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Na co se
můžete těšit?
Jak naštvat
učitele?
Kam se hlásili
deváťáci a jak
probíhaly
samotné
přijímačky na
SŠ….

Úvodník ….
Děkujeme našim poctivým redaktorům za svědomitou práci.
Přejeme nejen jim, ale všem čtenářům slunné prázdniny na přání!
Těšíme se v dalším školním roce.
Vaši šéfredaktoři R. Křižoščaková a D. Mirková

Na prázdniny s citátem .....
„Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, který vynalezl prázdniny.“ — Jean
Paul německý spisovatel 1763 – 1825
„Život utíká jako prázdniny. Zprvu pomalu, pak stále rychleji.“ — Gilbert
Cesbron francouzský spisovatel 1913 - 1979

ANKETA VE

MÓDNÍ

HLÁŠKY

TŘÍDÁCH

TRENDY

UČITELŮ

….. aneb Kdo je ten nej?

Jaké jsou módní tipy na

…..nebo spíše ty, které se
sem vešly 😊

tuto letní sezónu se
Více na str. 12

dočtete na str. 5

Str. 16
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Který učitel
navštívil
Nevadskou
poušť?

The Voice Česko Slovensko-zajímavosti


Dřívější dvě řady nesly název Hlas Česko Slovenska.



Křesla, na kterých sedí porota, stála 1 milion Kč a jejich výroba trvala 2 měsíce.



Jedná se o soutěž, která probíhá ve více zemích světa.



Jana Kirschner již několikrát dostala nabídku zde kouče dělat, ale přijala ji až
letos.



Kalimu, který zde působí jako kouč, se nedávno narodila dcerka jménem
Kornélia.



První natáčecí den nebyl jednoduchý, protože kouč Kali byl nemocný.



Dřívější řady moderoval Leoš Mareš .



První výherkyní byla Ivanna Bagová a výherkyní druhé řady se stala Lenka
Hrůzová.



V minulých letech se zde hlásili zpěváci: Petr Lexa, Vojtěch Drahokoupil.



I loga prošla proměnou, dole můžete vidět logo z minulých řad a nynější.

Valentýna Mařecová, Kristýna Vlčková, 9.B
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DEN OTCŮ
V ČR slavíme 12. května svátek Den matek.
V některých zemích se slaví také Den otců. Den otců
se slaví každou třetí neděli v červnu. Tradici oslavy
otců založila Američanka Sonora Smart Doddová,
která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři
sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první
oslava Dne otců se konala v americkém
městečku Spokane ve státě Washington
19. června 1910, což bylo v den narozenin Sonořina
otce. První oslava Dne otců tak byla spíše soukromá,
popularita svátku ale rychle rostla. V roce 1966 se
díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí
červnová neděle oficiálně Dnem otců.
Zástupci 6.A
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Jarní
křížovka

1, Co se děje s květy na jaře?
2, Jak se nazývá druhé jméno smetánky lékařské?
3, Jméno ptáků, kteří se vrací na jaře?
4, Které roční období odchází na jaře?
5, Jaký nástroj se používá na Velikonoce?
6, Které roční období přichází po jaru?
7, Co dělá pes, když mění srst?
8, Co přichází s jarem?
9, Co nám dodává energii?
10, Co se prodlužuje na jaře?
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TAJENKA: VELIKONOCE

Zástupci 7.A
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MÓDNÍ TRENDY (JARO, LÉTO 2019)
Kolekce na jaro a léto 2019 s sebou přinesly mnoho nových, ale také inovativních trendů.
Vyztužená ramena: Extrémně vyztužená ramena z 80. let se vrací zase na scénu. Přesvědčilo
nás o tom nespočet návrhářů, kteří se tímto trendem nechali v kolekcích jaro 2O19 inspirovat.
Padesát odstínů béžové: Jednou z nejdůležitějších jarních barev bude kromě hnědé a
kanárkově žluté také béžová. Módní svět o tom byl přesvědčen debutovat jarní sbírkou Riccarda
Tisciho pro značku Burberry.
Elegantní smoking: Pánské obleky a elegantní smokingy dominovaly na molech minulou
sezonu. I letos přetrvávají a důraz je kladen především na kvalitu zpracování, nikoliv na motivy.
Nekonečné potisky a vzory: Motivy a vzory sehrály velmi podstatnou roli na newyorském,
londýnském, milánském i pařížském týdnu módy. Návrháři se rozhodli experimentovat
s barvami i potisky, a proto vznikly vskutku nové modely. Kombinují se pruhy, kostka, i loga –
zkrátka vše.
Feminní mašle: Jedním z největších feminních trendů se staly bezesporu mašle. Trojrozměrné
aplikace tohoto motivu se objevily především na elegantních róbách značek jako Erdem,
Valentino nebo Emilia Wickstead.

Zástupce 9.A
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Policie ve škole?!
Ano, jak jste si jistě všimli z názvu článku, zavítala k nám 👮.
Dne 22. 2. navštívil třídu 8.B policista. Jeho cílem bylo připravit žáky
osmých tříd na bezpečný život. Policista zobrazil názorné ukázky a
poučil nás, co znamenají slova jako nezletilý a jiné. Na toto téma byly
vyhrazeny 2 vyučovací hodiny. První hodinu policista odpovídal na
různé otázky žáků, na některé se bohužel odpovědi nedostalo, dále
také proběhly různé scénky a hodina probíhala v klidu. V druhé
vyučovací hodině jsme se podívali na film, který měl ukázat, že se
musíme spoléhat sami na sebe a ne na to, co nám řekne
kamarád/kamarádka.
Myslím si, že návštěva nebyla zbytečná a těšíme se na další.

František Strýček 8.B
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HÁDANKY PRO UČITELE
Ptali jsme se těchto vybraných učitelů.
p. u. Hanouska, p. u. Jurčíka, pí u. Pustějovské

Co je to? V každé minutě je to jednou a v momentě dvakrát? (M)
p. u. Jurčík: To nevím, vzdávám se! :D
p. u. Hanousek: Hm? M!
pí u. Pustějovská: Cože?! Tak to nevím.

Jak zavoláme hasiče v Japonsku?! (telefonem)
p. u. Jurčík: Vezmu mobil a zmáčknu tam ťuplíky. 
p. u. Hanousek: Telefonem normálně ne?!
pí u. Pustějovská: V Japonsku? Hoří!

Mám matku i otce, ale nejsem jejich syn! (dcera)
p. u. Jurčík: Mám otce i syna, no tak jsem dcera!
p. u. Hanousek: Nějaká dcera ne nebo co?!
pí u. Pustějovská: Dcera! Jsem dobrá! 

6.A David Gränzer a Ondřej Majkus
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Kam by měly vést naše kroky?
(třída 9.B)

Už od začátku devítky jsme se museli rozmýšlet, kam
dáme přihlášku. Měli jsme si vybrat dva obory,
někteří využili dokonce i možnost oborů s talentovou
zkouškou, na kterou se podává přihláška dříve.
Hodně z nás dlouho váhalo a rozmýšlelo se, někteří
měli již školy vybrané a někteří svá rozhodnutí na
poslední chvíli změnili. Níže pro vás máme přehled
oborů, kam se hlásíme.

Motion design
Kadeřnice
Ochrana osob a majetku
Doprava,ekonomika
Obchodní akademie
Stavebnictví
Zahraniční obchod
Mechanik
Praktická sestra
Mimoškolní a předškolní pedagogika
Elektikář
Kuchař/číšník
Gymnázium
Veřejnosprávní činnost
Zdravotnické lyceum

0
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Obory
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Vlčková, Mařecová, 9.B
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3 NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTA SVĚTA
1, Hadí ostrov- Ostrov v Atlantickém oceánu, který se jmenuje Ilha da Queimada
Grande je spíše přezdívaný jako Hadí ostrov. Je na něj přísný zákaz vstupu. Na celém
ostrově žije v obrovském množství pouze jediný druh hada. Konkrétně se jedná o druh –
křovinář ostrovní. Tento had se považuje za jednoho z nejjedovatějších na světě.
2, Silnice smrti- Jedna z nejslavnějších silnic „smrti“ světa vede z hlavního města Bolívie

La Pazu do Coroica ležícím už v mlžném Yungasu. Je 60 km dlouhá a 3 m široká. Ročně
na této silnici zemře 200-300 lidí.

3, Bermudský trojúhelník- Ztracená letadla, lode a hlavně lidé. Bermudský trojúhelník je
jednou z nejzáhadnějších oblastí na Zemi.

Zásupci 7.B
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
VE SVĚTĚ
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června.

U příležitosti tohoto dne jsou připravovány různé
společenské a sportovní akce.
Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a
potřeby dětí.
Světový den dětí, který můžeme znát také pod úředně
vypadajícím názvem Výročí Úmluvy o právech dítěte,
je den, kdy si máme připomenout, že i děti mají svá
práva.
Zástupci 6.A
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Deváťáci

VS

přijímačky

Dalo by se říci, že necelých devět let nás učitelé připravují na
dva dny, které patří k nejdůležitějším dnům našeho života. Jsou
to dny, kdy se konají přijímací zkoušky na střední školy.
Někteří z nás šli na obě kola přijímacího řízení, někteří jen na
jedno a někteří nešli k přijímačkám vůbec.
Nastal den D1. Všichni jsme se samozřejmě dostavili včas
k vybrané střední škole. Prohlíželi jsme si jak prostředí školy,
tak osoby, které tam byly za stejným účelem jako my, a to
poprat se s přijímacími testy od Cermatu. V testu z matematiky
ovšem některé z nás zarazila ozubená kolečka a žetony. Ti
chytřejší je přelstili, a ti méně chytří přeskočili a pokračovali
dál. Čeština se zdála být lehká, ale trochu nás vyčerpalo velké
množství textu a k nim ještě více úkolů na vyplnění.
Na druhé kolo přijímacího řízení jsme již byli připraveni, a
proto bylo schválně trochu těžší než to první.
S Cermatem jsme bojovali tak, jak nejlépe jsme uměli a
doufáme, že výsledky nebudou jen dobré, ale přímo výborné.
Paní učitelka Hrochová nám před přijímačkami nabídla
doučování z matematiky a paní učitelka Křižoščaková
z češtiny. Moc jim za jejich laskavost děkujeme, protože nám
hodně pomohly.
Redaktorky z 9.B
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NEJ LIDÉ VE TŘÍDĚ
Ve vybraných třídách jsme udělali anketu
na to, kdo z nich je:
NEJVTIPNĚJŠÍ
NEJUSMĚVAVĚJŠÍ
NEJCHYTŘEJŠÍ
NEJVĚTŠÍ MODEL/KA
6.A
Nejvtipnější
Nejusměvavější
Nejchytřejší
Největší
model/ka

David Gränzer
Sami M´Barki
Agáta Mrázková
Eliška
Kozielová
7.A

Nejvtipnější
Nejusměvavější
Nejchytřejší
Největší
model/ka
Nejvtipnější
Nejusměvavější
Nejchytřejší
Největší
model/ka

Jan Sikora
David Kuhejda
Sára Zbořilová
Adéla Sojková
7.B
Filip Latiok
Adéla Výtisková
Klára Sřížalova
Daniel Beran
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8.C
Nejvtipnější
Nejusměvavější
Nejchytřejší
Největší
model/ka

Nejvtipnější
Nejusměvavější
Nejchytřejší
Největší
model/ka

Fabián Bursa
Aleš Chovanec
J.Franek,N.Hebdová
N.Balonová,L.Filák

9.B
Martin Minol
Hana Gavlasová
Adam Přibylka
Adriana Pokorná

Děkujeme třídám, které s námi ochotně
spolupracovaly.

Zástupci za 6.A
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Budoucí záchranáři v naší škole
Dne 2. 5. 2019 k nám přijeli studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kteří
studují obor zdravotnický záchranář. Přijeli společně s jejich pí. učitelkou a ve dvojicích
si pro nás připravili prezentaci ohledně různých témat, např. zlomeniny atd. Naučili
jsme se stabilizační polohu a další věci potřebné pro první pomoc a záchranu života.
Měli jsme možnost vidět i sanitku a její vybavení. Studenti se stali i figuranty a my jsme
museli prokázat schopnost je ošetřit a dokázat, co vše jsme se naučili. Byla to velice
přínosná zkušenost a dozvěděli jsme se hodně důležitých informací. Tento projekt trval
4 vyučovací hodiny a poté jsme dále pokračovali ve výuce. Děkujeme za tento projekt.

Kristýna Vlčková, Valentýna Mařecová, 9.B
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UČITELÉ A PRÁZDNINY
Prázdniny se blíží, a tak jsme se zeptali na pár otázek ...
1. Jaká je vaše oblíbená destinace na prázdniny/dovolenou?
p. uč. Adam: Beskydy a Chorvatsko.
pí uč. Pustějovská: Skotsko.
2. Máte raději moře nebo hory?
p. uč. Adam: Hory.
pí uč. Pustějovská: Hory.
3. S kým cestujete nejraději? Rodina, kamarádi, nebo úplně sám/a?
p. uč. Adam: S rodinou.
pí uč. Pustějovská: S partnerem.
4. Jaké bylo nejhezčí místo, na kterém jste kdy byl/a?
p. uč. Adam: Nevadská poušť.
pí uč. Pustějovská: Ostrov Jersey.

Dostálová, Rusková 8.C
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Nejlepší hlášky učitelů
Žák se po zvonění zpozdí o necelou minutu,
protože zamykal třídu.
Pan učitel Jurčík na to:

ČÁREČKA!

V hodině angličtiny se občas stane,
ENGLISH, PLEASE.
že zapomenete mluvit anglicky,
proto vám to paní učitelka Pustějovská připomene:

Stává se, že na začátku věty řekneme: „Takže,”
ale paní učitelka Křižoščaková nás naštěstí opraví:

Když zapomenete cokoliv do hodiny, postavíte se.
Paní učitelka Mirková na to:

VĚTA
NEZAČÍNÁ
TAKŽE.

VY STOJÍTE
PROČ?

Kristýna Vlčková, Valentýna Mařecová, 9.B
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JAK NAŠTVAT UČITELE?
Paní učitelko, vy jste těhotná?
Už vám zvedli plat?
Vím, kde bydlíte! Můžu vás navštívit?
Já jsem tu nebyl!
Musím to psát?
Čau Tomáši!
Kde jste vyhrál/a ten titul?

Zástupci 6.A
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JARNÍ DETOX SLAVNÝCH
 detoxikační diety jsou nejpopulárnější na jaře
 mají naše tělo zbavit všech jedovatých látek, které se v něm přes
zimu nahromadily, a také nastartovat rychlejší hubnutí
 metabolismus zbavený zplodin prý totiž pracuje efektivněji, a tak
i spalování kilogramů by mělo být rychlejší.
 návodů, jak toho dosáhnout, je nepřeberné množství

Jarní jídelníček není žádná věda:
 jakýkoli detoxikační plán by měli podstupovat jen zdraví
dospělí, nikoli děti, senioři, těhotné ženy nebo lidé s
chronickým onemocněním
 zdravý detox by neměl obsahovat žádná projímadla, čištění
střev nebo dlouhodobé pití pouze ovocných a zeleninových
šťáv
 zdravý jarní detox trvající týden až čtrnáct dní by měl
naopak zahrnovat toto:
o
o
o
o
o
o

o
o

pijte hodně čisté vody
jezte především čerstvé ovoce a zeleninu
jezte jen celozrnné pečivo
snažte se vyvarovat masu, tělo je tráví déle než ostatní
potravu.
vyhněte se tučným mléčným výrobkům
zcela vyřaďte polotovary, veškeré sladkosti, čokoládu,
limonády, uzeniny a další potraviny plné „prázdných“
kalorií a umělých přísad
úplně vynechte také alkohol
mezi „top“ potraviny pro jarní detox například patří:
zelený salát, citrony, zelí, brokolice, sezamová semínka
nebo zelený čaj
18

 celkový kalorický příjem při detoxikační dietě by neměl být
příliš nízký, aby vám nepřivodil únavu, bolesti hlavy a
nevolnost
 ideální je snížení kalorického příjmu na 1 200 až 1 500 kalorií
na den, což vám při alespoň týdenním dodržování umožní
také něco shodit
Detoxy slavných:
 Beyoncé – horká voda, citronový džus, javorový sirup a kajenský pepř. Z těchto
přísad umíchá drink a konzumuje pouze toto po dobu 10 až 14 dní. Zdá se vám
to strašné? I slavná herečka a zpěvačka, která takto hubla pro roli v Dreamgirls,
přiznává, že byla hodně hladová, a proto i hodně zlá…
 Gwyneth Paltrow – z detoxikačního jídelníčku vypustí všechny mléčné výrobky,
kofein a průmyslově zpracované potraviny. Naopak pije džus z červené řepy,
mrkve, jablek a zázvoru, jí například polévku z brokolice a kuřecí maso.
 Megan Fox – k pročištění organismu používá jablečný ocet (i u nás známý jako
doplněk stravy Apple Cider Vinegar) a čistou vodu. Těžko říct, jak dlouho
taková kúra může trvat, ale výživoví odborníci rozhodně varují: tak tudy ne,
přátelé!
 Bill Clinton – trochu nezvyklá „celebrita“ sem zaslouženě patří. Před svatbou
své dcery se prý bývalý prezident pokoušel dostat do formy pomocí zeleninové
polévky. Zda byla jeho jednotvárná dieta úspěšná, lze jen těžko říct.
Pravděpodobně, tak jako vždy a u všech, záleželo především na síle jeho
motivace.

D. Grycmon 9.A
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Flora z pohledu 8.A
Dne 25. 4. 2019 se současní osmáci vydali na výlet do
Olomouce. Počasí všem přálo a vyšlo, jak nejlíp mohlo. Účastnili
jsme se v hojném počtu. Cestovali jsme díky Českým drahám a
cesta utekla rychle, i přestože jsme jeli přes hodinu. V Olomouci
jsme měli bohatý program. Všichni jsme zavítali do Flory a užili si
krásné druhy květin. I když jsme navštívili tuto výstavu v pracovní
den, návštěvníků bylo mnoho. Mnozí z nás si zde zakoupili i různé
rostliny.
Prošli jsme i Olomouc samotný. Průvodcem nám byl pan učitel
Hanousek. Dlouhá trasa nám ukázala mnoho památek a zajímavostí.
Dokonce jsme navštívili i zdejší obchůdky, ve kterých si každý ze
žáků něco našel, jak na zub či nějakou tu památku. Z náročné cesty
mnoho žáků ve vlaku spalo či odpočívalo, takže učitelé měli
konečně klid a čas pro sebe. Věřím, že si všichni den společně užili
a budou na něj dlouho vzpomínat.

Zástupce 8.A
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Flora z pohledu 8.B
 Dne 25. 4. 2019 se všechny 8. třídy vydaly na projektový den Flora Olomouc.
 Na místo jsme jeli vlakem přibližně 1 hodinu a zpět taktéž. Po výstupu na
olomouckém hlavním nádraží jsme se rozdělili na 2 skupiny.
 1. skupina přejela tramvají s pí uč. Mirkovou nejprve na Floru a ta druhá se vydala
do města pod dohledem p. uč. Hanouska.
 Já jsem se vydal nejprve na Floru. Na místě jsme prošli celé výstaviště, neboť nám
paní učitelka povolila rozchod a po cestě jsme vyplňovali pracovní list.
 Mohli jsme si zde koupit rostliny různého druhu od klasických okrasných kytek přes
ovoce a zeleninu až po velmi drahé bonsaje.
 Po odchodu z Flory jsme se pěšky vydali přes město až ke Sloupu Nejsvětější
Trojice, kde už na nás čekala druhá skupinka s panem učitelem Hanouskem. Zde
jsme dostali rozchod na oběd. Celkem poblíž stála ,,kebabárna“, takže už asi každý
ví, kde se sešla většina žáků. 
 Poté se obě dvě skupinky rozešly, my jsme se vydali směrem k historickému centru
Olomouce a druhá skupina šla na Floru.
 Celou historickou část jsme prošli hlavně pomocí nově zavedených QR kódů.
 Šli jsme kolem univerzity, přes Katedrálu sv. Václava (zde jsme dostali nějaké úkoly
ohledně chrámu a taky jsme se byli podívat uvnitř), po mostě přes řeku Moravu a
dále už jen zpět na nádraží.
 Z nádraží nám jel vlak asi v pět hodin
odpoledne a nějak v šest jsme byli zpět
na nádraží v Bohumíně. Ve vlaku byla
sranda (samozřejmě pod kontrolou
učitelů) a také doufám, že už v našem
kupéčku otevřeli odpadkový koš. 
 Celý výlet jsme si všichni náramně užili.
¨

Pavel Záhumenský 8.B
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FLORA OLOMOUC 2019 z pohledu 8.C
Dne 25. 5. se osmé ročníky zúčastnily exkurze do olomoucké Flory. V programu byla
samotná Flora a vycházka po městě, kde jsme měli pár zadaných úkolů a ty jsme úspěšně
splnili. Ve vycházce byla zahrnuta i prohlídka krásné katedrály. Flora byla sama o sobě velmi
krásná a dobře uspořádaná. Skleníky, jako například kaktusový a tropický, nás zaujaly
nejvíce. Kaktusy byly obklopeny květy a některé ovocné stromy svými plody. Opět jsme měli
úkol - pracovní list a udělat ve skupinkách nějaké video o Floře.
Naše skupina se rozhodla i pro rozhovor s místními zástupci dřevařského oboru:

Po kolikáté jste tady na Floře?
- To je dobrá otázka. Dejme tomu, asi po sedmé.

Na co je váš stánek zaměřen?
- Náš stánek je zaměřen na zpracování dřeva. Máme umělecko-řemeslné zpracování dřeva
oboru řezbář. Dále nabízíme obor design interiéru a nábytku a truhlář a truhlářské práce.

A poslední otázka, Líbí se Vám letošní Flora?
- Nesmírně. Mají to tady krásně nazdobené, organizace výborná.

Rusková, Dostálová 8.C
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Rozhovor s výherkyní soutěže
čtenářských karet
Klárkou Skřížalovou ze 7.B.
Kolik jsi odevzdala čtenářských karet? - „Sedm.“
Jaké je být největší čtenář 2. stupně? - „Jako kdybych byla normální člověk.”
Jaký máš nejraději žánr knih? - ,,Romány.”
Máš raději příběhy ze života nebo příběhy, které by se nemohly vyplnit? - „Tak

půl na půl, ale více asi ze života.“

Jaké jsou tvé tři nejoblíbenější knihy, které jsi četla? - „Griša (celá série), Šest

vran a prohnilé město a všechny knížky od Ruty Sepetysové.“

Jak se jmenuje tvůj/tvoje nejoblíbenější spisovatel/spisovatelka? - „Leigh

Bardugo a Ruta Sepetysová.“

Kolik asi přečteš stran za den? - „30 až 40 stran.“
Za koho se nejspíš považuješ: vášnivý čtenář nebo knihomol lačnící po řádcích?
- „Za vášnivého čtenáře.“
Čteš nejraději doma,nebo v knihovně? - „Asi doma.“
Jak nejčastěji trávíš čas? - „Mám různé kroužky, Chodím ven, čtu si, dělám si

úkoly a jsem s mou rodinou.“

Máš ráda spíše matematiku, nebo český jazyk? - „Rozhodně český jazyk.

Rozhodně.“

. . . a při tomto rozhovoru měla Klárka knihu v klíně :-D

Zástupci 7.B
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Znáš české oblíbené destinace?
Mezi oblíbené české destinace patří samozřejmě okolní státy. Když mluvím o okolních
státech, myslím tím hlavně Slovensko. Slovensko je země, se kterou máme společnou
historii. Země, kterou často označujeme jako bratra.
Pokud chceme zjistit průměrnou statistiku oblíbených destinací Čechů, tak se musíme
podívat do tohoto grafu:
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Zřejmě, jak jste si všimli, nejvíce navštěvované je Chorvatsko. Ale pozor, Češi v poslední
době začali více jezdit I na Slovensko. Můžeme to vidět na různých internetových
stránkách. Po 3 letech zvýšili Češi zájem o Slovensko a počet českých návštěvníků vzrostl
o 250 000. Také se začíná zvětšovat zájem o Polsko (Baltské moře). Pro Čechy je zřejmě
v poslední době lepší navštěvovat okolní státy.
A kam se letos chystáte vy?
Našli jste svoji destinaci v grafu?

Za 8.B František Strýček
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Vtipná stránka
„Víš, co je zítra za den?“ ptá se maminka Pepíčka. „No přece 28. října. Den vzniku
samostatného československého státu!“ „Samostatného?“ diví se klučina. „Jak mohl být
československý stát samostatný?”
„Pepíčku, jak je možné, že máš v písemce stejný počet chyb jako tvůj soused?“
„To je, prosím jasné – oba máme stejnou učitelku.“
Učitelka hudebky zrudla: „Pepíčku, autorem české mše vánoční byl Jan Jakub Ryba ne DJ
Fish.“
„Pepíčku, ty jsi zase dělal DÚ s tatínkem, že jo?“ ptá se paní učitelka.
„Kdepak, paní učitelko, včera ho dělal tatínek úplně sám.“
Kakabus je pojizdný záchod!

Paní učitelka na škole v přírodě pomáhá Pepíčkovi s kufrem. „Co to s sebou táhneš? Ty
tam maš snad cihly..“
„Říkala jste, že si s sebou máme vzít nějakou nejoblíbenější věc, aby se nám nestýskalo..
Tak jsem si vzal televizi!“

Zástupci 7.B
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Ohlédnutí za mistrovstvím světa
v hokeji 2019
Stručné informace:
Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2019 proběhlo na Slovensku ve městech Bratislava.
Češi se nacházeli ve skupině B společně s těmito zeměmi: Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Lotyšsko,
Norsko, Rakousko a Itálie.
Češi předvedli na turnaji velmi dobrý výkon, ve skupině podlehli jen Rusku.
Češi se dostali po 6 výhrách ze 7 do čtvrtfinále.

Kdo se dostal do čtvrtfinále?
Ze skupiny B postupují do čtvrtfinále: Rusko, Česká republika, Švédsko a Švýcarsko.
Ze skupiny A postupují do čtvrtfinále: Finsko, Kanada, USA a Německo.

Získá Česká republika vzácný kov?
Ano, tuto otázku si kladlo mnoho lidí…v tuto chvíli to již víme 
Poslední medaile České republiky je bronzová z roku 2011 na Slovensku.

Jak dopadly zápasy České republiky?
Zápas

Skóre

Česká Republika - Švédsko

5:2

Norsko - Česká republika

2:7

Rusko - Česká republika

3:0

Česká republika - Lotyšsko

6:3

Česká republika - Itálie

8:0

Česká republika - Rakousko

8:0

Česká republika - Švýcarsko

5:4

Nakonec jsme si odvezli 4. místo.

Za 8.B František Strýček a Adam Pražák
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TYPICKÉ ŘEČI PŘES PRÁZDNINY
„Jéééééééj, začínají prázdniny!!!“
„Proč je takové horko?”
V autě – „Je tak teplo, že se tu skoro roztopím! Já se tu uvařím normálně!“
„Otravný hmyz!“
„No super! Zase prázdiny a já musím trpět těmi letními alergiemi.“
„Aachh, dala bych si nanuk nebo zmrzku“
„Já se nudím!“
*Mamča: „Dodržuj pitný režim, dceruško!“
*Mamča: „Pomůžeš mi s uklízením!“ „Mami, vždyť jsou prázdniny.“ „Ale mě
to nezajímá!“
*Mamča: „A nezapomeň si dát opalovací krém!“
„A to je už poslední prázdninový den? Už zítra je škola? Neeeee!“

Zástupci 7.B
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