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Barevný den 

Pondělí 18. září prožila naše škola trošku netradičně. Vypukl totiž tradiční Barevný den, letos 

zaměřený na Evropu. Každé třídě byl přidělen jeden evropský stát, který měla reprezentovat. 

Žáci se oblékli do barev svého státu a na památku se spolu s třídním vyučujícím a vyrobenou 

vlajkou vyfotili. Pak již nic nebránilo přesunutí na sousedící hřiště Sokola, kde již na ně čekali 

spolužáci z 8. ročníků s připravenými sportovními soutěžemi.  

Deváťáci prováděli ostatní třídy po stanovištích. Vedle toho měli na starosti také zapisování 

výsledků žáků, kteří proti sobě soupeřili, a to dokonce velmi bravurně. Na většině účastnících 

bylo vidět, že je Barevný den velmi baví a užívají si ho opravdu naplno. Našli se ale také 

obličeje znuděných dětí, kterých bylo ovšem opravdu málo. Z každé třídy byli nakonec 

vyhlášeni tři nejlepší sportovci z řad dívek i chlapců, kteří byli oceněni sladkými odměnami. 

I když nám ke konci programu nepřálo počasí, myslím, že jsme Barevný den zvládli skvěle a 

žáci si ho skvěle užili. 

Luboš Michovský, 9. A 
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A jak se Barevný den líbil těm, kteří nesoutěžili, ale starali se o své mladší spolužáky? 

Mně se Barevný den líbil (až na počasí). Bavilo mě vodit přidělenou třídu a povídat si s malými 

dětmi. Měla jsem 3. A a bylo jich jenom 11, takže to bylo fajn. Příště bych ale asi změnila 

disciplíny, protože těm malým to moc nešlo. Bylo by dobré, kdyby se to rozdělilo na první a 

druhý stupeň. Jinak se mi to líbilo. Bylo to lepší, než kdybych ty disciplíny plnila sama.  

Lucie Bakalářová, 9. A 

Podle mě byl Barevný den povedený, ale pro mě osobně moc ne. Měl jsem na starosti třídu 7. A, 

která zlobila a moc nás neposlouchala. Všichni byli strašně znudění a nic nedělali. Lemry :DD! 

Ale já jsem si den užil. 

Dan Žák, 9. A 

Začátek dne byl dobrý, ale pak začalo pršet a vy jste nás tam nechali zmoknout. Jelikož jste 

neměli žádný náhradní program nebo suchou variantu ve škole, tak si myslím, že tento projekt 

nebyl moc propracovaný. Škola asi nepočítala s tím, že by mohlo být ošklivé počasí. Někteří 

žáci jsou i teď nemocní. Ano, měli se tepleji obléknout, nebo si vzít deštník, ale škola by měla 

počítat i s deštěm. Nato, že jsme měli žáky 4. třídy, tak děti mluvily celkem sprostě a byly drzé. 

A aby to nebyla jen kritika, tak musím říct, že jsme se určitě hodně nasmáli a své účasti nelituji. 

Nela Doróková, 9. A 

Barevný den se mi líbil. Měli jsme s Lubošem a Eliškou 1. třídu. Byli moc hodní. Stanoviště byla 

taky dobrá. Jenom nevyšlo počasí, byla zima a pršelo. Prvňáčci byli moc šikovní. Vše jim šlo. 

Nakonec jsme vyhodnotili nejlepší holky a kluky. A pak šli domů. Příští rok už tady nebudu, 

ale přála bych vám lepší počasí.   

Tereza Najmanová, 9. A 

Barevný den se mi hodně líbil, bavilo mě starat se o malé děti a vodit je po stanovištích. Škoda, 

že začalo pršet, ale i tak jsem si to užila. Barevný den je dobrá akce školy a jsem ráda, že už se 

několik let opakuje. 

Linda Zýbová, 9. B 

Tento den byl pro mě asi jeden z nejlepší Barevných dnů, co jsme měli. Byla jsme ve skupině 

s Bakalářovou a Špičkou. Všichni jsme se zapojili a sami si průběh dne organizovali. Děti se 

moc snažily a poslouchaly nás. Paní učitelka jen sledovala, kam právě jdeme, a šla za námi. Na 

konci tohoto dne nám třídní učitelka 3. A dala za odměnu čokoládu. 

Lucie Flídrová, 9. A 
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Rozhovor s … 
tentokrát s Marií Brdovou, učitelkou, která se na naší škole 
objevuje od letošního září. 

Odkud jste k nám přišla? 
Ze základní školy Ing. Miroslava Plesingera-Božinova 
v Neratovicích. 
 
Jak se Vám na naší škole líbí? 
Začínám se rozhlížet, zvykat si a myslím, že se mi tady líbí. 
K této škole mám i citový vztah – můj otec, strýcové a tety zde 
byli žáky. 
 
Které předměty učíte a který předmět učíte nejraději? 
Učím tělocvik, občansku a děják, vyhrává tělocvik. 
 
Které předměty jste měla ráda jako dítě školou povinné? 
Jako dítě školou povinné – tělocvik a český jazyk. Tyto předměty jsem později i vystudovala. 
 
Jaké jsou Vaše koníčky, záliby? 
Sport – turistika i vysokohorská, jízda na kole, cestování – doma i v zahraničí. 
 
Pokud byste měla možnost navštívit nějakou zemi nebo místo, které by to bylo a proč? 
Itálii – krajinu kolem Lago di Garda. 
 
Máte nějaké životní motto? 
Tělesně zdatný jedinec vydrží. 
Nedat se ranám osudu. 
Děkujeme za odpovědi 

Úspěch našich žáků 

V minulém školním roce byla vyhlášena Středočeským krajem Umělecká soutěž, které se 

zúčastnila také naše škola. Jaké bylo překvapení, když na začátku září přišla pozvánka na 

slavnostní vyhlašování výsledků pro Pavla Lejčka a Tomáše Svojše ze 6. A. Oba se v doprovodu 

pana učitele Bendy vydali 15. září do Kutné Hory, kde se zmiňovaný ceremoniál konal. 

Cesta to určitě marná nebyla, neboť ve své kategorii obsadil Pavel Lejčko 3. místo a Tomáš Svojš 

skončil na 2. místě. Oba dostali kromě diplomu také věcné odměny a jistě si zaslouží uznání nás 

všech. A čím vlastně nadchli porotu? To můžete posoudit sami, neboť vám přinášíme jejich 

soutěžní básně. 

 

Pavel Lejčko 

Óda na střední Čechy 
 

Středočeský kraj, 

to je krásy ráj, 

tam to roste zelení 

a lidem se tu nelení. 

Vzduch je tu tak krásně čistý, 

že svou budoucností jsem si jistý. 

Je tady tak krásná příroda, 

Že by to mohla být chlouba národa. 

Je tu přenádherná nálada 

a zpívá se tu nekonečná balada. 

Zpívá se v ní o přenádherném kvítí 

a jak rádo na ně slunce svítí. 
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Tomáš Svojš 

Dvě kapky vody 
 

Bim bim bam, 

Pim je stejný jako Pam. 

Bam bam bim, 

Pam je stejný jako Pim.

 

 

 

Ať se díváš, odkud chceš,  

Žádný rozdíl nenajdeš. 

Mají stejné oči, uši, tlapky, 

Vypadají jako dvě vodní kapky. 

 

Celodenní výlet do Liberce 

Na čtvrtek 6. října paní učitelky Jana Hartlová a Jiřina Urbanová naplánovaly osmým třídám 

celodenní výlet do Liberce. V Liberci jsme měli navštívit zoologickou zahradu a populární IQ 

park. Všechny tři osmičky doplněné některými deváťáky za případné nezájemce už stály 

připravené v půl osmé ráno před školou.  

Dychtiví nových poznatků jsme rychle nastoupili do přistaveného autobusu, kde si každý 

sednul podle libosti. Vyhlídkami na dlouhou cestu jsme nabyli dvakrát nadšeni, ale díky 

pohodlným sedačkám a přítomnosti kamarádů, se kterými bylo pořád co povídat, nám cesta 

utekla jako voda.  

V Liberci nás zastihla smůla, nebo možná řidičova nepřipravenost. Přestože vše bylo časově 

dobře naplánované, tak nám cesta trvala bezmála hodinu, což nám zkrátilo dobu možnou 

strávit v IQ parku. Ačkoliv je v liberecké zoo hodně zajímavých zvířat, největší zájem sklidili 

světově známí bílí tygři. Tyto šelmy nás fascinovaly především svou neobvyklou barvou a 

majestátností. U dalších zvířat jsme se neubránili srovnání s pražskou zoo, ale i tak měla ta 

liberecká něco do sebe. 

Asi tak po dvou hodinách strávených mezi ohradami s exotickými zvířaty jsme vyrazili do IQ 

parku. Tam, jak už bylo zmíněno, jsme měli zkrácený čas, ale to nám nezabránilo si to tam 

pořádně užít. Běhali jsme z patra do patra, abychom si vyzkoušeli co nejvíce věcí a pokusů. 

Poštěstilo se nám např. stát uvnitř bubliny nebo vyzkoušet si fakírovo lože. Bohužel ta ztracená 

hodina byla opravdu znát, takže jsme se divili, že už se musíme vydat zpět k autobusu.  

Cesta domů byla naplněna vyprávěním nových zážitků, se kterými se chtěl každý pochlubit.      

V Kralupech všichni vystoupili zdrávi a živi a určitě byli rádi, že jsme se cestou domů neztratili 

jako při cestě do Liberce. 

Šimková, Šnoblová, Malíková z 8. C 

110 let školy – přání 
k narozeninám 

Všichni jste jistě zaznamenali, že Komenda 

oslavila 15. října 110. výročí. Co by to ale 

bylo za narozeniny, kdybychom té naší 

škole něco nepopřáli. Gratulace si vzali na 

starosti žáci devátých tříd. 
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„Komendě přeju všechno nejlepší, hodně žáků a hodně šikovných a hodných učitelů.“ 

Tereza Soukupová, 9. B 

„Naší škole bych popřála dobré učitele, hodně zlobivých dětí jako jsme my 9. B, a aby byla pořád krásná 

jako teď.“ 

Eliška Zahrádková, 9. B 

„Přeju, aby škola vydržela všechny přírodní katastrofy, bylo tu více dětí a učitelů a také hodně peněz na 

vybavení.“ 

Eliška Micková, 9. B 

„Milá školo, vše nej, měj se dobře, měj dobré učitele a ať ti vydrží nový kabát.“ 

David Gembitcki, 9. B 

„Naší škole přeju to, aby byla hodnější a povolila se sluchátka . Aby ještě dlouho stála a chodilo sem víc 

a víc dětí.“ 

Anna Plicková, 9. A 

„Do budoucna škole přeju, aby jí konečně vymalovali zdi, úspěchy v soutěžích, opravené dívčí záchody 

(jsou příšerný), aby na nás myslela v dobrém a našla si chlapa   .“ 

Kateřina Staňková, 9. A 

„Této škole bych přál samé hodné žáky a učitele, novou omítku, okna a dveře 

do učeben. Také by to chtělo nové učebnice, lepší pomůcky, nové lavice a 

židle.“ 

Michal Penc a Adam Michálek, 9. A 

 

Komenda talent – Luboš Michovský 

Luboše Michovského z deváté třídy nepřehlédnete. Pro někoho je to jen „ten vysoký kluk 

s yoyem“, pro někoho spolužák, mladý 

fotbalista nebo dobrý kamarád. Luboš je 

ale navíc také chovatel papoušků. A právě 

kolem těchto exotických opeřenců se točil 

náš rozhovor.  

 Jak ses vůbec dostal k chovu 

papoušků? 

Papoušky chovám od 7 let. Chodil jsem na 

výstavy drobného zvířectva a sám jsem toužil 

po chovu velkých papoušků. 

 Kolik papoušků doma máš a 

jakého si nejvíc ceníš? 

Papoušků mám asi 60, nejvíc si cením 

papouška jménem Žako. 

 Kde papoušky chováš? 

Doma máme jen jednoho papouška, ostatní 

chováme ve venkovních voliérách. 
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 Dáváš jim jména? 

Ne, tak to ne, pamatovat si tolik jmen by byla asi velká zábava. Pojmenovaní jsou jen tři. 

 Chodíš s nimi na soutěže či výstavy a vyhrál jsi už i nějakou cenu? 

Určitě, jak je možné vystavovat někde exotické ptactvo, tak se samozřejmě účastním. A nějaké ceny by se 

ve vitríně také našly. 

 Máš čas i na jiné koníčky?  

Ano, chov papoušků není zas tak namáhavý.  I když to člověk chce dělat poctivě, tak to není nijak časově 

náročné. A jiných koníčků stíhám dost, třeba fotbal nebo yoyo. 

Za čtenáře se ptala: Nela Doróková, 9. A 

Na skok 

A je tu zpět vaše oblíbená rubrika Na skok. Nyní jsme se rozhodli společně s vámi zavzpomínat 

na léto, a tak jsme se žáků na prvním i druhém stupni ptali na jejich prázdninové zážitky. 

 Jaký byl váš nejlepší zážitek o prázdninách? 

Prázdniny v Itálii. Anežka Nováková, 1. A 

Jet na tobogánu v aquaparku. Adam Žebrák, 1. A  

Když jsme měli jet do Chorvatska, babička s dědou nám řekli, že se 

nikam nejede, a my jsme se se ségrou na to nachytaly. Ale nakonec 

jsme tam jeli na 12 dní. Kateřina Augustová, 3. A 

Líbilo se mi psát o koních. Eliška Vorlíčková, 4. B 

Když se mi narodila sestřenice. Marie Měkotová, 5. A 

Jezdit na koni. Marie Smerdelová, 7. A 

Rybaření. Jaroslav Vrána, 9. B  

Kempování. Paní učitelka Mlsová 

Vtipy... Zaměřeno na blondýnky 
 

Jde takhle večer blondýna po chodníku a na 

lampě uvidí inzerát: 

"Prodáme byt 3+1, prosíme 

zájemce, aby jen zaklepali." 

Najednou jde okolo 

policajt a ptá se blondýnky 

klepající na lampu. 

"Copak to děláte?" 

Blondýnka: „Ále, visí tu inzerát a tak 

zkouším, jestli mi otevřou.“ 

Policajt se podívá nahoru na lampu a říká: 

"Ale svítěj, takže by měli být doma." 

Stojí dvě blondýnky na peronu a jedna se ptá: 

„Pane výpravčí, doveze mě tenhle vlak do 

Prahy?” 

„Ne,” zklame ji výpravčí. „Ten vás tam 

rozhodně nedoveze.” 

Zezadu se vynoří druhá blondýnka: „A mě?” 

 

Blondýnka je v muzeu a rozhlíží se kolem 

sebe, až narazí do stolku s vázou. Váza 

spadne ze stolu a rozbije se na kusy. Hned je 

na místě rozzuřený hlídač a řve na ni: 

"Ženská jedna nešťastná, ta váza byla z 15. 

století!" Blondýnka se chytne za srdce a 

oddychne si: "Uf, já se bála, že byla nová!"
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Z jiného úhlu pohledu 

Oblíbená rubrika je zpátky. Jako každý rok je i letos pro učitele připravena várka otázek, díky 

nimž můžete své pedagogy poznat o něco více. V tomto čísle se vám představí Jana Pojarová, 

Pavla Votavová, Barbora Černá, Věra Vogeltanzová a Jiří Vlk. 

             

 Které roční období máte nejraději a proč? 

J. Pojarová: Všechna, pokud je mohu prožívat v přírodě.  

P. Votavová: Nejraději mám zimu, protože se blíží Vánoce. 

B. Černá: Na každém ročním období si najdu něco pozitivního. Jaro mě nabíjí energií, v létě slavím 

narozeniny a navíc jsou prázdniny, podzim působí skvěle melancholicky a v zimě jsou Vánoce.  

V. Vogeltanzová: Mám ráda všechna roční období, ale nejvíce zimu, pak jaro, podzim a léto. Prostě jsem 

ráda na světě. 

J. Vlk: Léto, protože se nemusím oblékat, mám rád vodu a vodní sporty. Vše je příjemnější, až na ten 

nepříjemný hmyz. 

 Co byste dělali, kdybyste neučili? 

J. Pojarová: Průvodkyni turistů. 

P. Votavová: Původně jsem se chtěla věnovat mezinárodním vztahům. Takže dnes bych pracovala jako 

velvyslankyně v nějaké evropské zemi. 

B. Černá: Žurnalistku. Zaměřila bych se buď na bulvár, nebo na life-style. 

V. Vogeltanzová: Jako malá jsem chtěla být úřednicí. Později mi bylo jasné, že vystuduji VUT – 

stavební v Brně jako rodinnou tradici. V okamžiku rozhodování se ale mí kamarádi přihlásili na tělocvik – 

PF. Tak jsem šla s nimi. 

J. Vlk: Chtěl bych být bohatým důchodcem a od jara do podzimu se válet v teplíčku u moře. 

 Můžete strávit jeden den se svojí oblíbenou hvězdou. Kdo by to byl a jak by váš 

vysněný den probíhal? 

J. Pojarová: Pokud se hvězdou dá nazvat nějaký špičkový odborník ve svém oboru, tak s ním – 

poslouchala bych a poslouchala. 

P. Votavová: Popravdě si teď nemůžu vzpomenout na žádnou oblíbenou hvězdu. Ale můj vysněný den 

by byl každý, kdy bych mohla dělat jen to, co bych chtěla. A ne musela. 

B. Černá: A jéje - mé oblíbené téma. Má cenu se vůbec rozepisovat? :) Těch hvězd je tolik… ale 

momentálním favoritem číslo jedna je Daniel Radcliffe – hlavně, když má to strniště :) A jak by vypadal 

vysněný den? Společná snídaně, procházka po Londýně, piknik v parku a nějaké ty čáry máry… 

V. Vogeltanzová: V mládí jsem velmi obdivovala norskou krasobruslařku Sonju Henie a to bych s ní asi 

jen bruslila a bruslila. 

J. Vlk: Celý život jsem uznával francouzského herce J. P. Belmonda. Kdyby to bylo možné, tak bych rád 

strávil čas na jeho sídle a aby mi pak ukázal noční Paříž. 
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 Žáci dnes vyvádějí pěkné neplechy a mnohdy si vykoledují poznámku či kázeňský 

postih. Na jaký průšvih ze školních let si vzpomenete vy? 

J. Pojarová: V devítce jsem si odemkla školu svým klíčem od domu – náhodou pasoval. Ale zase jsem za 

sebou spořádaně zamkla. 

P. Votavová: Na gymnáziu jsme s  Bárou Černou měly absolvovat exkurzi v rámci hodin českého jazyka. 

Do Prahy jsme se měly přepravit rychlíkem, který však byl přeplněný. Chtěly jsme přestoupit do jiného 

vagónu, ale nenapadlo nás nic lepšího než vystoupit a přeběhnout po nástupišti. Vlak se mezitím rozjel. 

Celá třída včetně paní profesorky odjížděla do Prahy bez nás. Pohotově jsme paní profesorce zavolaly, aby 

na nás v Praze na nádraží počkali, a tak jsme za nimi jely hned dalším vlakem. 

B. Černá: Kromě vlakové příhody s Pavlou Votavovou jsem byla vždy vzorná a nenápadná žákyně. Jen 

kdysi ve druhé třídě jsem dostala od paní učitelky z nějakého cvičení černý puntík. Jelikož jsem na 

podobná ohodnocení nebyla zvyklá a bála se reakce rodičů, vytvořila jsem z černého puntíku kytičku a 

radovala se, jak jsem všechny přechytračila. Bohužel jsem záhy zjistila, že podvádět se vážně nevyplácí. 

V. Vogeltanzová: Já jsem byla asi moc hodná holka se spoustou nápadů, ale vždy mi vše procházelo, 

protože jsem měla stále samé jedničky a k dospělým jsem se chovala zdvořile. Moje nejlepší poznámka 

v ŽK: „Honí myši po třídě!“ 

J. Vlk: Byla to jiná doba, dělali jsme normální klukoviny, ale v podstatě se mi to nevymykalo z rukou. 

Dělal jsem závodně sport (hokej). 

 Každého občas přepadnou chmury, jaký máte recept na špatnou náladu? 

J. Pojarová: Práci. 

P. Votavová: Uvařit nebo upéct něco dobrého. Většinou to pak nejím, ale pomůže mi to odreagovat se. 

B. Černá: Zumba, čokoláda, dobrý film, rocková hudba puštěná na maximum. 

V. Vogeltanzová: Co je to chmura, špatná nálada, deprese? Nevím, neznám. 

J. Vlk: Mě přepadají dost často, život je jako houpačka. Snažím se „nebrečet“ a prostě žít dál. 

 Kterou zemi byste chtěli navštívit a proč? 

J. Pojarová: Nějakou liduprázdnou. 

P. Votavová: Celou Skandinávii, protože mám slabost pro monarchie. 

B. Černá: Ráda bych se vrátila do Rakouska, chci se podívat do Anglie, konkrétně do Londýna – miluju 

jeho unikátní atmosféru. 

V. Vogeltanzová: V zimě švýcarské Alpy a Aspen v USA (tam jsem ještě nebyla) a v létě severské země 

– Norsko, Švédsko, Dánsko – je tam nádherná a opečovávaná příroda. 

J. Vlk: Chtěl bych projet úplně celou Francii, byl jsem tam, je to moc krásná a bohatá země, ale času je 

vždycky málo. Francouzi jsou velmi příjemní a pohostinní lidé. 

 Prozraďte nám svůj oblíbený citát či přísloví. 

J. Pojarová: V boji proti zlu proher nelituj. 

P. Votavová: Nikdy neříkej nikdy. A pořád mě překvapuje, že stále platí. 

B. Černá: 1) Vzorec na život z taháku nevyčteš. 

2) Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.  

3) Hlavně se z toho... 

V. Vogeltanzová: 1) Nejhorší je setkání s blbcem. 

2) Važ si zdraví, vzdělání, rodiny, přátel a hlavně sebe sama. 

J. Vlk: Člověk by si měl vždycky zachovat „rovnou páteř“. Někdy je to prostě těžké, ale pokaždé se na 

sebe můžete podívat s klidem do zrcadla. 
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Vaše stránka 

Tato stránka je opravdu jen vaše! Chcete se pochlubit svými literárními díly či výtvarnými 

počiny? Chcete něco vzkázat prostřednictvím časopisu svým spolužákům, kamarádům, 

učitelům? Žádný problém! Stačí vše předat paní učitelce B. Černé, ať už osobně, nebo poslat na 

e-mail.  

V dnešním čísle se s vámi podělíme o básničku, kterou napsal Petr Bada ze 7. B. Báseň byla 

určena pro literární soutěž vyhlašovanou DDM Kralupy ke 110. výroční naší školy. Obrázek 

Jana Amose Komenského dodal Tomáš Holakovský z 6. A. Za Vaše příspěvky děkujeme! 

Škola 
Petr Bada  

 

Nešlo mi moc na rozum, 

jaký škola dává um. 

Nevím, kde mi hlava stojí,  

denně se o známky bojím. 

 

Pak mi ale řekl děda:  

„Péťo, chlap se nikdy nedá. 

Snaž se všemu rozumět,  

ať v životě nemáš pět. 

 

Zkušenost měj bohatou, 

nenadřeš se s lopatou. 

Žij se všemi lidmi mírem, 

staň se velkým inženýrem.“ 

 

Dost o tom tak přemýšlím, 

jedno ale dnes už vím. 

Ať je to tak, nebo tak, 

jen škola řekne, co a jak. 

 

 

Tomáš Holakovský, 6. A 

Mikulášská diskotéka 

I letos se na škole uskuteční Mikulášská diskotéka s možností přespání 

ve škole pro žáky 7. až 9. ročníků. 

Kdy?  9. prosince 2011 

Začátek: 18.30 hodin 

Souhlasy rodičů si vyzvedněte u paní učitelky Ivany Šulové nebo  

Petry Školníkové (kabinet Př a Fy ve 2. patře)  
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Koumák Amos 

Nejsložitější mozek ze všech plazů mají krokodýli. 

 

První veřejné vysílání Československé televize proběhlo 

1. května 1953. První přímý přenos se uskutečnil roku 1955 a 

jednalo se o hokejový zápas. 

 

Rostou zuby moudrosti jen moudrým lidem? Určitě ne, 

předpokládá se, že název zubu moudrosti pramení 

pouze z toho, že se objevují mnohem později než 

všechny ostatní zuby. Se stejným pojmenováním se 

setkáváme i v jiných jazycích - anglicky: wisdom teeth, 

německy: Weisheitszahn, holansky: verstandskies, 

francouzsky: dents de sagesse. 

 

Nejstarší muzeum v Čechách nevzniklo v Praze, ale v Opavě. Jeho historie sahá do roku 1814. Počátky 

Národní muzea v Praze připadají na rok 1818. 

 

Největší karamelový bonbón na světě byl vyroben v roce 1997 v 

Norsku a vážil neuvěřitelné 1,6 tuny.  

 

Nejhlubším jezerem na světě je Bajkal na Sibiři. Je hluboké 1 680 metrů. 

Jezero zabírá plochu 31 500 čtverečních kilometrů, tedy skoro polovinu 

České republiky. 

 

Nejhranější vánoční písní není ani tradiční koleda Tichá noc, ani Jingle bells. Přední pozici prý 

zaujímá song Last Christmas od Wham. Tato píseň je mnohem starší než vy, neboť spatřila 

světlo světa už v roce 1984. Ale je pořád dobrá :) 

 

Nejstarší metro na světě bylo vybudováno v Londýně. 10. ledna 1863 zprovozněn první sedmikilometrový 

úsek metra (The Tube) mezi Bishops Road (dnes nádraží Paddington) a Farringdon Street. Nejvetší počet 

stanic má v současné době New York. Má celkem 469 stanic (z nich 277 v podzemí) na 22 trasách a síť 

383 kilometrů tratí. 

 

Vánoční koncert 

Vánoční koncert žáků školy se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2011  

v malém sále KD Vltava od 16.30 hodin.  

 

Těšíme se na setkání s vámi! 
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Z  V  A Y A P O V  O Z  P K 

N N T E N E K  Ž Á A R P 

O A P C D I Š D T Ž O A 

K  D E I R T U R I M J L 

U E R Č E CH O V  O N A I 

R S  B A A N O C A Ú M C 

K  O K  R A T O CH V  Í L E 

A Č M D S  O U D R U H E 

T J I A K  Á  Ž A R D Á N 

N Ý C H N B A S  T A R D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmisměrka 

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když 

si člověk (viz tajenku) 

 

Použité výrazy: 

Andrea, bastard, brepta, dračice, kratochvíle, 

major, nádraží, okurka, ouško, palice, 

patrona, pomoc, povoz, Roman, sedan, 

soudruh, záducha, život 

 

Vyluštěnou osmisměrku odevzdávejte se 

svým jménem a třídou do krabice před 

kanceláří školy do 9. 12. 2011. 


