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Akce Duhový most
Jestli nevíte, co se dělo na naší škole 27. - 29. září, je tento článek určen právě  VÁM!

     Šlo o setkání dětí z celé České republiky pod křídly organizace Duhový zámeček.Tato akce se 
uskutečnila k desátému výročí časopisu Zámeček (tj. časopis celé organizace). V Šumperku bylo přes 
300 lidí (z nich 80 dětí z dětského domova), z toho asi 200 bylo ubytováno na naší škole. První z nich 
přijeli ve čtvrtek 27. září kolem šestnácté hodiny. 

● čtvrtek – příjezd, ve 21 hodin začíná akce

Rozhovor s panem Rafajem (ředitelem agentury Dobrý den, www.dobryden.cz)

Tak copak vlastně děláte v agentuře Dobrý den?
My v naší agentuře registrujeme už 19 let rekordy a kuriozity v České republice a na Slovensku.
A kolik je těch rekordů?

    No, je to vlastně tak, že jsme osm let doplňovali o české rekordy Guinessovu knihu                         
    rekordů (celosvětově známou knihu, která vychází také v Čechách – viz ukázka níže), již jsme  
    vydali své dvě knížky a těch rekordů je čím dál tím víc, protože Česká kniha rekordů 2 mapuje 
    rekordy, které vznikly v České republice za tři roky a těch je tam 1700, jinými slovy: v České  
    republice se koná více než 500 rekordových pokusů ročně.

A kolik bylo při akci v Šumperku hráčů na hudební nástroj ?
Registrovalo se 211 muzikantů a společně s kapelou O5 & Radeček (ta má 5 členů) zahráli píseň, 
kterou si dětské domovy zvolily jako svou hymnu, takže dohromady je to(pokud dobře počítám) 
216 lidí. Většinou hráli na rytmické nástroje, ale hrály tam i kytary a flétny, takže i nástroje 
melodické.
A povedl se rekord?

   No, pokud dáme do škatulky, že si lidé vyráběli hudební nástroje sami, že se sami registrovali a     
    vznikla improvizovaná kapela, tak vznikl nový český rekord, který byl zapsán v české databance   
    rekordů a nazveme ho „Improvizovaná kapela, hrající na nejvíc druhů hudebních nástrojů“.

A v Šumperku je to první rekord, nebo už se nějaký povedl?
Aa, tak to se mě ptáš moc :) , protože bych se musel podívat do té databanky, kde jsou fakt tisíce 



údajů. Ale myslím, že Šumperk tam najdeme několikrát, takže určitě nebude první.
A už se o tento rekord pokusil někdo jiný nebo je to v Šumperku poprvé?
Už se o to pokusili, ale nikdy to nebylo tak, že by si lidé přinesli svoje hudební nástroje. Ale už 
bylo hráno třeba na nejvíc kytar nebo na nejvíc bendž (to je blbý slovo,co? :), vždycky to bylo jako 
na jeden hudební nástroj, třeba na rumba koule, ale myslím, že ta odlišnost byla právě v tom, že 
tady bylo těch hudebních nástrojů hodně, byly improvizované, takže právě proto ten rekord 
nazýváme „Improvizovaná kapela, hrající na nejvíc druhů hudebních nástrojů“.
Takže se dá říct, že Zámeček to vlastně vymyslel, je to tak?
No dá se říct, že je to vlastně věc Zámečku a dětských domovů.
Děkuju za rozhovor.

      
● pátek – sportovní aktivity
● sobota – Děti utvořily libovolné skupiny, které se účastnily jednotlivých výletů po našem okolí 

(např.: výlet na Dlouhé Stráně, na zámek Velké Losiny, na termální koupaliště ve Velkých 
Losinách, na Praděd, na Šerák apod...).

Vašek, Míša M., Filip

JOSEF KLÍMA, reportér TV NOVA, v Šumperku
     Naši deváťáci měli přílëžitost seznámit se s J.Klímou na 
besedě v DK. 
     Redaktorky Peťa a Vendy vám teď předkládají zásadní 
zlomky z interview, které s tvůrcem pořadu Na vlastní oči 
udělaly (diktafon si bohužel trochu zastávkoval).
     Jako dítě chtěl být Josef Klíma astronautem nebo 
prezidentem. Stal se však redaktorem, nejprve v časopisu 
Reflex, později v  Na vlastní oči (vedle Radka Johna je určitě 
nejznámějším „obličejem“ tohoto dlouholetého nováckého 
pořadu, vymyslel jeho název).
     Za nejzajímavější reportáž, na které se podílel, považuje 
kauzu s Kajínkem, která přinesla a stále ještě přináší spoustu 
otázek. Osobně se domníval, že je to tak 50 na 50 v 
(ne)prospěch Jiřího Kajínka, teď si spíš myslí, že je známý, na 
doživotí odsouzený vězeň nevinný. 

Přiznal, že u některých případů, které v
reportážích představují divákům, ho přepadá
pocit, že je svět nespravedlivý, a má chuť se
vším seknout. Aby se z takové nálady dostal,
většinou odjede někam pryč, k moři, úplně
„vypne“, čte nebo nic nedělá.
    To, že ho zesměšňují v TELE TELE, mu
nevadí. Dokonce M.Suchánkovi pomáhal s
vymyšleným panem Hlínou. Která otázka ho
nejvíc zaskočila? Kdysi to byl dotaz na velikost
poprsí Soni Polonyiové (moderátorky
erotického pořadu na Nově), dnes ten, který se
ptal na jeho názor na sekty.
    Když holky zajímal nějaký trapas, přiznal J.Klíma, že jich zažil nespočet, ale žádný konkrétní 
neprozradil. Zato pochválil Šumperk, že je to krásné město, bohužel trochu z ruky, daleko od Prahy. Byl
tu už víckrát a líbí se mu tady. :-)
                                                                           



                                          
                    

Josef Klíma: 
investigativní novinář,
reportér TV Nova,
spisovatel a scénárista
(např.Requiem pro
panenku), muzikant (složil
asi 30 písní)

BYLO – NEBYLO
 Žáci 9.tříd se na začátku školního roku mohli zúčastnit hned 2
zajímavých exkurzí. Jednu zorganizoval tým učitelů zeměpisu
(Rutarová, Marošek, Motl) a zavedla je do Jeseníků. Druhá se
uskutečnila zásluhou p.uč.Václavíka a žáci se při ní seznámili
s hraničním opevněním, vybudovaným před 2.svět.válkou.
 25.9. si 1.stupeň zazpíval v místním Domě kultury s Jaroslavem
Uhlířem v pořadu Hodina zpívání ve zvěřinci.
Případný název, co říkáte? :-)
 3.10. páťáci navštívili planetárium a zoo v Ostravě.

          
      U bunkru K- 12B 

  
                                          Na Šeráku        

   16.10. proběhla první třídní schůzky v tomto školním roce + setkání s rodiči žáků, přihlášených na
        jazykový pobyt ve Velké Británii.
22.10. si žáci školy poslechli v Klášterním kostele výchovný koncert v podání Karla Kocůrka.
   30.10. ve večerních hodinách uspořádaly vychovatelky školní družiny akci Dýňování, lampičkový



        průvod.
   31.10. se pro žáky 2.stupně konala v kině Oko zeměpisná beseda o Kubě.
   5.-9.11. se pod patronátem 9.B sbíral starý papír, výtěžek bude putovat opět na „Adopci na dálku“.
        V neděli 11.11. v odpoledních hodinách jste mohli na programu ČT1 sledovat v dokumentárním filmu 
        záběry z Haiti, dokonce i ze školy „našeho“ adoptovaného kluka.

 Dýňování

  Manželé Hlavsovi se rozhodli uskutečnit právě s pomocí Hlucháku projekt pro Multikulturní 
centrum v Praze. Budou zde natáčet výtvarně hraný film o dětech ve věku 13-15 let. Je zaměřen na 
příběhy žáků základní školy pocházejících z různých sociálních vrstev, ras, etnik, kultur. Film se 
jmenuje Okamžik jednoho zázraku a bude upraven do komiksové podoby. Pět ze sedmi hlavních postav 
ztvární žáci 9.tříd naší školy. Protože má redakce své „želízko v ohni“, budeme vás už v příštím čísle 
podrobněji informovat. (Vendy a Eva Cahová)

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Blytonová, Enid: Příběhy Kouzelného stromu
Dobrodružství s Bobří stopou (příběhy inspirované J.Foglarem)
Mackenzieová, Frances: Průvodce rodinným zdravím
Kronika 20.století : 1900-1909
Lindgrenová, Astrid: Dráček s červenýma očima
Havel, Jiří : Kdo má smysl pro nesmysl (poezie, slovní hříčky)
Braunová, Petra: Ztraceni v čase (dobrodružná)
Cmíral, Pavel: Milujem se čím dál víc (moderní poezie)
Březinová, Ivona: Báro, nebreč (3.pokračování putování tří kamarádek po stopách českých klasiků, 
tentokrát B.Němcové)

     Naši školu navštívila  p.Michaela VYCHODILOVÁ, regionální zástupkyně 
Klubu mladých čtenářů pro Moravu. Hlavním cílem její návštěvy bylo seznámení 
s p.uč. Fišerovou, důvěrníkem KMČ, se kterou prodebatovaly možnosti zlepšení 
spolupráce a nové plány Albatrosu. Mj. se p.učitelka zajímala o vydání posledního 
dílu Harry Pottera a jeho zařazení do katalogu KMČ. Nabídky klubových knih 

z Albatrosu budou zpracovány jiným způsobem než doposud, navíc by měly přibýt další výhody a dárky 
pro odběratele, jak jste se už mohli přesvědčit v předvánočních katalozích.
     Redaktorky Alfonze hbitě využily situace, aby položily p.Vychodilové několik otázek. 

1. Co nejčastěji čtete?
V současné době čtu nejvíce dětské knihy. Mám doma druhačku, tak čtu s ní. A jinak mám 
docela ráda cestopisy.

2. Která je vaše nejoblíbenější knížka?



Asi Harry Potter, mám ráda fantastické příběhy.
3. Co děláte ve volném čase?

Buď chytnu po knížce nebo sportuju. Také funguju ve skautském oddíle.
                                                                                          Radka, Míša a Týna

ROZHOVOR S NOVÝMI REDAKTORY
1. Kolik je vám let, v jakém jste zamení?

Áďa : 13, Střelec
Iva : 14, Ryba
Míša Z.: 13, Střelec
Anča : 12, Blíženec
Míša: 13, Váhy
Terka: 12, Býk
Vašek: 12, Býk
Filip: 13, Lev
Všichni jsou ze 7.C

2. Máte nějakou přezdívku?
Áďa: Jahůdka
Iva: Vanče, Bobek
Míša Z.: Bibi
Anča: Vokurka
Míša: Myš
Terka: Dulinka
Vašek: nemám
Filip: Harry

3. Jaké máte zájmy?
Á: knížky, zvířátka, na sport moc nejsem
I: tancování, jízda na kole, kreslení
MZ: moderní gymnastika, čtení, hudba
A: knížky, housle, gymnastika
M:
T: knihy, plavání, in-liny, jízda na kole
V: hra na kytaru, počítač, bohužel i škola (z donucení)
F: hra na kytaru, baskytaru, počítač, sbor

4. Který předmět máte/nemáte rádi?
Á: jééé, VV, D, F / nemám takový předmět
I: VV, TV / M
MZ: D/VV
A: D a jazyky / VV, PČ
M: 
T: AJ, D, F, TV / nemám takový předmět
V: TV, D, F, někdy M, HV / PČ, AJ, konzervu
F: M, TV / VV

5. Jaká je tvá oblíbená kniha?
Á: Cukrová vata
I: Síla vědomí
MZ: Popelčin valčík
A: vše od Agathy Christie
M:
T: řada Páté srdce
V: Jonathan Strange a pan Norrel



F: Dobrodružství od E.Blytonové
6. Co byste změnili na naší škole?

Á: nic moc, líbí se mi tady
I: nečekané testy
MZ: zrušila bych nějaké hodiny,taky bych chtěla méně testů
A: víc přestávek, delší školní výlety
M:
T: méně hodin, testů
V: lepší obědy
F: přemaloval bych barvu 3.poschodí

7. Jaký je tvůj oblíbenec?
Á: Green Day
I: Orlando Bloom, Enrique Iglesias, Black Eyes Peas
MZ: Zac Efron, Avril Lavigne, Ewa Farna, Green Day
A: Avril Lavigne, Pink
M: Avril, Green Day, Bow Wave
T: Avril Lavigne, Green Day, Rihanna, Ewa Farna
V: Red Hot Chilli Peppers
F: Flea – Red Hot Chilli Peppers – je to borec

8. Co byste dělali, kdybyste vyhráli „balík“ ve sportce?
Á: jééé :-), polovinu na charitu, polovinu rozdala
I: rozdělila bych to rodině
MZ: část na charitu, cestovala bych kolem světa
A: adoptovala dítě na dálku a pak bych za ním s kamarádama
 a rodinou jezdila a nakoupila bych spoustu dárků
M:
T: uložila na účet, dárky rodině
V: na Haiti
F: pomohl bych mámě

TVŮRČÍ DÍLNA
                                     Učitelé v nouzi
     Jednoho krásného dne za ještě krásnějšího rána jako obvykle se sešly všechny děti do docela 
obyčejné třídy. Nálada byla jako vždy ponurá, protože se blížil velký test. Téměř všechny děti den co 
den, od rána do večera nedělaly nic jiného, než že se učily a učily a učily (komentář redakce – haha). A 
z toho, že se tak nepřetržitě učily, to potom ve škole vypadalo jako v soutěži, kdo umí nejlép dřímat. 
Samo sebou, že si to profesoři, učitelé a učitelky nenechali líbit. Velice rádi v tomto období každoročně
rozdávali špatné známky. A bylo málo těch, u kterých to tak nebylo. 
     Jenže dnes to bylo poněkud jinak. Všechno to začalo, když se paní učitelka v hodině matematiky 
zeptala Vendelína, kolik je 9x5, a ten jí na to odpověděl, že je to padesát. Paní učitelka projevila 
známku trpělivost a zeptala se ho na to ještě jednou. Vendelín svůj názor změnil a řekl, že 9x5 je 40, 
načež mu paní učitelka řekla, že jí má dát žákovskou knížku. Vendelín se neochotně sehnul do lavice a 
podal ji paní učitelce. Paní učitelka si vzala pero, kterým píše známky a chtěla začít psát Vendelínovi 
pětku. Ale co se nestalo! Pero přestalo psát! Vendelín už se začal mračit a už vymýšlel výmluvu pro 
rodiče na to, proč dostal  pětku. Zatím se paní učitelka nestačila divit! Odložila svoje pero a vzala si 
jiné – ale zase nic. Už celá nahněvaná na kus papírku napsala nějaký blábol – kdkfhhfkhv – a pero 
najednou začalo psát. Znovu si vzala Vendelínovu žákajdu a chtěla napsat poznámku, ale zase nic! Paní 
učitelka už z toho byla celá nějaká divná a šla si půjčit pero k jiné paní učitelce do vedlejší třídy. Ale 
tam pero taky nepsalo. A tak vznikl na chodbě chumel učitelů, kteří si navzájem půjčovali pera, která 
stejně nefungovala. Děti šly dřív ze školy. Pan školník šel do města koupit nové náplně a pro jistotu i 



nová pera. Ve městě ale zjistil, že pera nepíšou ani v jiných školách. „Je to ten svět dnes nějakej 
divnej,“pomyslil si pan školník. „Za mého mládí jsme plnící pera ještě neměli.Psalo se perem, které se 
namáčelo do inkoustu.“
    To už ale přišel zpět do školy a podával celému personálu školy pera. Jací byli udiveni, když pero 
nepsalo! A tak si celá škola musela zvyknout na prázdné žákovské knížky a sešity. Děti si zvykaly velice 
rychle, zato pro učitele to byla velká neznámá. Jenže když se kvůli perům zrušil velký test, děti osvítil 
velký zázrak. Začaly se dobře učit, a tak byli všichni spokojeni. Až do jednoho krásného dne, když pera 
opět začala psát. Ovšem ani to nikoho nerozhodilo. Tudíž učitelskému sboru nezbylo nic jiného než 
jedničky. A takhle vypadalo vysvědčení každého žáka: 
žák : Vendelín
ČJ – 1, M – 1, Př – 1, Fy – 1, Z – 1, Dě – 1 ….....
                                                     Vladimír Špička, 6.B , vítěz literární soutěže Mladý spisovatel

JAK PŘEŽÍT ŠKOLU
Rady pro žáky:
V hodinách se snažte dávat pozor, usnadňuje to učení, nebo aspoň předstírejte, že vás téma
        zaujalo.
Na otázky učitelům odpovídejte klidně, aby neměli šanci vám něco vytýkat.
Jděte večer brzo spát, aby se vám ráno lépe vstávalo.
Do školy choďte najezeni, zvyšuje to výkonnost mozku.
S učiteli se snažte vycházet, ale nevtírejte se.
Naučte se mít své oblíbené předměty, budete pak raději
        chodit do školy.
Přežít písemky se dá jen s pomocí taháků. Nebo si sedněte
        vedle chytrých lidí.
Prodlužte si prázdniny nebo víkend „nemocí“.
/všimli jsme si, že to někteří jedinci pravidelně využívají/

Alespoň něco si zapište do sešitu, bude to vypadat, že
        jste něco dělali.
O přestávce se odreagujte (PC, mp3, mobil, něco ke čtení, bufet...)
Jak se chováš k učitelům, tak se oni chovají k tobě.
Když už jsi vyvolán, tak se snaž, i když nejsi naučený, a zkus improvizovat.
Když máte dobrou hodinu, tak si ji plně užívejte a špatnou nějak přežijte.
Nehrejte učitelům na nervy, to si nechte do hudebky na hudební nástroje.
    Vyhýbejte se hádkám s učiteli. Nemějte blbé připomínky.
Před každou hodinou si aspoň jednou přečtěte zápis v sešitě.
Neberte si každou známku osobně, ale popřemýšlejte nad chybou. Učte se !!

Rady pro učitele:
Před hodinou si vezměte antidepresiva a těsně přede dveřmi třídy špunty do uší. Po hodině si

     vezměte další prášek, abyste to celý den vydrželi, a předstírejte, že nejste ve sborovně.

Buďte připraven na cokoli.
Nedávejte žákům špatné známky, vyhnete se tak konfliktu s rodiči.
    Nepište písemky, nemusíte je opravovat.
Objednejte se u psychologa. Pravidelně choďte do posilovny vybít si zlost. Taky můžete řvát doma



        z okna.
Zadejte žákům tolik práce, aby se nestihli bavit.
Prohlížejte si židli před dosednutím.
O přestávce nevstupujte do třídy, mohl byste být zasažen letícím předmětem.
Když žáci nedávají pozor a dělají hluk, pokračujte dál v probírání látky. Je to jejich věc, že se
        budou muset doučovat.
Netvařte se navztekaně, ale raději se usmívejte, působí to tak, že učitel už na první pohled není
        ďas a vztekloun.
Dávat možnost opravy písemek není na škodu; každý má právo se jednou nenaučit.
Nestačí vypadat přísně, ale je zapotřebí se někdy i tak chovat.
Když vás někdo pořád vytáčí, tak si na něho prostě zasedněte a lezte mu na nervy tak dlouho,
        dokud to nevzdá. Své rozzuření a pocity vyjádřete v žákovské knížce žáka.
Sem tam někoho poduste, abyste si získali autoritu. Vytvořte si respekt, ale nebuďte diktátorem.
    Ignorujte individua. Když někdo zlobí, přetáhněte ho rákoskou. Nebo mu dejte na výběr mezi
        bitím a poznámkou.               /to teda čubrníme!/

    Držte se přísloví : Důvěřuj, ale prověřuj !
    Když žák odporuje, dokažte mu, že jediný, kdo tu má vysokoškolské vzdělání, jste vy !
Udělejte hodinu zábavnou.
    Když se vám nechce do školy, předstírejte nemoc. Když vás škola už nebaví, jděte do předčasného
        důchodu.
    Hodiny si naplánujte tak, aby bavily nejen žáky, ale i vás.
Po vyučování rychle utečte ze školy.
    Přestaňte konečně litovat, že jste se vůbec stal učitelem, a podívejte se na to z té lepší stránky.
        Máte práci, plat a dobrý pocit z vykonané práce (někteří žáci si z výkladu i něco zapamatují).
Snažte se vycházet s ostatními učiteli. Vhodné pro zabavení o přestávkách nebo zjišťování
         informací o žácích.
     Jestli se vám podaří se nezbláznit do důchodu, tak gratulujeme ! Ale hlavně to s námi nevzdejte !
                                                                      vybráno z prací žáků 9.B

ZE ŠKOLNÍHO HRNCE S VTIPNOU KAŠÍ
Vtipy:                                                  

 O přestávce se hádají dva žáci: "Jsi hrozný osel !!" volá jeden z nich. "A ty ještě větší!" opáčí 
druhý. "Počkejte chlapci," zasáhne pan učitel, "nezapomeňte, že jsem tady ještě já!"

 Co je to škola? 
Š íleně 
K ruté 
O btěžování
L íných
A deptů

 Víte, proč do Francie vyvážíme hlemýždě? Protože pěšky by jim to trvalo moc dlouho.
                                                                                                  dodala Ivka

Perličky  (autory jsou žáci 7.- 9.ročníku)
 Kosterní svaly jsou ty, se kterými můžeme mluvit.

 List má želatinu. (správně žilnatinu)

 Základní stavební jednotka ledvin je 1 newton. (správně nefron)



 Základní stavební jednotka nervové soustavy je 1 rozum. (správně neuron)

 Dutina ústní je k deformování potravy.

 Chrup je v dutině ústní a rostou z něj zuby.

 Mikroorganismus je tak drobný, že ho není vidět pouhým uchem. (správně okem)

 Zmije mají rozdojený jazyk. (rozdvojený)

 Blanokřídlý kmyz má blankytná křídla. (blanitá)

 Nahosemenné rostliny nemají ukrytá vejce. (vajíčka v obalech)

 Mlž má jednu domovní schránku. (2 lastury, mlžům dopisy nechodí)
                                                                                    dodala p.uč. Blahová
Poznámky z ŽK
• Ruší hodinu tím, že kašle jako cholerická godzila !
• Říká, že jsem stará bába, a mně je přitom 56.
• Nosí do školy příliš krátké sukně, takže vzbuzuje u spolužáků větší pozornost než já svým výkladem.   
  Prosím o prodloužení.
• V hodině přírodopisu vykládá, že nové heslo greenpeace zní: „Zabij bobra, zachráníš strom !“
• Pozorně sleduje dívky, jak se ve třídě po tělesné výchově převlékají, a baví ho to.
• Pravidelně chodí do školy nepravidelně.
• Hraje si s vousy, které ještě nemá.

JAK JE NEZNÁTE
James Bond
Jak se dnes máte?
Jak zpívá jedna česká kapela … „Jsem mladý, mám se dobře ...“
Jak dlouho učíte?
To raději nechtějte vědět.
Máte hudební sluch?
Já myslím, že ano, dokonce výborný, ale okolí si myslí opak. Nechápu to. :-)
Jaké je vaše oblíbené jídlo a pití ?
Když mi někdo uvaří a naleje, tak všechny (téměř).     Že by v domácích naukách, které p.učitel letos učí?
Kde jste byl celý minulý rok?
Tak to je bermudský trojúhelník, málem jsem se ztratil, ale naštěstí jsem našel cestu domů.

Interview s p.uč.Maroškem jsme přežily ve zdraví, 
neklesejte na mysli, my se vrátíme a s námi ..... 
další zajímavé čtení  :-)
Zatím vám posíláme velkou pusu a příště ahoj!                                     
                                                          Aďa a Ivka

rozhovor s p.uč. Lenkou Dorňákovou
Jak se Vám líbí na naší škole?
Zatím jsem tu chvíli, tak jsem se ještě nestihla rozkoukat.
Na které škole jste učila předtím?
Na ZŠ v Losinách a Obchodní akademii v Šumperku.
Proč učíte zrovna angličtinu?
Protože mě jazyky baví a mají budoucnost.
Co děláte ve volném čase?
Starám se o malé dítě, a když se o něj nestarám, 
tak hraji volejbal, chodím plavat a jezdím ráda na kole.



Co ráda čtete?
Dříve nějaké historické knížky.
Jakou hudbu posloucháte?
To, co zrovna hrají v rádiu.
Které zvíře máte nejraději?
Koně.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
To, co nemusím vařit sama. 
Např. Zapečené těstoviny v nějaké dobré restauraci.
Jaké je Vaše životní motto? 
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. Keep smiling :-)                                                    
                                                                    ptala se Alča

ZAJÍMAVOSTI
Co se ve světě povedlo
Ukázka z GUINNESOVY knihy rekordů

● Největší koule z gumiček  ,udělal ji jistý John J. Bain z USA 22. 10 2003, vážila 1415,2 kg. 
Obvod je 4,59 m.

● Nejrychlejší nábytek  : Edd China a David Davenport (Velká Británie) navrhli a postavili 
nejrychlejší nábytek na světě. Je to „Casual Lofa“,  motorizovaná pohovka s nejvyšší rychlostí 
140 km/h.

● Nejvíce zlomených kostí   za život měl Evel Knievel, který se živí motocyklovou exihibicí .Do roku 
1975 si zlomil 433 kostí. Poté si zlomil obě paže a rozhodl se ukončit kariéru. Myslím, že 
někteří (např: Nikos Mistakidis) ho brzy předčí.

● Nejvíce zkonzumovaných HAMBURGERŮ:   tím jedlíkem byl Donald Gorske (ne Markéta 
Weindlichová, jak si mnozí myslí).  19.7. 2004 snědl svůj 20 000. hamburger. 

● Jazyk   s největším počtem mlaskavých zvuků. Tím je řeč !Xú, má 48 mlaskavých zvuků. 
                                                                                                 vybral Vašek

ANKETA
Zeptali jsme se našich prvňáčků:

1. Jak se ti líbí ve škole ?
2. Který předmět je tvůj oblíbený?
3. Co se ti ve škole líbí nejvíc?

Eliška, 1.B –      1. dobře   2. matematika     3. paní uč.Kolaříková
Martin, 1.B –    1. bezva    2. český jazyk    3. florbal
Jarda, 1.B –      1. skvěle   2. matematika    3. počítačový kroužek
Adélka, 1.A –    1. dobrý   2. matika             3. zahrada
Monika, 1.A –    1. dobře   2. čtení               3. škola zvenčí
Vojta, 1.A –      1. dobře   2. tělák                3. všechno
Maruška, 1.A –  1. hezky   2. tělocvik           3. družina
Peťa, 1.A –       1. dobrý   2. čeština             3. všechno
Vojta Š., 1.A –  1. hezky   2. tělocvik            3. zahrada, tělocvična

                                                           zpovídaly Radka a Míša



HÁDANKY
-Jaký je rozdíl mezi BUDÍKEM A OPILCEM?
                         Když se natáhne budík, jde.
                           …ale když opilec, tak zůstane ležet.  
-Kolik blondýnek se zaměstná upečením JEDNOHO DORTU?
                 Deset!Jedna připravuje těsto a zbylých devět loupe lentilky na polevu!
-Kdo je nejchytřejší na světě?
                 Zápalka ! Má sice malou hlavičku,ale jak skvěle jí to pálí !                                 
-Co vznikne zkřížením cukrářky a astronoma?
                 Orion! Vaše čokoládová hvězda!
-Je to hnědozelené,odporné,slizké,a když na to šlápneme,.......tak má ta ropucha smůlu!  
-Co zastaví padání vlasů?
                          Podlaha!
-Co se stane,když se zkříží ježek se žirafou?
                  Dvoumetrový zubní kartáček!                                                   Ivka

FILMY-co bylo,bude a na co se těšíme

Ratatouille

Hlavním hrdinou filmu Ratatouille je krysák Remy, který odvážně sní o 
tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové 
restauraci. Společně se zkrachovalým vynašečem kuchyňských odpadků
Linguinim se vydají za svým cílem stát se nejvyhlášenějším kuchařem 
v Paříži. Remy měl celý život dokonalý čich a na krysu také velice 
neobvyklý sen: vařit . Nenechá se zviklat očividnými potížemi, se 
kterými se jako krysa toužící po kariéře kuchaře setkává! Nemluvě o 
výtkách ostatních členů rodiny, kteří se mu snaží domluvit, aby se 
spokojil s tradičním životem na skládce a se stravou z popelnic. Ale  
okolnosti ho doslova vrhnou do restaurace, kterou proslavil jeho 
kuchařský vzor Auguste Gusteau (jehož heslo „vařit může každý“ 
Remyho po celý život inspirovalo).Brzy zjistí, že pokud jste krysa a 
někdo vás uvidí, může vám v kuchyni jít doslova o život.  Když už se zdá,
že je se splněním Remyho snů konec, potká toho, koho potkat 
potřebuje. Přítele, který mu věří: stydlivého vynašeče odpadků, 

kterého z restaurace čeká vyhazov. Teď, kdy už oba nemají co ztratit, se z Remyho a Linguiniho stanou
velcí přátelé! Jsou hnáni Linguiniho nešikovností a Remyho neobvyklými nápady.Převrátí Paříž vzhůru 
nohama na neuvěřitelné cestě plné humorných zápletek, působivých zážitků a těch 
nejnepravděpodobnějších triumfů, o kterých by jeden bez druhého ani nesnili!

Gympl
     Pedantický fyzikář, strnulý češtinář,tělocvikář,
ekologický učitel výtvarky,ředitelka školy a další kantoři dle
svých představ vyučují nebohé studenty na gymnáziu. A tak
málokoho studium opravdu baví a zajímá. Petr a Michal do
školy raději nechodí, a když tam náhodou zavítají, tak celé
hodiny prospí, neboť po nocích stříkají graffiti. To je to
jediné, co je kromě holek skutečně baví. Nebezpečné
výpravy na střechy domů,pronikání do útrob metra,



dramatické lezení na komín… Napětí, riziko dopadení a honičky s policií jsou opravdové, zábavné i kruté.
A tak není divu, že se jejich bezradní rodiče věčně stresují a občas se v zájmu dostudování svých 
nezvedených potomků spojí s profesory. Divák se dostává ze zaběhlých školních pravidel do temného 
nočního reje, kde sprejeři žijí svůj vysněný život. Nespoutaná svoboda, ignorace všech pravidel i hip-
hopová muzika dokresluje dramatický, téměř dobrodružný příběh.

Simpsonovi ve filmu
     Asi se sotva najde někdo, kdo by nikdy neslyšel o Simpsonových. Nestárnoucí žlutí občané 
Springfieldu za 20 let existence prožili už asi všechny myslitelné příběhy, celovečerního filmu se ovšem
dočkali až teď. Springfield čelí největší ekologické katastrofě v dějinách. Springfieldské jezero, 
oblíbená skládka občanů, dosahuje maximálního stupně znečištění a korunu tomu nasadí Homer, když do
jezera vypustí jímku s exkrementy svého oblíbeného pašíka, k němuž má lepší vztah než k synovi a ženě.
Prezident Arnold Schwarzenegger se rozhodne nepohodlné město izolovat pod skleněným poklopem a 
oficiálně ho vymazat ze všech map. Vyděšení a rozzlobení springfieldští občané hledají viníka s provazy 

a planoucími pochodněmi. Poté, co pravda vyjde 
najevo, musí Simpsonovi utéct ze Springfieldu a
se statutem nejhledanějších osob USA uniknout
zpod skleněného poklopu a prchnout přes celé 
Státy. Následuje geniální únikový plán, který má
Homer celá léta v záloze pro případ, že jednou 
něco zpacká fakt moc. A nutno říct, že 
tentokrát to Homer zpackal opravdu dost a 
nepomůžou mu slova ani falešná lítost. Arnold 
spolu s ředitelem EPA (Eko Profi Agentura) se 
rozhodli vymazat Springfield z povrchu 

zemského, Marge s Bartem a Lízou se vydávají ho zachránit. Homer, který jako mnozí poznává, co měl, 
až když to ztratil, musí ukázat, že kdesi hluboko v něm se také skrývá kousek chlapa a hrdiny. Musí 
zpytovat své svědomí, zachránit město, manželství i vztah s Bartem.                                                       

                                                                                 vybraly Terka a Míša Z.

JAZYKOVÝ KOUTEK
3 men (a Belgian, a German and a French) have an audition for a new job in England. The interviewer 
tells them: "OK, you'll have to formulate a sentence with the 3
words: green, pink and yellow."
First, the Belgian says :
"I wake up in the morning, I eat a yellow banana, a green pepper
and in the evening I watch the Pink Panther on TV".
Then, the German:
"I wake up in the morning, I see the yellow sun, the green grass
and I think to myself: I hope it will be a pink day".
And the French :
"I wake up in ze morningk, I hear ze phone : green... green...
green... pink up ze phone and I say "Yellow?"...

KDO FRČÍ             SUM 41
Rocková skupina, založená v r.1996 Deryckem Whibleyem,
Stevem Joczem, Davem Bakshem a Jayem McCaslinem, natočila
po uzavření smlouvy se společností Island Records svoji první



desku Half Hour of Power v r.2000. Název trefili, protože CD trvá jenom půl hodiny. Pilotní singl Fat 
Lip i nové album All Willer no Filler obsadilo první místa světových hitparád. Čím dál známější kapela  
vydala v r.2002 album Does this look infected?, o kterém Deryck prohlásil: „Zdá se mi, že stárnu – když
jsi mladý, omlouvá to tvoji stupiditu, ale jak vyrosteš, je dobré vědět o všem, co se děje.“ Vznik dalšího 
alba s názvem Chuck, se kterým se vydali na turné, byl ovlivněn jejich pobytem v africkém Kongu v 
r.2004. Název Chuck je jméno kanadského vojáka, příslušníka jednotek OSN.

                  

      Velká změna v Deryckově životě nastává 
svatbou s kanadskou rockerkou Avril Lavigne.   

Posledním albem s názvem Underclass Hero s 
politickým protestsongem March of the Dogs 
získali zatím svoji největší polularitu.               

                                    

                                       vybrala Anička
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