktivní výrobky i některé ze slavných
osobností či známých lidí?
Viděli jsme třeba režiséry lana Hřebejka o Bo-
hdona Slónu v našem triku a mikině, Českó
ďympijska vÍtězka Kateřina Kurkova (nyní
Emons) měla na sobě nošisukni' Jsme ole noc
ródi za koždého i neznómého člověko ,,rejoisóka",
keý chodí v našem oblečení,

Máte v současnosti,,tozietý,, sponzoring
nějakého s|avného sportovce?

Asi nóš největší splrtlvec, kterého podporu-
jeme je lvan Rybařík. Zdvodník MTB morotonů
no horsklch kolech, je to nistr kské republiky.

lfy jste bratři, a tak se přímo nabízí otázka,
zdajezdíte na společné dovo|ené?

KdyŽ móme volnq tak klidně spolu jako
bróchové vyrazíme. Naposledy jsme byly v lndii
v Himolojích, kde jsme vylezli supr šestitiskovku,
Bylo tom tak krósně, Že plónujeme napřesrok
nóvrlt 0 plkus 0 zdolóní nějoké té sedmitiskovky,

(o vy a škola?
Dubo stróvenó na zókladní o i potom na

střední škole byla jedna z nejlepších čosů, na
kere vždy velice ródivzpomínúme a klidně by-
úon jiwatilinazpótek'

Protože spolu povídáme na přelomu
konce školního roku a prázdnin' je
něco, co byste chtěli vzkázat třešt'ským
ško|ákům?

Tak ško|áci, my vám přejeme pěkné prázd-
niny. A h|avně sije pořádně uŽijte...

Petr Kroupa (9'A), Jiří Mezera(9.B)
a Mgr. |vona Přechová

Krotké ohlédnutí
Odcházím. 0dcházím do důchodu. Yz.

pomínám. Vzpomínám na své začátky v ZŠ v
Do|ní Cerekvi v roce 1972. Vzpomínám na své
začátky v ZŠ v lřešti v roce 1 982 po mateřských
dovo|ených. V Dolní Cerekvi mě mezi sebe he-
zky přija|a dobrá parta mladých učite|ů. Neby|a
jsem pro ně nezkušená začátečnice, a|e jed.
nali se mnou, jako bych uŽ by|a jednou z nich.
Nezapomenute|ný, hezký záŽitek. V TTešti to
by|o trošku jinak. Všichni s|edova|i, Co se ze
mě,,vyklube,,. Postupně se mezi mnou a mými
ko|egyněmi a ko|egy vytvoři|y ve|mi dobré vz-
tahy. Moh|a jsem jim důvěřovat, spo|ehnout
5e na ně, v těŽkých chví|ích mého Života mě
podrŽe|i. (ítiIa jsem se mezi nimi skvěle. Bude
mi opravdu scházet, Že kaŽdé ráno uŽ si s nimi
nebudu říkat:,,Ahoj! Ahoj! Ahoj!" Nebudu se s
nimi smát nad vtípky ze školních lavic. Ale ta-
kový uŽ je Život. Děkuji osudu, že jsem moh|a
pracovat s výbornými |idmi. Budu se ráda za
nimivracet.

Snad už do ko|ébky mi by|a dána ve|ká |áska
k dětem. Zůstala mi po ce|ý dosavadníživot. Je
to pro mé povolání št,astný dar. Ve|kým vyz-
namenáním jsou pro mě dětské projevy úcty,
vděčnosti za to, co jsem je nauči|a. 0d hezkých
s|ov uznánl přes mi|é drobné dárky aŽ po dop-
isy a setkávání se s býva|ými žáky' Dnešní děti
jsou jiné, neŽ bývaly. Hodně mi vadívu|garita,
agresivita, neÚcta k dospělým a ma|ý zájem o
všeobecné vzdě|ávání se - hodně jim jde jen
dostat 5e na střední ško|u a nějak ji ,,p|o|ézÍ,,,
A to je ve|ký rozdí|. Je to však jen jejich chyba?

ROZHoVoR/TŘEŠŤ AMY e PUzzLE

Neházejme ale všechny do "jednoho pyt|e,,'
Máme řadu hodných, s|ušných, šikovných a
snaŽivých dětía těch si váŽím. Nicméně všem
přeji do Života zdraví a štěstí.

A jsem u v|astní mé práce. Češtinku jsem
měla ráda už z domova. Tatínek ji uči|, mamin-
ka ji dobře zna|a. Mě|a jsem štěstí i na skvělé
učite|e od zák|adníško|y. Uči|ajsemji s radostí.
Nevadi Io mi vícekrát něco vysvět|ovat, vymýšlet
pomůcky na pochopení a |epší zapamatování
si učiva, někdy jsem si pomáhala i rukama,
nohama, jen kdyŽ Žáci mě|i zájem a chtě|i se
probíranou látku naučit' Neby|y kopírky, neb-
y|o tolik knih pro procvičování, neby|y knihy
na přípravu k přijímacím zkouškám, a tak to
všechno dalo hodně práce, vše zabra|o hodně
času. A|e většina Žáků snaŽila, uči|a se a také
dosáhla úspěchů. Dnes hodně dětí mateřský
jazyk podceňuje, učíse da|eko méně, málo jich
čte. To je ce|orepub|ikový problém. Mrzí mě to.
Za to|ik let práce ve ško|ství proběhlo hodně
změn. Vadi|o mi, Že se často připravova|y pro
nás bez nás. Naštěstí se v našem ko|ektivu
pedagogů vše řeši|o rozumně' Moh|a bych psát
psát a psát, ale mys|ím, Že to pro krátké oh|éd-
nutí za up|ynu|ou praxí stačí. Napsa|a jsem to
nejdů|ežitější.

Na závěr si vypůjčím verše Jaros|ava Seiferta:
,,Každého dne se něco končí, něto překrdsného se
končí,,, Jen mě napadá, zda se pro mě vyp|ní i
jeho da|ší s|ova:,,Koždého dne se něco počínó,
něco překrósného se počínó!, Uvidíme. To už
napíše sám Život.

Mgr. Marta Nečilová

Na letňák půjdeme skutečně zadarmo!
(o by to by|o za |éto bez třešt'ského
,,!etňáku,'. rom nantického letního
kina pod širým nebem?

l |etos navštíví třešt'ský zimní stadion
zaČátkem h|avních prázdnin |etní kino. Tato
akce proběhne ve dnech od 'l. do 4. července.
Program pana J. Čáslavského, sestavený zuynl-
kajkkh českých filmů potěší nejenom nás, Žáky,
a|e bezesporu také naše rodiče, kteří jsou v

tomto 5měru povětšinou zapřísáh|ými patrioty
české fi|mové tvorby. Těšit se můžeme na mno-
ho krásných filmů' Ve středu 1. 7. sh|édneme
komedii Marie Po|edňákové ,,Líbáš jako Bůh,i
o den později 2. července muziká| ,,Mamma

Mia!,i V pátek se těšte na ,,Nestydu,'a fi|mový
maraton zakončíme v sobotu 4.7. se snímkem
,,Bathory''. FiImová představení začínají vŽdy po
setmění nejdříve však po 21:15. A potěšujÍcí
zpráva na konec - vstup vo|ný'

(Kroupa)

a{:w



PUZZLE ZE ŠKoLY/ ZAIÍMÁVOSTI

Štolní řád - co je v něm zajímavého, aneb škotní satira
KdyŽtakprnh|iŽimkažden*uévydántnaŠ*h*ťas*ptsu,piemýš|in,co by se na něm cía|o ještě z|epšit. ?iipaúá
mi,Ž*?uzz|*.prt|išinť*rnry*'L gra*s*u nem*b1*vuieporněrně roztroušeně a co je hiavnt, po ma|ých
kaustťkáth.?r*tarrrtt*n*da|*aťek|isemsi,ž*,várnmusirndlouhé učebnídnyzpřr1emnit néjakou pořádnou
ná|*Ži sr andy. & r* rn*, napaút*? lď za| 3*n si na rnušku náš Škg I n í r é|d "' "
1. Vyučovací hodina

Jeden z prvních bodů ško|ního řádu říká:
Vyučovací hodina trvd 45 minut, přestóvky mezi
vyučovacími hodinomi jsou desetiminutové,
hlavní přestdvka nezi 2. a j' vyučovací hodinou
trvó 20 minut, Z toho plyne, že někteřívyučujírí
nedodrŽují ško|ní řád, který sami dozajista sch-
vá|iI i .

Jistě si vzpomínáte na hodiny, kdy je
vyučování protaženo do přeíávky z rťlzných
důvodů. Píše se prsemka (to je kaŽdá minuta
ovšem dobrá) anebo má vyučující špatnou
ná|adu a vybryí si jí na nás, Žácích (to se váŽně
stáVá). UŽ to je a|e špatné! V řádu se přeci
píše Že hodina musí trvat přesně 45 minut.
Ani o vteřinu míň ani víc. Učite| nás v|astně
ukradením naší přestávky může potrestat, když
v hodině z|obíme, aIe ani to mu ško|ní řád ne.
dovo|uje. TakŽe se proti tomu můŽete klidně
postavit: Žáci mají právo na odpočinek!

2. Dé|ka vyučování
Vyučovóní je zohójeno denně v 8.0a hodin,

dopolední vyučovóní končí šestou vyučovací
hodinou ve 13'30 hodin, odpolední vyučovúní

(pokud je v doném školním race reolizovóna)
začínd ve |4,30 hod. - Všechno je správné aŽ
na těch .l4.30 hod.

Vy, kteří máte odpoIední vyučování mi
jistě potvrdíte, Že nezačínáte přesně v pů|
třetí. Většinou odpolední hodiny začínají
ko|em 14.00. Ce|á hodina od konce stabi|ního
vyučování (13.30-14.30) je na to, abychom se
stači|i najíst a pobavit se s přáte|i. A|e pořád
je to provinění proti ško|nímu řádu. Takové-
h|ejednánívám ale páni uČite|é a paní učiteIky
schvalujeme. Protože, kdo by chtě| Zůstat Ve
ško|e tak d|ouhou dobu, i kdyŽ je to proti řádu.

3. Vstup do školy
Žoci 1sou vpuštěni do obou budov škoty

školníkem v 7'45 hodin' Tenh|e bod přímo vy-
bízí k zesměšnění a zároveň k pokárání. KdyŽ už
se vyučující nechovají pod|e Školního řádu, tak
bohuŽe| ani pan školník. Ještě jsem ho nevidě|
otvírat ško|u. Víme, Že pan ško|ník František
Příhoda je také zaneprázdněný č|ověk, a|e
ško|ní řád je školní řád. Takže si k otevření ško|y
vyŽádejte přímo a jen jeho. Když vám neotevře
on, tak zkrátka poprávu protestujte!

4. Dochvilnost, dochvilnost...
Do vyuČavoiíth hodin pedogogové nastu-

pujÍ přesně podIe fusoveho rozpisu vyučovackh
jednotek, neooouštějí béhen vyučovatí hodiny
svěřený ko|eki,i Žeku c dbají, oby nebyla výuka
nikyn l ni(ín ruŠeno. - Dochvi|nost, doch-
viInost a;ešté jeincu dochviInost. Tohle slovo
našim vyuČujicím asi moc neříká. Nám Žákům
je jasne, Že s: uťite|é můŽou zpozdit (dokonce
nám to i vyhovuje), a|e není to náhodou
proviléní prot škclnímu řádu7

5. Být žákům přftladem
Všknn! u(í:e!e jsou povinni dodrŽavat platné

vzdělavuí pilgizfiy, připravovat se řódně na
v,lučovoni c b1Í Ždkum přík|aden dodrŽavdním
zak|gdnkli p.,ci'llel společenského chovónÍ,
slušnasti. oniedupinosti' No teda. TohIe je za-
jÍmavý boc. i iékteři Učjte|é jsou nám opravdu
příklad:n.l, aIe :r'eba pan učitel',XY'i, nebo paní
učiteIka ,ZŽ'. T iedy rozhodně ne'Vzpomínáte
si jistě na ty hodiny kdy vám někteří učite|é
nadávaIi nebo dckonre mIuviIi nevhodně?
Příště si na né kIicně běŽte stěŽovat.

Pave| Šalanda (8'B)

Kuře z vařeného vajíčka...
Z vajíček se odnepaměti |íhnou ma|á, Žlutá
a především krásná kuřátka. A|e aby se kuře
vy|íhlo z vařeného vajíčka7 Kdo to kdy vidě|?
Říkáte si, co to p|ácám za nesmys|y? Drazí
čtenáři, v dnešní době uŽ je skutečně moŽné
opravdu všechno. Jedné Žákyni z 8. B se to
během přípravy bramborového sa|átu na
nedě|ní oběd sta|o. Ať uŽ si o tom myslíte Co.
ko|iv, vše dok|ádá fotografie Vpravo, která je
z archivu naší spo|uŽačky Žákyně (bohuŽe|
si nepřá|a uvést své jméno). Je to skutečně
podařené vajíčko, Že?

Lucie Hav|íčková (B.B)

lbr, .  r i . ' )
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PrestiŽn í automobiIka La mborgh in i
. ; r,; vŽdy jsem pro vás i do tohoto rts|a pirpravi| něco má|a do rubriky Ze
s.,..|. m0t0rů. Tentokrát se podíváme opět do slxnne ltáliť. Nikoli víak,
;:io minule, do Maranel|a za konstruktery automobl|ů F*rrari,ale do
5ant,Agata Bolognese. Nic vám to neříká? No teda?| ArakdyŽprazradím,
Že tentokráte bude,,Ze sveta m0t0rů''zarněřene na automobilku Lambo-
rghini? Toie iiná, vid'te...

ItaIská společnost AutomobiIi Lambo-
rghini 5.p.A. známá jen jako Lamborghini,
je výrobcem vysoce výkonných superspor-
tovních automobi|ů. V současnosti je dceřinou
spo|ečností Audi. 5íd|í v ita|ském městečku
5antAgata Bo|ognese a vyrábí v Boloni.
Společnost zaloŽiI v roce .l962 Ferruccio Lambo-
rghini (1 91 6-1 993). Pro fi rmu navrhovali nebo
navrhují vozy pros|u|í designeři a návrhářské
firmy jako Franco Scaglione, Touring of Milan,
Zagato, Mario Marazzi, Bertone, ltalDesign,
Marcello Gandini a Luc Donckerwolke.

Hlstorie automobilky
Ferrucio Lamborghini za|oŽi| ve městě (enta

v provincii Ferrara firmu Lamborghini Trattori
S.p.A. na výrobu traktorů v roce 1948. V roce
.l959 výrobu rozšffiI o výrobu k|imatizací' Na
pře|omu let 1 962 a 1963 po|oŽi| zák|ady dnešní
firmy - vznik|a spo|ečnost AutomobiIi Lambo-
rghini' Jako úspěšný podnikateI v|astniI vozy
Maserati, a Fenari, se kterými nebylspokojen.

Existuje více verzí příběhů o vzniku firmy.
Zák|adem většiny z nich je spor Enza Fer.
rariho s Lamborghinim, po němŽ se Ferrucio
rozhod| vyrábět v|astní vozy a konkurovat tak
Ferrari. Pod|e Lamborghiniho syna doš|o ke
sporu v továrně Fenari, kam si še| Lamborghini
stěžovat na kva|itu spojky ve svém voze Fer-
rari 250GT. Enzo Ferrari na stížnost reagova|
podráŽděně a proh|ási|, Že Lamborghini můŽe
maximá|ně jezdit traktorem, kdyŽ neumíjezdit
autem' Lamborghini se vráti| do své továrny,
spojku rozmontoval a zjisti|, že dodavate|em
spojek je stejná firma, která dodává dí|y pro
jeho jeho traktory. Ve skladu naše| správný
náhradní dí| a závadu tak odstrani|.

Lamborghini se rozhodl, Že jeho vozy by
mě| pohánět dvanáctivá|cový motor. Ke kon-
strukci motoru by| přizván m|adý ta|entovaný
konstruktér Giotto Bizzarini, který předtím
pracoval na motorech V12 u Ferrari. Motor
mě| 4 vačky zdvihající2 ve|ké vrtané venti|y v

zs svĚte uotoRÚ :, PIJZZLE

kaŽdém vá|ci. Výkon motoru by| neuvěřitelných
350 koní. Vůz pro tento motor navrhla firma
Scaglione-Touring. Prototyp označený 350GTV
se poprvé objevil na Turínském autosa|onu.
Hned první rok výroby sériového Lamborghini
350GT se proda|o 130 kusů. Fenucio, narozený
ve znamení býka, rozhod|, že jeho spo|ečnost
bude mít býka také ve znaku.

Ajak to vypadá dnes?
V současnosti se u Lamborghini prodávají

pouze tyto mode|y: 1) Murciélago LP64a, 2)
Murciélago Roodster 3) 1allardo, 4) Gallardo
Spyder.

Modely v budoucnu, jako napříkIad nový vůz
Miura má navrhovat Wa|ter de'Si|va (navrhl uŽ
vyráběné a pod|e mě také vce|ku povedené
SUVéčko s názvem LM002).

Lukáš 5outor (9'A)
zdroj: www.wikipedie.org

' Auto mó velmi dobré aerodynamické vlastnosti, díky svému tvaru. (zdroj:www.!amborghini.com)

. ..;... : - ::; -:::::=*iliŤii::*=:::i:..:siššffi
Lamborghini MurcieIago 2008 v elegantní žluté
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Směrem na Kocourkov
Po;edte s námi na výlet! Karn se

;ede7 Na tom přece nes*jde' Nn,
a|* maŽná, n*Žná že i*, ., íedy,
uyríiŽírne. " , Jede s* ad,,nlki'd,, d*
,,nikam,,-A věřte, že to skuteČn*
nentvélb*r"da|ek*,

By|i jste už někdy v Kocourkově? Nebo jste si
aIespoň tak připadaIi? Anebo snad váš spo|uŽák,
či spo|užačka v Korourkově byd|í? (o si budeme
na|hávat, v tom pravém jistě ne. A|e co třeba
v Kocourkově neda|eko TTeště? Jinak řečeno v
Jezdovicích - vesnici, která je v jistém směru
zvláštní, da|o by se říct aŽ jedinečná. . .

V Jezdovicích s trochou štěstí, jako my, nara-
zíte na raritu, která není k vidění ani u nás
v Třešti, ani v Čenkově, ani v RůŽené, či New
Yorku... Zkrátka nikde! Pokud vás v tento mo.
ment nenapadážádná z mnoha výjimeČností'
kterou by se tato obec mohla pochlubit, proza-
tím jen napovím, Že to nenínic ve sty|u nejde|ší
up|etené ponoŽky, nebo nejvíce naháčů na
p|áži u vody. Vedle jste i vy, kteříjste si mysIeIi,
Že by snad Jezdovice moh|y být největší vesnicí
v ČR' Jezdovice jsou zkrátka naprosto průměrná
vesnička, až na počet vrat... KdyŽ 5i totiŽ
zjistíte počet vjezdů k domům (normá|ní: ]

vjezd / jeden dům) a opomineme těch několik
rezidencí s více příjezdovými cestičkami, zbu-
dou nám jedna vrata navíc' Nenápadně scho-
vaná na jednom z konců vesničky. ,,Co je na
nith tak zvlóštního?,, si moŽná někteří z vás
říkáte. PÍavda, na první poh|ed jsou to obyčejná,
zelená, trojdílná vrata. A|e kdyŽ se chvíli zamys-
líte, zjistíte, Že jsou naprosto na nic. Vedou totiŽ
dos|ova od,,NlKUD,, do,,NIKAM',. Stojí na |ouce
mezi samými kopretinami. Nikomu v průjezdu
nezabraňují. Ne proto, Že by by|a stále otevřená,
a|e protoŽe je jedno, jest|i se rozhodnete, Že je

objedete zptava. z|eva, zastavíta před nimi,
nebo za nirni. ci dokonce u nich. Vysoká tráva
napovídá. Že vraia na |ouce se skutečně moc
nevyuŽívají. "ejsou zde toiž Žádné vyjeŽděné
koleje oc aut.

AŽ tedy někdy nebudete Vědět, co dě|at,
vezměie ko|c a vyjedte si do ]ezdovic. A pokud
byste nenohil é|ata najít, odchytněte nějakého
domorodce a Optejte se na,,0smý div světa,,.

Petr Kroupa (9.A), JiříMezera (9'A)

přečet|o krátký text vztahující se k některé z
pohádek a před písmenkovými skřítky slíbi|o'
že se ke knížkám bude chovat pěkně a jak se na
č|ena Řádu čtenářství patří. Nově pasovaným
čtenářům osobně pogratu|oval i ředite| zák|ad-
ní ško|y - PedDr. Vác|av Trnka a darova| jim

zajímavou kníŽku, průkaz do ško|ní knihovny
a také pamětní |ist. Všem ma|ým čtenářům
připnu|y jejich starší spo|uŽačky vystřiŽenou
květinu se stužkou.,,Io uto akcí se nom snad daří
dětem ukózat, že volný čas lzestravit i jinok, než
u televize či počítače.,'shod|i se po skončení akce
její organizátoři.

od nikud nikam' Podle vysoké ťró''ry o<olc se nepouŽívají. Foto: J. MezeÍa

PRVŇÁc| BYLI PAsoVÁNI D0 ŘÁDU Čttt'tÁŘstvÍ
V út*rý 9,ťeruna}a}9 se
v knihgvně třeštikť zák|adni
ška|y kana|a iiŽ tr adiťnt pasav áni
pťVňáků na Čtenářc, kterého se
postupně zúcastni|ry všechny tři
tYídy z p ÍVn íh0 roČn íku'

Děti po příchodu do knihovny příjemně
uvíta|a paníučite|ka Marta Št'astná, poté nás|e-
dovaly hádanky v podobě poznávání Úryvků
českých pohádek a dětskýCh písniček.

Samotné pasování do tzv. ,,Řádu čtenářství,,
moh|o proběhnout aŽ tehdy, co kaŽdé z dětí

t&i.._:t__;

čtenóřů.Žákz1,B.

Petr Kroupa (9.4)
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T',llčitelem jsem chtěI býtvlastně už joko malý kluk..,
říká v rozhovoru ob|íbený pan učitel Pave! Vávra
Téměř za dva měsíc*, 1,záYí, used-
nou poprvé v životé do ško|ních
|avic ma|l, těšícíse prvňáčci'
Jedním zpedagagťt, kteřís* |*tos
,,chystajíd* prvních tiid,, le ipan
učitel Pave | \!áura, kte remu jsem
v rozhovol.u po|aŽi| něko|ík otázek
týkajících se nejenom jeho práce
ve škole, konířků, a|e také jeho
školních Iet.. .

Pane učite|i, Ótě| jste se tomuto povo-
|ání věnovat již od malička, nebo k tomu,
že jste kantorem, přispěla spíše náhoda či
shoda okolností?

Víte, můj otec učil. Dolo by se tedy řítt, že jdu
v jeho šlépějkh, takŽe když odpovím v krótkosti,
ano, učitelem jsem chtěl být vlostně uŽ jako malý
kluk, poněvadŽ se mitato proce líbila'

Prozladte nám, prosím, na jaké škole jste
se věnoval studiu pedagogiky?

Své studijní začótky jsem proŽíval no Peda-
gogkké fakultě v Brně (NŠ - 1. st,), později na
Pedagogické fakultě v 1lomouci (spec, peda^
gogika). Musím přiznat, že t0 byla jedna z
nejkrósnějších |etv mém životě'

Když se chce někdo stát učite|em, musí
mít rád děti, co Vás na této práci baví a
jaká jsou naopakjejí negativa?

le moc pěkné, vidět zo sebou, ca děti umí o
vždy si v duchu s tím krósným pocitem povědět:

,,Trochu jsen jim pomohl...,, A vůbe:, nejvíc se
milíbí, když ně p0lete(h zlstaví na ulicinějaký
bývalý Žók se svojí rodinou a kočúrken o řekne:
,,Dobrej den, pane učiteli, jak se pořad móte?,,

Všeobecně vzato převažují v to|ícb
vyučujících na zák|adních školách spíše
ženy, nežli muži. Proč je to z Vašeho
pohledu právě takto a ne opačně?

Přiznam se, že byth byl radši, kdýy byl

":

Mgr. Pavel Vávra. Jeden ze tří vyučujících, kteří dostanou Ietošní Foto: M, Hamerník (7'B)

matematiku a nebo také ýziku jsem popravdě
nikdy moc " neobdivoval'!

Zajisté preferujete utčitý způsob trávení
vo|ného času. Jaké tedy máte koníčky?

Móm velke ród přírodu o prozradím, že jsem
během let postupně přešel od toho klasického
černabílého frImu ož k dnešní digitólnífatografii,

Protože spo|u m|uvíme na pře|omu konce
školního roku a ptázdnin,je něco, co byste
rád vzkáza| |etošním devátákům, anebo
malým prvňáčkům, kteří 1. září usednou
do ško|ních |avic?

Těm starším bych ród řekl, oby pamatovali no
tq že všichni jednou zestórneme a také oni byli
před několika leý nalí prvňúčcL Za všechny
učitele si přeji, aby začínojící školúci stdle vke
nezopomínali, že kromě počítačů o mobil-
ních telefonťl také existuje mnoho zojímavých
knížek, pěkných pohódek, přítulných zvířat a
přótekkých lidí.. '

Petr Kroupa (9.4)

))w

do budoucna poměr mužu o Žen v naŠem
školství alespoň trochu vyvaženější. Podívejte
se, jak vypadaly učitelské sbory ve filmech pro
pamětníky. . . Tom to bylo spíše noopok. Bohužel,
zvlóště dnes, je všechno o penězích.

5 dětmi na prvním stupni ZŠ se setkáváte
už řadu |et. Dá se za tu dobu stovnat
snaha a píIe Žáků v době, kdy jste začínal,
a tedl Jinak řečeno, pozoruiete na dětech
vliv dnešní uspěchané doby?

Za tu řadu let - procoval jsem na nalotřÍdkóch
i v Praze - je určitě znat vývoj' Nejsem si ale
jist, jutli ve všen k lepšímu' Největší problémy
budou podle mého nózoru ve špatném chovdní
českých žóků,

Mohl byste nám přib|ížit své dětswíl Na
jakou zák|adní školu jste chodil? Který z
předmětů byl Váš oblíbený a byl něktetý
jenž jste takřftajíc vůbec nemuse|?

Zók|adní školu jsem rozdělil na malotřídku,
Botelov o Jihlava, podle toho, kde rodiče bydleli,
V dětství jsem měl rod mimo jiné kreslení o vz-
ponínóm si, Že mezi mé oblíbené předměty
patřil také přírodopis. Ale třebo tokovou
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odcházím, Úspěšná
a tak hodnotím... ?*utdésnl a zajínav*n prtsi*kt* *snákťs

ngličtina''
a druháků 5 panl uiiteik*u

,,Desítková a

Do 1. Tiídy jsem začal chodit v sedmi |etech.
Dnes jsem uŽ v deváté třídě. Za tu dobu jsem

se toho dost nauči|. Něco si pamatuji dodnes,
něco jsem si nepamatova| uŽ druhý den. By|o
to pro mě ov|ivněno způsobem výuky učitelů.
Někteří na mě zapůsobi|i tak, že jsem si |átku
pamatova| a předmět mě zároveň i bavi|.
Naopak u některého výk|adu jsem se nudi|, ale
muse| jsem to vydrŽet. A|e nebudu své úspěchy
a zv|áště neúspěchy svádět jen na učite|e. Za
řadu neúspěchů jsem si moh| z ve|ké části
já třeba tím, Že jsem nedě|a| poctivě úko|y a
neučiI se.

Svou chybu jsem pocítil aŽ v 9' ročníku. Po-
daI jsem si tři přih|ášky na různé ško|y. PokaŽdé
mi přiš|a stejná odp0věd1 nepřijat, nepřijat,
nepřijat. Tehdy mě nejvíce mrze|o, Že jsem se
neučil, aIe by|o bohuŽe| pozdě. Jediné, co jsem
moh| dělat, jediná moje naděje by|o odvo|ání'
Tehdy se na mě konečně usmá|o štěstí. Přija|i
mě na Gymnázium 0tokara Březiny v Te|či. V
té ChVí|i jsem by| št'astný' a|e zároveň jsem si
uvědomil, že to bude spousta učení. Řek| jsem
si, že uŽ neudě|ám stejnou chybu a budu se učit,
peč|ivě připravovat.

Mys|ím, Že zák|adníško|a mě nauči|a spou-
stu věcía da|a mi hodně rad do Života. Musím
se a|e přiznat, Že jsem ji i kolikrát prok|ína|, neŽ
jsem si uvědomi|, že ško|a je opravdu zák|ad
Života.

NeŽ ZŠ opustÍm, musím poděkovat uČite|ům,
že se mnou mě|i trpě|ivost, i kdyŽ jsem neby|
nejIepší žák. Mrzí mě, Že jsem je nepos|ech|,
kdyŽ mi pořád říkaIi:,,Uč se, uč 5e' uč se.,,Teprve
ted, jsem pozna|, jak je to dů|eŽité. Snad se mi
to vše podaří napravit a gymnázium úspěšně
abso|vovat. Na naši školu v liešti budu vz.
pomínat jen v dobrém - na všechny učite|e, na
všechny spoIuŽáky,

hLirha|*uYťrzž*u*w

Desítková angličtina. Na snímku jsou šikovní osmaci, k:el

Jak vás to napadlo?
Úplně prvnín zdrojem napadu tokové akce

byl projekt, který už na naší škole několik let
bezvadně funguje ve ýzice,,Devaťúci učí póťdky,,,
LÍbil se mi ndpad spojenÍ tok od|išných věkových
skupin' A protože mě bavÍ vymýšlet pořad něco
nového a učit a|espoň někdy ,,trochu jinak,,, tok
v zni kl p roj ekt D esítkovó a n gl i čti n a' Tínto d ěku j i
kolegyn Ím za i nspi raci.

Proč desítková ang|ičtina?
Nózev vznikl loni, kdyŽ jsen poprvé vedla

krouŽek angličtiny, tehdy v prvnkh ťřÍdoch, Na
konverzaci jsem měla skupinu šikovných
devúťáků, se kterými jsme projekt uskutečnili,
No a protože móm docela mizernou fontazii,
tak ně nenapadlo nk jiného, než sečíst čísla
tříd a bylo to. Letos nón to krósně vyšlo, kdyŽ
z prvňóčků se stali druhaci a v osničce món
splustu tvůrčkh typů, kteří se nebúli jÍt do toho
se mnau.

Jak dIouho už tuto akci provádíte?
Leťls t0 byl uŽ druhý ročník. Třeba se příští

rok povede i ten třetí, ale to už zase s novými
prvňačky.

- eryanizi,t *rk*u t*t* a kre...

A co rodiče říkají ano či ne?
i'1ti5ilrl, Z. i € .|m podobné akce líbí. SvědčÍ

a tlrn ! |.'..:,. ::::is ve|ka účast na samotném
pro1ekti., |j, rar!1 5l,lp děti Vidět,v ak1ť:

lak dIouho vedete kroužek angličtiny?
DrLih'ir: .:,rer,. Dětt nají kroužek jako

p ř Í p rar ll n a i.: ; i " : c tj o n g l i čti nu ve třetí třídě.

A co vy chodi|a jste na kroužek Angličtiny
kdyŽjste byla vjejich |etech?

Zajímovo ctozko o maŽno vús překvapí
odpověď. )o jsem iciiŽ n0 prvním stupni chodila
na kroužek něnčiny! }azyk jsne mělipovinný oŽ
od paté třídy a ja, uŽ oni nevím proč, jsem seten-
krat rozhodlo pro ang|iftinu'Ted,jsem zato rúda!

Pomáhá vám s kroužkem někdo?
Ne, KrouŽek si vŽdytky vede koŽdý učitel sóm.

Těšíte se na titul Mgt. ?
Strašně! Teda ani ne tak no titu|, na ta jó si

mlc nepltrpín, ale spÍš na to, Že už budu mít za
sebou elé to nóročné ýudium'

lo

Jakub Pittner (9.B)

Adam Kouba (8.A)



ZE ŠKoLY e P|JzzLE

Sebepoškozování - nova móda, nebo zavaŽný problém?
Sebepoškozováníje dnes velice razšilenýjev zejména mezi
dospívajícírni lidmi. Často se setkáme s ovázanýmizápěstími nebo
vidite|ným poraněním kůže. Zamys|íme se, jak se k tomu máme postavit.

MoŽná znáte někoho bud, mezi svý-
mí spo|užáky nebo ve vaší partě, kdo se
sebepoškozuje. Pro lepší představu o tom-
to termínu, je dobré uvést definici, co za
sebepoškozování povaŽujeme.

Sebepoškozování je záměrné ubližování
si bez vědomého záměru zemřít. H|avním
motivem není sebevraŽedný úmys|, i když se
sebevražedné myš|enky u některých jedinců
objevují, zejména v období dospívání.

Jedná se především o řezání různými
předměty, škrábání bití sebe samého bud,
něčím, nebo bitío něco, típání cigaret či sirek
o kůŽi, dušenl zabraňování dýchání, rytí do ran
nebo jizev, nenechání ránám se zhoji| propi.
chování kůŽe např. jeh|ami (ale nejedná se o
piercing), bodání se, poŽívání nebezpečných
chemiká|ií nebo předmětů (špend|íky, hřebíky).

MoŽná nás napadne, proč to dě|ají? Většina
Iidíse snaŽí vzniklou ýzickou bo|estí přeh|ušit
bolest psychickou. Fyzickou bo|est můŽe ov|á-
dat, a|e psychická většinou potřebuje nějakou
pomoc. Při pocítění bo|esti mozek začne produ.
kovat endorfiny, a tak z dotyčného jedince
spadne stres a úzkost. Často jde o jakýsi způsob
komunikace, vyjádření pocitů, vzteku, bolesti
nebo trestají sebe saméhq může to být i
způsob sebekontroly (jest|i se pořeŽu nebo ne,
závisíjen na mně).

Zv|áště v pos|ední době se setkáváme s jak-
ousi módnív|nou, kdy se mIadí(většinou dívky)
řežou, protoŽe to mají i oÍatnía chtějíbýt nějak
výjímečné' Určitě jste si všim|i pořezaných
zápěstí ce|ých rukou, nohou, břicha atd.
Někteří se to nesnaŽí ani skrývat, protože chtějí
na své výtvory ještě upozornit.

Naskýtá se otázka, je to normá|ní? 0dbornki
se shodují, že sébepoškozování v pořádku
rozhodně není. Pokud se jedná o proces niko|i

módní a|e psychický je nutné vyh|edat odbor-
nou p0m0c, nej|épe psycho|oga či psychiatra.
Ten na zák|adě pohovoru s dívkou nebo chlap-
cem navrhne terapii, kde se rozebere prob|ém,
který č|ověka trápl budou se snaŽit upravit
vztahy v rodině, naučí se řešit prob|émy jínak,
neŽjen bo|eÍí. Případně budou nasazeny |éky
(nějaká s|abá antidepresiva, která pomohou
m|adému č|ověku odbourat negativní vnímání
sebe samého).

Také u nás ve ško|e se setkáváme s dětmi, u
kterých jsme si my, učite|é, všim|i řezných ran.
Nečekejte, že budeme dě|at, že se nic neděje.
Víme všichni, že se děje, a proto jsme se dohod.
Ii na nás|edujícím postupu.

Jakmile zjistíme nějaká poranění kůŽe a jiné
formy poškozovánl vo|áme vašim rodičům, se

A|e proč? Neníto náhodou tím, Že se na něm, v b|ízkosti bytu p' uč. Svobody Františka, provádí
nebezpečné chemické pokusy? Dosvědčuje to fotografie níže, kde je namísto zdravého stromu
pouze ohoře|é torzo jeho pařezu a ceduIe s nápisem ,,Zákaz vstupu, chemicky ošetřeno,i Naše reda.

noto, kom v okolí svého

kterými sepíšeme zápis a dom|uvíme se na
konzu|taci u dětského psychoIoga, či psychiatra.
Pokud se s rodiči nedostavíte na dohodnutou
schůzku k odborníkovi, škola zasí|á zprávu na
sociá|ní úřad do Jih|avy, kteří se případu ujmou.
Pokud rodiče nepřijdou do ško|y a nebudou
chtít prob|ém řešit, rovnou si případ převezme
sociá|ní pracovnice' Potom může v krajním
případě dojít až k odebránídítěte rodičům.

A vám, kterých se to týká, chci poradit. Pokud
máte nějaký problém, nezůÍávejte s ním sami.
Vždy se dá najít nějaké řešení a rozhodně není
nutné si způsobovat bolest' Svěřte se svým
kamarádům, rodičům, učite|i, nebo třeba
ško|nímu psycho|ogovi, který k nám dojíŽdí
z Jihlavy. Všichni se vám budou snaŽit po-
moci. Naučte se mít rádisamisebe. KaŽdý jste
jedinečná neopakovate|ná osobnost, která má
ve světě své místo' A proto si neubližujte!!|

|vona Přechová

,,Po trávníku u školy se necho dí|.,,

Chemicky ošetřeno. Pohled na torzo pařezu,



Nuda o prázdninách? Ani nápad! Egyptologie

pUzZLE TIPY NA VÝLET l zetÍuevostt

3|iŽí se n ámi ta|ik a rekáv anr |etni pr ázdniny a ty stá í e j eště n ev zš, to
budtš de|atl ?iináštmti pár tipťl na zajznavé uý|ety|
Vyraz na Roštejn třeba na kole!
-! f f i
- *-*

na hradě Rošteině' Autor snÍmku sHŠ Hebrix

Krásný romantický hrad je od nás přece jen-
om devět ki|ometrů! Tak vezmi ko|o a kamará-
da nebo kamarádku a Vyrazte na projíŽd'ku.
Hrad je o prázdninách otevřený denně kromě
pondě|íod 9 do . l8 hodin. A kdy tam vyrazit,
aby sis nemusel/a proh|íŽet jen,,nudný,, hrad?
lieba .l 1. července na |||. ročník ve|eúspěšných
Šermířských her, kde soutěŽí děti i dospě|í, di.
váci i šermíři. Přijdte rozhodnout, kdo získá
Roštejnský pohár! Dá|e jsou pro vás připraveny
kaŽdý pátek a sobotu noční proh|íiky. A jest|i
chceš vidět,jak to opravdu v historii by|o, určitě
se vydejte na Roštejn .|. nebo 2. srpna na div-
adeIní proh|ídky.

Jed'o kousek dáI do historického města
roku 2006 - Polné

Po|ná je další krásný hrad, na kterém to Žije.
Tieba 17. a 18. července a 'l4. Srpna se vydejte
na Noční proh|ídky po|enského hradu, které
mají |etos téma ,,Z pověstí a pohádek po|en-
ských,,. Nebo 15. srpna na hradní s|avnosti.
Určitě to budou vydařené akce. A kdyŽ uŽ tě
to chození po hradě zmůŽe, skoč si pod něj do
rybníka Pek|o!

,t i ' ) t: ' )

Po gotických hradech na romantickou no-

I vogotickou Hlubokou!

Novogotický zómek Hlubokó. Foto: L' Hav!íčkovó

Jest|i se ti více |íbí zámky, neŽ hrady vydej se
do AngIie. Nemys|ím aŽ za kaná| La Manche, to
je ce|kem zbytečné. Vydej se do toho kousku
Anglie, který je u nás, v České repubIice' Mys|ím
tím zámek HIuboká. A až se 1' srona na zámku
setkají princezny, pro tvojí ma|ou sestřičku to
bude určitě záŽitek. Tak na co ieště čekáš?

A koho nezajímá historie, ať si
třeba na Divoký západ!

Kovbojjedoucí na koni. Zdroj: www'sikIand,cz

Jo, je to tak. V České republice je spoustu
hradů a zámků, a|e ne kaŽdého to zajímá. Tak
proč sis ještě nenap|ánova|/a vý|et do Weýer-
nového městečka Šik|ův m|ýn? Tam tě Divoký
západ dos|ova poh|tí. Sty|ové restauÍace, 5u-
venýry, denně až dvě zajímavá představení,
westernová show, hote|, tábor, a jest|i chceš
mezi kovboje dokona|e zapadnout, můŽeš si
z místní půjčovny za pár kaček půjčit sty|ový
kostým. K tomu jízda westernovým v|áčkem,
jízda na koních a dokonce i divokém býkovi. V
sobotu je moŽno sh|édnout také rodeo.

historický vědníabor
Starověký Egypt se začal rozvíjet z a.pruní

dynastie faraonů 3000 |et před Kristem.
Egypt je známý pyramidami Íavěné jako
hrobky pro faraóny' Tato hrobka však neb-
y1a dokonalou skrýši por odpočinek pmtoŽe
všechny pyramidy byý pozdějí vykradeny a
mumie zničeny. Jedinou neporušenou hrob-
kúnaše Howard (arter v rwe1922v Údotí
Králů. Tato hrobka patřÍ|a Tutanchamonovi.

Pyramidy v Egypiě. Foto, ***.",'*,o,.7ž

vyrazí Tutanchamon se stal známýyppa tétén
světem jen díky tomu že jeho hrobka sejako
jediná naš|a neporušená, jinak nebyl vůbec
významný král, zemřelv pouhých 18 |eteth
a za své v|ády nedokáza| nic co ov|ivnilo his-
torii jako třeba u faraóna Thutmose l|| který
neprohrá| anijednu z bitev, díky tomu získa|
přezdívku Egyptský NapoIeon.

Královna Nefertiti by|a nejkrásnější
ženou starověku, Ži|a za doby 18.dynastie
jako manže|ka, krá|ovna a spo|uvládkyně
Amenhotepa lV neboli Achnatona. Acha-
not by| významný svou náboŽenskou re-
formou. Vyznával pouze s|unečního boha
Atona. 0pustÍl tehdejší sídeIní měsot Théby
a zaloŽi| nové h|avní město:,,Achet Aton,,
v překladu obzor Atonův. Po jeho vládě
by|o město zniČeno stejně tak jako jeho
náboŽenství. K|eopatra byla známá svým
vztahem k (ésarovi později Marku Afionio-
ví. Po její sebevraŽdě se stal egypt pouhou
římskou provincií.

Pav|ína laníčková (7'B)
zdmj: wikipedie.orgLucie Hav|íčková (8'B)



Lidské tě|o nás neustále překvapuje
Víte, jaké jsou limityvašehotě|a?
Za;isté ne, protoŽe to zjisttte teprve,
pokud si přečtete nás|edující
ť|á nek. Zjistíte, jestli oh luchnete,
kdyŽ ved|e vás vybuchne granát,
srazívás auto a nebo třeba kolik
vydrŽivaše p|íce...

Ja$ největší h|uk tělo vydrží?
Rekord:l75 dB ze vzdá|enosti pouhých dvou
metrů (výbuch granátu T-429)

Neuvěřite|né: U nejvyšších s|yšitelných zvuků
se bubínek zachvěje aŽ 40 tisíckrát za sekundu.
Lidské ucho je cit|ivé' Bo|tec zachycuje zvukové
v|ny a zvukovodem je vede dá|e do hlavy' Tam
zvuk naráŽí na bubínek a rozechvívá ho. Toto
chvěnítři drobné kůstky - kladívko, kovad|inka
a třmínek - převedou do spirá|ovité dutiny
(h|emýžd) vyp|něné tekutinou. Na její pohyb
reágují nervová zakončené - 20 000 senzo-
rových řas (ciIie) předávajírrích vzniklé vibrace

mozku. Tyto řasinky vůbec nemajírády stře|bu,
rachot těžkých strojů a|e také přehnaně
h|učnou hudbu. Zvuková h|adina šepotu je 20
decibe|ů (dB), křiku cca 90 dB. UŽ při 125 dB,
coŽ je h|uk startujícího |etadla, se stává zvuk
bo|eÍivým Pod|e vědců nejhlasitějším zvukem,
který č|ověk ještě bez újmy snese, je 160 dB.
Rozdí| je ovšem v tom, zda jde ojednot|ivý zvuk
anebo de|ší působenízvukového v|nění. Limit
h|asitosti je pro |idské ucho 1 60 dB. Pak už hrozí
protrhnutí ušního bubínku. Největší h|asitost
se datuje v souvis|osti s ničivým výbuchem
sopky Krakatoa. Při něm v roce 1883 přístroje
naměři|y 180 dB do vzdá|enosti 160 km. Každý,
kdo byl sopce b|íže neŽ 20 km, zakusi| hluk
200 dB. T|aková v|na všem těmto |idem patrně
protrhla p|íce a umoŽnila vniknutívzduchu do
krevního řečiště, coŽ způsobi|o smrte|nou plicní
embo|ii. Zvuková h|adina nad 190 dB uŽ můŽe
zabít!

Jak si|ný střet s vozid|em lze přežít?
Rekord: jsou známy případy, kdy č|ověk přežil i
přímý náraz vozu jedoucího i více než sto kilo-

ZAJÍMAVoSTI ,* PÍ]ZZLE

metrovou rychlostí| Tyto případy jsou bohuŽe|
aIe ojedině|é.'.

Neuvěřitelné: Při střetu s vozid|em jedoucím
rych|eji neŽ 60 km/hod' má šanci přeŽít pouhé
jedno procento Iidí. Mnozí|idé před chozením
pěšky či běháním v dnešnímodernídobě dávají
přednost rychlým ko|ům, především u vozítek s
vo|antem. 0bčas se automobi| střetne s chod-
cem. Jakou má šanci, Že nechráněný č|ověk
vyvázne? Experimenty prokáza|y, že pokud
chodce porazí vozid|o jedoucí rych|ostí 30-45
km/hod., má nešt'astník 877o šanci na to, Že
přežije.Ovšem na pouhých 377o takové štěstí
klesne, pokud do něj předmět narazí při ry.
ch|osti 45.50 km/hod. (přitom za vo|antem se
taková rych|ost zda poma|á.)

Zv|ádnou naše p!íce více, než si myslíme?
Rekord: Při kýchání nedávno vědci změři|i ry.
ch|ost vzduchu přes 1 70 km/hod|

Neuvěřite|né: Asi 300 mi|ionů našich p|ickh
sk|tpků by po rozprostření pokry|o tenisový
kurt. Naše p|íce (pu|mo) tvarem připomínají
nafouknutou mořskou houbu. Při kaŽdóm
nádechu nám do p|ic vniká vnější vzduch (asi

pů| |itru) a kys|ík z něj
přechází do krve. K tomu,
aby plíce pro tě|o získa|y co
nejvíce kyslíku, potřebují
pro styk se vzduchem max-
imálníp|ochu - tu zajišt'ují
p|icní sklípky. V p|icích vz-
duch putuje stá|e menšími
chodbičkami. Máme i 250
000 maIinkých průdušek.
KdyŽ v pok|idu sedíme,
vzdychneme a vydechneme
asi třínáctkrát za minutu'
Vzduch prochází nosními
dutinami a rych|ostí asi 8
km/hod. Při prudkém kaš|.
vzduch vystřelí rychlostí
povo|enou na dálnici _ 130
km/hod., někdy ivíce.

Matouš Hamerník (7'B)
zdroj: wikipedie.org

O*W

llustrační foto. I takto můŽe dopadnout střet osobnÍho automobilu s dětským vozítkem. Foto: www.iáitoaxobezbeci.ic.cz



ltraceníameričtí vojáci v Koreji
Zuka#ns oť*zka: ?yll snuď mwécnÍ v řraze?

Na Iehátku Ieží svaInatý muŽ. 0ko|o stojící
|ékaři mu kontrolují pu|s. UŽ neŽije. 0dnáší
jeho zakrvácené tě|0 do ved|ejší místnosti a
přivádějí da|šího, ještě Živého muŽe. I ten po
někoIikahodinovém zkoumání, či chcete-|i
ap|ikaci brutálních metod, umírá. (o se to
proboha děje?

Kdejsou?
Všechno začíná korejskou vá|kou. V ní je

mnoho raněných, jak Američanů, tak i Korejců.
Starají se o ně po|ní nemocnice (takové jako
MASH). Svou nemocnici tam na popud Ruska
zak|ádá i Českos|ovensko, jeŽ je v té době v
tvrdém komuniÍickém reŽimu. V roce 1953
vá|ka končí. 900 amerických vojáků zůstaIo
nezvěstných' ' . ' . .V roce zoo+ Úrad dokumen-
tace a vyšetřování z|očinů komunismu (ÚDV),
vyšetřuje zajímavou udá|ost: v roce 1950
byly z Prahy odes|ány dva ba|íčky do USA od
pohřešovaných vojáků Neh|ringa a Stewarta.
(o proboha ti dva dě|ají v Praze?

šokující zjištění
Po roce 1989 (pádu komunismu v (5R)

začínají po Praze ko|ovat podivné zprávy:
ranění američtí vojáci z korejské vá|ky
pos|ouŽi|i Rusům prostřednictvím (echů jako
pokusný materiá|. Je to vůbec moŽné? A je
to vůbec pravda? Pokusy údajně zača|y už v
jiŽ zmiňované korejské nemocnici a potom se
přesunu|y do Prahy. Toh|e všechno pub|ikuje
na svých webových stránkách kritik českých
poměrů, Rostis|av Hedviček. Uveřejňuje také
konkrétníjména doktorů, kteří se mě|i na výz-
kumech podí|et' Mezi nimije dominantníiden-
tita Ludvíka 5oučka' Ten prosIuI jako autor sci-fi
Iiteratury, a|e by| povo|áním zubař. By| však tak
vzdě|aný a |idský č|ověk jako Souček schopný
podí|et se brutá|ních výzkumech páchaných
především na amerických černoších j

Podezřelá místa
Experimenty se odehráva|y ve vi|e minister-

stva obrany, přesněji ve 5|unné uIici 15 Praha
6 - Střešovice. Do roku 2005 zde bvd|e| český

prezident Vác|av K|aus. Nyní v ní ministerstvo
obrany ubytovává své hosty. Avšak pracovníci
dotyčného ministerstva starajkí se o vilu, o
zajatcích nic nevědí. Je snad tento přiběh
prachsprostě smyš|ený7

Tušení světIa - klíč k záhadě
Jak je známo Ludvík Souček napsa| krátce

před svou smrtí dí|o Tušení světlo, JenŽe tento
svazek se za nejasných oko|ností ztrati|. Proč?
Je moŽné, Že v něm Souček uveřejni| něco
ohIedně amerických zajatců? A komunisté
jeho dí|o nás|edně zniči|i7 (e|á záhada zůstává
dodnes nevvřešena,

PUZZLE ZAIÍMAVoSTI

Růženské jaro
Jak jístě všichni víte, před nedávnem,

přesněji 30. května tohoto roku, proběhl
v neda|eké vesnici - RůŽené ce|kem vzato
bombastický festival. Mezi ']6. hodinou
sobotní a ] '  hocrncu iedél l  se la něm
představiIy h:cel^ sr-: . ,  jako např '
Jordan i i ,  R0535 S::r: '2 (a lybr a mnohé
další. l '1a nisie i i l '  i:-:ziejmě zajištěno
obierstvei a l?í^',0ě]\ ani chIazené ná-
nnip Pi .c  ̂ 51i:;;  ̂ . : rst  s i  do RůŽene

naš|o cestu 5pOus'u l icr, jak praviI jeden
z pořadateIL akc.: UŽ lstne v určitou
chvÍli ani nedoufolt, Že by mohlo přijÍt to-
Iik navštěvnÍkú.'.,' Podle Lukáše Laubeho ze
třídy 9'A se Růženské jaro opravdu vydařilo
a uŽ ted,se těší na da|ší... (Kroupa)Pave| Ša|anda (8.B)

Podivné veli konoČn í vajíčko...

Při mojí nedávné návštěvě jednoho nejmenovaného jih|avského hypermarketu, nacháze-
jkího se ve směru z Jih|avy na Ve|ký Beranov, zrovna probíhal výprodej ve|ikonočního zboží.
Mi|ovníky-rkutečné čokolády bych asi nepotěši|, kdyŽ jsern se shýbal do regálu pro výrobek s
názvem,,Čokoládová pochoutka, (užsámnázev a země původu * Polsko - naznačovaly, Že se
ta věc zaba|ená v papíru s čokoládou zřejmě nikdy nepotkaIa).

Mé očialg najednou utkvěly'
na'gbrovském čokoládovém
vejci (na výšku měři|o okolo
30cm), které stálo hned
védle - ik. Ígťa. By\a Ía.
velikonoční megavaiíčka
tligh School túusica| L.Mé
ptvní.pocity by|y smíšen{
na jednu stranu film, který
jsem nedávno vidě| a ce|kem
uše|, na drufuu slnftu,se.m
si něja k nedok ázal pÍ e.dsÍuttt
konkurenční vaiiíilrr' s názvy,
trhákťttíeba,p?a:}urský?ark:
3, nebo ?oliťí)ní hkátemie 3 ;
cqisenllnehté|tedydistný
říct? Nemám vůbec nic proti
reklamě, a|e uvažte sami,
neťú''ah|e tÍ0(hum$6. ... .

.oko|Ódové 
vajÍ čko High school musicol 3. Foto: Petr

L4

Petr Kroupa (9.A)



Projekt Echelon: Kradou nám soukromí?
Před dvema |ety skončila 2. světová válka" Američané s Brity navazují
spolupráci. Lépe řečeno zástupci jejich tajných služeb si dávají ne.
záuaznau srhůzku. jejím výs|edkem je supertajný projekt, který vám
v nás|edujícím něko|ik řádcích rád představím.
Echelon

Právě takto se nazývá operace, co se začíná
rea|izovat v 60' |etech 20. sto|etí' V |tá|ii, An-
g|ii a na Filipínách vznikají budovy s ve|kými
sate|itními přijímači, s mnoŽstvím záhadných
s|oupů a konečně s neuvěřitelně vyvinu-
tou techno|ogií' Jsou součástí (entrální odpo-
slouchávací soustavy zvanou Eche|on. Přijímají
veškerou mobi|ní rádiovou i počítačovou ko-
munikaci. Prostě a jednoduše: všechny mai|y,
faxy, SMSky a hovory přicházejítam. To je šok . . .

Úče| projektu
Účelem špionáŽních stanovisek, rostoucích

také ve Švýcarsku, Německu, Japonsku, Turecku,
Ho|andsku, JiŽní Koreje a v|aÍně po ce|ém světě
je jasný. Díky kontro|e informacíse dá zamezit
případným teroristickým Útokům, paralyzovat
mafii a podobně. A|e co my, s|ušní občané??7
Veškeré informace se třídí na dů|ežitó a
nedůležité, pomocí výkonných počítačů pod|e
k|íčových s|ov. TakŽe pokud nepíšete V mez-
inárodním zájmu, nemusíte se bát.

(o všechno Eche|on dokáže
Zločínci třeste se! Dnešní technika je nato|ík

dokona|á, že budete odha|eni v jedné vteřině.
Těmito slovy tajný pÍojekt opravdu může dis-

ponovat. lachyÍí aŽ90 000 mai|ů nebo hovorů.
Z nich spo|eh|ivě rozpozná číje h|as a dokonce
jest|i jde o |ež nebo ne' ]estli je to pravda, na
čemŽ se někteří novináři shodují, prakticky nik-
do špionáŽní síti neunikne. A|e pozor| (e|ou ex-
istenci projektu se snaží vlády některých států
popřít. Mají snad pravdu a my 5e jen hodně
mý|íme?

Průšvihy či úspěthyl
Avšak i státy spojené sm|ouvou UKUSA

(pracujícív Eche|onu) mají svoje průšvihy nebo
chcete-li úspěchy. Tak napřík|ad v|astníci fran-
couzské výrobny |etade| Airbus si te|efonovali
o ve|ké objednávce s aerolinkami v Saudské
Arábii a v USA' JenŽe díky Eche|onu jim by| sa-
motný prodej překaŽen. Airbus se a|e má|em
Utopi| Ve ztrátě stovek mi|iard korun, která z
toho vznik|a' Také proto v roce 2000 Francie
podává na britskou špionáŽ Žalobu.

A jak to bude dál?
Při Echelonu ale stále stojí hrozba zneuŽití

inÍormací. I kdyŽ většinu zpráv třídí výhradně
počítače a pracovníkům předávají pouze ty 5
k|íčovýmislovy, nemůže se nic Íát?

Pave| Ša|anda (8.B)

ZAIÍMAVoSTÍ lZE Šrory PUZzLE

Další školní rok
je u konce...

Jsme opět o rok starší, chytřejší o spoustu věcí,
rozumnější(tedy až na výjimky) a odcházíme' ' .
Tedy přesněji odchází71 Žáků devátého ročníku
a do prvních tříd na,,Ma|é ško|ičce,, v Barvířské
u|ici 1. září nastoupí 58 prvňáčků.

stejně tak, jako je tomu každý rok, bude tzv'
Pos|ední zvonění před h|avní budovou naší ZŠ
na samý konec ško|ního roku, letos tedy zce|a
výjimečně uŽ26'6.2009 v 8:00, kdy ce|ou akci
zahájí ředite| zák|adní ško|y Vác|av Trnka svým
pros|ovem, poté i ředite|ka MŠ paníTopinková,
bude nás|edovat odměňování žákťlza Íeprezen-
taci ško|y při různých soutěžích a na samý závěr
se spo|u s písničkou ,,Bud'sbohem brácho,, od
K. Gona rozloučí se ško|ou devátáci a proběhne
tradiční stuŽkování budoucích prvňáčků'

Koncem |etošního ško|ního roku odchází
na mateřskou dovo|enou dvě perfektní paní
učite|ky. Je to p. uč. Lenka Urbánková a p. uč.
Dagmar Hudínková (Reš|ová). Ško|u také opustí
ochotná a velmi hodná paní učite|ka Marta
Neči|ová, která po mnoha |etech působení na
třešťské zák|adní škole odchází do důchodu.
Těmto skvě|ým paním učite|kám děkujeme za
vše, co pro nás Žáky udě|a|y a zároveň přejeme
hodně štěstí a úspěchů do da|šího Života.

Až se zase my děti vrátíme zpět do ško|ních
|avic, bude pruní záií, utečou dva krásné
měsíce letních prázdnin a na ško|e proběhnou
obrovské změny, co se jejího vzh|edu týče...
Poznámeji ještě vůbec?

Petr Kroupa (9.A)
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Hrstka vtipů
V samoobsluze tlačí mladý otec vozik
s potravinami a vřískajícím děckem. MuŽ
téměř něžně opakuje: ,,N0 tak, Alberte,
klid' Ktid a ilidné sdny. IJklidnise, Alberte'.,,,
Nachomýtne se k to'mu nějaká peda.
gogická odbornice samouk a s uznáním
povídá: "To je dobré, Že s tím dítětem n|u-
víte iako s daspětým. Takhle Albert vyrlsťe v
sebevědomého a vyrovnaného č!ověka,,, Na
t0 otec: ,,Paní, mýlíte se,ló jsem Albert!,,

Jede blondýnka a brunetka výtahem.
Najednou se výtah zasekne. B|ondýnka
zp anykai í a začn e vo lat :,, P a m ó c !,, brunetka:
,Když chceš, aby nós někdo slyšel tak musíme
volat spolu,,,Na to začne blondýnka nahlas
i u ilt: " S pol ů ! 5 pot ů ! 5p oÍ ů ů ťt ů ť,

Syn přijde k-otci a povídá mu:,,Tati, pujč mi
ponožky, mně sety moje zlomi|y.,,atetk|id.
ným hlasem odpovídá: ,to, pujč si je. tsou
tdmhle opřený v kautě.,,

Jeden Čech ztroskotal na ostrově. Konečně,
asi po deseti letech se k astrovu b|íŽítaď"
Jeden z námořníků dop|u| na menší lodte
k troseČníkovi a podává mu haldu novin:
"NejdřÍve si to přečtěte a pak nóm řekněte,
zda thcete bý zathróněn!,

Major vysvět|uje 'dráhu střely z kanÓnu
a mladý desátník Pepa se ptá ,A kdyby.
chom to děla potožiti na bok, tnk t0 bude
střílet za roh?,,Ye|iÍe| se zamys|ía po chví|i
odpoví mu: ,,V principu ano, ale v praxi se to
nepouŽívó,,,

Mladík žádá o práci u podnikatele a ptá se
na p|at,,|No ťeďdastanete asi | 0 000, později
tak 1 5 00a: Mhdík přemýš}í a povÍdá: ,Tak

vtompřípaděpiijdupozdějiy

"Klrle," vo|á mistr dí|ny, ,,mdš tchýni na
drdtě!,, Kare| radostně zvo|á.,,,A p ane mistr,
voló nebo visí?,,

Připravi|: Petr Kroupa
zdroj: Scorpion's Win(heater 2

PUZZLE ANEGDOTY/ZEŠKOLY

I nvestičn í a kce ško|y pokračují
V současné době vrcho|í přípravy na dvě

investiční akce, které by se mě|y uskutečnit
V prostoráCh zák|adní školy a na které jsou
přiznány dotace z 0peračnÍho pr0gramU
Životního pr0středí.

První podpořenou akcí je reaIizace prc,ent.
na Úspory energie v zák|adnr ŠkoIe. PÍis|;benc,:
n,704.784,- Kč a všichni se spo|ečně muŽene
těšit na nová okna' zateplenou a nové natÍenou
fasádu, nové střechy nad jíde|nou, tělocvičnou
a spojovací chodbou.

Druhou akcí je revita|izace parku zák|adní
ško|y. (eIkové nák|ady jsou předpok|ádány
ve výši 7.635'000,. Kč, získaná dotace činí
6.782'221,- Kč. Navrhovaný projekt řeší indi-
viduá|ní ošetření stromů nemocných, pros-
chlých a konku renčních, ZdraVotn í a od Iehčova cÍ
řez, kácení, sadové Úpravy pozemků a výsadbu
dřevin s nás|ednou péčí o vysazené dřeviny po
dobu tří|et. 0bě zmiňované investičníakce by

okrasně dieviny v okolt Školy' Foto: Petr Kroupa

se mě|y pod|e předpok|adů uskutečnit V r0z-
mezídvou Iet'

PaeDr. Vác|av Trnka
ředite| školy

Exkurze do Iibereckého lQ parku
Dne 28.4.20a9 se uskutečni|a exkurze ve

městě Liberec v zábavném Centru Baby|ón
v |Q parku. V |Q parku jsou exponáty zýzlky
a tak jsme si tam trochu muse|i |ámat naše
hIavičky. Přesto všechno si mys|ím Že to by|o
ve|ice zajímavé a také poučné' Moh|i jste si
tam vyzkoušet coko|iv co jste chtěli vidět nebo
vás zajímalo. Pří|eŽitostíby|o dost mohIijste si
vyzkoušet vozíček (nazývaný mezi Žákyjako tzv.

krypIkára), dá|e opiIecký tune|' který by| ve| ice
zajímauý a mnoho dalšího. Také jsme dostaIi
jakési testy které jsme na zák|adě exponátu
vypracovaIi a naše paní učite|ky oznámkovaly.

5 námi do |Q parku se také vydali naši dva
starší spoIuŽaci - Petr Kroupa a Jiří Mezera. Čas
na zpátečni restě jsme využiIi k tomu, abychom
rozšířili naše pěvecké obzory a potěšiIi tak pana

učiteIe Vonku, který v té
době dě|aI výběř zpěváků na
akademii '  Nejpopu|árnější
píseň by|a tzv' Dechovka' Zde
si klukjménem Adam Duchoň
ze třídy 8.B daI skutčně skvě|é
só|o' Po druhém ko|e této
písně nám bohuŽe| učite|é
zakáza|i, tedy konkrétně 8.B,
v autobuse zpívat jakékoIi
sprosté písničky' Exkurze se
vydařila, by|o to zajímavé a
zároveň vcelku poučné...

Adam Kouba (B.A)
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Za ku|turou a poznáním do Ber|ína
?avidólntovelmivydařeném šk*|nimzťl1*zdudah|avnih*města s*us*dnih*N*mecka-}er|tna,,,

Ve středu 15,4,2009 jsme jiŽ by|i všichni
sba|ení a čekaIi na chví|i, kdy hodiny odbijí
pů|noc, abychom mohIi vyrazit na p|ánovaný
sraz na autoousovém nádraží' Někteří moji
vrstevníci se natoIik těšiIi, Že myš|enku jít na
cl.v' lr spa: zcela zavrhIi '  Byl i jsme všichni un-
e',i.r ' 3ÍCto asi většina zaspaIa přejezd hranic.

Poťínaje čtvrtkem jsme se rozje|i za ku|-
turou a vzdě|áním po Ber|íně. Jako prvníjsme
navštíviIi budovu Německého par|amentu.
Poté nás|edova|o muzeum Pergamon. Naší
návštěvou by|a poctěna i te|evizní věŽ,,Fern-
seturm,, vysoká 368 metrů. Na konci tohoto
náročného dne jsme se dop|ahoči|i k Bran-
denburské bráně' (oŽ by|a taková sIadká
tečka za tímto dnem. Po přkhodu na pokoje
jsme omráčeni únavou ihned k|es|i do úŽasně
měkkých peřin.

Ráno jsme si vychutnali snídani ve sty|u
švédského sto|u. KaŽdý si vybra|, na co mě|
chutl Autobusem jsme se přemísti|i k zámečku,
kde se 20' Ledna 1942 kona|a tajná konference
ve Wannsee. Pokračova|i jsme do parku San-
soussi, kde středem naší pozornosti by|o síd|o
pruského krá|e Fridricha Druhého Velikého. 0
něm jsme se dozvědě|i např. to, Že os|ovovaI
své poddané: ,,Mein Kind,', v překladu ,,Mé

Dolní řada (zleva): Sandra Bartošovó, Nancy Riessová. Jana Pokorna, Kateřina Frantólovó.
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jsme zh|éd|i muzeum Berlínské zdi. Potom
jsme nasedIi do autobusu a odjeIi směr Česká
repubIika. lájezdby| ve|ice zajímavý poučný a
odvez|ijsme sÍz něho mnoho hezkého'

Lucie Ze|inková (8.B)

plány připravovaného vý|etu a mapu ztracené-
ho pok|adu. Tuto vyjíŽd,ku pro ně připravoval
jejich zesnu|ý kamarád, nicméně 5e mu to uŽ
nepodaři|o zreaIizovat. Tak se k|uci dohodnou,
Že by mohIi na jeho počest výpravu uspořádat.
Dop|ánují cestu, dokres|í mapu, seženou jíd|o,
auto a vyráží... JenomŽe pok|ad |eží hIuboko
v nepřístupné jungIi a co víc, neda|eko ne|egá|-
ní pěstírny konopí. . . To, jestIi najdou pokIad a
vůbec, jest|i přeŽijí zjistíte, pokud tuto kome-
dii zkouknete. Podle mého názoru je to pěkný
rodinný fi|m, u kterého se i zasmějete. Lze ho
vřele doporučit a na stupniciod 1 do 10 má u
mě krásných 9,5.. ' Pěknou podívanou|

,'t

ř.*..'.

dítě,i Vidě|i jsme také Nový pa|ác, Čínskou
Čajovnu a napodobeninu větrného m|ýnu. Pro
většinu z nás by|a největší udá|ostí návštěva
O|ympijského stadiónu, který by| postaven v
|etech ,|934 _ 1936. Kona|o se zde mistrovství
světa ve fotba|e 2006, kdy proti sobě ve finá|e
nastoupi|y týmy |tá|ie a Francie. Jako pos|ední

Vojtěch Bakaj (8.B)

|,,")., ) ía,
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VýletnícizTřeště v Berlíně. Na fotografii (horní řada, zleva): p. uč. Siňoita Věsetó, Jakub Matvs, Jan
Prochózka, Lucie Zelinkovó, Jakub Gregor, Gabina Říhovó, Sora Kolbova, p, uČ' Helena Štumárova'
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Fi|mový k|ub Vojty Bakaje: W*k*e*j a pádNuj
Děj tohoto fi|mu se odehrává v Americe, kde

vyrůstají čtyři kamarádi. K|uci, kteří si v dětství
daIi každý nějaký Životní cí|. Někdo většL někdo
menší, aIe daIi ' ' .  Uteče něko|ik let, z ch|apců

jsou dospě|í muŽi a zjištují, že p|nit si svůj sen
z dětství není vůbec jednoduché, už vůbec ne,
když jeden z nich nešt'astnou náhodou zahyne
při dopravní nehodě' Setkají se po té spoustě

let co se nevi-
dě|i, na pohřbu
jejich kamará.
da' Poté jdou
zavzpomínat
na staré, dobré
časy' kdy jeŠtě
by|i dětmi a
hrá|i si v bunkru
na stromě. Tam
náhodou objeví(Without a paddle). obrózekýše je z
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Představujeme vám tři tak trochu větší rybičky
Zabý u á|e se a kva rístí ko u ? An o7
No to je úžasne|A máte take ty
r ťsznabar eu né rybiČky všech ve.
likostí? 0d těch nejmenších aŽ
pa ty n*jvětšíl, ?i*snéji 0d t*(h
n*jrnenších po ty menši7. ?rat*Že
ty nejvetší rybky by se vám
patrně do dornu neveš|y".' My
jsme pro váspYipravili profi|y
tř*ch největších ve likánu.
Žra|okbí|ý . znlúmó hvězda z fitnu Čelisti

Žra|ok bílý nebo|i |idoŽravý je největším a
nejnebezpečnějším dravým ŽraIokem světa.
Útocí na tuIeně ,de|fíny a nepohrdne jakým-
ko|i zbytkem včetně uhynu|ých ve|ryb či
lodních odpadků.Je o něm známo Že napadá
menší č|uny,do kterých kouše nebo naráží
čenichem,dokud se nepotopí.Vzhledem ke své
nechva|né pověsti je vysoce ceněn mezi |ovci a
sběrateli suvenýrů,kteří se zajímají o jeho zuby
a če|isti'V důs|edku toho je dnes Žra|ok vysoce
vzácný'Najdeme ho ve všech tep|ých moří na
světě.Dorůstá dé|ky aŽ 8m.Zuby tohoto Žra|oka
mohou být dlouhé aŽb6cm.

Žralok obrovský - cení zuby, ale nekouše
Neuvěřitelně veIký ŽraIok,který je dnes

zároveň největší parybou. Dosahuje hmotnosti
aŽ 20 tun.Vzdá|enost mezi špickami ocasní
ploutve činí 2,5m a t|ama je tak ve|ká,Že by
se do ní napříč veše| potápěč'Naštěstí se
tento obrovitý tvor o Iidi nezajímá,protože
se Živí výhradně planktonem nebo drobnými
rybkami'KrouŽí b|ízko u hIadiny a po|yká ob-
rovské mnoŽstvívody a procezuje potÍavu přes
žábry.Někdy se Žra|ok obrovský srazí s Iodí,a|e
většinou ho |ze má|okdy spatřit. 0 jeho vývoji
víme jen má|o,protože se zřídka podaří m|ád'ata
zah|édnout. Žije v tep|ých mořích.

Pleitvák obrousky . jako,,malti,, Cisterna
Je největším Živočichem Žijící na naší p|anetě.

Někteří váŽí přes 15Otun-dvakrát více neŽ
nejtěŽší dinosauři.PIejtváci mají obrovskou
tIamu někoIika stovkami kostic ,visícími
z horní čelisti.Jakmi|e naberou vodu,drobní
Živočichové sen zachytí na kosticíCh .Samice
po dosaŽení věku deseti let kaŽdé dva nebo tři
roky přivádějí na světjedno m|ádě.Na počátku
20.stoletíse Íavy

Pavlína ]aníčková (7.B)

Šltolní časopis Puzz|e ie v kraji nejlepší!
V hav|íčkobrodské Staré radnici by|y dne

1 9' dubna vyh|ášeny výs|edky soutěŽe školníth
časopisů z Vysočiny. SoutěŽ hodnotí a oceňuje
periodické i neperiodické pubIikace, které
vydávají Žáci zák|adních a středních škol. Náš
Časopis, určený pro druhý stupeň Základní ško|y
v TTešti, soutěŽi| v kategorii Ško|ní časopis Z5 a
5Š v tištěné formě.

Jsme velmi rádi, Že časopis Puzz|e, vy-
cházející prvním rokem, v nema|é konkurenci
obsadi| vynikajkí první místo. V |istopadu se
zúčastníme ještě celorepubIikového kola...

Petr Kroupa (9.4)

'& r-:(-)

plejtvóků velmi snížía je tak na



V osmičkách řádiI Nezval
Byl jednou jeden pán a ten se jmenoval
Vítězslav Nezva|. By| český spisovatel a my
ho samozřejmé nesmíme opomenout v
hodinách Iiteratury. A proto jsme dostali
uk:. :ahrát si na Nezva|a a napsat krátkou
!;sniťku na jedno písmeno z abecedy právě

;cko on. Jak to dopadlq posudte sami...

Na písmeno W {Nikola Kíihtreiberová}:
}edno Vé vždy s druhým thadí,
protože se k sobě hodí.
Dvojité Wé býva vzdcné,
sice zvItjštní, ale krasné!

Na písmeno D {Pavel ša|anda}:
D - to se dobře ma,
kaŽdý den se krmíva,
ma obrovské břicho,
kde jí, tam je tkho,

Na písmeno L {lucie Ze|inkovál:
Kl i čky, h dčky, přes myčky,
nevÍm, jhk se dastlt Ven,
z téhle velké osmičky,
honem mapu vem!

Na písmeno Y (Anna Šebková}:
Ypsibn p jaka prak,
přidej obloukje to drak.
Ypsilon md jednu noŽku,
v diktatuh se plete trašku,

Na písmeno F {Lucie Hav|ířková}:
F stojí jaka ukazatel,
obych nespletl si cestu.
liekdy kolem něj proletÍ datel,
o no sobé na černou vestu.

Na písmeno 0 {Lucie Masláková}
Pro někoho nktnost, ze které ne|ze ven,
anebo kauzelný prsťýnek, který splní sen,
Pytlókova past, da které se thytí oběť
kolo patřkí autu, bez něhoŽ nelze odjet.

sepsala: Lucie Hav|íčková (8.B)

Noc s Andersenem
Z pátku 3' na sobotu 4. dubna se kona|a

na mnohých školách nebo knihovnách Noc
s Andersenem. Přesněji se naše ško|a jiŽ po
třetí zařadiIa mezi da|ších B40 spacích míst
s ce|kovým počtem účastníků převyšujícím 35
000' V třešt\ké zák|adce přenocovalo pod doh|-
edem něko|ika paní učite|ek (přesněji Marie
Št'astné, Anny Kubá|kové, A|eny TejkIové a Jany
Hochmannové) 26 druháků a jejich ,l0 staršich
spo|uŽáků, kteří 5e staraIi o technickou stránkU
akce, v krátkosti jmenujme např. kameramany
a fotografy Leoše TejkIa, Petra Kroupu a.jiřího
Mezeru. Noc s Andersenem představuje spaní
v knihovně se zajímavým programem, spous-
tou her a da|ších aktivit. Letos je to jiŽ úctyhod-
ných 204 |et od narození H. Ch. Andersena.

Třeštiká Noc s Andersenem začaIa v pět hodín
odpoledne' Děti se po rozIoučení s rodiči nahr-
nuly do školy s neobvyk|ou radostí, která se u
větších dětí jen tak nevidí... Ihned ze začátku
přišel duch Hanse (hristiana Andersena. Poté si
děti maIova|y trička s medvídky a mezitím by|a
taneční show. Nás|edovaI předkrm, sponzoři
akce darovaIi vynikajíci pizzu. Poté přišeI pan
ředite| Václav Trnka, který stejně jako každý
rok, přečet| dětem pohádku a poté se do ško|y
podívaI i kouze|ník, z kterého by|y děti dos|ova
v údivu. Da|ší činností by|a,,baterkovaná,,, roŽ
je vpodstatě večerní procházka s baterkami,

ŽÁrovsrÉpRÁcErzgŠrory PUzZLE

Noc s Andersenem. Pan ředitel dětem předčító
pohádku na dobrou noc. Foto: Jiří Mezera (9,B)

během níž pořadatelé schovaIi pokIad ve
ško|e a udě|ali stezku odvahy, kterou děti po
příchodu z procházky absolvova|y. Někteří
mě|i s h|edáním menší prob|émy, a|e nakonec
všichni stezku překonaIi. Nakonec se přečetIa
pos|ední pohádka a š|o se spát.

V sobotu děti vstáva|y vce|ku brzy, již o půl
sedmé by|y vzhůru. SbaIiIi si spacáky, nasnída|i
se a š|i se podívat na krátké video.,,Filneček je
očividně pobavil' Asi se jin líbí, když vidí sami
sebe',, iíká jeden z pořadate|ů akce. Nakonec
by|y udě|eny dip|omy a poděkování. KaŽdý
účastník dosta| ma|ý dárek od sponzorů a děti
byIy vys|ány domů na oběd.

Závěrem ještě zmíníme, Že se při sbírce na
dětský hospic v Malejovicích vybraIo 1 550'- Kč.
Akce se zdařiIa, všichni se pobaviIi a určitě bu-
dou s radostí vzoomínat.

Leoš Tejk|, Petr KroUpa (9'A),

Přesvědčit se můŽete sami na přiložené
íotografii. Záhadný objekt se nachází v |evém
horním rohu. ,,Napiš tam taky, Že to není žadna
sprlstd f0t0m0ntóž!,, zdťsrazňovaI při tvorbě
č|ánku Jirka. Po opadnutí prvotního úžasu jsme
zjisti|i, Že se předmět nenachází ve vzduchu
před ško|ou a|e je přiIepen na okně. JednaIo se
o důk|adně Zpra(ovanou tmavomodrou hmotu'
AŽ b|ižší ana|ýza propiskou dokázala, Že to není
nic mimozemského, ale obyčejná plaste|ína.
Proto prosíme Žáky, kteří s tímto Žertíkem
majíco dočinění, aby uŽ nic podobného příště
v žádném případě nezkouše|i. A naše hodné
pani uk|izečky o prominutízapat|aného okna.

Petr Kroupa (9'A), JiříMezera (9.B)

Ufo navštíviIo naši pětitisícovou Třešť
Při odpo|edním třídění fotografií z |etošní

povedené Ško|ní akademie se nám poštěsti|o
spatřit z okna v infocentru, vyh|íŽejícího na uIici
losefa Hory, přesněji pak na minikrámek s cuk-
rovinkami, cosi' co vypadalo jako černý |étající
mimozemský ta|ír, chcete-|i UF0.

Plastelína vypadající jako U Fa na okně v infoši.
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Profil sportovce: Honza Vráti| ze 7 ,B
Stejně tak, jako vŽdy, jsme pro vás, naše čtenáře připravili i do to-
hoto čís|a rubriku ProfiI sportovce, Ve které pokaŽdé vyzpovídáme
některého ze známý ch sportovců naší ško|y...
Jakým sportům se věnuješ?

Hodně sportů mě baví, ale zóvodně se věnuji
jen volejbalu, bosketbolu a fotbalu... (Ještě taky
rybaření, jestli se to tak dó brót,,,)

Jak ses k němu dosta|?
ftebo na tělocviku ně to začolo bovit a proto

to dól provazuji,,'

Máš nějaké úspěchy?
Nejsrurší p Hra o postup do vyšší soutěže v

přípravce (fotbol), Minulý rok sem doběhl 1, v
Přespolním běhu v Jihlavě (okrel. A nejčerstvější
je 2, nísto v Běhu v Novém městě na Moravě...
Jinak se ,aocela" dobře umisťuji na školnÍch
olynpiódtich,

(eloživotní přání?
Nevím co by si měl kluk mého věku přót, snod

být super hrdina,'' (smích) Chtěl byth sevěnovat
nějokému sportu bezzranění abýtv něm dobrý,,'

0bIíbená barva?
lé, jó nevím, čosto nosím třebo bílou mikinu,'.

Tokže bych řekl, Žebílú.'.

Nejoblíbenější jídlo?
Ród si ddvón smažený sýr s hronolkomi a ta-

tarskou omóčkou, To je prostě moje',.

Preferovaná batva?
Bítti? Jo, bítd'.. Často nosím bílé oblečení.

Jakou muziku pos|oucháš?
Nemóm vyhraněný hudební styl. Tedii, aspoň

sito myslím, protoŽe nejvíce poslouchóm rddio, A
protože by ses mě určitě za chvílizeptaljaky, tak
to řeknu hned - Hitródio Vysočina, lmpuh,

0blibené letníobdobí!
Myslím, že léto, jo, je to léto. Protože se dd

venku úŽasně splrtlvlt''.

Matouš Hamerník (7'B)

Kolářová Adé|a a Mikešová Lenka _ 8.A / ze 1 15
skupin. A|e i ostatníosmácia 1 deváták obsadiIi
pěkná místa: 12,,13.,16. místo' Nej|épe siale
ved|i zástupci 7. ročníků. Z 92 skupin obsadi|a
děvčata ze7,C l KříŽová lva, Pav|íčková Veroni-
ka a Tomanová Zuzana / ce|kově 1. místo'

Dále Niko|as Novák / 7.B l 9. m. a Markéta
Němcová l7 .B l10. místo. Da|šíumístěnív této
kategorii: 13., 16. místo. Naše škola se z ce|-
kového počtu 38 škol umísti|a na 9. místě'

Všem zúčastněným děkujeme za reprezen.
taci ško|y.

VÍtězům moc blahopřejeme a přejeme mno-
ho dalších úspěchů, třeba již v příštím ko|e této
soutěŽe.

Modern Talking
Pojdte se spo|ečně s námi podívat na

zoubek, ve své době, úspěšné hudební
skupině' Pojdte poodha|it historii projektu
Modern Talking...

By|a to německá hudební skupína, která
vznikla v roce .|984. Tvoři|i ji pouze dva
č|enové - Dieter Boh|en a Tomas Anders
(v|astním jménem Bernd Weidun9)' 91-
eter by| zároveň zpěvákem, skladate|em,
textařem a producentem. Jeho ko|ega To.
mas Anders pouze zpíva|.

Prvním ve|kým úspěchem skupiny Mod-
ern Ta|king by|a píseň s názvem,Jou,re My
Heart, You're My Sou|,i Poté nás|edova|y
s|avné diskotékové hity s chyt|avou melodií
jako např.,,You (an Win |f You Want",,,Cheri
[heri Lady", nebo známý ,,Brother Louie,,...
Po prvních úspěších se však objevi|y i první
rozpory, za kterými prý stá|a Andersova
manŽe|ka. V roce .|987 se skupina rozpad|a.
V |etech 1998 až 2003 se da|i opět dohro-
mady. Modern ta|king natoči|i znovu staré
hity, přida|i řadu nových písníček a vyda|i
nekolik a|b' Pos|ední nese příznačný název
The Final Album s podtitulem The Ultimate
Best 0f' Jde o kompi|aci jejich předchozkh
největších hitů. 0d roku 2003 se opět věnují
pouze svým só|ovým dráhám.

Petr Kroupa, zdroj: wikipedie.org

TAKT|K - Matematicka korespondenčnÍ slutěŽ
]řicet žáků druhého stupně se
v říjnu zapoji|o do celorepublikové
matematické soutěžě TAKTI K
/ www.semina r-taktik.cz l.

KaŽdý účastník zaplati| registrační pop|atek
90-180 KČ, pod|e toho, zda pracova| sám nebo
ve skupině l po 2, po 3 /. Soutěž mě|a 4 série,
které žáci postupně řeši|i' Kategorie by|y po
ročnících l 6,,7,,8,-9. |.

Naši soutěžírrí se v konkurenci 38 škol
rozhodně neztratiIi.

Nejlepšíšestáci obsadiIi 12. místo / Je|ínková
Lenka a Marešová Petra - 6.A / z 50 skupin.

Nej|epší osmáci skonči|i na 9. místě /

w*{}
Mgr' Pavla Lacinová



! zdravé jíd|o můŽe Vypadat hezky...
0 tom se přesvědčiIi Žáci 8. ročníku ve středu

6. května. Nebudu vám tady d|ouze vypisovat,
že předcháze|y besedy o zdravé výŽivě, ochut-
návka jogurtů a beseda o anorexii a bu|imii,
protoŽe koho to opravdu zajímá, tak si to
někde najde.

0 zdravém jíd|e jsme se opravdu hodně
dozvědě|i na SOU a 50Š Třešť kde nám Žáci
z oboru kuchař _ číšník ukuchti|i čočkovou
po|évku s jogurtem, dušenou tresku a ovocno-
ze|eninový sa|át 5 jogurtem. Z ovoce a ze|eniny
vyrobi|i různá zvířátka a dekorace, které v nás
nás|edně mizely. Moc vám děkujeme za vyni-
kající zdravou svačinkul

No, a abych vás nepřipravi|a o alespoň část
besedy, tak jsem z propagačního |etáku vyp-
sala pár zajímavostí, takových per|iček.

Tak na příklad, víte, že...

, , .jablka by se měla jíst celó neloupanó, protoŽe
próvě pod slupkou se ukrývó nejvíce cenných
lótek?

,..rajčata mají nízkou energetickou hodnotu a
kromě vitamínů a minerólů jsou také bohatd na
ontioxidanty?

...švestky umí vazat nadbytečné tukové lótky
ve střevech o podporují vylučovaní cholesterolu
z organismu?

. ' 'červené papriky obsahují ož třikrdt více vito-
minu ( neŽ pomernnče 0 stejné vóze?

, , , okurka je ideólní dietní pltrlvltl, kterú zasytí
a pÍiton mo minÍmum kaloriÍ?

, , . broskve povzbuzují vylučovoní zožívocÍch šťdv
a pomóhají při čištění tělo?

'.'p důležitti pestró strava? Měla by obsahovat
hodvě masa, ovoce a také zeleniny.

l zdravé jídlo může vypadat hezky, Při stravovóní je třeba dbót na pestrost stravy, Foto: ww*greensÚeeť.cofr

Lucie Hav|íčková (8.B)
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