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Časodějové 

Autorem pětidílné ságy, která patří do ţánru fantasy, je Natalia Ščerba. První knihu ze 

ságy vydalo nakladatelství Fragment v roce 2016.  

      Vasilisa ţila u své babičky Marty, protoţe nikdy nepoznala své rodiče, to se však změnilo 

po Vasilisiných dvanáctých narozeninách, kdy si pro ni přijel otec se svými čtyřmi dětmi. 

Vasilisa nevěděla, ţe její otec je z jiné planety a ještě k tomu poloduch! Od otce také zjistila, ţe 

její matka je Bílá Královna víl ţijící na stejné planetě jako otec. Se svým otcem proţívá Vasilisa 

mnoho dobrodruţství – objevila nejvyšší čarodějnický dar, zachránila Eflary, vstoupila do 

Časokruhu či zmařila tři plány velkého ducha Ostaly. 

Na knihách se mi líbí, ţe nejsou ilustrované, protoţe tě to nutí probudit v sobě fantazii. 

Ale nelíbí se mi, ţe jsou moc tenké. Přála bych si, aby měly alespoň 500 stran.  

O této knize si myslím, ţe je zajímavá, zábavná, napínavá a dobrodruţná. Zdá se mi, ţe je v ní 

hodně pasáţí, které čtenáře doslova nutí přeskakovat řádky do nějakého napětí.  

Kdyţ porovnám první tři díly, které jsem přečetla jedním dechem, tak čtvrtý díl je prozatím 

nudný a „hrozně se vleče“. 

Na závěr této recenze (a po přečtení téměř 4 dílů ságy) mohu říci, ţe autorka je skvělá 

spisovatelka. Doporučuji všem, co mají rádi fantasy. 

 

(Eliška Strnadová, VII.B) 
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Inzerát 

Ona hledá jeho 

Jsem pohledná, rudovlasá Elfka Tauriel, smutná po tragické události a hledám spolehlivého 

partnera pro cestu ţivotem.  

ZN: Můţe to být i trpaslík. 

On hledá ji 

Štíhlý, blond vlasy, 360 let stár, ale mladě vypadající Elf, výborný v lukostřelbě, sportovně 

zdatný (umí jezdit na štítu jako na skateboardu) hledá přítelkyni na celý (její) ţivot.  

Zn: Pokud budeš malá, stoupneš si na bednu. 

(Julie Zdráhalová, VI.B) 

Sněhurka potřebuje pomoc, už zase 

Sněhurka hledá přítele po smutném odchodu svého prince. Měl by mít stejné nebo podobné 

zájmy jako princ. Nejlépe by to měl být někdo, kdo ji nechce otrávit. Má sedm kamarádů, 

všichni jsou stejně malí a taky jsou jí stejně drazí (kopou zlato).  

A detail: Má alergii na jablka. 

(Alexandra Hoffmannová, VI.B) 

Dory žádá o pomoc 

Hledám partnera, který zajistí vše kromě vody. Vody je tu aţ nad hlavu. Kapřík by měl být 

šarmantní, pohledný, mladý a hlavně hodně čilý a vytrvalý jako já. Dostane-li mé srdce, pak můj 

dům je i jeho. Jsem placatka obecná a můj kamarád je Nemo. Nezapomeň (jako já), má ulice je 

Vodní 4281/623, Zátiší Bikin. Těším se na roky strávené s tebou. Tvá Dory  

(Kateřina Nováková, VI.B) 
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Vtipy 

Na Vánoce 

Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: 

,,MAMINKO! Hoří stromeček!“ 

,,Neříká se hoří, ale svítí.“ 

Pepíček se vrátí do obýváku a za chvíli křičí: ,,MAMÍÍÍ! Uţ svítí i záclona!“ 

Blondýna 

Blondýna hraje Milionáře a na poslední otázku vyuţije posledního ţolíka a volá přítelkyni, téţ 

blondýnce:,, Ahoj Marto, tady Katka, hraju MILIONÁŘE a poslední milionová otázka je: Který 

z těchto ptáků si nestaví hnízdo? Orel, vlaštovka, kukačka nebo baţant?“ 

Marta na beton tvrdí, ţe kukačka a Marta vyhraje milión. Kdyţ to večer zapíjejí, ptá se Katka: 

,,Marto, jak sis mohla být tak jistá?“ 

A ta poučí: „Přece kaţdý ví, ţe kukačky bydlí v hodinách…“ 

Vtip 

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: „Tati, zbavil jsem babičku zlozvyku, uţ si nekouše nehty!“ 

„To jsi hodný kluk, a jak se ti to povedlo?“ „Zakopal jsem jí zuby na zahradě! 

Vtip 

Malý Adámek se ptá maminky: „Mami, to je pravda, ţe jsem se narodil o půlnoci?“ „Ano, 

králíčku.“ „Doufám, ţe jsem vás nevzbudil?!“ 

 

(Lucie Ţaroska a Jan Šenovský, VI.C) 
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Hudba 

Sluch je dar… a hudba taky…  

Hudba vyvolává v kaţdém člověku různé pocity či emoce, můţe ovlivnit naši náladu. Hudba 

mnohdy dotváří naše chvíle, které proţíváme… 

Přináším vám pár tipů, jakou hudbu si pustit, kdyţ jste: 

 Šťastní 

 Riptide – Vance Joy 

 All stars – John Legend 

 Katchi – Ofenbach vs. Nick Waterhouse 

 It ain„t me – Kygo, Selena Gomez 

 Scare to be lonely – Martin Garrix and Dua Lipa 

 Moonlight – Grace VanderWaal 

 Silence – Marshmello, Khalid 

 Sweater Weather – The Neighbourhood 

 These days – Rudimental 

 Tuesday – Burak Yeter/Danelle Sandoval 

 What abot us – Pink 

 Would I lie to you – David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis 

 

 Plní energie 

 Blue – Eiffel 65 

 Blah Blah Blah – Armin van Buuren 

 Bonbon – Era Istrefi 

 HandClap – Fitz and the Tantrums 
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 Level up – Ciara 

 Papapa – Mairee 

 Bad boy – Marwa Loud 

 16 shots – Stefflon Don 

 Papaoutai – Stromae 

 Get down – Tiësto and Tony Junior 

 Walk it talk it – Migos 

 

 Smutní 

 Rise up – Andra Day 

 All of me – John Legend 

 Another love – Tom Odell 

 People help the people – Birdy 

 Demons – Imagine Dragons 

 Photograph – Ed Sheeran 

 Hold on – Chord Overstreet 

 Changes – Xxxtentacion, John Cunningham, Jahseh Onfoy 

 Arms – Christina Perri 

 Jocelyn Flores – Xxxtentacion 

 Let me down slowly – Alec Benjamin 

 Lovely – Billie Eilish and Khalid 

 Let You Down – NF 

  

                    „Hudba – jako déšť, kapka za kapkou proniká do srdce a oţivuje jej.“ 

                                                                                                                                 Romain Rolland 

 

(Daniela Šimková, VII.A) 

 

7 



8 

 

Fortnite 
Tento rok je čím dál tím víc populární hra Fortnite, a proto vám o ní něco řekneme. 

Co je to Fortnite? 

Ve zkratce, je to Battle Royale. Na mapě hraje až 100 lidí, kteří bojují na velkém 

ostrově o ţivot. Mapa má schované různé zbraně od pistolí, přes útočné pušky, aţ po raketomety. 

Také si můţete všimnout kreslené grafiky a obecně odlehčené atmosféry. Hru také můţete 

hrát pouze z pohledu třetí osoby a počet map není tak velký. Samozřejmostí je pak zmenšování 

hrací oblasti, aby byli hráči nuceni jít do akce. Ve Fortnite se jedná o elektrickou bouři a pokud v 

ní budete, tak se vám budou ubírat ţivoty. 

Čím se liší od jiných Battle Royale? 

Jedním z rozdílů, kterým se můţe Fortnite oproti jiným Battle Royale hrám lišit, je 

krumpáč, který máte na začátku kaţdé hry. S ním můžete rozbíjet věci na herní mapě, ať uţ to 

jsou stromy, domy nebo vozidla. Za rozbíjení těchto věcí získáváte suroviny. Ty pak můţete 

pouţít ke stavbě zdí, ramp, anebo jednoduchých přístřešků.  

Jak hrát takovou populární hru? 

Jak začnete hrát, automaticky budete sedět v létajícím autobusu a odtud budete skákat, 

kdyţ dopadnete na zem, utíkejte si najít zbraň a kdyţ zahlédnete truhlu, běţte si ji otevřít. 

Jakmile budete mít zbraň, můţete si vytěţit materiál, nebo si jít po někom zastřílet. Po několika 

minutách se budete muset přestěhovat, protoţe se tam začne  usedávat  elektrická bouře. Potom 

se uţ jen zmenšuje hrací pole, dokud nezůstane jenom jeden hráč. 

Jak takového hráče poznáte? 

Hráče Fortnite poznáte jednoduše – neustále tančí fortnite tanečky. 

Příklad tanečků:  Orange Justice, Flossing, Wiggle, Ride the pony, Hype, Eagle, Jubilation, Fresh 

A to by bylo vše o Fortnitu. 

(Daniela Křiţáková, VI.C) 
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Parkour 
Parkour je moderní přemístění z bodu A do bodu B a do bodu C. Věnují se mu kluci i holky, ale 

většinou spíš kluci! Reakce lidí na parkour jsou různé - například: Vy chuligáni a nezdvořáci! 

Parkour 

 Je v přeneseném slova smyslu umění přemisťování 

 Začal se ve 20. století  

 Přední představitel je herec David Bell   

 Parkour není sport ale komunita, která má společný zájem  

 Neoficiální motto je Být, zůstat a vydrţet 

 První představitel parkouru v Česku je youtuber Tary 

 Parkourista podvědomě překonavá psychické překáţky 

 Parkourista má menší šanci se dostat do traumatu, protoţe tělo je zvyklé na extremní 

situace 

 Parkour dělají i psi - Odkaz na video s pejskem, který skáče: 

https://www.youtube.com/watch?v=jHfuW06HqkQ 
 

Pokud vás parkour zajímá, doporučuji vám zhlédnout tyto filmy: 

1. Johny English se vrací 

2. Ani ve snu   

3. Doupě 

4. Okrsek 13 

5. Taxi 2 

6. Turnaj Zabijáku 

7. Assasins Creed  

8. Tracers 

9. Běh o Ţivot 

10. Jackie Chan 

Nejznámější parkouristi 

David Belle a Damiel Walters 

Názvy skoků 

konga, backo, preco, salto, hvězda, dash… 

(Markéta Šimoníková, VI.C a Michael Kříţek, VII.C) 
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Sudoku Honzy Sousedíka 

Pro začátečníky 

1  5  8  4  3 

 3  1  6  5  

6  8  5  2  1 

4  9 6  7 3  5 

 1   4  7   

8   5  2   9 

7 4  8 9 5  3  

   7 6  5 9 4 

9 5      1  

Pro pokročilé 

4 9   6  5 7 1 

 5  8 1 9  4  

2 1 3  7  6 8  

8  1 5  7 9 3  

  9  4   1  

5 6  1  3  2 8 

6 3 4 2  1 8 9 7 

  2  3  1 5 4 

1 7   8 4    

Řešení najdete na konci časopisu . 
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Podzimní dekorace 

Jestli přemýšlíte, z čeho všeho se dá tvořit na podzim, nechte se inspirovat přírodními 

dekoracemi v tomto článku! Podíváme se, jak se dají vyuţít kaštany, usušená kukuřice, šišky, 

šípky nebo ţaludy. 

Kaštany 

Zvířátka z kaštanů zná asi kaţdý, ale to přenecháme spíše malým tvořilům. Kaštany můţete 

vyuţít i jako vkusnou přírodní dekoraci. V kombinaci se sklem a svíčkami vypadá opravdu 

hezky. 

Kukuřice 

Usušená kukuřice umí udělat hodně parády. Můţete vzít pár klasů a svázat je lýkem nebo 

nějakým přírodním provázkem a jenom zavěsit nad dveře, nebo je naaranţovat na stůl či parapet 

ve skleněné váze. Původně jsem sháněla úzkou hranatou vázu, do které bych umístila tři 

kukuřice vedle sebe, ale ani ve skleněném válci s jutovou stuhou nevypadají zle. 

Šípky 

Pro minimalisty rychlá a jednoduchá dekorace. Stačí ustřihnout pár větviček a dát je do vázy. 

Případně můţete větvičky svázat nějakou stuhou. Jenom pozor na trny! 

Šišky 

Jestli ve svém okolí nemáte zrovna šípky nebo kaštany, vyrazte na obhlídku jehličnanů. Nějaký 

určitě najdete. Malé šišky se budou hodit na dušičkový nebo adventní věnec a ty velké rozevřené 

můţete pouţít buď přírodní, jak si je domů přinesete, nebo je zkuste nabarvit (nastříkat barvou ve 

spreji, posypat třpytkami a podobně). 

Žaludy 

S ţaludy to chce trochu více trpělivosti, zvlášť pokud se rozhodnete je barvit. Můţete obarvit 

třeba jen čepičky, nebo naopak jen samotný plod. Většinou se pouţívají barvy ve spreji. 

 

(Veronika Gabrhelová, VII.A) 
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Dřevorubecké závody 

Ptáte se, co jsou to dřevorubecké závody? Je to show, jak se patří. Obrovití chlapi s ostrými 

sekerami nebo řvoucími stroji v rukách. Piliny létají, fandové povzbuzují a silně řvou, aby 

překřičeli řev motorů.  

Soutěží se v šesti disciplínách 

První disciplínou je Springboard. Při něm stojí borec na úzkém prkně, které je na jednom 

konci zašpičatělé a ve výšce tří metrů vraţené do vysekané díry v kmeni stromu. Soutěţící má za 

úkol přesekat kmen o průměru 27 cm, přičemţ musí stále udrţovat rovnováhu na rozhoupaném 

pruţném prkénku. Prkénko se nebezpečně prohýbá, dřevorubec balancuje na pokraji pádu, ale za 

necelou půlminutu je hotovo 

Další na řadě je Stihl Stocksaw. Závodník musí z leţícího kmene uříznout sériově 

vyráběnou motorovou pilou dva kotouče o stanovené tloušťce. První se řeţe směrem dolů, druhý 

nahoru. Kromě rychlosti je důleţité dávat pozor i na celistvost kotoučů; neúplné se totiţ 

nezapočítávají. Při soutěţi jsou všechny pily stejné, technik je seřídí, aby měly stejný výkon. 

 Následuje Standing Block Chop a jak uţ název napovídá, jde o sekání kmene nastojato. 

Před vlastním výkonem si pán část kmene ukotví ve speciálním stojanu tak, aby se ani nehnul. 

Kmen o průměru 30 cm se seká nejprve z jedné a pak z druhé strany. 

Čtvrtou disciplínou se Singlebuck řezání ruční pilou. Jde o pilu katrovku, jejíţ list je 

dlouhý dva metry a zuby ostré jako ţiletky. Řeţe se jeden kotouč z klády o průměru 46 cm s 

malým zářezem nahoře, aby pila na začátku stála a řez byl rovný. Rozhoduje především rytmus a 

dynamika závodníka. Pila musí řezat zcela rovně, protoţe při sebemenším vychýlení ztrácí 

závodník drahocenný čas. 

 V páté disciplíně Underhand Chop, jde opět o práci se sekerou. Závodník přesekává 

kmen o průměru 32 cm naleţato. Stojí na stupačkách rozkročmo nad kmenem a údery sekerou 

vede mezi svá chodidla. Závodníci pouţívají pro větší bezpečnost kovové chrániče nohou. 

 12 
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Poslední v řadě je Hot Saw. Disciplína hodně hlučná, ale o to atraktivnější. Cílem této 

disciplíny je odříznutí tří kotoučů dané velikosti z leţícího kmene motorovou pilou s extrémně 

silným motorem, v co nejkratším čase. „Je to taková superpila, speciálně určena k závodům, má 

výkon 62 koní, řetěz se točí dvousetkilometrovou rychlostí a tři kotouče o průměru 45 cm dokáţi 

uříznout za sedm sekund. Mimochodem, výkon pily je totoţný s tříválcovou Fabií a hluk motoru 

téměř jako na závodech F1. V Česku jsou takové pily pouze dvě, cena je asi 150 000 korun a 

běţet můţe jen dvacet sekund, protoţe by víc nevydrţela. 

 

(Veronika Gabrhelová, VII.A) 

13 



14 

 

Hádanky, které vám zamotají hlavu 

1. Vrah je odsouzen k smrti. 

Musí si vybrat mezi třemi místnostmi: 

První: Místnost je plná zuřících poţárů 

Druhá: Místnost je plná zabijáků se zbraněmi 

Třetí: Místnost je plná lvů, kteří tři roky neţrali 

Ve které z nich by přeţil? 

2. Tuto věc můžete držet jenom v pravé ruce. 

V levé ruce je tuto věc nemoţné drţet. 

Co to je? 

3. Jsem v rohu, ale zároveň po celém světě. 

4. Jaký byl největší ostrov předtím, než byla objevena Austrálie? 

 

Správné odpovědi se dozvíte na konci našeho časopisu . 

 

(Daniela Šimková, VII.A) 
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Recept na štěstí 

Ingredience: 

Vejce baziliška, slzy čarodějnic, sloní krev, dešťová voda, pavoučí jed, jeden hrníček plný lásky 

Postup: 

1. Vezmeme si vejce baziliška, na kterém 4 roky seděl had, rozklepneme ho a dáme do 

nádoby. 

2. Přidáme slzy čarodějnic a sloní krev. Důkladně promícháme. 

3. V hrnci ohřejeme dešťovou vodu a přidáme do směsi. 

4. Přimícháme jednu kapku pavoučího jedu. 

5. Nakonec do elixíru vylijeme jeden hrníček plný lásky a dáme na temné místo. Jeden den 

počkáme a poté můţeme vypít. 

 

(Jakub Urbánek, VII.A) 

 

Ingredience: 

5 kamarádů, 100g dobré nálady, zítřejší pěkné počasí, 1kg radosti 

Postup:  

1. Do misky přidáme kamarády a pěkné počasí. 

2. Rozmícháme vařečkou. 

3. K nim přidáme dobrou náladu a radost. 

4. Rozšleháme mixérem a vylijeme na pánvičku. 

5. Na pánvičce vytvoříme (takovou) "placku" a dáme na talířek. 

6. Ozdobíme ještě trochou radostí a můţeme podávat! 

 

(Veronika Váňová, VII.A) 

15 



16 

 

 

Ingredience: 

Dobří přátelé, atletika, hudba, golf, rodina 

Postup: 

Do hrnce si nalijeme vodu, přidáme atletiku a golf. V mixéru si vyšleháme dobré přátele, které 

pomalu vmícháme do hrnce. Nakrájíme si rodinu na prkýnku a přidáme do hrnce. Všechno 

povaříme po dobu 10 minut a přelijeme na talířek. Dozdobíme hudbou a můţeme se pustit do 

jídla! 

 

Budete mít určitě štěstí. 

 

    (Hana Patinková, VII.A) 
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Kdo nás zajímá 
Pravidelně pro vás budeme přinášet rozhovory s učiteli naší školy. Jako první jsme si popovídali 

s paní učitelkou Nelou Soukeníkovou. Většina z nás ji potkává na chodbě s úsměvem na tváři.  

Jaké třídy učíte? 

Učím celý druhý stupeň od šestky do devítky. 

Jaké předměty učíte? 

Přírodopis, zeměpis a chemii. 

Který je podle vás nejlepší? 

Hmmm, to se nedá říct. Vţdy se najde téma, které mám raději a které méně, ale nemohu říct, 

který předmět mám nejradši. 

Co čtete za knihy? 

(Smích) Pro děti, mám malé děti, tak čtu jim. 

Jaké máte ráda zvíře? 

Mám ráda zvířata všeobecně. Psi ale asi vedou. 

Baví vás učit zdejší děti? 

Určitě. Jo. Ano!!!  

Proč jste si vybrala právě tuhle školu? 

Chodila jsem sem do páté třídy. Kdyţ jsem vystudovala, tak jsem dostala nabídku a neodmítla. 

Jsem za to vděčná.  

Čím jste v dětství chtěla být? 

Cukrářkou, chtěla jsem prodávat zmrzlinu. 
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Jaký je váš oblíbený hudební žánr? Nebo písnička? 

Moderní a taneční hudba. Já totiţ strašně ráda tančím. Rock moc nemusím. 

Co byste na škole chtěla změnit? 

Já jsem spokojená, takţe mě nic nenapadá.  

Který předmět byl váš nejoblíbenější a který jste neměla ráda? 

Smích… Předměty… Hmmm, asi jsem neměla v oblibě moc češtinu a cizí jazyky. Zato tělocvik 

jsem měla ráda. Ale nikdy jsem neměla předměty, které bych nenáviděla.  

Jaký typ žáků se nejlépe učí? 

Přemýšliví. Ti, kteří nad látkou přemýšlí. 

Dokončete tuto větu: Škola je…. 

Důleţitá pro ţivot. A ne jen ve smyslu vědomostí, ale naučí člověka nějakým sociálním 

dovednostem, navázání kamarádství, která třeba trvají i celý ţivot. Prostě škola není jen o 

„šprtání“. 

 

Velmi děkujeme za rozhovor. 

 

(Zuzana Mudříková a Natali Zetíková, VI.A) 
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Canisterapie 

Pojem Canisterapie je sloţen ze dvou slov ,,Canis- pes a terapie- léčení". O Canisterapii 

se dá řict, ţe je to ,,terapie lidské duše psí láskou". Je to terapie, která přenáší pozitivní myšlení 

psa na člověka a tím zlepšuje jeho zdravotní stav.  

Rozvoj světově známé terapie byl převáţně v 50. letech 20. století. V České republice se 

začala pořádně rozvíjet aţ okolo roku 1990, lidé si začali myslet, ţe domácí zvířata zlepšují 

zdravotní stav lidí a to hlavně na venkově. Lidé ve městech se nejprve psům vyhýbali, ale 

později si je oblíbili a dodnes jsou nejoblíbenějšími domácími mazlíčky. Malé děti mají radost z 

toho, kdyţ si můţou pohladit pejska. Dospělí zase milují dlouhé a aktivní procházky v přirodě se 

psy. A starým lidem vyhovuje proţít zbytek svého ţivota společně se “čtyřnohým kamarádem”. 

Postiţené nebo jinak zdravotně znevýhodněné lidi zase potěší, kdyţ jim pes pomůţe se narovnat 

nebo otočit. 

 

Tohle všechno je Canisterapie - radost z blízké společnosti psa. 

 

(Tereza Gajdošíková, VI.C) 
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TVTwixx 

Co rok, to průšvih… Asi takhle se můţou popsat dva bratři z Prahy, kteří si říkají na youtube 

TVTwixx. Známá dvojka prozkoumává opuštěné objekty (budovy, vesnice)… Např. opuštěná 

škola v Litoměřicích. Tyto prozkoumávačky natáčejí a nahrávají na youtube. Tyto 

prozkoumávačky natáčejí nejlépe v noci nebo brzy ráno. Děti, které se na tato videa často dívají, 

chtějí zaţít nějaké vzrušení a chtějí tyto objekty prozkoumat také. Tyto děti jsou často 

zadrţovány policií... 

 

(Kateřina Klodová, VII.C) 
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Školní chvilka poezie 

Podzim 

Venku slunce svítí, 

roste polní kvítí. 

Slunce svítí víc a víc, 

pojedeme do Bohnic. 

Tam nám bude krásně,  

sloţíme tam básně. 

Ve svěrací kazajce, 

udělaj z nás zajatce. 

Z okna vidím listy padat, 

neumí se o nás starat. 

Umřu tady sám a sám,  

pět set paralenů já si dám. 

(Jakub Jan, VII.A) 

Podzim 

Uţ je tady podzim, 

sklízet listí to já umím. 

Listí na zem padá, 

to tu tady krásně vypadá.  

(Michal Došek, VII.A) 

Podzim 

Nastal další den jako kaţdý jiný, 

ale dnes se to opravdu strašně změní. 

Stromy začaly barvu měnit 

a já na velkou zimu věřit.  

(Petr Le Ngoc Phu, VII.A) 
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Podzim 

Padá, padá listí,  

draci v nebi šustí. 

Padá, padá jablíčko, 

seberem ho maličko. 

 

Zvířátka se chystají,  

celý pozdim makají.  

Medvěd bručí brum brum brum, 

já chci med a né sůl. 

(Tereza Bartoňová, VII.A) 

Podzim 

Kdyţ sluníčko uţ moc nesvítí, 

podzim uţ je tady. 

Na tváři mi úsměv rozsvítí, 

ty krásné barevné vady. 

 

Obléknu si můj svetr, 

krásně teplý a pletený. 

Pak zeptá se mě Petr, 

kde je svetr koupený. 

(Daniela Šimková, VII.A) 
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Nesmělý den 

Byla jedna Mápa, 

ta do trusu šlápla. 

Terku píchla vosa, 

tekla ji krev z nosa. 

 

Spadla na ně střecha, 

větší neţ je blecha.  

To byl ale blbý den, 

zítra jdeme zase ven. 

(Kateřina Klodová, VII.C) 

Podzim 

Podzim je strašně krásný, 

je k němu hodně básní. 

Listy jsou zbarvené hezky, 

všechny ty barvy a lesky. 

Není horko ani zima, 

ale i tak jsem pořád líná. 

Ráda v tuto dobu chodím ven, 

pak se mi o tom zdá krásný sen. 

Podzim je prostě top, 

i kdyţ mám málo slok. 

(Hana Florešová, VII.A) 
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Řešení hádanek 

1. Ve třetí, protoţe lvi uţ musí být po třech letech mrtví. 

2. Levou ruku 

3. Poštovní známka 

4. Austrálie, protoţe je stále největším ostrovem, i kdyţ předtím nemusela být objevena. 
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Řešení Sudoku 

Pro začátečníky 

1 7 5 2 8 9 4 6 3 

2 3 4 1 7 6 9 5 8 

6 9 8 3 5 4 2 7 1 

4 2 9 6 1 7 3 8 5 

5 1 3 9 4 8 7 2 6 

8 6 7 5 3 2 1 4 9 

7 4 1 8 9 5 6 3 2 

3 8 2 7 6 1 5 9 4 

9 5 6 4 2 3 8 1 7 

Pro pokročilé 

4 9 8 3 6 2 5 7 1 

7 5 6 8 1 9 2 4 3 

2 1 3 4 7 5 6 8 9 

8 4 1 5 2 7 9 3 6 

3 2 9 6 4 8 7 1 5 

5 6 7 1 9 3 4 2 8 

6 3 4 2 5 1 8 9 7 

9 8 2 7 3 6 1 5 4 

1 7 5 9 8 4 3 6 2 
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