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Milí spolužáci, paní u�itelky a páni u�itelé! 
  
     Je tu záv�r školního roku a s ním tak dlouho o�ekávané prázdniny. P�ejeme 
Vám, abyste si jich užili plnými doušky, prožili spoustu zajímavých okamžik� a 
na�erpali �erstvé síly do nového školního roku, který jist� bude pro všechny 
náro�ný, jako ostatn� vždycky. Po prázdninách rádi mezi sebe p�ivítáme ty 
z Vás, kte�í byste se cht�li zapojit a podílet se na vytvá�ení našeho školního 
�asopisu. 
     P�ejeme všem hodn� slune�ních dní a hlavn� pohodu. 
  
 
                                                                                    Vaše redakce 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Co bych vzkázala lidem, kdybych byla chrán�ným ptákem 
 
 
 

Takový krásný a nepopsatelný pocit št�stí, který m� zaplavil, jakmile jsem 
vzlétla z našeho rodného hnízda, by jen t�žko mohlo n�co jiného p�ekonat. 
     Abych nezapomn�la, jsem orlice mo�ská……tedy spíš mlád� orlice mo�ské a 
práv� jsem poprvé vzlétla.  
     Ale te� se vra�me k tomu létání. Vedle mne let�la moje nádherná 
neohrožená, obrovská orlí matka, která te� stejn� spokojen� jako já, kroužila ve 
vzduchu a blažen� pískala. Víte, ona m� ochra�ovala už od toho dne, kdy jsem 
se pracn� vyklovala a vyklubala z vejce. A tu, zrovna kolem mne prolet�la 
vlaštovka, jsem n�co uslyšela. Máma to z�ejm� zachytila také, ale narozdíl ode 
mne asi v�d�la, co to je. A také práv� proto mi nakázala, abych se obrátila a 
let�la zp�t. Poté, co jsem se otázala, co to bylo, mi odpov�d�la: „Strašlivá zbra�- 
brokovnice. Vyrobil ji nebezpe�ný tvor….�lov�k!“ 
     O dva roky pozd�ji jsem už velká, dosp�lá orlice a zrovna letím pro potravu. 
Letím jako vždy, ale ten nádherný blažený pocit stále trvá. Kone�n� je n�co, co 
umím bez u�ení. Letím, kroužím a mávám k�ídly, stoupám vzh�ru a klesám 
dol�. P�esto, že jsem tudy let�la mockrát, jsem poprvé v život� spat�ila sv�j 
odraz – byla jsem krásná, mocná a královská. 
     Ale potom……n�co z�e�ilo vodu, let�la jsem zp�t k lesu a tam jsem op�t 
uslyšela ten hrozný, p�íšerný zvuk brokovnice. 
     Let�la jsem blíž, až k tomu místu, ze kterého se to ozývalo. Tu jsem náhle 
spat�ila toho tvora, který si zasloužil respekt. Ne tím, jak m� zasko�il, ale hlavn� 
svou vynalézavostí, myšlením a svými dovednostmi. Dostala jsem hrozný strach 
a p�epadly m� obavy, že se stane n�co strašného.  
     A v tom jsem to spat�ila! Dole pode mnou na kraji pole ležela mrtvá moje 
matka. Šustivými kroky se k ní blížil „lovec“. Vrhla jsem se st�emhlav dol� a 
pokusila se na n�j zaúto�it, jenže on m� uvid�l a namí�il na mne tu hroznou 
zbra�. Lekla jsem se a zbab�le rychle ulet�la. Jeho zbra� m� našt�stí nedostihla, 
narozdíl od mé matky. Kdybych mluvila lidskou �e�í, v ten okamžik bych 
vyk�i�ela do sv�ta: „ Prooo�? Pro� to lidé d�láte? Co z toho máte? Uv�domte si, 
že nás možná v budoucnu budete pot�ebovat.“ 
                                                                                           
 
 
                                                                                                  Adéla Jursová, 5.A 
 
 
 
 
 



 

                                                            Julie 
2. díl 

 
Rozhodla jsem se bydlet u Romana. Nemusí být špatný otec a ur�it� mi 

všechno vysv�tlí. M�že být dobrým tátou. 
Asi o p�l osmé, když už jsem m�la všechno sbaleno, jsme mohli vyrazit. 

Roman bydlel v Ostrav�, a to je docela daleko od mé mámy, protože ona bydlí 
v Plzni. Ale po rozvodu cht�li být asi od sebe co nejdál, ale v �echách, aby se 
dorozum�li.To už je te� ale jedno. Co se stalo, to se stalo, �as se nedá vrátit. Na 
chvíli jsme zastavili a šli jsme na jídlo p�ed další polovinou cesty. 

Kone�n� jsme byli u cíle, Roman m�l krásný velký d�m, nat�ený sv�tle 
zelenou barvou. M�l nová okna a nádherné bílé dve�e. No prost� nádhera, 
strašn� se mi ten d�m líbil. Potom jsme vešli dovnit� a to bylo ješt� lepší, po 
pravé stran� byly dve�e do obývacího pokoje a na levé stran� byla kuchy�. 
Uprost�ed  místnosti byly schody do prvního patra. Šli jsme sm�rem nahoru, 
vešli jsme do chodby, kde byly dva pokoje, do Romanovy ložnice a mého 
pokoje.  

M�j pokoj byl celý bílý, jen podlaha byla z hn�dých parket. Byla jsem 
nadšená, ráda si totiž za�izuji interiér sama. A ješt� k tomu prázdniny byly 
teprve ve �tvrtin�, takže jsem na to m�la skoro celé prázdniny, ale záleželo také 
na pen�zích. Ale to je jedno, já si dokážu zvelebit všechno! 

V p�ízemí byla p�kná, nová a prázdná sk�í�. Roman �ekl, že je pro mne. 
Tak jsem rozhodla, že si ji vezmu až bude vymalováno. Protože už byla tma a já 
jsem nem�la postel na spaní, tak m� Roman nechal u sebe v ložnici, že si lehne 
na gau�. 

Asi ve t�i hodiny ráno zazvonil telefon. Myslela jsem, že ho neslyší, a 
proto jsem šla dol� do kuchyn�. V ten moment jsem uvid�la Romana, jak si p�es 
telefon povídá. Já tam z�stala, protože se mi n�co zdálo divné, a to se mi 
nelíbilo. Roman totiž �ekl, že n�koho dostane. To mi nahnalo husí k�ži a ješt� 
k tomu jsem to v�bec nechápala. Co to m�lo znamenat?...   

Vylekala jsem se, ale Roman mi to vysv�tlil. Pracuje totiž pro FBI a 
v �echách stopuje uprchlého delikventa.  

Od té doby jsme si spolu užívali a já m�la pocit, že je to ten nejlepší táta. 
 
 
                                                                      Sabina Hendrichová, 6.A 
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Namalujte t�i velké popelnice nebo kontejnery a vybarv�te je 

podle toho, zda jsou ur�eny pro sm�sný odpad,starý papír, 
sklo nebo plasty. A pak ke každému nakreslete, co do n�j 

pat�í. Vít�z dostane zvláštní odm�nu. 
 
 

Tak s chutí do popelnic! 
 

 
 
 

Obrázky odevzdejte b�hem zá�í paní u�itelce Tama�e 
Manczalové) 
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Here�ka 

1. místo: Miley Cyrus 
2. místo: Kristen Stewart  
3. místo: Selena Gomez 

Šok roku  

1. místo: Michael Jackson: náhlé úmrtí 
2. místo: Kevin Jonas: svatba 
3. místo: Rihanna: napadení Chrisem Brownem 

Objev roku  

1. místo: Ke$ha 
2. místo: Justin Bieber  
3. místo: David Guetta 

Zp�vák roku  

1. místo: Michael Jackson 
2. místo: Justin Bieber 
3. místo: 50 Cent 

Zp�va�ka roku  

1. místo: Miley Cyrus 
2. místo: Lady GaGa 
3. místo: Pink 

Skupina roku  

1. místo: The Black Eyed Peas 
2. místo: Jonas Brothers 
3. místo: Tokio Hotel 

Herec roku 

1. místo: Robert Pattinson 
2 místo: Taylor Lautner 
3. místo: Zac Efron 
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Sonog 
 
 

Je to malá, kouzelná bytost, která nemá p�esnou podobu, protože se m�ní v to, 
co chce bytost, kterou navštívil. Jeho tvar mimo sen nebyl nikdy po�ádn� 
zjišt�n, ale r�zné domn�nky vypráví o malém muží�kovi stvo�eném z mlhy. 
Vkrádá se lidem do spánku, kde následn� vyvolává sny, a to je velmi d�ležité, 
nebo� �lov�k se ve svých snech nev�domky srovnává s d�ním, které prožil, 
když byl vzh�ru. A kdyby lidé nem�li sny, bylo by to velmi nebezpe�né. Zlé 
druhy t�chto stvo�ení mohou zp�sobovat no�ní m�ry. Sonog ned�lá rozdíly 
mezi kouzelníky nebo lidmi kouzelnické um�ní neovládajícími. Není zp�sob, 
jak Sonoga p�ivolat, protože se zjevuje pouze lidem, kte�í si to zaslouží. Jsou 
�ernokn�žníci, kte�í neovládají nitrozpyt, a snaží se polapit Sonoga 
všemožnými pastmi a s jeho pomocí se dostat lidem do snu, což m�že mít 
neblahé následky. A opravdu zru�ný kouzelník by se mohl kdykoli dostat 
�lov�ku do mysli i za bd�lého stavu. Proto jsou velmi dob�e chrán�ni p�ed 
polapením, které je velmi náro�né. Kouzelník musí b�hem svého snu v�dom� 
probudit svou mysl, která sk�ítka uv�zní v jeho hlav�. Sonogové mají i pro 
tento p�ípad dar iluzí. Mohou �lov�ku vnuknout p�edstavu, že mu nap�íklad 
ho�í hlava nebo že ho n�kdo volá, a odvrátí tak mysl �lov�ka k pozornosti na 
jiný p�edm�t a sami potom uprchnou. Sonog se živí malou �ástí lidských 
emocí, které vzniknou p�i snu. Vznik nového Sonoga je velmi vzácný, protože 
se musí sejít velké množství p�írodních jev�, nap�íklad: duha, mlha, déš�, 
slunce a další. K tomu ješt� musí být vhodné p�írodní podmínky. 
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OLYMPIJSKÝ TÝDEN 
 
Krom� sportovních disciplín jste plnili i jiné úkoly, mezi které pat�ilo i skládání básni�ek 
s tématikou olympiády. P�edkládáme vám n�které z nich.  
 
 

Olympijské hry, 
to jsou super dny! 

Sportovci tu sportují, 
mezi sebou bojují. 

Z r�zných zemí p�ijeli, 
na sporty se t�šili, 
medaile si odvezli! 

 
 

Vlajka vlaje na ty�i, 
v ohni jiskra zasy�í. 

Sportuje tu duch i síla, 
sportovec tu svaly vzpíná. 

 
 

Když olympijský ohe� vzplane, 
slunce svítí, vítr vane, 
ve svitu her a sout�ží 

o zlaté medaile se pob�ží. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

bermudský trojúhelník anebo také �ábl�v trojúhelník je 
ozna�ována oblast ležící mezi 
Miami na Florid� (p�ípadn� 
jižním cípem Floridy), 
Portorikem (m�sto San Juan) a 
Bermudami na pomezí 
Mexického zálivu a západního 
Atlantiku. Zahrnuje tak i �ást 
Sargasového mo�e a protéká jím 
Golfský proud (resp. systém 
Golfského proudu). N�kte�í auto�i však trojúhelník protahují dál 
sm�rem do Mexického zálivu, Karibského mo�e nebo dokonce až k 
Azorám, �ímž vzniká mén� známý Bermudský �ty�úhelník 
(koso�tverec). Bermudský trojúhelník není schváleným a uznávaným 
zem�pisným názvem a m�l by proto být psán s malým písmenem na 
za�átku. 

Oblast bermudského trojúhelníku má (p�edevším mezi p�íznivci záhad 
a nevysv�tlitelných jev�) pov�st oblasti s 
výrazn� zvýšeným výskytem „záhadného“ 
mizení lodí a letadel nebo p�ípady lodí 
nalezených bez posádky bez logického 
d�vodu pro opušt�ní plavidla. Oficiální 
zdroje (státní orgány, v�decké instituce, 
pojiš�ovny) však nic takového 
nepotvrzují, neexistují ani oficiální 

statistiky, které by potvrzovaly zvýšený výskyt nehod neobvyklých 
nebo nevysv�tlených. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí spolužáci, jak jist� víte, chodily jsme za vámi a 
ptaly se vás, jakou paní u�itelku nebo pana u�itele 
máte nejradši. Díky vašim odpov�dím jsme daly 
dohromady prvních p�t.Tak tady je máte. ����  

1. místo- Michal Varmus � 

2. místo- Hana Hojgrová � 

3. místo- Zdena Kv��áková � 

4. místo- Tamara Manczalová � 

5. místo- Veronika Tomková � 

 
 
 
Všem  ,, výherc�m “ gratulujeme a p�ejeme jim, aby i nadále u nás z�stali stejn�  
oblíbenými a nepokazili si to. 
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