


Na tomto
časopisu

pracovali žáci 
9. ročníku, které
můžete vidět na

následujících
plakátech!



Lenka Bendová
alias Tornado Lou



Tornado Lou

        Na tohoto zločince byl vydán zatykač z důvodu, že  
       ukradla indiánskou dýmku míru. A tím způsobila chaos
       na indiánském území.

        pravé jméno :         Lenka Bendová
       datum narození :         25. 11. 2001
       výška :         162 cm
       barva očí :         modrozelená

       vlastnosti :    veselá, chytrá, nerozhodná
       oblíbené jídlo :    pizza, zmrzlina
       oblíbená barva :    zelená
       koníčky :    knížky, hokej
       oblíbený film :    Harry Potter
       oblíbená hudba :    všechno

 



Adam Cervinka
alias  Pretty Woman



Pretty Woman

        Na tohoto zločince byl vydán zatykač z důvodu, že  
        vraždil v převleku ženy. 

        pravé jméno :        Adam Červinka
       datum narození :        20. 1. 2002
       výška :        175 cm
       barva očí :        zelená

       vlastnosti :       všímavý, ukecaný, nerozhodný
       oblíbené jídlo :       čína 
       oblíbená barva :       černá 
       koníčky :       filmy 
       oblíbený film :       Špion
       oblíbená hudba :       Britney Spears

 



Lukáš Kupka
alias Lucky Luke



Lucky Luke

        Na tohoto zločince byl vydán zatykač z důvodu, že 
        lámal dívčí srdce a vůbec se za to nestyděl.

         pravé jméno :             Lukáš Kupka
        datum narození :             24. 6. 2002
        výška :             166 cm
        barva očí :             modrá

        vlastnosti :                       náladový, nespolehlivý, líný
        oblíbené jídlo :             špagety
        oblíbená barva :              modrá
        koníčky :             sport, hraní PC her
        oblíbený film :             Avengers
        oblíbená hudba :             všechno

 



Natálie Marešová
alias Mama Lou



Mama Lou 

        Na tohoto zločince byl vydán zatykač z důvodu 
        zpronevěření peněz a následného útěku do vysokých    
        hor.     

        pravé jméno :         Natálie Marešová
       datum narození :         22. 7. 2002
       výška :         173 cm
       barva očí :         zelenohnědá

      vlastnosti :         vulgární, náladová, sympatická
     oblíbené jídlo :         zmrzlina
     oblíbená barva :          modrá
     koníčky :         pečení, seriály, horory
     oblíbený film :         Nerve: hra o život
     oblíbená hudba :         všechno

 



Petr Michálek
alias Sundance Kid



Sundance Kid

        Na tohoto zločince byl vydán zatykač z důvodu, že  
        tancoval obnažený tanec deště na veřejnosti a děsil   
        svoje spoluobčany.

         pravé jméno :         Petr Michálek
        datum narození :         13. 4. 2002
        výška :         186 cm
        barva očí :         modrá

        vlastnosti :         opovážlivý, družný, ulejvák
        oblíbené jídlo :         guláš
        oblíbená barva :         černá 
        koníčky :         cvičení, tanec
        oblíbený film :         Twillight saga
        oblíbená hudba :         rap

 



David Šíma
alias Buffalo Bill



Buffalo Bill

       Na tohoto zločince byl vydán zatykač z důvodu, že 
      přepadl koloniál.

        pravé jméno :         David Šíma
       datum narození :         5. 4. 2002
       výška :         191 cm
       barva očí :         hnědá

       vlastnosti :          chytrý, rozumný, spolehlivý
       oblíbené jídlo :         pizza
       oblíbená barva :         černá
       koníčky :         sport, hraní PC her
       oblíbený film :         Slepičí úlet
       oblíbená hudba :      Malá muzika Nauše Pepíka

 



Martin Vlk
alias Butch Cassidy



Butch Cassidy

        Na tohoto zločince byl vydán zatykač z důvodu, 
       přepadení  dostavníku a následný útěk z místa činu.

        pravé jméno :         Martin Vlk
       datum narození :         10. 7. 2001
       výška :         158 cm
       barva očí :         zelenohnědá

       vlastnosti :         líný, nespolehlivý, společenský 
       oblíbené jídlo :         řízek
       oblíbená barva :         modrá
       koníčky :         sledování sportu
       oblíbený film :         Strážci galaxie
       oblíbená hudba :         rock

 



Radek Vlk
alias Gray Wolf



Gray Wolf

        Na tohoto zločince byl vydán zatykač z důvodu, že  
        kradl koně.

         pravé jméno :         Radek Vlk
        datum narození :         27. 6. 2001
        výška :         184 cm
        barva očí :         hnědá

        vlastnosti :         manuálně zručný, nerozhodný 
        oblíbené jídlo :         konina-knedlo-zelo
        oblíbená barva :         modrá 
        koníčky :         počítač, motorka 
        oblíbený film :         Strážci galaxie
        oblíbená hudba :         pop

 



  Zajímavá fakta
 V 60. letech podávali vědci delfínům LSD. Chtěli je naučit

anglicky.

Krávy bučí různými akcenty, podle regionů, v kterých žijí.

Dubstep není dub, který stepuje.

V Rusku se vyráběla vakcína proti homosexualitě.

Pokud máte sestru, pravděpodobně je dívka.

Slepí lidé zažijí při požití LSD obrazové halucinace.

Pokud se vám nedaří usnout, znamená to, že jste vzhůru ve snu
někoho jiného.

Průměrná žena má tendenci plakat 40-66 krát do roka, muž 5-8
krát.

Hříbě není malý hřib.

V Singapuru je nezákonné prodávat žvýkačky.

Mona Lisa nemá obočí.

Pro život je lepší partner, který při popisu budoucnosti používá
slovo "když" a ne slovo "jestli".



Naše sny     
Lenka Bendová
Mým snem je vystudovat medicínu a pak se starat o hokejisty... :-D
a taky bych ráda cestovala... :-) měla žlutý Mini Cooper... <3 
a dům z čokolády... <3

Adam Červinka
Chci bydlet v Chorvatsku a mít velký dům u moře, mít obrovskou loď a mít
dobře placenou práci... :-)

Lukáš Kupka
Chci být policista... :-D chtěl bych mít hezkou dívku a dobrou fyzičku... ;-)
chci mít Fiat Multipla... <3 
a aby mi daly holky ze 7. třídy konečně pokoj... :-P

Natálie Marešová
Chci umět alespoň 5 jazyků... :-P 
a chci studovat managment a marketing... <3
a vlastnit sídlo Playboye... :-D

Petr Michálek
Chci mít porsche, bydlet v Nicově ve vile
a mít doma soukromé staré tanečnice... :-D 
naučit se jezdit na tříkolce a chci vyhrát v Prostřenu se svým "číscejkem"

David Šíma  
Nechci si otevřít bistro "U Dvou přátel" s Martinem... :-( 
Chtěl bych být právník... :-) 
A ze srdce si přeji obnovení izolepového domku na stromě... :-*

Martin Vlk 
Chci se podívat do Springfieldu... :-) mít velký karavan... :-D a chci se
podívat na zápas NHL... <3 a otevřít si bistro "U Dvou přátel" s
Davidem... :-* a chci se stát elektrotechnikem... :-)

Radek Vlk
Chci aby mi jednou stála v garáži nějaká ta dvoukolá mašina... <3 
a chtěl bych být automechanik a otevřít si vlastní autoservis... :-)



Zajímavé mýty
''Albertu Einsteinovi nešla matematika.'' 
Neudělal sice přijímací zkoušky na školu, ale v 
matematice exceloval neustále.

''Člověk se vyvinul z šimpanze.'' 
Šimpanz je pouze náš genetický nejbližší žijící 
příbuzný. Náš společný předek žil před 5-8 miliony 
lety.

''Máme pět smyslů.'' 
No, ve skutečnosti jich máme něco kolem 20 – 
včetně pohybu, rovnováhy, bolesti, hladu či žízně...

''Banány rostou na stromě.''
Samá voda. Nebo samý banán? Banánovník je 
mohutná bylina, která svým vzhledem strom pouze 
připomíná.

''Býci nesnášejí červenou.''
Až na to, že býci jsou ve skutečnosti barvoslepí. 
Reagují pouze na pohyby toreadorova oblečení či na
pohyb ''hadru'' jako na potenciální hrozbu.

''Napoleon Bonaparte byl malý''
Velmi zažitý mýtus. Přitom Napoleon Bonaparte 
svým vzrůstem převyšoval tehdejším výškovým 
průměr Francouzů. Tím padá do kategorie 
''nesmysly'' i tzv. ''napoleonský komplex''.



''Velká čínská zeď je vidět z vesmíru.''
Ano, je velká, ale rozhodně není viditelná z vesmíru.

''Pes se potí sliněním''
Kdepak. Pes reguluje svou tělesnou teplotu funěním.
Potí se tlapkami.

''Tři králové.'' 
Další nesmysl. Bible nespecifikuje, že by ''mudrci z 
Východu'' byli zrovna tři. Také jména Kašpar, 
Melichar a Baltazar jim byla přisouzena mnohem 
později.

''Satan vládne peklu.''
Zajímavá myšlenka, nicméně v bibli ji nenajdeme. 

''Žraloci nedostanou rakovinu.'' 
Ale dostanou. Zejména pak rakovinu kůže.

''Vikingové nosili přilby s rohy.'' 
Ve skutečnosti tuto ''typickou vikingskou přilbu'' 
vytvořil až kostymér Wagnerovi opery v 19. století.

''Nedotýkejte se ptáčat!''
Tvrzení, že dotkne-li se člověk ptáčete, bude pak 
rodičům ''smrdět člověčinou'', a proto ho opustí, je 
rovněž mýtus. Pták má totiž velmi slabý čich a 
''člověčinu'' tudíž necítí.



To nebo to?
Marmeláda nebo džem?                                       Sladké nebo slané?
Martin                    Radek                                       Naty               Lukáš

Lukáš                                                                       Lenka             Radek

Naty                                                                                                Petr

Petr                                                                                                Adam

Adam                                                                                              Martin

Lenka                                                                                              David

David                                                                                             

Čaj nebo káva?                                                     Město nebo vesnice?
Martin       Petr                                                       Naty           Radek       

Naty          Lukáš                                                    Lukáš         Adam

Radek       David                                                    Lenka           Martin

Adam                                                                     Petr               David

Lenka                                                                                                    

Hokej nebo fotbal?                                               Léto nebo zima?
Martin          Naty                                                   Naty           Lenka

Lenka           Lukáš                                                 David         

Radek           David                                                 Radek

                     Petr                                                    Adam

                     Adam                                                 Petr

                                                                                Lukáš

                                                                           Martin

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffotbalsenohraby.eu%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2Ffotbal.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffotbalsenohraby.eu%2F&docid=Yvj5aKrasgSCTM&tbnid=UF61ukirYnHOPM%3A&vet=10ahUKEwirwcK-1ozTAhVMDsAKHYCfBl8QMwguKAAwAA..i&w=600&h=342&safe=strict&bih=397&biw=634&q=fotbal&ved=0ahUKEwirwcK-1ozTAhVMDsAKHYCfBl8QMwguKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.nejlevnejsisport.cz%2Fimages%2Ft_1392298566.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.nejlevnejsisport.cz%2Fjak-vybrat-hokejku-a-118.html&docid=4iO9DL7DCSbpyM&tbnid=Q8zsJNj671CZQM%3A&vet=10ahUKEwje3fyk1ozTAhUnLMAKHc1ODcgQMwguKAAwAA..i&w=549&h=250&safe=strict&bih=397&biw=634&q=hokejka%20a%20puk&ved=0ahUKEwje3fyk1ozTAhUnLMAKHc1ODcgQMwguKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwallpapers-fenix.eu%2Ffull%2F150621%2F011942841.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcz.wallpapers-fenix.eu%2FSammer%2F56%2F77402%2F&docid=JqwpHx3QgIOT4M&tbnid=OP1vhsD_FUWDwM%3A&vet=10ahUKEwj0xMTP1ozTAhVEBMAKHeYDDa4QMwguKAAwAA..i&w=4000&h=3000&safe=strict&bih=397&biw=634&q=l%C3%A9to&ved=0ahUKEwj0xMTP1ozTAhVEBMAKHeYDDa4QMwguKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffiles.viaweb.cz%2Fimage%2F84%2F2015%2Frodina-a-domov%2Fzima%2Fdetail.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kafe.cz%2Frodina-a-domov%2Fjaka-zima-nas-ceka-bude-snih-nebo-blato-34356.aspx&docid=WR0qbGwOMHouBM&tbnid=XVwAaZF2P1TyFM%3A&vet=10ahUKEwjz9oTd1ozTAhXLJsAKHd0eCt4QMwguKAAwAA..i&w=630&h=350&safe=strict&bih=397&biw=634&q=zima&ved=0ahUKEwjz9oTd1ozTAhXLJsAKHd0eCt4QMwguKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Film nebo knížka?                                                 Pes nebo kočka?
Martin        Lenka                                                   Martin      Naty

Radek                                                                       Lenka     Radek

Lukáš                                                                     Lukáš      David

Naty                                                                       Adam

Petr                                                                        Petr

Adam

David

Prostřeno nebo Výměna manželek?       Cestovat do minulosti nebo budoucnosti?
Petr                        Naty                                               Petr            Radek   

Lenka                    Adam                                                David                   Lenka          

Martin                   Radek                                             Martin         Adam

David                    Lukáš                                               Naty                     Lukáš

Ovoce nebo zelenina?                                            Uhořet nebo se utopit?
Radek          Adam                                                    Lukáš                Lenka

Naty            Lukáš                                                    Petr                    David

Lenka                                                                                                  Martin

Petr                                                                                                      Naty

David                                                                                                   Radek

Martin                                                                                                  Adam

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi6jcKZ2YzTAhVDOBQKHdy_AcYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.blesk.cz%2Fclanek%2Fradce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl%2F414930%2Fpes-nebo-kocka-4-rady-jak-je-naucit-zit-spolu.html&psig=AFQjCNFDbjabUg4jv0CMUShDwkt-88hdXw&ust=1491460404679602


Když dostaneš 4- z milosti.   

    

Ten moment, když ve třídě někdo otevře balík 
chipsů. 

Ten pocit, když učitel zkouší u 
tabule někoho jiného než tebe.

Ten zoufalý moment, když dostaneš 
záchvat smíchu o hodině.



 

Když učitel opravuje písemky, hned po testu.

Ten pocit, když ti uteče známka o půl 
bodu.

Naše třída na rozlučáku.

Ten pocit, když si nevíš rady s domácím 
úkolem.



Bludiště
Pomoz Vejrovi k Whiskas!



Bludiště - řešení
Pomoz Vejrovi k Whiskas!



+ +         = 15,3

+         - = 8,9

Počty

  -         -        = 5,428

= ?

= ?



Počty - výsledky

= - 3, 528

= 7



V.I.P. rozhovor s Milanem

  1) Co jste si o nás myslel a jaké jste měl pocity, když jste zjistil že budete náš třídní?
  Že bychom mohli ušetřit jednu místnost. Vzhledem k vašemu počtu mohla výuka probíhat např. ve výtahu ...

  2) Kam si myslíte, že to dotáhneme?

  Přiznávám, že z toho mám velké obavy. Protože jste příliš slušní a hodní, tak to budete mít v životě hodně     
  těžké. Např. šance uplatnit se v politice vidím jako nulové ...

  3) Co je na naší třídě zajímavé?
  U všech (!) žáků třídy slušnost, ochota, příjemné chování a vystupování, vzájemný respekt. 
  A co je na tom zajímavého ? Skutečnost, že v rámci celé školy je to jev zcela unikátní a výjimečný. Bohužel ...

  4) Budeme vám chybět?
  Myslím, že jsem odpověděl v otázce č.3. 

  5) Jaký nejlepší zážitek jste s námi zažil?
 

                       
  Hezkých zážitků bylo samozřejmě spoustu … přesto nemohu zapomenout na sympatický dárek a s ním         
  spojené společné foto ve sborovně, dále proslulá koláž, která se stala výzdobou 9. třídy… a tuším, že pár   
  hezkých společných zážitků nás ještě čeká ….

  6) Kdybyste měl možnost zvolit si jiné povolání, jaké byste si vybral?
  Degustátor v plzeňském pivovaru.

  7) Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře?
  Živý kocour (Vejr) a uzený vepř.

  8) Máte raději Vejra nebo nás?
  Nemohu to napsat, Vejr by si to mohl přečíst a urazil by se … :-)

  9) Jaký máte názor na ostatní školní předměty?
  Matematika ……….. dlouho nic ……… pak fyzika ………… pak zase dlouho nic …… a pak nějaké      
  bezvýznamné předměty, které může učit kdekdo … :-)

  10) Máte raději králíky v králíkárně nebo na talíři?
  Nemohu posoudit, králíka v králíkárně jsem ještě neochutnal ...



Takoví jsme byli.

Takoví jsme teď.


