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Važení čtenaři/čtenářky !

Právě jste obolratili nás iškolni knihor,nu/ i sebe Nevěříte ?
Po přečteni prrmíh<l číslanašelro superčasopistr si řeknete:ten ažádný jiný !

Rádi bychonl vás přesvědčili, že jste neprohloupili Rozhodli jsnre se předstar.it vánr novinky, které najdete v regálech školní
knihowy, nabiclnout r,árn taháky pro relbráty (ohromte své učitele jinak než hnrtlou silou a vulgárností), doponrčit, co je právě
,,in" a co st<>ji za přečterrí, pobavit vás nejrůzně.lšinri hádankami, křížovkarrri či zalímavostrni (od všeho trochu) Chceme vánl dát
lnožnost vyhrát v kvízech a v neposlední řadě i ve lll, ročrríku soutěže o Řád zlatého čterráře.
Nezapomeneme ani na aktuální rrovinky z naší školy ( proč je vlastrrě slovo drb nespisormé ?), ankety a představení vašich

učitelů ntalinko jinak, než je znáte.
Nebojíme se vašiclt připonlínek, seut s nimi ! Vyřídíme vaše přání k narozeninánr či svátkůnr nebo vzkazy vašim (tajným ?)

láskám. Vitárne každého, kdo přijde s dobqýrn nápadem.
Ale už dost teorie, držte si klobouky. jdenre na to I

Nedaří se vú.m létat s rogallem ?
Yzneste se na křídlech našeho časopisu ! !
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Vyhlašujeme III.ročník soutěže

o

ŘÁD ZLATÉHO ČIPNÁRE
o věcné ceny

Opět v kategodích :

- qfrvarné ,. natémaMá oblíbená pohádka (určeno zejména pro mladší ročníky)
- literární : samostatné literární pokusy (pohádky, básničky, povídky)
- znalostí : všestranný přehled v oblasti literatury

První dvě kategorie mohou adevzdávat své přispěvky v žákovské knihovně nebo osobně
p.uč. Fišerové, třeti kategorie bude probihat na stránkách našeho časopisu a správné odpovědi
odevzdáte až po skončení celé soutěže.

Letos bude knihovna otevřena : v pondělí 9.45 - 10.00 hod.
ve středu l3,30 - l5,00 hod.

1, misto v kategorii literárni ve II.ročniku soutěže O řád zlatého čtenáře získala Michaela l{eclová
ze 4.D za pohádku

JAK PRA
Byla jednou jedna mladá ovečka Julča a ta se poohlížela po nějakém beránkovi.Když jeden den

šla za berankem Toníkem,Toník už měl doma jinou ovečku, kíerá se jmenovala Pusinka. Pusinka

byla pěkná ovečka, každý den se totiž vyšňořila, namalovala si oči, rty a dala si mašle na natoČené

kudrlinky.
Když šla lulčazaberárrkem Kotrlou, ten už měl doma ovečku Kudrlinku. A když šla ťeti den

za beránkem kudrnou, tak ten měl doma ovečku Máňu.
Ovečka Julča z toho byla celá smutná a pořádjenom brečela a brečela. Jednoho dne za ní přišel

beránek Honzik a povídá : ,,Julčo, proč jsi tak smutná ?" A ovečka Julča si jen tak pro sebe zamumlá

,,Na Honzíka bych málem zapomněla."
A pak říká :"Viš, když mě nikdo nechce."A beránek Honzik se začervenal a povídá . 'KďyŽ já

bych tě bocela chtěl,ale to záleil jenna tobě." A ovečka Julča na t0 :"No, kdyby to bylo na mně, tak
já bych si tě klidně vzala au oltáře bych slíbila, že tě budu milovat ž do nejdelší smrti,"- 

Neuplynuly ani tň dny a byla velikánská, převelikánská svatba. Všichni tancovali, pili, co dalo,

a hlavně se to všern libilo.
Ajestli ovečka Julča s berránkem Honzikem neumřeli" tak spolu žiji až dodnes.

ž7, 
" 
álry ž,láJlí J 6cfl/./ry

/a}lók ni veleaót
Doslova bombou knihovnické sezóny se stala LENKÁ LANQZOVÁ (31).

Ve 13 letech jí soudobá dívčí literatura připadala nudná, a p_roto se sama pokusila psát. Dnes je

autorkou dívčich románů, které si na nic nehrají ajsou zcela současné. Snad proto vzniká najejí knihy
pravidelně pořadnik, PřijdeteJi k nám včas či ve správnou dobu, můžete i vy zkusit začist se do přiběhŮ

uaSi"h *rt"*íků - hotek i kluků, kteří mají problémy s láskou, se školou, s rodiči.

L.Lanczovápracuje jako vedoucí Městskó knihovny v jihočes§ých Slavonicích a nadále tvoří sPÍŠ

pro radost a,,pro takové 
"nurt., 

jakéjsem zažila letos o dovolené najedné španělské plaži, Vedle nás se oPa-

iovaly tři div§ ze Z|inaačetly sirnoji tnlhu. A najednou , trochu jako v Jiříkově vidění, poslouchám,

jak jódna z nióh říká: Ta Lanczová je ale dobrá. To mě vskutku velice potěšilo."

U nas najdete:

Hvězda naděje
I(rálovstvi za botu
Podej mi ruku, Radko
znamení bliženců
Panna nebo Blíženec
Zadáno pro blížence

,,Š";ako Šarlota
Schody do nebe
Lucky Luk (L.,2,)
Blbej for
Tajná laska
Mokrá louka



Ti, kleří potřebují materiál na referát nebo odpověď na všetečné otazky učitelů, objeví možná řešení
problémů v naší knihovrrě - v řadě noyých encyklopedií a publikací nizných oboni (přírodopis, zeměpis,
dějepis, literatura).

Pro zájemce o angliclry jazyk nabízíme možnost zpestření nebo ověření dosavadnich znalostí v knilrách
psaných v anglickém j azyce (zjednodušená verze).

,JlíOlr,J./í.YY
Lenka Lanczóvá: SUPERKOŤeta
Jiří Kahoun - Ivo Houf: p-niHópivčBrícH N/mDvíDKŮ
Derib - Job: JAKARI A VELKÝ OREL

: JAKARI ABfi.ÝBIZON
Joséluis (podle J. Verna): CESTA KOLEM §VĚTA ZA 80 DNÍ
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qronj.aÁ§e, že...
_ nová tělocvična bude nejlepši v Šumperkr_r;její útroby skr}valí několik šatan, sprch ad. potřebných

místností a balkon pro sto diváků; těšte se již brzy !

_ nemoc, která postilrla paní učitelku Heraltovou - Hegerovou, trvá oblykle 9 měsicŮ; gratulujeme !

- kartičky na obě<ly jsorr problémem pro žáky iučitele;to zapomínáni...

- nor.}nr hitem mezi tabulenlije ostře modrá barva (viz třidy 7 . B, a 8 . Cl )
- Jan Ondráček - žák 2.B, 4 na Mislrovstvi Ew<lpy mladých šachistŮ, rrenosí shodné př"ijmeni

s p.uč. Dagmar Ondráčkovou náhodou.

}e íkolnibo brncp § vtipnou kaíi
/. studenti upírali na učitelku chernie oči plné naděje a jemného skla.

o Dělník se může ocitnout na dlažbě, chemik na zdi .

r Několika zručnými pokusy si mohou žáci vyrobit z laboratoře i školu v přirodě.

A TENIILE ZNÁIE, ?.

,,T"k Jrň * párč ,'"^ěděli, že těleso se teplem roztalruje a ochlazením stahuje. Uveďte nějaký Při-
klaá,",,Ňapříklaá prazdniny. Letní jsou dva měsíce a zirnní jenonr týden,"

ýc6c€š ayz,,ino ,a
pořid'si ; - oblečeni z lesklých materiálů, z látky se zvířecimi nrotivy, z kostky v jásayfch barvách

- kombinace černé s jasnými barvanti
- krátkou prošívanou bundu nebo svetr se zipem" vestu nejrŮznějších délek a tvarŮ

- stáleještě praktický batůžek

Nezapornínej však, že méně je někdy více !

Pečrrj o svou kondici a pleť |
PoslÓuchej Tinu Turner, Alanis Morisette, Joan osborne a clalší dravé ženy !

Nepropadej drogám vjakékoli podobě l

Čti a utvářej si vlastní nazor I

A}ILAVNE guĎ svŮll SVÁ l!!
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WASTIMIL BRODSKÝ

,,Takové echt zalaskovaníjejedinou nádhernou chorobou lidstva, žel - k naší lítosti -
vždy vyléčitelnou ."

./v e\w JC' ?rn e4ej .D es o47 ě ? C),
1. Vyjdi do ulic (pravděpodobnost, že lásku potkáš mezi čtyřmi stěnami svého pokoje 

" 
je minimální),

2. Hledej vždy (žádná odpovědně pronamlouvaná ťeřina při hledaní partnera není zbytečná),
3. Hledej všude (neexistuje prostředi pro namlouvání nevhodné).
4. Hledej v člověku strom ( hluboké kořeny, pevný kmen a košatou korunu).
5. Upoutej jeho pozornost (způsoby, kteqých použiješ, jsou tvou vizitkou, žádný ze způsobŮ, kromě

zdraví škodliqých, neni předem vyloučen).
ó, Nečekej, až začne ten druhý ( nezačít je nejspolehlivější způsob, jak riskovat doživotní osamělosQ.
7. Dej se do řeči ( jedno nevyslovené slovo může ovlivnit zbyvďlici léta tvého ítvota, přemoz se 1

a řekni ho ).
8. Dej mu vědět o své náklonnosti ( docela malé pohlazení očima, docela malé slovo uzrráni: oči

jsou nejlepší pošťák a slovo přihrávka do běhu).
9. Udrž jeho pozornost ( systém ,,piliňák" není zárukou úspěchu, uč se ho poslouchat, najdi téma

oběma blízké).
10. Zkus jeho tep ( po 10 minutách vzájemné zábavy nahmatej s dovolením jeho/její tep, pracuje,li

jako blazen, je vyhráno, pracuje-li normálně - 72 tepů za minutu - je vyhráno v podstatě takq
protože životjde dál, prohrano není nikdy, v připadě, že Desatero protentokát nezabralo, praktikuje
se podobnějako píseň ,,Pesjitrničku sežral" stale dokola, takže pokud randejako výsledek krasné

choroby zvané namlouvaní není na obzoru, plati zcela zákonitě bod 1, Vyjdi do ulic!).

slovo pocházejicí z Anglie , Tam žtla před t 00 lety irská rodina lloulihanů, která

sipoangličtila jméno na Hooligan. Divoké kousky téttl rocliny, lftržnostia surové rvačky zpŮsobily,

že se jejich jméno stalo ol:ecnýrn pojrnem k ozrračení mlaitýcb rváčťr

Řešení najdete v přištím čísle.
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NESPR{VNOU ROVNICI opraviš přemistěrrim jedné zápalky:,

-",{)
_-O

VYVARUJ SE přílišné námahy a potu !!!

Pot je jedovaťý. Podle francouzského §ziologa fuloinga množsM potu, jenž se za obyčejných
okolnosti (včetně přípravy na písemky) vyloučí z lidského těla, stači k otrávení člověka 65 kg
těžkého !
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Největším pojmenovaným číslem v desítkové soustavě.le CENTILION: 4Q6OO
Přeclstavu o velikosti tohoto čisla může dát fakt, že počet atornů v celétn pozorovatelném vesmíru
údalně nepřesahuje 4085

Čísla jsou nadána zajimalými vnitřnírni souvislostmi. Všimněte si :

1x8 +1:9 3x37:l11
12x8+2:93 6x37:222
l23x8 +3:g87 9x37:333
l2J4x8 r4:9876 12x37:444

atd. atd.

l112:1
l11lL: l21
/111P: n321
lnllř:1234321

81 : t8 +ll2
4913: 14 + 9
l65033: 1ď

+l+3ř
+ sď+:ý

Ýý r . .

37 eq§7Jlí A "7" aneb,Y,.b{' 7O'7/ J, O aírory J
Jeden z vas může lyhrát další čislo časopisu (s minidarkem), pokud správně odpoví na všechny ná-
sledující otáaky a odevzdá odpovědi do 14 dnů do školní knihovny nebo do ,,modré schránky''
s heslem ALFONZ.
Správnost svého odhadu si zkontrolujte v příštím čísle,

1. V které dějinné epoše pronikla česká móda do světa?
a) za Marie Terezie
b) za Františka Josefa I.

c) za Karla IV.
2, Člověk má : a) 1 slezinu a 1 játra

b) 2 sleziny a2 játra
c)2játraa l slezinu

3. Jednou z nejslavnějších postav současného filmu je bývalý mistr světa v kulturistice a poradcc
prezidenta USA pro otazky sportu, a) Sylvester Stallone

b) Arnold Schwarzenegger
c) Robeň Redford

4, Dostanete-li se do situace, kdy pc vás zbyde toliko mastný flek, čirrr se dá odstranit :

a) nůžkami
b) benzinem
c) bílou křídou

5. Počasí je : a) oblíbená zábava starořeckého boha Dia
b) okamžitý fuzikální stav zemské atmosfery v určitém místě

c) prevít
6. Účastnikům Verneovy Cesty kolem světa trvala jejich rryprava : a) 120 dnů

b) 99 dnů
c) 80 dnů

\
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7 . Žárovkuvynalezl v roce 1879 : a) Thomas Alva Edison
b) Jára Cirnrman
c) Albert Einstein

éA14 ěe ďetulb4Te
Roáovor s učitelem, tentokíát ...

§ PAVIEM KÉJVOHLÁVKEM :
uČÍrB : R.íd. Všechny, co o to mají zájern.

ZÁLIBY : sport (košiková, tenis), mo&,rní hudba., rodina s malým Tornáškern

OBLtsENÉJÍDiO : rajská omáčka" svíčková, buchtičky s krémem
pITÍ:fernet*tonic
KOLEGA : mám rád všechny
POLITIK:Klaus, Dlouhý
ZVŘE:opička

DEÁLNÍ Žrrun : mážena(iednoznačně)
co vÁs NAžENÁCH I.{ErvíCE pRITAHUJE : celkoqý vzhled a dobrá povaha

PIJBERTA : hrozná (smích), ate jinak normá,lní

i.LÁSKA : p.uč. Havlíčková
ó;ÁLŇ p'FúZrNI${y : to už jsem dlouho neměl, jinak se ženou a malým Tomáškem g9q .?n"tn'-; 

Úao ŇÁvic : ať se tomuto časopisu pod vedením paní učitelky a šikovných mladých slečen

daří

s MARIÍ vaŠíť,KovoU :

uČÍr'p : Ijcr"rtánr. že učlrn r kdyi ycn net órla rl,da, tak bych si našl,i !iné -",rryrěstnání

oBI-iBEl,F Jipi,C : íz,děšeili) to, kleré vař,í rlikjc jiný

PITI : (úrsměv; káva a vše, v čer,l, ileni mléko

KOLE1JA : Li ,lteří se rádi smťjí a dovedou brát věci s humorem

POLII'IK : já jsem ocljakživa klausovka a havlovka

ZVÍŘE : náš pes

IDEÁLNi |,[IJŤ, . parr ře,.li,,,:i

Co SE vÁ\,t LÍsi NA MUZICH : smysl prc fair-play

PUBERT^ : děsná (smích)

1.LÁSKA : byla (zasněně)
KON1ČKY : četba, angličtina, kino, cestování, domácí práce ne

ioeÁlNi pnrvoNŇy : cestováni - velký sen - projet GB od jihu k severu po vlastní ole,"

bez omezeníčaiu a bez starostí o penizq čas bych měla, ale jsou nrltny

prachy

..... A NĚCo NAVÍC : Keep smiling !

J ag, é s7 E .nť a4 7 C, ryr. í, Cr.D J €, K) 
" 

Cr,.wO n a ?

,§ &&WÚ ,r&§ll§ t

Kozoroh (22. 12, _ 20. 1.) : má bujnou fantazii, což se promítá i v otlasti humoru, každou arrekdotu s*

snaží dovést k dokondosíá;-ká* utip"- i zesměšnit a strhnout k legráckám ostatni, vtiPY na.sebe

alenemárád __ ___:..t^_.,r_x

Vodnař (21.1. _ 18.2) : směje se všemu, ale plk o tom začne přemýšlet azjisíi, že se ani vlastně sinát

".*á;frtě "š.k 
*dÚrtotéž, protože má veielou povahu

Ryby ( 19.2. _ 20.3.i : 
".p"rát,c*, 

kteií bv.ye pzuls eurto smáli, alespoň ne navenek, mnohokrát

se však qýborně tu"i u*iri, 
"vrro"ujá 

ji, intitigenrni a slušný humof, povznesou se nad to, když

si z nich někdo vysřelí
Beratl (21.3. _ 20.4.) :je veselá kopa, miluje humor ve všech jeho podobách, neíná však talent

přvyprávění vtipů, raději se nechá bavit

Býk (21.a, _ 21,5.) : ňilrm;; příliš nakloněn, sám si z nikoho legraci neudělá, protože to pova_

hlje zanedůstojné 
" "..rÁiiavz 

sinckdo dělá psinu z něj, ve společnosti působí jako ka}rabus



1

Bliženci (22.5. - 21.6.) :jsou něžní, a proto mají rádi něžný ltunlor, ktery nikoho neuráži, ale sku-
tečnějen pobavi, unrějí vyclrutnat slouri hřičky a inteligentní narážky, pokud si někdo vystřeli

z nich, jsou ochotni se tomu zasmát
Rak (22.6. - Z23 .) .:je chladný, smich by pro něj nemusel existovat, protože jsou na světě především

věci važné a důležité, zábavaje až na posleclni koleji, nenlá rád veselé lidi a nesnáší, když si z něj

někdo dělá legrandu, pak dokaže býti zlý
Lev (23.7. - 23.8.\ : chce být králem i v humoru, ačkoli pro to nemívá předpoklady, těžce nese, kdyŽ

se nikdo nesměje jeho vtípkům, jeho druh lrumoru je přece jediný správný a, nejlepší, pokud si z něj

někdo utahuje, měni se v litou šelmu
panna(,24'.8. -,23.9.):je náladová, proto se někdy směje a jindy pláče, co ji dokáŽe ratto rozesmát,

, po[dn! j" důrodu*'k irápeni, nemá ráda humor, který má za qil druhého ranit, sama v takoqých

připadech zac.hová k]id' vany (z+,E, _ 2:,to.) , dokaží se bavit skutečně upřinmě, nolayí,.se např. uklouznutinr souseda

po ,rufi unn*,1 dokuži si vystřelit z druhých a nevaclíjinr, když jirn někdo oclpovi stejnou minci
' šiii iza. ro, - zá, r r.) , je to neposeda, któr1, miluje komické situace a černý humor a ani trochu

mu nevadí, když se obětí stane sám

stretec é:.it. - zt,tz.) : kevšemu přisfupuje logicky, přijme tedy humor, pokud nrá logiku,

pokud ne, zůstává chladný, nerná rád utahovánl ze své osotly

c-4Jť*Y,e7eq

Co jsi/jste naposledy četl/a a kdv ?

p.uč.Sojákcrvá : ReInarqtrc - Na západrri fi,orttč klid, přcd půl rokent

p, uč. Sernbolová : llaileyho Kola, l,čera

Jana (8,D) : Pozor, kočky! , kdy? nevínr

Ronrana (9-D) : Radek John - Merrtento, v záři
Michala(9D):Zvěrolékařajehopřátelé,cločetlajseilttovčera
Ilonza (6,D) : Jurský park, dočetl jsem to asi před 2 týdny

Aneta (5 A) : Misto pro Danu, o prazdnirrách

Petr (5.A): Popelku, nevirrr kdy, třeba před rokerrr

N{artin (4,B) : Beethovena, o prazdnináoh

Miša (a B) ; Pclpclktr a Arabelu, o prázdninách

p,ue. b*aiitová : bylo to sci-ír, ale název " Studna Šinulrany, v pá,tek

p.uč.Suchanová : Ciavelova Šoguna, právě ted'čtu

|.trč.Jilková : sci-fi Nár,rat na planettr Zerni, rninulý týdell

p,uč.Kučerová : Konvoj do Murmaňska, ted'

lveta (8.A) : llastrmana, minulý týden

Simona (S,.A) : Z;natky lásky holky Klarky, ted'

4. l0.

g{sutK l t

§§ DoUNIVA,

*E re 6vrwu{,
?Roroťe .-.

ís ugue§e.uí

7es7
1. IVláš zájem o encyklopedie a slovniky ?

2. Stýkáš se raději se staťšimi lidmi ?

3. Snaáš se pťrjit na kloub každó záhadě ? ,

4 .Líbi se ti složité hry (např. šachy) ?

5. Uměl/a jsi čist už v předškolnlm věku

6. Dokazal/a jsi ještě před vstupem do školy počitat

l. ČteS hodně a pravidelně

8. Dokažeš napsat jakýkoli dopis ?

1

1

_l

ir'

9. Máš smysl pro humor ?

10. Máš Uót aiou slovni zásobu ? ,

ii, ii"""riS rád/a s mimořádnýmilidnri ?

do sta ?

)

j

1



-\

12,lsi známlatím, že každélro zavališ spoustou otazek ?
l3. Dokážeš si organizovat čas tak, že se nikdy nenudíš ?
14, Jsioblíbenlamezi spolužáky ?
1 5. Pracuješ nejraději sámia ?
16. Umiš jasně vyslovit své názory, aby jim každý rozuměl ?
17. Nesnášíš každou nespravedlnost, i když se netýká právě tebe ?
l8. Otrawjí tě mechanické činnosti ?
19. Máš smysl pro krásu, navštěvuješ qistavy a divadla ?
20. Trápíš občas hlaw takovými otazkami, jako jsou smysl života a mimozemské civilizace ?
21. Patřiš mezi nejlepší žáky ve třidě ?

BODY : ziskáváš poLlzeza odpovědi ANO
1 bod z,a otázky - 3,8,14,16,18
2body -1.2,4,7,9.10,11,12,13,15,17,19,20,2l
3 borly - 5,6

trtélě_ry:_ž_!_5__bqdů . Opravcltr sis zadání sám přečetl/a ? A ttetrval<r li to víc než 3 tlny,? Zkus uŽ

konečrtě začít clrodit do školy, tělesné tresty už byly zrtršeny.

_|5_20_51d[. patříš k lidem na<lanýnr, kteří však na s<lbě rlcpracovali tak, jak byorchli a měli.

Lerroši, jděte do toho !

2l :31 bo_rJri_. Jsi nrimořádně natlarrý/á, ale neunriš svýclr schopností plně využit. Skronrňáci

a bojínci, jděte do toho !

y!ce_np7,l4 bsjlů] Stojiš na hranici geniality a pokud jsi odpor,íclal pravclivě, gral.ulujenre. 'I'erť

už zbývá jecliné, využit toho k prospěchu svérnr.r i ostatnich, Géniové, jděte do toho !

T"uluel,rE , EtNsrttŇ :

KD$i uÁt ,r" §E §Art ť 
|

hťtete rťr }"Hri l

ll,

4q ťa

!
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