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Uvodníslovo

chu málo) pro vás popsali i další
akce, kterése v průběhuroku staly'
Nezapomeňtesi př.ečíst
novou rubriku fotoreportáž.
Tou vás budeme
zásobovatkaždéčíslo.Najdete zde
samozřejmě hromadu zajímavých
č|ánků'
rozhovorů
.'....prostě
neodk|ádejtetěchtopár listů.
Páni uěitelé i uy' žáci
ted' poslouchejte.Rád bych vám
připomněl, že nám do redakce
Ahoj spolužáci!
můžete
kdykoliv a cokoliv posílat.
Zasepo dlouhédobědržíte
v Budeme vděčnízakaŽdý povedený
rukou nášcelkem užúspěšný
školní čIáneknebo upozornění.A ještě o
jsem
časopis.Dovolil
si převzít něco chci moc poprosit.Celá retentoúvodníproslov po PetruKrou. dakce se za mě připojuje'
Na naši
povi. omluvte mě tedy prosímza redakční
adresu (skolni.casopis.
nervozní věty a ještě nervoznější puzz|e@seznam'cz)
nám pište,
slova, která teď čtete.Doufam, že co byste v časopisu
rádi viděli, co
vás alespoňtrochupotěším.
byste zlepšilia podobně.Všechny
Náš časopisza svr.lji krát. výzvy přijmemea budemese snažit
kou existenciposbíraldostocenění. naformovatnašeP|JZZLE tak, abv
VětŠinupráce na tom mě| iiŽ potěšilohlavněvás.
zmíněnýPetr. A proto chci říct, že
toto čísloje vlastně první,kteréje
tvořeno našíredakcí bez pomoci
osoby:.).
.iehovŠevědotrcí
V našemčíslebych chtěl
Pěkné počtenía příjemné
livzdvihnout rozhovory s nový- chvílepřeje za celou redakci
mi učiteli' Výběr otázek a hlavně Pavel Šalanda.
odpovědi Š. Maryškové,P. Bur.
..\í
dové a R. Fabešejsou pod|e mě
vtipnéa představuj
iia,unii tak,jak
je neznáte. Dále si určitěpřečtěte
rozhovor s českým misionářem.
Pave|šolanda
9.B
Uvidíte'jak těžkýje životv chudých
zemích.Naši redaktoři (|ejich tro-
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CestaŽivotaanebpomoc chudým '..i 0-1.l
'l 1..l2
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2
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3
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?uzzle
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I v naš š
p ar|am ent.1 7
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7

Jeden z krátkýchvtipů...............
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7
Englishwindow..........
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obrázek s angIickýmmotivem.................1
8

Vancouver2010........................................
9
FOTOSTORY
Vánočnípřekvapení.'.
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Nová krev na ško|e:Roman
Fabeš....''..'.....5
Nová krev na ško|e:Pav|a
Burdová,............6
Krajské
finá|eve florbale...................'...'..'.'.'6
Hory-sněhováparáda
Nová krev na škole:Štěpánka
Maryšková7
Zase mi to nevyš|o!!
...

20,l0........'.......'....".1
4

SlohovkaDominikaRoháčka...................',l4

.'..'.,....7LaviČky'.,....'...

...'................'......1
4

Češtinářská
revo|uce..........'...........................
8 3x3 aneb tři otázky pro tři.'.................'.'...'.1
5

Dne12.35euskutečn
ilopiáre|ské
nezi
''utkání
pedagogy
o trochu de|ší
zápas...'....''''.''.'.'...............'..1
ZŠ
lřeště
aZšTélče.
5
....,
.
Hrálo
sev Městské
sportovní
ha|e
vTřešti
5měr Hav|íčkův
Brod
pod|e
platnýclll
ptaúdel,'..
Hracídoba3x20m
in.
aneb sehranííčkaři.....'..'...'..........'......'........
16
hrubého
času'
Výsledek
zápasu
skonči|
12:2pro
domácí
(3:2,4:0,5:0).
Naše
barvy
obháji|i
titohráči:
Svoboda
P.SvobodaF.Franta
R'Fabeš
R.Štefl
o.FencíkJ.
Nejůspěšnějším
stře|cem
by|Fencík
Jan:
7gó|iiťt(Svoba:daP,.4,Franta
R.-1} .,......1.,.
. .

)

Profil sportovce

lpmlnjka-Adá

Právě by|o odstartováno. *" ..=ok
jedné třešťskéholky. Už od prvních metrů se dostává do če|azávodu. Ano, prvních 4oo metrů už má
za sebou a vypadá to, Že nemá většíproblémy. A uŽ je to tady. Vyrovnaným výkonem v ce|ém závodě
si v pohodě dobíhá pro vítězství.Je to ve|ký úspěch v kariéře Dominiky Adámkové _ nenápadné,
neve|ké,prima holky s ve|kým srdcem.

Domčo,jaký máš nejoblíbenější
druh sportu?
Nejradšimóm běh a to zejménana 2
km.Toje ideólnítrať.
Jaké byly tvé největšísportovní
úspěchy?
Moc si vóžím |, místa v běhu
(1km) anebo 2. mísvítězstvívTřešti
(880m)
ta v Třebíči
A kde se ti běželo naopak
nejhůře?
Nejhůř se mi běželo v Jihlavě na
Sloupech. Byl tam hrozný kopec. l
kdyžjsem tam skonČila3.,nebylo mi
nejlíp.

fu'...
Trénuješnějak?
e
Ano v pondělí a ve středu chodím
na atletiku. Pótek, sobota, neděle
běhóm tak 4 km, když je hezké
počasí.Teď v zimě to nešlo,ale na
jaře zase začnu.A pořódně'
Určitě by nás zajíma|o, čím se
zabývášve volnémčase?
Jsem nejradšis přóteli' A ve volném
časei trénuju'
A ted,trochu jinam, jaké vlastnostise ti nejvícena lidech líbí?
Móm róda veselé,milé a bavícíse
lidi.
A co ško|a, jaký je tvůj
nejoblíbenějšípředmět?
Samozřejmě tělocvik, protože mě
bavísportovata hrót kolektivníhry
s míčem,

(9.B)
Pave|Šalanda

;) l : , w

Marečl1-u'ngťHl9*nlp^9l9|
jste
uŽ
někdy
h|ášk
něk

T a ktu h l eh l á š k uze

z naších
učite|ů?
Takto si právěted'můŽete
vyzkoušet!
Připravilajsem pro vás ma|ýkvíz,abystesi vyzkouše|i,
jak moc
v hodinách
pos|oucháteučite|e.Tak
s chutídotoho!Prostějenom zkustepřiřadith|áškuk učiteIi,
přečtěte
si řešení
a zjistěte,
jak na tom jste.
1)Budeto příjemné
a romantické.
2 ) Chc ividět|esruk ou!
3)Toje provokace!
4)To|ik,kolikbylo včeratouhledobou,a za pět minut bude
víc!
5) Děcka,neštvitemě!
6) Pos|ední
otázkabude společná,
nikoIispo|ečně
VypracoYR.['Řl..-*--.*.**
**""-0-2 špatně
V hodináchsi opravduvšímáš!
3-4 špatně
občasněcozachytíš,
a|eh|ášky
nejsouto nejdůleŽitější,
Že?
5-6 špatně
Chodíš
vůbecdo ško|y?

a) |ng.IrenaPrášková
b) Mgr.MartaNečilová
c) Mgr' HelenaŠtumarová
d) Mgr.PavelSvoboda
e) Mgr' Hana Kratochví|ová
f) Mgr.Miros|avaHronová

q9 ,es,}b,p€ , aZ ,)L: J u al au

Tak
kam
VVratíme?

Hoj děcka,tak co vysttatenil a Cena1 iízda= l0Kč.Akorátta hospoda
Taki kdyžse třebapovedlqtak pto vás trochuhorší,
alejinakano.Mnohemvíce
mám nabídku.
Všithnisnowboardáci
a mě překvapi|asjezdovkaHlinsko,kde
|yžařinastražte
uši,co takhlevyrazitna
úrovni,
vIeky3 (dětskyzadarmo,
malý1
sjezdovkulPtáte se kam?Takco třeba
jízda
=
jízda
=
5Kč
a
ve|ká
1
10Kč).
Takto
(Harusák)
Hatusův
kopec
v Novém
Městě
jenom
jak
bylo
takovánápověda, utéct
na Moravě?Je to supersjezdovkase
pobavit
nudě
a
se bud'srodinou,
nebos
sedačkovou
lanovkou.
Je to trochuz ruky
kámošema.
a takydoce|a
drahé.
je
Čeřínek blíže,a|e kvalita
nic moc a spokojenjako snowboardák
= 1.jízda
nejsem
a hlavnězdražili
12Kč
na velkýmvleku. Pak tu máme Jim. . :1$
'"
'*
pludkáa špatně
řamov,taksjezdovka
se
hledájejímísto,u|ožení
..:.g..Š.
nedoporučuji.
. .':€
;.'.:
-Ť.
Mrákotínna naučení
ideální, ale na
'
pořádné
zalyžování
nicmoc,l6jízd= 200
jak má
Kč.Svratka,tak to ie sjezdovka,
'"'
jo
být,superv|ek,sjezdovka
udržovaná,
(Adam Kouba
9.A)

'/'l ''-.;(.-;

Nová
krev
Veškole

Jakjstesiurčitě
všimIi,
rokobohatiIi
|etošní
náš
pedagogové.
učite|ský
sbor
3 noví
poh|ed6)(o vásdokáže
Naprvní
vytočit?
nekompromisní|idé
smi|ými
tvářemi,
které
můžete
zastihnout
nachodbách
siudě|a|i
čas
nanaše
Spousta věcí. Ve škole klasické
po|ožené
redaktory.
0tázky
někdy
trochu
natě|o,
sejimmoclíbi|i.
Jejich
odpovědi
se,doufám,vyrušovóní,
lenošenía neplnění si
b u d o|íb
u ivá
it m .
svých povinnostía podobné.A ve
jsmeoslovi|i
panaJak už jsem říkal, matematika. sportu ťakénesouhlasy a nesporJakoprvního
zeměpisje moje aprobace, Teďučím
tovníchovóní.
učiteIe
Romana
Fabeše.
i ýziku, cožs matematikou souvisí.
jstena naší
1)Paneučiteli,
školevlastně Pročjsem si je vybral? Na střední 7)Poslední
otázka,jaksi představujete
nový,takžejak by ste ohodnoti|žáky, škole mi matematika vždycky,,šla,)ideá!ního
Žáka?
učite|e
a vůbec
celouško|u?
a protože ród cestuji a zajímóm
pohledu bych řekl, že se o našízemi, tak volba padla na (sÚsměvem)Určitěto nenížók,který
Z půlročního
by měl jenom sedět, kývat, poslouatmosféra mezi uČitelije dobró. zeměpis.
chat
a být v klidu. I]rčitěby měl také
Mys|ímsi,ženeníproblém.Dýchóm 5)Kdybyste
mohl,v jakém
fi|mubystesi
spolupracovat a mít svůj vlastní
tady. Zabydlel jsem se tady docela rádzhrá|?
názor, za kterýmby si stól a dokózal
dobře. Co se týčežóků,nenachózím
jakém
filmu.'...nic si ho obhójit.
žódnéproblémy,takžejsem spoko. Jé,to tedynevímv
(úsměv)
mě
nenapadó.
jen.
2)Naše
čtenáře
byurřitězajíma|o,
co
dě|átevevolném
čase?
Mojí největší zólibou je sport.
Kdybych měl, ale vyjmenovóvat
všechnysporty, bylo by ťona delší
dobu. Prostě takovó sportovní
všesťrannost.
Žaanyt tedy nedělóm
zóvo dně,a korót p ískó m fotbal a p řes
zimu hraju futsal. Jinak rekreačně
dě|óm všechnysporty. Takéród cestuju, objeljsem pir zemí,dokonce i
kontinentů.
jstechtětbýtv dětských
3)čím
|etechl
(s úsměvem) od dětských let
jsem chtěl být asi jako každýkluk
copelařem, potom policistou a ta"3'",ýnli profesemi, Učitelem ani
:cr|:|<
ne, v paťnócti letech jsem
chtel být architektem,Nakonec se
vŠepřiklonilo k mému nynějšímu
zaměstnóní, proťožemi nahróval
zeměpis o matematika,Čilioblíbené
předměty na středníškole.
předměýučíte
4)Které
a pročjste
si
vybralprávěje?
/,Fta:

položi|i
párotázek(s úsměvem)Jó jsem patřila mezi
Jako
dalšíjsme
ty vzorňiky. Splněné úkoly,hezké
paní
učitelce
Pavle
Burdové znómky, Bylajsem vzornó,

KRAJSKÉ rlNÁ LE vE
F TO RBALE

Mladšížáci našíškoly se poprvé
pr o bo
jovali d
3)Mátenějakýsen,kterýbystesi chtě|a kraj skéh
1)Paníučitelko,
užíváte
si vyučování, splnit?
finále
neboje to ptováspouzepovinnost
v
Hlavně cestovat. Mě baví cesto- ORI ON
zaměstnání?
vat, takže bych se chtěla podívat FLORBAL
CUPU 2010. V konkurenci 18
(úsměv) Většinou si vyučovóní na nejrůznějšíkontinenty. Afrika,
družstevškol zvítězili v okresním
užívóm, ale samozřejmě jsou i Amerika.
kole' které se hrálo ve spot1ovní
mátezáliby?
hodiny,kterése nepovedou,takžeje 4)Jaké
hale v Třešti.Ve finále poraziIi Žákv
jsem
člověkspíšpřeŽívó.Ale
róda, že Předevšímsport. V zimě lyžuju,jak
zŠ Nad Plovárnou z:i. Na třetíň
ve většiněpřípadůsije užívóm.
na běžkóch ,tak i na sjezdovkóch, místěse v okresnímkole umístila
nebo používámsnowboard. V létě ZŠ Seifertova. Krajské finále hosjstebylanazák|adní
2)Jakážákyně
jezdímna kole,lezu po skalich. til Havlíčkův
škole?
Brod a zúčastnilo
se
jej
pět
vítězných
týmůz okresních
5)Mátepři něčem
kol kraje Vysočina doplněných
husíkůži?
(smích) Mívala domácím týmem. Po postupu ze
jsem na vysoké zák|adní skupiny prohráli žáci
ZŠ Třešt' se Zš Bystřice nad
škole husí kůži
2:5 a obsadilicelkové
třebazezkoušek. Pernštejnem
čtvrté
místov krajskémfinále.
6)Jakézvířemáte Nejvícebranek v turnaji : Smetanejraději
a proč? na Jakub 5 a VávrůJaromír 4
Móm róda psy, Naši školu
:
protože jsou BRANKARI:-reprezentovali
takoví přótelští,
Petr Herkner7.C
Móm
doma
, Vojta Havlíček7.B
OBRANCI:
takésvéhopsa.
Jakub Smetana7.8
7)Poslední
Vávrů Jaromír7.A
otázka:čeho
si
J|říLašan7
'C
v životěnejvíce
Jan
Šmach
7.A
vážíte?

ÚroČNÍct
:

VóžÍm sl toho,
že móm dobrou rodinu, že
móm
spoustu
dobrých
kamaródů. Že
móm přítele,na
kteréhose můžu
spolehnout. A
takéjsem róda
za tuto próci,
kteró mě baví
,a žejsem zatím
zdravó.

&::);)

JakubKadlec 6.A
Dan lvan 7.B
Matěj Landa7.C
AndreasLatschbacher
7 .C
Patrik Svoboda7.C
Adam Krchňavý 6.A

jsmevyzvalik ro- 5)Kdybystemohlakohokolivpozvatna
Jakoposlední
večeři,kohobystesivybrala?
paníučitelru
Štepanru
zhovoru

Maryškovou.

To je hodně těžkó otózka, protože
kamaródů a přótel móm opravdu
hodně. Asiby to byl můjpřítel.

Zasemito
nevyšlo!

pro
prořjstesivybra|a
1) Paníučitelko,
učite|e?
Životprofesi
svúj
jstesi v dětství
hráIa
ó) Sjakouhračkou
kdo v hodinách
o čemjeÍeč?KaŽdý,
,,,,e,,Žclyckybavilo pracovats dětmi. nejraději?
počítá
rovnice
mi určitě
matematiky
.:|Žna zokladní školejsem praco(smích)
modelína,
hračkou
byla
Mojí
potr,rdí,že se mU z toho občas
,,c|a s dětmi. Studovala jsem výt..přehřejí baterky''. Nejinak toho
nejvíce
vlastností
si načlověku
VarnoL1
školu,a pak jsem se musela 7)Jalaých
Rovnicemi
bylo i u mě v 8. ročníku.
rozhodnout,jestli se budu věnovat vážíte?
uŽ poněkollkáteza hodinu nevyšla.
výtvarnictví profesionólně nebo
Naprosto si vóžím spolehlivosti a Pod zkoušku jsem tedy nemohla
jestlibudu učit,
pravdomluvnosti.
napsatobvyklé,dvakrátpodtržené
L:P' Co tam tedy napsat?Jelikožuž
recept'jak
2)Mátenějakýosvědčený
táda
děláte?
činnosti
3)
Jaké
jsem
měla váŽně..přehřátébaterky''
pozornost
žáků?
získat
jsem byla tak trochunaštvaná
Ve školeužse ví,žemým největším a také
.,ZA9E' MI To
bych
...spíš
To nemam.,.(úsměv)
konÍčkemje tanec. Tomu věnuji v sešitěse obievilo
řekla, žejde o to, aby učitelvypadal
věťšinusvého volného času. Také NEVYŠLo {...
pravdivě, když něco říkó. Aby mu
se zabývóm výtvarnými činnostmi, PS: od tédoby mi rovnicenevydětiVěřily.
takžemaluju a vyřezóvóm.
cházejíužjen málokdy..'
4)KdyŽjsteještě
studovala
základní
školu,
kteté
předmětyvás
bavily
a naopaknebavily?
Mě vůbeczakladka
nebavila.
Vůbec
Jsem
nebyla ťakovým
tím perfektním
dítětem, natož
abych byla studijní typ. Nejvícmě
ale bavil dějepis.
To mi zůstalo do
dneška, protože
učím dějiny výtvarného umění
a ten dějepis k
tomu patří, Nebavila mě tenkrót
čeština, protože
jsem měla paní
učitelku,která mě
z dušenesnóšela.

(9.B)
Hav|íčková
Lucka

tl

revoluce
Ceštinářská
v

jsempředhlavním
V pondělí
19.'|0.
vchodemnaší
školyna zeminalez|
Žlutý papír.D|ouhoudobu visel
,
na hlavníchdveřích.Zřejmě ho
jsem
někdoutrh|a odhodi|.
Nikdy
mu nevěnovaI
většípozornost,
ale
jsem
poté,co
ho sebra|,
mě doslova upouta|.
By|tonormá|ní
inzerát.
je.....obraťte
Nabízím.....
se nate|.:....
atd. Přesto se mi na něm něco
nezdálo.Posudte sami: Nabízím
s měkkým
koťátkoJe zrzavéa tlustévisoké vytvoři|as|ovo,'visoké''
zhruba18 cm.Prosímzavolejtena i! Uvedená fotografie to potvrzuje.
čís|o
607 149 286, Zača|jsem
se Pod|e našíredakce k tomu moh|a
smát.osoba,kterápsalatentotext, mít několik důvodů:1) Dotyčná

osoba psala inzerát v rozrušení
(moŽnákvůlitomu,Že přijde o své
koťátko)a to ji ved|o k tak hrozné
pravopisné hrubce. 2) Dotyčná
potřebuje douČování
osoba
z češtiny,protoŽe neumí vyjmenovaná slova. 3) Dotyčnou
osobu jejívyučující
na českýjazyk
sice naučilpsát správnýinzerát,ale
nenaučilji
vyjmenovanáslova. 'Ať
je to ta( čionak, pisate|iŽ|utého
papírupřejeme,aby nalez|pro své
koťátkodobréhomajitele,a neby|
proto smutný.
(9.B)
Pave|Ša|adna

Facebook
olrládl
slrět
právoodsuzovat
a zavrhovat
tuto
uŽivate|e
suniverzitní
emailovou
adre- minedává
webovývšechny
Jeto rozsáh|ý
společenský
ji
pouŽívám.
pestrost
aplikaci,
sama
Libíse
mi
s0u.
systém,
který
s|ouŽí
h|avně
ktvorbě
sociá|ních
Facebooku.
Lzechatovat
spřáte|i,
Ptámse, kdoz vás,kteříčtetearozmanitost
meziuŽivate|i,
sít|komunikaci
sdí|ení
mu|tije
nechatjim
v
dobějejich
nepřítomnosti
zprávu,
tento
č|ánek,
nepouŽíváte
Facebook?
Ang
mediá|ních
dat,udrŽovánívztahů
azábavy.
By|
komentovat
stavy
afotkyuŽivate|ů,
hrátrůzné
vásjenve|mi
má|o.
Jejednou
z největších
2004Markem
Zuckerbergem,
za|ožen
1.února
je
hry
protoŽe
nebo
sidě|at
kvÍzy
a
tesý.
na
společenských
sítí světě.
A asi
studentem
Harvardovy
býva|ým
univerzity.
jenompro pře|oŽen
Přiznejme
si,Žeproněkteré
z násse
do65jazyků,
semůŽe
chlubit
s vke
Původně
by|tentosystém
omezen
je
přáte|i
qip
uŽ
takh|e
stali
nej|epšími
icq,
skype,
než
mi|iony
350
aktivními
uŽivate|i.
Z
toho
Harvardovy
univerzity.
Během
studenty
dvou
profi|y'
a různé
Trávíme
tamvíce
čas,
neŽje
zaujímajíčeští
3miIiony
uživate|é
měsíců
naněkteré
další.
Dokonce jichpřibIižně
by|rozšířen
počet
zdrávo.
Mys|ím
si,
Že
internet
obecně
ničí
oso.
připojovaly
a
každý
den
tento
vzrůstá
o
250
000.
rokuse
rapidním
da|ší
univerzity
je
mezi
|idmi,
coŽ špatně.
Posí|áte
pro Mys|Íte
si,a|ežejetosprávně?
Toť
Nic bníkontakt
otázka.
Nakonec
tempem'
bylpřístup
otevřen
pohledy
svým
známým
kVánocům?
Na Facebooku
sicenajdete
mnohozají-

a|edobrodružství
navásčeká
venku.
počítaČe,
zak|apněte
notebooky
a

sivyjděte
s přáte|i!

Lucie Zelinková (9.B)
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Poznámky
je tady.Tyhrozné
texty,které
spíše
knížek
žákovských
našich
Hrozba
poznámky
dázná.Alekdysezačaly
hyzdí,,žákajdy,,,každý
chIapcům
PUZZLE
vám
vyskytují?
senanašíškole
vat?A jakédruhypoznámek
natytootázkyodpoví.
PoznámkyobecněslouŽíkpotrestánínevhodněse chovajícíhoŽáka.
Dávaji se většinou do Žákovské
kníŽky.aby o nich věděli rodiče
(pokud vám kontrolujížákovskou
:-D). Poznámky se podle nás objevily někdy za pwní repub|iky
(obdobíod roku l9l8 do roku
ževětšíefektneŽ
l 938),po zjištění'
rodiče,když se
mají
tresty
$''zické
dozvi o průšvihuŽáka.
A nyní už k poznámkám
na našíškole. Podle redakce se
poznámkydajírozdělitdo několika
skupin.Za prvéjsou to poznámky
jen tak
standartní* ty píšouučitelé
Z ,,musu.., aby oficiálně potrestali
Žáka' Je to většinou jenom pár
slov, která ani moc neřeknou a v
Žákovskése ztratí,Takovépoznámky se dostávajínejčastěji.Např':
Chot,á se nevhodně,,Baví
Vyrušuje,,
se; Mluví vulgárně a podobně.

hodiny; Hazípo třídě houbou; Ničí
yybavení školy,, Přišel pozdě do
a tak dále.
vyučovóní
takový
3. skupinaužje spíše
dovětek. Řadí Se sem Kuriózní
Inpoznámky. Jsou nejméněčasté.
formujío nějakémvašimkuriózním
udě|ají
přestupktr,nebo sami učitelé
proviněníkuriozitu.Na
z běžného
našíškole jsme zaznamenalihned
někol ik zajímavých větiček:
V hodině chemie luští křížovku;
Asi se zbláznil. Jezdil po zábradlí' A ještějedna poznámka neobvyklá svou délkou:V pondělípo
vyučováníh.ajně nevhoclnéchování
šatny házenýnli
v šatně (znečišÍění
.jabilq,,).Bude se podílet na vyčištění
a vymalováníceléšatny.
Lucie Zelinková(9.B)

druhem
Dalším
jsou
nebo
Tvrdé
,,trestotextů''
také Delší poznámky. Crtajíje
naštváníučitelé.kteří vám za
vaše provinění chtějí pořádně
,.zkrásnit..žákovskou' nebo také
češtináři.Proč?orientují se totiŽ
jazyce, a tak častovyv českém
bírají dost peprná slova. Tyto
ale
poznámky nejsou tolik časté,
o to víc bolí' když je dostanete.
Jsou to: I{eomluvil Se na začátku

t- ;r. ;W, l

Žlvota
Cesta pomoc
chudým
aneb

uŽ
farnostčeskýmisionář.Jmenujese ROMANMUS|Lí působí
třešťskou
27. srpnanavštívi|
jedné
z tamějších
chudýchvesnic.
státěHaiti.Přesnějiv
sedmletv karibském
V kostelesv.Kateřinyse s nímkonalabeseda.

příjemněpopsa|,jak obtíŽný
ceti|etýmisionářodpovídaIna rozmanitéotázky.VeIice
je
je
chudý životna Haiti,kde 95oloobyvate|stvačernép|eti.MIuvi!o špatnédopravě:na
i nejsouŽádnési|nicea vzdálenost180km se přejedeza 4 hodiny.Dá|ese zmínílo zdravé
o přírodníchkrásách,o ve|képorodnosti míst, jakáje na karibskémostrově požívána,
děti.Je|totiŽ,jako jediný
íhoobyvatelstva.Vyprávělnám, jak přímov autě odrodi|jižčtyÍi
nemocnice(vzdá|enéněko|ikhodin
má ve vesnici auto,s těhotnou Ženou do nejbliŽší
misionáře.
a tak porodi|adítěv autě českého
esty).JenžeŽena třesavoujízdunevydrŽe|a,
jsem
působím,
odrodi|3 Kryštoýa jednu
k sám otec Roman řekl:,,Za sedm let,co na Haiti

jakjsou haitské
o dětech.PanMusi|zdůrazňova|,
děti
se mluviloo ma|ýchHaiťanech,
Aničku."
Avšaknejvíce
jak
přesvědčil,
zabránit,a|e se sám
udrŽet
trestům
JakoknězsevŽdysnaŽiltakovým
brutálněfyzickytrestány.
jinýmzpůsobem,
bylto opravduvzdělanýa moudrý
opravdunejde.Jakse ukázaIo,
m|ádeŽposlušnou
tamější
se podařilouděIats nímkrátkýrozhovor'
muŽ.Našemu
redaktorovi
Když jste byl ma|ý, co vás ve jsem vŽdy obdivoval, protože vy- ta bídaz nich Častoděló lidi, kteří
kteříjakoby dokóžou
školebavi|o nejvíca co naopak dala svůjživot těm nejchudším.jsou sobečtÍ,
jen
pro
příklady
mě byly myslet na sebe.Častoupadajíi
Tyhle dva
nejméně?
jsem
(s
největší
a
i
to,
žejsem do takoých velkýchhříchů,próvě
asi
takové
když
byl
úsměvem)
,,Jé
zbomalý.,....takmě bavil tělocvik. vyrŮstal za socialismu. Vírujsem proto, Žejsou chudía ŽechtějÍ
Tenmě vždybavil.Docelaród jsem si muselbrónit a odůvodnit,To mě hatnout.Taprócejetam takovórozžejsem
měl zeměpis,fitvarnou výchovua přimělo k tomu,abychzačolo víře manitó. Přestojsem vděčný,
té
a vícepřemýšlet,Takžei příkladotce tam.Hodně se i od těchlidíučím
mě bavilyjazyky:čeština
nejméně
Boha!,
a matkyTerezy důvěryv
ZdeňkaČížkovského
ruštino.
A čímjste chtě| být v dětství?
z Kalkatyměpřimělktrozhodnutí!, Na Haiti se m|uvífrancouzsky,
pamatujiseněkdyve
,,Vdětství,....,
kolika jazyky hovořítevy?
třídějsem chtěl být Mohl byste nám říci, jaké jsou ,,Na Haiti se mluví francouzsky.
třetínebo čtvrté
a pak k|ady a zápoty misionářské Domorodý jazyk Haiťanů je
kosmonautem(s úsměvem),
jsemtaky chtěl být myslímžepoli- činnosti?
kreolština, to je druhó řeč. Jó
cistou.
Takkladyjsou jistěty,žežijiv zemi sóm jsem byl jako novic (osoba
Co vás přived|o k práci faráře a s chudýmilidmi,kteřímajíjedinou připravujícíse ke složenícírkevpotémisionáře?
Tou věcíje ního slibu _ poznómka redakce)
věc na jakou spoléhají.
příklad
přivedl
práci
mě
faróře
,,K
BŮh.Toje velikýklad,Že ti lidémají v Německu, takŽe mluvím ještě
jednoho kněze,který próvě byl na obrovskoudŮvěruv Boha,v Krista, německy.Celkem tedytřemi j azyky!,
misiíchv Africe.Byl to otec Zdeněk k paně Marii. ono, možnóbychom Jakéjsou děti na Haiti v pořoa vzor matky Terezy siřekli,jim nicjinéhonezbývÓ.Takže vnánís dětmiv České
Čížkovský
republice?
misionóřka, vtézemi,kdejó jsem,lidémajítakoz Kalkaty(makedonská
pomóhajícítěm nejchudším
všude voupřirozenouvíru
a důvěruvpóna ,,Jsou velice živéa dokóžíúplně
na světě:Dostala Nobelovu cenu Boha.Neníto takovó ta víratradiční, neuvěřitelnězlobit, ale přestojsou
za mÍr_ poznámka redakce).Tu jak někdyje u nós.Zápory...potom takovéupřímné
a ródysi

wac

hrají.Možnó jsou stejnéjako ty
naše,možni o něco živější.
Jelikož
všaknemajíto co majídětíu nós
_ televizi,počítače,
tak si většinou
hrajívenku.Jsou tedy veliceŽivéa
často,,
lumpačí,,.
chtěl byste žákům našíško|y
něco vzkázat?
,,Žókůmvašíškoly bych mohl
vzkúzat, aby 5e dobře učili
samozřejmě a aby přemýšleli
o svémživotě.o smysluživota.
Aby šli cestou dobra a lósky a
nesnažilise hledatnegativnívěci
vespolečnosti.

otřesy dosahujícíaž7 stupňůRichterovy škály,zd evastovalyj ihozá pad země.Hrůznýje ale početobětí.
VíceneŽ212 000 lidízahynulo
pod troskami budov i mimo ně.
Navíc l 200 000 Haiťanůzůstalo
bez domovů.Na postiženómísta
(epicentrumzemětřeseníbylo asi 15
km od hlavníhoměsta) okamŽitě
začalaproudit humanitórn ípomoc
z mnoha stótů.Mimo jinéi z ČR.
Nóšmisionóř naštěstíbyl mimo
nebezpečí.
Na Haititedy proběhlo
jedno z nejničivějších
zemětřesenÍ
světa.,....

1r /t lTl

NA ZRANĚNÍ l DUŠÍ
Za antickým lékařem
Hippokratem přichází mladý
muŽ s výronem kotníku.KaŽdé
došIápnutí
na natek|ou
končetinu
doprovázízasyknutía bolestivá
grimasa.Pokudočekáváte,
Že mu
s|avný|ékařdoporučístáhnutí
obinad|em,mý|ítese. Naordinuje
pacientovivinnéobk|ady'a aby
boIestbylasnášenlivější'
doporučí
mu i popíjení
náalkoho|ického
poje! StaříŘekovétotiŽ vínojiŽ
moc dobře znají,a|epouŽívají
ho
převáŽněk |ékařským
účelům.

PIJEcELÁPLANETA

nAlll
Jistě jstesivšimli,žena Haiti došIo

l v Římskéříšije pití vína
veImi
rozšířené.Jenže Římané
k velkékatastrofe. K zemětřesení!
mají k vínu uŽ jiný vztah - místo
(9.B.)
Pave|Šalanda
pravdy h|edajíve víně veselost a
zapomněnína kaŽdodenníútrapy. S|oŽitéartikulující
Římanéa|e
nejsousami, kteřís vyšší
hladinou
vínapřicházejío mozkovébuňky i
morálnízábrany.opojné pomíjivé
účinky alkoho|u brzy objevují
snad všechny civílizacerozeseté
po p|anetě. Japonci po staletí
získávajívíno z rýže,mexičtíin)rf'
diáni z agavéa lnkovéz kukuřice.
StaříVikingovéi Slovanezískávají
medovinu z kvašenéhomedu.
Staří BabyIoňanévaří pivo doV deltě řeky okavango v jížníAfrice kvasína stromech marula koncejižpřed 7000 až8000 |ety!A
plody. Dva statnís|oni narážejíhlavam! do jejich kmenů a setřásají kolem 5. stolenínašeholetopočtu
makaky.Na spadanýmovocisi pochutnajíspoluse se v dnešních
ovoce is m|sajícími
známýchvinařských
s|onyi opičácii prasata.o pár chvil později užsIonividíbílémyšlenky' ob|astechFranciea Porýnípoprvé
opičácise nemohou udržetna nohou a prasata mají slušnou opici. objevíšťavnaté
bobule vinnérévy.
c2H5oH či chcete-|i etano|.To je sice správnéchemické
pojmenování,ale pod tímto názvem jej v obchodě nekoupíte.To
se musíteptát na |íhnebo na a|kohol. Ten provází|idskýrod snad
od počátku,a dokonce patrně i
déleneŽ prostituce.Ve formě vína
z vinné révyje |idstvuznám více

neŽ 8000 |et!Tou dobou se začal
vyrábět v ob|astiB|ízkého
východu. MůŽemea|e předpok|ádat,Že
podobně jako zvířatai |idštípředci
vyuŽívaIikvasícíhoovoce, aby si
nud|ehkouopi|ostíznepříjemni|í
ná parná odpo|edne, kdy na ně
nedoráŽelihladovípredátoři.

zA PtTíTRESTsMRTl
Č|ověk brzy poznává, Že
alkoho|jesice občasdobrý s|uha,
ale opravdu z|ý pán. Není divu,
Že se napřík|adindickým Ženám,
které jsou přistiŽeny v opilosti,
vypalujído kůŽeče|apodoby nádoby, z níŽalkoho|usrkávají!
Staří
Římané
všakjsou ještěo něco

*{:w

ostřejší- kaŽdýmuŽ má právo zabít
(!) svou Ženu, pokud ji přistihne
opi|ou.To a|eještěpořád nenínic
oproti Číně.zde uŽ v roce 1220
před naším Ietopočtem vchází
v p|atnost nařízení,že osoby
přistiŽenypři pitce budou potrestány smrtí.
NĚco NEJLEPŠíHo
Pojmenovánía|koholupo.
chází z arabštiny.Arabové totiŽ
v 10. sto|eníobjevujídestílacia
poprvétak získávají
Čistýalkohol.
Látka dostává pojmenování''alkohol''- coŽ arabskyznamená ''něco
nej|epšího':
od té doby máme k
dispozicisilnější
vínai tvrdá aIkoho|. Nejvyšší
moŽnékoncentrace
alkoholujsou kolem95 procent.Ty
se pouŽívají
výhradně k lékařským
úče|ům.
Nejvyšší
koncentracekonzumníhoa|koho|ubývá většinou
kolem40 procent.
POZOR NA METHANOL
A|koho|získámepoměrně
|ehce kvašením.Lze tak dostat
roztok, který má obsah a|koho|u Zahradnictvíje obor zabývajicíse studiem všech rostlin' kterémohou
ma x i m á lně 1 2 až 13 proce nt. I člověkupřinéstnejen uŽitek (ovoce' zelenina),ale i radost(okrasnórostto všakstačík tomu, aby se nám liny). Květinářstvíje obor zabývajícíse studiemrostlin,pěstovanýchpro
pěkně zamota|ah|ava.Za to můŽe jejich
estetickýúčineka jejich pouŽitím.MůŽese jednat i o označení
pro
skutečnost,
Že ethano| ovlivňuje maloobchodníprodejnu' která se zabývá prodejemkvětin a příbuzného
činnostmozečku,který odpovídá sortimentu.To bylo něco málo pro začátek'
za rovnováhu.Je ovšem s podioba tyto pojmy mohoubýtpro některé,jakzaměstnánímtak zároveň
Vem, co č|ověkdokáŽe vpravit do
i koníčkem.
Pro paníučitelkuMiluši Svobodovouje toto obojínr.Dříve u
svých útrob,zv|áštěuvědomíme
.|i si, že etano| je také využíván nás vyučovalapracovníčinnostia nynínám zprovoznilaškolníbuťet.Ráda
jinak přezdívaných,,kořenáče...
Jsou to
jako rozpouštěd|ov |ékařstvíči bych vám řekla něco květináčích
nádoby, kterésloužípro pěstovánírostlin v cizorodóm
jako přísadado pohonnýchhmot uměle r,1zrobené
prostředí.
Nádoby
mohou být r,ytvořenyz nejrŮznějších
materiálů'mezi
pro zlepšenívýkonu spa|ovacích
používané
nejčastěji
patří
plast,v,
keramika,
dřevo
či
kov.
Mluvíme
o klasimotorů.Vzh|edemi zápachemje
modernía ozdobnékvětináčečastoneslouží
etano| nerozeznate|nýod mno- ckých květináčich.Ale dnešní
k
tomu,
k
čemu
byly
r,ytvořeny.
Různévelikosti a (všimnětesi toho slova)
hem nebezpečnějšího
methanoIu.
Já bych vám chtěla ukázatopak. Kdyžjsme byli
Yážná otrava nastává již při poŽití tvaryjim to neumoŽňují,
přibliŽně pěti až deseti mililitrů. na 2. stupni v 7. ročníkua pracovníčinnostiv našítříděvyučovalaprávě
Pokud byste se náhodou omy. paníučitelkaMiluše Svobodová zachyti|náš fotoaparátv dílněněco oblem napili methano|u,poznáte to divuhodného.
Tato rychlovarnákonvice je důkazemtoho, Že rostlinyjsou
tak, Že pos|edníco uvidíte,bude schopnyvyrůstatteoretickyv jakémkolikvětináči.Ať se vašebabičkya
prázdná sklenička...
maminky nechajíinspirovatpaníučitelkou,ažbirdoupřemýšlet,do čeho
(8.B) zasadísvékvětiny.
z: Epocha, MatoušHamerník
Lucie Zelinková (9.B)
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Atakurnikly
Pl|ll[,,, Jakmilé
Ano,,č1'r';te
správně' V]nadpise není

Jiždruhým rokem se setkáváte s našímškoIním
časopisem. chyba. a|e fakt. KaŽdý řemeslník
A|e vítevůbec,jak vznik|?
nemusíbýt sprosd jako dlaŽdič.
Jednouse v měsíčníku
Našeměsto
objevil jakýsi článek o soutěŽi
školníchčasopisů.
Blik! A byl trr
nápad,žeby nebylo špatné
mítsvťrj
časák.ale protoŽe to b,v|oněkdy
v březnu nechalajsem tomu volný průběh.S nryšlenkou.isem se
svěřila jen pár kamardkám.Názory
byly různé.Někonrr"rse to líbilo'
jiný byl zásadněproti'
V tédobězačalŠaliatakéLuckaZ.
psát svépříběhy.Lucka dávala své
příběhyke kontrolep. uč'Kratochvílové.která řekla, žetakový
příběh by měl mít své místo ve
školním infocentru.A myšlenka
školníhočasopisutu byla znovu. No a při výletě těhdejší
7. B.
(dnešní
9. B') se to sta|o.S Luckou Z. jsme stálepřemýšlely,
zda to
máme p. uč.Štumarové
říci. Stá|e
jsme jen chodily a potloukaly se
kolem,ažse nás paníučitelkasama
zepta|a,co se nám stalo.,,Kdyžmy
nevíme,jestli vám to máme říct,''
řekly jsme nerozhodněa hned tu
byla odpověd':
,,Sem s títn!''Paní učitelkabyla z
našehonápadunadšená.S Luckou
jsme zalezly do jednéchatkya tam
zača|ylymýš|etobsahčasopisu.
A tak Se na začátkučervnazačal
časák pozvolna vytvářet. Hlavní
bylnázev. MoŽná uŽvás taky někdy
napadlo, co ten název PUZZLE
vlastněskrývá. Je to úplnějednoduché.Jak jistě vítePUZZLE jsou
oblíbenouskládankour.
Ještěvás to
pořád nenapadlo?Náš časopisse
sk|ádázrŮzných článků
rtvných
typů a ,,žánrů,,tykajících Se
různýchvěcí,ze kteých je složený

óě|at ýrÍkis nechutía svými ostý.
mi naráŽkaw,i kritizavat své okolí.
Jejich pozitivní ná|adase nejvíce
projewje zejmén:a na chodbách
škoIy'
Kupříkladu, když ] jsem
'
jedou šla s hoIkama do Íýziky.
Spojovačkouprocházel řemeslník
se ze|enými dredy. v kšiltovce"
klasicky zašpiněnýchmodrákách
od oranžovébarvy (tébarvy, kte.
ťou máme na škole _ 166..5i.ještě
nevšíml.
;).'Jelikožjsou to ptevážniiě
chlapi do 25 let, nejednousi neodpusti něiaký..ien úsmév,pozďrav
nebo vtipnou hlášku. A proto jak
si tam jdémepo té spojovačce,ten
řemeslníksena nás
,,ze|enodredatý..
usmáta řekl: .,Čaukočky!...
Nebýt
kámošěiny nekonečné,orejpavasti... nezasmálybychom se tak
čosopis
Sko|ni
iako poté,co mu odpovědě|a:
;,Nazďar kocoure!,. Řemeslník
se zasmál,zakrouti|h|avoua
vyše|ze dveří.Je to mi|é,ne? :)
: .Stejně fy řenreslníky ob'di.
vuji,protože
choditce|ýdenpo
škot}:".YTře$
le"""r"o}lgdnj
lešení]sem
a.íarnu)ednou
s barř'
Číslo.
ox. rox:e008/?ffig
voúojednou škýb|il<em,by asi
nebylo níc pro mě. Pracovat,
kdyŽje teplo, kdyŽje zima, za
deŠtě'
na ostrémslunci.Nemají
holt lehkou práci, a|e kdyŽ jí
dobře vykonají,má to hezký
výsledek.Kouknetě.co udě|ali
se ško|ou!
Všem, kteří se na rekonstrukci školy podí|eli. bych
chtě|a poděkovat 7a hezký
novy. kabát naší zák|adky.
Díky!

ce|ý časopisstejnějako skládanka
PUZZLE. opravdujednoduché
že?
jsem
já,
prázdniny
Ce|é
Lucka a
Šalipracovali na různýchnávrzích
a článcích.Po prázdninách jsme
na časáku zača|ipracovat naplrro
s dalšímilidmi, bez kterych byste
tenhle časák určitě čístnernohli.
Těm všem patří obrovský dík, Že
do toho šli s námi, a takép. uč.
Přechové.která nás ,,yza|apod svá
křílda''.A vidíte?Dnes se náščasák
pyšnítitulemnejlepší
školníčasopis
republiky,a to se vlastněvracímek
článkuz NM, kteý patřil soutěŽio
Nej školníčasopis'Jak vidíte,sny
se mohou stát skutečností,
a proto
je
se lyplatí někomu říct a ne si je
schovat''došuplíku''.

Puzzle

(9.B)
Lucka Havlíčková

K|ára Štumarová
(9.C)

paráda
Hory.sněhová

jakběŽím
písk!
Pískám,
avydechuju
dopíšt'alky.
BěŽí
do svahuza marodkou'
k maSměrem
je mez.5 tímnepočíta|.
rodce
Bum!A je do|e.
je
jako
psů.
A já s VÍtbu
taky'UŽ nástu
Já,VÍta
avedoucíKami|,
Pave|
a David.,,Mám
ho!'křičí
Kami|.,,Nic
nemáš|,,
křičí
Vítek.
chycený
jsmez|oděje
Nakonec
chyti|i
a Pave|
výcvik
v Ma|é
Úpě.V horské
Pope|ka
zorganizova|a
lyžařský
chatě
a
rok,taki letos
ško|a
JakokaŽdý
nasvět|o:,,Tak
seukaž|,,Z|oděj
sebou
penzionu
av penzionu
Jeřabinka
|yŽaři.hov|eče
Nachatě
Pope|ce
by|iubytovanísnowboardisté
Jeřabinka.
mrskl
monok|.
a by|tentam.JenPav|ovizůsta|
jsmeseroz|ouči|i
kaŽdý
s horami
By|ijsmeubytování
nadvou,tří,čtyřa šesti Pos|edníden
Nakonec
muse|Kami|s krvácejícím
nosem
po
penzionu
pokojích.
by|
svém,
někdo
na
běŽkách,
někdo
na
sjez.
Kousek
od
|ůžkových
a Vítek
s odřeninami
namarodku.
V chum|u
pošta
Pakužjenzaba|it
a hurádomů!!
dovkách'
|v
market
a opodá|
'..
rozespalých
táborníků
hIasLucky:,,Tak
a
slyším
panova|a
super
ná|adička,
vůbec
neautobuse
po
máme
v|ajce."
zapomně|!
Mám
Já
už
úplně
jsme
jsme
vybaIili siob|ečení
Hned,
co
dorazili,
vadilo,
Žejsmedomů
dorazi|i
unavení
azatmy. ji
ji nearatil.
omotanou
naruce,
abych
Pozabydlení
doskřínía
lyže
uk|idi|i
do|yŽárny.
jsmeuchráni|i
V|ajku
a tu nocseuŽ
jsmesepřemísti|i
dospolečenské
napokojích
Dominika
Příhodová
7.B
pár
nicmocnesta|o.
Jen oŽra|ů
chtělo
taky
program
vy|oŽi|i
a
místnosti,
kdenámučite|é
ukrást
v|ajku.
Nakonec
se
usnes|i,
že
se
bojl
poučiIi
a s|ušného
náso zásadách
bezpečnosti
písní,,Pionýři,
pionýři,
ma|ované
děti...,,
jsme
Vzápětípo
skončení
schůze
se Jaknámvlajkumá|emukrad|i a s
chování.
pochvá|iIi
odpochodovaIi'
Mě
a
Vítka
druhý
den
Na
na 1.výcvik
nasjezdových
|yžích.
odebra|i
nam|átilanakoncitábora
Jaknámzloděj
jsme
Az|oděj?
dostali
dip|om'
jsmese snaŽi|i
především
na lyŽíchaneb
začátku
UŽseneukázaI
senaše
začátky
drŽet
rovnováhu.Samozřejmě
Letosv létějsem se zúčastni|
Dominik
Roháček
9.(
nor- křest'anského
neobešly
a|eto je rozhodně
bezpádů,
v ma|ebných
tábora
|esích
oko|í
nássevá|e|i rybníka
má|ní!
A|eby|a
tosranda.
Někteříz
jsmejenasipůlki|oZvů|e.
Stanova|i
jaktu|eni.
Někdo
dokáza|
spadnoutmetru
nasněhu
po|ese'
odrybníka
ace|é
dnyjsme
běha|i
se všeobešlo
bezúrazů.
i z v|eku'Naštěstí
pok|ad
krá|e
Artuše.
Doshrálihrya hleda|i
základních
zkušeností
s |yžemi
a ta|ijsme
jsme
Po získání
v|ajku,
kterou muse|i
h|ídat.
také
přivyknutí
sjíŽdětStřída|i
si naně,jsmeje|is učite|i
jsmeseu v|ajky
podnech,
každý
den
Potříhodinovém
kopeček'
A to by|aparáda!
jinýoddí|'
jsmeš|izpětdo penzionu,
kdeby|o
výcviku
jsme by|ize
V našemdruŽstvu
když
vo|no.
Večer,
by|a starších
dvouhodinové
osobní
jen čtyři(a to ještěTereza
muse|a
popsa|i
program
nadalšíodjet)'
večeře,
námučite|ó
řada,bra|ijsmesi
KdyŽnanáspřiš|a
se nakonecs Vítkem
den'Z tétoinformační
schůzky
vždy
načtyři
hodina
h|ídky
aŽšest
pokračova|
ce|ý m|adšíjsme
stalatradice
a V tomtoduchu
h|ídat
nechaIi
aŽk ránu,
abyjim
výcvik.
Iyžařský
nikdo
neukrad|,
atakyjsem
uŽv|ajku
chtě|,
aby
Mě|ijsmezasebou
uŽdvětakové
kurzuby|oumístěnosevyspa|i.
Mktokonání|yžařského
jsme
pos|ední.
nastupova|i
na
Hurá,
hlídky
a
přírodě'
na
v nádherné
Naskyt|
senámpoh|ed
H|ída|ijsme
tábora
budu
spát!
odpů|
z dokonce
zasněžené
kopce
nás'Většinu
a horyko|em
jsme
pů|
páté
mě|idvě
hodiny
dvanácté
do
a
už
jakoÍakt,žeaIespoň
náspříroda
nadch
Ia.Stejně
p|ni|
VÍt,a
bobříka.
Hráls vedoucím
v
zasebou.
jsmesi nemuse|i
h|avy,,|ámat,,
učením,
týden
jíde|ně
dámu'
Vtom
za
klubovnou
rána
a
ve|iká
byli
a|ejennohyv |yŽácích.
Pániučite|é
také
NeŽjsemsevzpamato.
tvářa zaŽilijsme
s záře'Tobyldě|obuch!
skvě|í,
od|oŽi|i
svoupřísnou
A s rukou
va|,
stá|
nade
mnou
z|oděj.
zat'atou
v
zážitků.
nimispoustu
a prima
legrace
pěst.
h|ídat
Počíta|,
Žetambudou
ti m|adší
ne
proběh|o
v duS|avnostní
ukončení
výcviku
kopanec
žeschytá
dobřicha.',V|ajka!,,
zakřiče|
ve s|a|omu
na sjezdových
|yžkh,
chuzávodů
jsem'AletouŽji máona běŽís
níkjíde|ně.
To
běŽecké
tratě
a|ei snowboardech
a zdo|ání
pořízek
VÍta
s vazounem
Dasi dá.Tamhraje
jsmeseve|mi
snaŽi|i
o co
naběŽkách.
Všichni
jevlajka
videm
dámu.Napů|
cesty
zasemoje,
nejIepší
výsIedky.
Probíhá
nadk|ubovnou
ko|em
a|eonsebrání.
a vzbudit
tábor|
Písk,
kuchyně.
Já mámpískat

2010

w* *

pro
tři
třiotázky
aneb
3x3

Michal
Lacina,9.
B

časáku
budetesetse kterousev našem
Toje novárubrika,
A jakses nimipotři stejné
otázky.
kávat.Tři |idédostanou
perouT
Toposud'te
sami!
jim
a otázky,které
Proprvní3x3jsemsi vybralasportovce
snadsednou...
1. Jaká je tvoje
|ehkoat.
n ejob|íbenější
|etickádisciplína?
2. Jakýje tvůjposlední
úspěch?
3. Co kromě sportu tě
ještě baví?

í)Skokdo dá|ky.
2) Novější
nemám.
3) Choditven s kámošemai
kámoškama.

Kristýna
Obrdlíková,
8.A

mám běh na vzdá|eí,)Nejradši
nost něco ko|emki|ometru.
by|v
2) MŮj posledníúspěch
( zaJ ih|a vo u) vbě hu na
P|a ndr ech
jsem první.
2x500m, skonči|a
a
3) Kroměběhu se věnujituristice
diva dlu.

A
Zdeněk
Pittner,9.

Všemmoc děkuji za ocho.
/)Sprint,nejradějina 60 metrů.
tu a vstřícnosta doufám, Že vám
době jsem zazna2/Vpos|ední
Čtenářům
se tyto krátképrůzkumy
a to právě
menal,víceúspěchů
budou |íbit.
ve sprintuna 60 metrůa ve skoku
Lucka Havlíčková(9. B)
daIekém.
by mě|ybavittřivěci,jak
3,)K|uky
říkaImůjbratr,a to fotba|(sport),
ho|ky(i přáte|é)amotorky(ovšem
Ve středu 2.12.2oo9 se kolem sebe a omylem nastavily
já umímjen jezdit,ostatnípo mně V Městské ha|e v Třešti konal hracíčasna 59:00minut.Místoobokresníturnaj,,orion F|orba|cup,, vyk|ých1oti.KdyŽjsem druhýden
nechtějte).
V kategorii starší žáci. CeIkem ráno mIuvi|ase spo|uŽačkami
ve
přijelo 19 týmu z rŮzných ško| a ško|e,
ukáza|ose,Žeto v|astněby|o
odehráno by|o 52 utkání.Je|ikoŽsi úp|nějinak.S Úsměvem prones|y:
pan učite|Smetana vybra| spo|e- ,,Neby|o
to činěnoomylem,nýbrž
h|ivá děvčata na počítánía zapitaktickyj,CoŽ bohuŽel nepomohsování výs|edků,stala se nás|edujícívěc. Opravdu mě mrzí,Že jsem |o a ZŠTřešťobsadi|a 6. místo'
děkujemeza
neby|a jejím svědkem. Lucie Mas- Nicméněděvčatům
|áková (9.B) a Eliška Rodová (9.A) hezkou snahu a doufáme,Že toto
na okamžik přesta|y vnímat dění neřeklyještěněkomuda|šímu.:.D

DELSIZAPAS
OTROCHU

BRoD
sMĚR
HAVtíčruv
Aneb sehranííčkaři

PřM'lt&d

9. října 5e tradičně
Ny uŽ to máte všechno
konal podzimní knižní veletrh v projitý???,,
Ptala se nevěřícně.
Havlíčkově Brodě. Žóci z kroužku ,,Já už nemůŽu],odpověděla jí
pro
vás
Mám
další
infocentra (íčka)s paní učitelkou K|ára.Paní učite|kase energicky převratnou
změnu, která se udáŠtumorovou ho také tradičně otočiIaa potka|i jsme jí aŽ za
la na našíškole. Tentokrát se to
navštívili.
90 minut v přednáškovémrretýká žádnéhosportu, ale naší
da|ších
jsme sa|onku.Zde nás pracovníciAme- školníjídelny. Hádám, že většinaz
autobusu
Do
ráno nasedali V sestavě: K|ára rické ambasády informovaly o vás, kteří čtetetento článeksi nyní
Štumarová,Adéla Kratochví|ová,svých nových stránkách. NásIe- pokládáte otázku :,oCo se asi tak
Denisa Bartoňová (9.C)' Denisa dovala hodinka s písničkářema mohlo změnit?,,To vám hned ráda
Nováková, Kristýna Bu|áková, spisovateIem Jiřím DědeČkem. prozradím,Není to změna stravy,
Lucie Havlíčková,Pavel ŠaIanda Pan Dědečeknás doslova šokoval ěi změna vzhledu jídelny ani její
(9.B), Matouš Hamerník (8.B) a svými svéráznými písničkamia nové vedení.Nýbrž nový způsob
p. uč. Štumarová.V pravide|né předevšímúryvkyz nové kníŽky stravování.Ano, slyšítedobře. Jak
Brod by|o Bazilišek.
Iince Třešť-Havlíčkův
kuchařky, tak i vedoucíjídelny se
příjemně.Lucka nás navíc obda- Nakonec ce|éhoprogramu nám shodli na názotu, Že je to dobrý a
rova|asvým zvláštnímovocem či překladateI prof. Martin Hi|ský qýhodný nápad upravit příbory.Ten
V 9 hodin uŽ jsme stáli četl ze svých přek|adů Shake- se skládá z noŽe,což se neměnía
ze|eninou.
na Hav|íčkověnáměstí. ProtoŽe sperových sonetů. Vysvět|oval |Žice,ktetáse vyměnila za vidličku.
a Tentozbrusu noý příbor otestovaly
fouka| vítr a by|a nám zima, zaš|i nám takés jakou procítěností
musel
W.
5. so- dvě naše spolužačky.Lucie Masjsme do luxusníkavárny.Tam sá|a- chladnokrevností
psát.
nety
|oteploa vůněkávy,sladkostí.......
láková (9.B) a Petra Fencíková
(9.B). obě si ho velmi pochvalují,
kulV Hav|íčkobrodském
Jo by|o úplně úžasný,i protojsme
a
ani nedělališkolnían.|0.00
otevřel ŘíkaIapaníučitelkauŽ při cestě na
turním domě se v
ketu,zda s tímvy ostatnísouhlasíte.
autobus.
samotný veIetrh. Vyrazi|i jsme zpáteční
Tato myšlenkabyla schválenahned
mezi stánky českýchnakladate|- ,,|-enbyl úp|něv transu."Reagojak se o ní pan ředitel dozvěděl a
stvía nebáli se utratit naspořené va| jsem ještě na podání sonetů,
po úspěšném
testovánínebylo co
korunky. By|o váŽně z čeho vy- a pak uŽ jsme se vezli do Třeště.
řešit.Tudížveškerévidličky z naší
bírat,počet vydavate|stvíse totiŽ By| to určitě příjemně strávený
školníjídelnydo konce týdnezmizí.
pohyboval okolo stovky. Po 90 de n...
. ka mse hr a beš ko |a .
Doufám, Že vám to bude také tak
minutáchjsme se seš|ina ne to|ik
lyhovovat.
A až půjdetena dnešní
místě,kde jsme si
frekventovaném
oběd, přeji vám dobrou chuť. Ne
ukáza|i,co se nám podaři|ou|ovit.
vždymi můžete
věřit...
Ve|mipopu|árníbyI mimochodem
Lucie Ze|inková í9.B.)
Dooooost dobrej diář. Na tom.
to místě nás také odchyt|a paní
učiteIka:

Na tólo fb1cez lcv;]lDenísaNováková (9.B)'
Adéla Kratochr'álová (9.C), Klára Sfumarová
(9.C), Denisa Bartoňová (9.C)' Matouš
Hamemík (8.B)' Kristyna Bulríková (9.B).
(9.B)
(9.B).Pave|Šatanda
Lucie Havlíčková

(9.B.)
Pavel Šalanda

W ( sC t

funguje
školníparlame
lvnaší
škole
školníhořádu a řešit připomínky svénápady, podněty'
názory.
na z|epšení
chodu ško|y.Všichni Všechny budou na půdě par|ač|enovépar|amentu mají, stejně mentu projednány a případně
jako zástupci parlamentu oprav. řešeny,pokud to bude jen trochu
dového,imunitu,to znamená,Že moŽné.
mohou beztrestně prezentovat
je opravdu
MoŽná vás napadne otáz- svůj názor. To je velice důleŽité,Vidíte samí, Že toto
ka,k čemutakovýparlamentbude protoŽe je nikdo nebude stíhat výzva aktivně se zapojit do chodu
škoIy.
MůŽetespoustuvěcíov|ivnit!
k tomu, abystei kvů|iodlišném
dobrý? Má s|oužít
u postoji.
příští
Na
schůzkumajípředsedové
vy prostřednictvím
svýchzástupců
Nedávno proběh|a jedna přijítuŽ s vašimipodněty.Máte uŽ
moh|i reagovatna děníve ško|e.
ze
schůzek
ško|níhoparlamentu, nějakýnápad?
Do kaŽdétřídy by|y předány materiá|y, které vysvět|ují otázky kde by| přítomen i pan ředitel. lvona Přechová, koordinátor
par|amentu.
týkajícíse školníhopar|amentu Nakous|ase témata,které přiš|a škoIního
jíd|o
a
(povinnosti,práva,cí|e,stanovy a vašimko|egůmdů|eŽitájídelně,
hygiena
ve
školní
nezapipravid|achovánína půděško|ního
par|amentu).Nedě|áme si iIuze, sovánído třídnic,účastna akcích
Žejste to všichniČetli,proto raději ško|y. Pan ředitel 5e na všechny
otázky snaŽi|odpovědět, vysvětli|
ještějednou iD.
různé
skutečnosti,které my, jež
Za předsedu školního
par|amentu by| zvo|en Matouš nevidíme do hloubky chodu
Sám vyzva|
jeho zástupkyněLenka školy,třeba netušíme.
Hamerník,
jednotIivých
tříd,abyste
Mikešová.Cí|emje zprostředkovat předsedy
jejich
předk|ádali
prostřednictvím
výměnu informací mezi žáky,
uč.ite|i,
vedením a zaměstnanci
školy,připomínattakédodrŽování
V tomto roce zača| na
naší škole působit školní
parlament. Je s|oŽený z
předsedů tříd, které jste si
zvo|ili samive svých třídách.

!lvlkodlak!!

MĚsícvÚptŇxu v zepnDLÝCHUL\ČKÁCH
MĚsT,
CoTAKHLENĚcozHoRoRU?ca sEDĚJE,KDYŽJE
KDYŽJE zRovNA ÚpttuĚrc nNo,T|IŠíTE
SPRÁVNĚ,TENTI
ČtÁurxt o VLKqDLACÍCH.
No TAKzAČutut
TROCHOU
ZHISTORIE.

za vlkod|aka,
se jmenova|PenderŠtůbek
v Ko|íněnad Rýnem.Ch|ubiIse,Že
První,kdo by| proh|ášen
mu prý dábel daroval peke|nýopasek ,kterýmu umoŽňova|proměnu Ve v|ka.Církevjeho tvrzenízamít}a,
a proto by| upá|ena sťat.Doktoři toto nazývaliv|čímsyndromem.Šlo
především
A všakpři takovéo schizofrenii,nebo|irozdvojeníosobnosti.
jako
je
třeba změna ve vlkod|aka,je zapotřebí
to černomagické
operaci,
nějakéodleh|émísto,ideá|níje proto les,je to ale nebezpečné!
)íný
(stros|ovanský
je
název).
název
,,lykantrop,,nebo dokonce ,,vů|chvy,,
Lykantropíeje psychickéonemocnění,u kteréhodocházík podstatné
touto nemocísám
změně ve vnímáníoko|í
a sebesama.Č|ověkpostižený
sebe vnímájako vlka,tomu odpovídái to, Že vydává bezděčněpřís|ušné
zvuky (vrčenfla takéje velmi zmatený špatněse orientuje.Název této
na
duševníporuchyje odvozen od pověsti,podle kterése Zeus rozz|obíI

vlka.Ano anitatopotvoraneunik|amémuokua
králeLyconua proměni|ho v zuřivého
sobeckého
a krutého
Příště
dne 30.1.2010.
se těštena UPíRY.
MatoušHamerník
vyfotilnádhernýúp|něk
AdamKouba(9.4)

**w

Engllshwlndorru
For young students
Helloeverybody,this is a new
rubricabout Englishfor you.
My name is Zdeněkand lam fifand
teen yearso|d.I livein RůŽená
my hobbiesarefootball,collective
games,computersand going out
with my friends.My classroomis
9.A and my classteacheris Mrs
she teaches
RadanaKad|ecová,
Historyand she is a very good
teacher.Miss Michae|aKříŽováis
my Englishteacherand this rubric
idea.
is her and Mrs Přechová,s
Andhereisa smalltestforyou.
answers?
Whatarethecorrect
1)What is the name of the US
President?
Burdk)bama
a)
Barack1hama
U
Barock)bama
c)
2) What is the biggest (největš0
city of the USA?
D.C.
Washington
a)
b)
LasVegas
NewYork
c)
3) What is"Area 51" in Nevada?
base
Military/army
o)
Filmfiction/idea
b)
pool
Swinming
c)
4) What is the meaning (význam) of stars on the U5 Í|ag?
intheUSA
ofstates
Numbers
a)
wars
intheUSA
Numbers
af
the
il
Nothing
c)
5) Special question: What is the
best school magazine?
Puzle
o)
Puzzle
b)
c)
Puzzle

For older students
Now I can writeeverythingwhat I
want.lt is quite difficult,when you
must write a text and you can't
use everythingyou need.This
rubricis my work and lam sure
you don't find any mistakes."How
maybeyou ask.
is that possible?"
BecauseMiss KříŽováwi||correct
this text afterI finish it. I want to
tel|you one thíng.The schoo|
magazineexistsfor you.You can
find hereeverythingabout school
tÍipsor projects,about teachersor
schoollessons,but alsoyou can
find heresomethingabout our
But
town and other information.
stillit isn'tthe end.You find here
textsthat your friendswrote for
you.Theywant to show you some
new informationthat they found.
Thisis the main Íeasonwhy they
do it.Foryou!
BeforeIfinish,I havegota smalltestfor
you.
What is yours but your
1)
friend uses more than you do?
Why is six afraid of sev2)
(because
seven, eight, nine)
en?
What gets wetter and
3)
wetter the more it dries?
(1 - your name, 2 - becauseseven,
eight, nine,3 - atowel)
Andbitof Britishfun:

Doctor
tonurse:
lna hospital.
''NuÍse,
goog|e
p|ease?''
aorta
canyou
DoctoÍ
topatient:
Ina hospita|.
yourarmisbroken.
"MrNightwaker
Butit'sok,
Icanfixit inPhotoshopJ'
,)[)
(9.8)
Zdenda
Pittner
an{
()qPg,P'.q€ , )z slamsue

w;)*

)(ill,ZOH2010hn(ou
ffi
T

l,t,''

sportovcem,
kterému
vyše|
v kanadském
Da|ším
Da|ší
ZOH,tentokrát
(huravépěkným
Pav|a
5.místo
sdruŽenáře
zahajovacím
ce- závod,
by|o
Vancouveru
zača|y
pročeské
ve|kým
zk|amáním
hoke.
v ho,avšak
remoniá|em
v pátekv noci12.2a skonči|y
jové
našich
fanoušky
vystoupení
hokejistů,
by|o
o o n d ě| í 1 . 3 .
krás- kteřívypadIi
zdevybojova|i
Čeští
sportovci
večtvrtfiná|ovém
bojis Finskem.
které
vybojova|a
ných
6 medai|[
z toho2z|até,
v běhuna|yžích
1.místo
získa|
svou
krá|ovna,,
z Vysočiny
rychIobrusIařka
,,Iedová
Northug
a Lukáš
Bauer
vybojorych|ostí
Peter
na3000m a 5000m.Na va|překvapivé
Martina
Sáb|íková
12.místo.
izolaci.
medaiIi
bronzovou'
(eskáRepub|ika
trati1500
mzíska|a
je,v umístění
meNeoficiá|ní
zprávy
hovoří
o tom,Že
jsouLukášdai|íje
nakrásném
13'Mí5tě.
medailisté
naši
Da|ší
bronzoví
borci
by|inej|épe
oblečeným
o|ympijským
Ve|mimi|e překvapiIo
ob|ečení
závodě
na15kma s
Bauer
v individuá|ním
týmem
zimních
her.A jak se |íbí
oblečení
jenŽ
by|o
navrhováno
firmou Vám???
Marti- našich
sportovců,
ko|egy
Martinem
Jakšem,
týmovými
překvapi|i
A|pine
Provespo|upráci
snašimi
sportov(i
např.
nemKouka|em
a JiřímMagá|em
A|eo|ympiáda
neníjenom
o ob|ečení,
Vernerem
Neumannovou.nýbrž
Záhrobské
se Tomášem
aKateřinou
veštafetě
na4x10km,i Šárce
výkonech
o sportovních
a h|avně
o chopoužity
v
medai|e
v barvě
bronzu
V o|ympijské
ko|ekcijsou
ma. váníFairPIay.
nahrudi
zablýska|a
Naši
reprezentanti
byzasIoužiIi
ješetrná
jejichŽ
pot|esk
napínavém
s|aIomu
speciá|.
technoIogie
kŽivotnímuobrovský
teriá|y'
a to nejenza2 z|até,
které
překvapením
by|aštafetaprostředí.
VeIkým
získa|a
jsou
Martina
5áb|íková,
a|e
za
výkony,
které
MezivyuŽívanými
surovinami
na 4x7,5
kmkdeobsadi|ikávaa kukuřice,
českých
biat|onistů
vybojovat,,všichni',.
vznikají
ze kterých
unikátnídokázaIi
Nashledanou
vroce
20l4 vruské
5oči.
pěkné
7'místo.
profunkčnímateriá|y
proodvod
potua
v|ákna

vancouver
2010

W

(6.A)
Kateřina
Novotná
,9

v

$

i--:

[|á

T

I

noffil lekl|apelll
Íbk1.smešIlven
a on rnj ďa/ pusu"

té...

ffia

EfiT11\

b
1
\\ \1
?E :

.Podíleli
se:
Markét
a-Lucka
Zelinková
Lindo-Denisa
Nováková
Anetn.Peťa
Fencíková
foÍo-Lucka
Havlíčková

