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Slovo šéfredaktorky 
 

Milí čtenáři,  

     každý půlrok měli jednotlivé třídy osmých ročníků za 

úkol vytvořit školní časopis. Od února do června 

vytvářela školní časopis třída 8.B (moje třída), který nese 

název Správná trefa. Celých pět měsíců se 28 žáků za 

pomoci naší paní učitelky českého jazyka  (p.uč. Marcela 

Švehlová) snažilo vyjít vstříc všem čtenářům, kteří se 

těšili na toto vydání.  

     Můžete v něm najít nejen zábavu, ale i spoustu 

informací z vědy a techniky, ze sportu a také nesmím 

zapomenout na starosti puberťáků a různé články o 

cestování. Samozřejmě tento časopis obsahuje i jiné 

zajímavosti, které jsem nemohla všechny vypsat, protože 

bych nad nimi strávila hodně dlouhou chvíli. 

     Doufám a byla bych hodně ráda, kdyby se vám 

čtenářům naše vydání časopisu hodně líbilo, protože 

členové jednotlivých rubrik si dali záležet na tom, aby 

výsledek jejich práce byl kvalitní a přinesl vám něco 

nového a zajímavého do života. 

                                                                                               

 

Miluše Novotná 

(šéfredaktorka)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

 

 

 



Kde?Kdy?Co?Víš něco? 

 
Ahoj lidičky,  
     vítám vás v naší  rubrice KDE?KDY?CO?VÍŠ NĚCO? Doufám, že vás naše rubrika 
zaujme a rádi si ji přečtete až do konce.:o) 
 

                                                                                                                                       Niki 

Básničky z lásky!! 
 
Z LÁSKY  
 
Slovy lze těžko vyjádřit lásku a cit.  Ale lepší je tě tu mít, obejmout a políbit. 
 
 
 

TVÉHO SRDCE KRÁL 
 
Býti tvého srdce král, to já bych si strašně přál. V dešti bych pak klidně stál a za tvou lásku 
bojoval. Býti tvého srdce král, za tvůj život bych svůj dal. 
 
 
 

ZOUFALÁ 
 
Jsem jako zraněné ptáče, srdíčko bolí a pláče. Jsem jako ve větru zlomená líska, moc se 
mi, miláčku, po Tobě stýská. Jsem jako vězeň, jemuž svoboda  schází, zlá smrtka s kosou  
mě teď doprovází. Už čtyři měsíce prosím celičký svět, lásko má, vrať se mi, vrať se mi 
zpět!  
 

(Baruška) 
 

 
♥              ♥         ♥                ♥                        ♥  

    ♥   ♥         ♥ ♥       ♥     ♥          ♥          ♥ 

♥    ♥      ♥       ♥    ♥            ♥           ♥          ♥ 



Školní akce za rok 2004/2005 

 
2.9.2004 
Vystoupení  hudební  skupiny JEN TAK TAK na fotbalovém hřišti  v 10:00 hod. 

18.- 20.10.2004 
Besedy o dravcích. 

5.- 6.11.2004 
Volba poslanců 

12.- 13.11.2004 
Senátoři – horní a dolní komora 

15.11.2004 
V Sokolovně pro 3.-9.ročníky vyprávění a ukázky z RENESANČNÍHO VOJENSTVÍ. 

3.12.2004 
Školní Mikuláš + navštívil obě mateřské školy 
MIKULÁŠ – p.uč. Vrána V. 
ANDĚL – p.uč. Uhlířová H. 
ANDĚL – Pavlů  E. 
ČERTI – Vopelka J., Jatel J., Kovář R. 

31.1.2005 
Návštěva kina 1. stupeň – PŘÍBĚH ŽRALOKA  
                        2. stupeň – SHREK  2 

22.3.2005 
1.-9.ročník - vyprávění o KARLU IV. 

25.4.2005 
Návštěva kina 1. - 9.ročník program o EGYPTU 

6.5.2005 
Návštěva kina 1. - 5.ročník ČERT A KÁČA 
                        7. - 8.ročník  v ZUŠ KONCERT 

31.5.2005 
AKADEMIE  
pro děti 1. - 9.stupeň ve sportovní hale Sokolovny 
pro rodiče odpoledne od 16:00 hod. tamtéž 
 
 
 

SPORT  
 
24.3.2005  
Volejbal učitelů- Sokolovna  Telč 

30.3.2005 
Volejbal učitelů- v Dačicích                                         (Ifanka, Baruška, Niki) 
          

 



 

 
 

     V rubrice Počítače a vše kolem nich se dočtete nejnovější 

zajímavosti a klepy ze světa internetu a hardware, software  počítače. 

Konkrétně  jsme si pro vás připravili  články: Proč stavět počítač 

doma, další článek bude o „tuningování“ počítače, v příspěvcích jsou i 

nějaké fotky.Tak si určitě přijdete na své, možná ve vás vzbudí 

inspiraci a hned si doma začnete „tuningovat“  počítač a do třetice 

jsme si připravili recenzi hry Shade. Doufáme, že se vám články 

budou líbit . 

(Minus) 

 

 

 

                          
 

 

 
    

 



Proč si  stavět  počítač doma sám? 
 
Výhody 

 

1. Počítač postavený doma mi odpovídá na míru a mohu si zvolit  

    jeho jednotlivé komponenty, které mi vyhovují. 

 2.   Soukromě postavený počítač nás vyjde laciněji než již smontovaný a zakoupený                  

od nějaké firmy vyrábějící počítače. 

 3.   Užijeme si spoustu zábavy při montování jednotlivých dílů dohromady. 

  

 

Nevýhody  

 

1. Na podomácku smontovaný počítač se nevztahuje záruka jako na celek, ale  

         pouze na jednotlivé díly,  kterými jsou např.:grafické karty,paměti RAM, … 

     2.   Nemáme záruční ani po záruční servis.  

Servis si děláme sami a když se něco rozbije, tak musíme přemýšlet, čím může 

být případná závada způsobena. 

 

    

     Kdybych se měl rozhodnout,  jestli si mám koupit počítač jako hotovou sestavu, nebo ho 

mám doma skládat, tak bych určitě počítač radši skládal, protože to bude levnější a 

výkonnější sestava. 

                                         
                                        Grafický  adaptér ATI Radeon 9800 Pro 

      
 

       Základní deska                  Skříň  počítače 

 

(Minus) 



  
 

 

"Adventura, která má něco do sebe!“ 

 

 Shade je super hra, která by měla projít pod rukama každého obdivovatele akčních 

adventur. 

 Vaše kroky nejdříve povedou do liduprázdného městečka, kde pracoval váš ztracený 

bratr, než narazil na blíže nespecifikovanou záhadu . 

Cestou k hotelovému pokoji, kde váš sourozenec přebýval, vás doprovází tajuplná 

hudba, která vám na sebevědomí určitě nepřidá. Po nečekaném rozhovoru s rozpadajícím se 

zombíkem a vyluštění nelehké hádanky se dozvídáte účel 

vaší cesty. Do jeho vysvětlování se pouští anděl, kterého se 

bratrovi podařlo oživit. A andělů, jež je třeba zbavit kletby, 

po světě chodí 

mnoho, sice v 

různých časech a 

prostorech, ale jo! 

Pro účel hledání 

potřebných 

artefaktů nám byl 

přidělen démon s 

nadpřirozenými silami a kouzelný meč, který se hodí 

vždy a do každé situace. Takto připraven se pustíte do 

různých dobrodružství a hledání ztraceného 

sourozence. 

Během hry dojde i na oblíbené střelné zbraně, u kterých se dá mířit přímo přes mušku, 

což je super a také ve hře nechybějí savepointy, které autoři rozmístili podle 

nepochopitelného klíče. (Mezi savepointy si vždy pěkně zanadáváte.) 

Technická stránka trošičku pokulhává, přičemž asi nejslyšitelnější jsou chyby zvuku, 

který se někdy sám snižuje a zvyšuje, ale Shade má i svá plus, jako třeba výše zmíněné míření 

přes mušku zbraně a další. 

 

 

Shade je skvělá hra, která by neměla nikomu ujít!!! 

 

 
(Trpaslík) 

 

 

 

 

 



Různé vylomeniny s PC = neboli tuning PC 
 
V dnešní  době se rozmáhá něco jakoby „sport“ mezi fandy počítačů. 

Je to TUNING (zkrášlování  vzhledu ) počítače, který se stal oblíbeným  

teprve nedávno. Tuning je založený na „kráse“,  autentičnosti a jedinečnosti  

počítače(Můj počítač je jedinečný, to si asi říkají  tzv. „Tuningátoři PC “) 

U některých lidí se tento sport, vášeň nebo koníček stal doslova honem na poklad. 

Snaží mít co nejlépe „natuněný“ počítač. 

 

 

 
 

 

  
 

                       Smajsdalf 

 

 



ROZHOVORY ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
 
Čauky, vítáme vás v rubrice Rozhovorů ze života školy. Snad vás zaujme naše 
porovnání zájmů mladšího a staršího žáka naší školy, nebo snad drby ze školy:o) 
 
                                                                                                                        (Baruška) 

 
 
 

ROZHOVOR MEZI ŽÁKEM 1. TŘÍDY A 9. TŘÍDY 

 
1.JAK SE JMENUJEŠ? Josef Kamaryt 
2.KOLIK JE TI LET? 15 let 
3.JE TI SYMPATICKÝ NĚKTERÝ Z UČITELŮ? PROČ? Ne!! Nějak mi           
    nepadli do oka. 
4.MÁŠ RÁD NĚKTERÝ PŘEDMĚT? PROČ? Tv a němčinu. Jsou nejlepší! 
5.JAKÝ PŘEDMĚTRÁD NEMÁŠ?Matematiku, protože mi nepadl do oka pan učitel! 
6.LÍBÍ SE TI NĚJAKÁ SPOLUŽAČKA?Je to bída! 
7.VRÁTIL BY SES DO 1.TŘÍDY? Ne! Nevrátil. 
8.CO SE TI LÍBÍ NA NAŠÍ ŠKOLE? Holky!=o) 
9.JAKOU FILMOVOU NEBO POHÁD.POSTAVU MÁŠ                                                                                                
    NEJRADĚJI? PROČ? Hurvínka, je vtipnej. 
10.JAKÝ FILM MÁŠ RÁD? Pán prstenů –  Tři věže! 
 
 
1.JAK SE JMENUJEŠ? Lucka Jirásková 
2.KOLIK JE TI LET? 6 let 
3.MÁŠ RÁDA PANÍ UČITELKU? Jo! Je hodná! 
4.JAKÝ PŘEDMĚT MÁŠ RÁDA? A PROČ? Výtvarku, protože tam vždycky  

    něco děláme. 
5.JAKÝ PŘEDMĚT RÁDA NEMÁŠ? Prvouku. Ta mě moc neba! 
6.LÍBÍ SE TI NĚJAKÝ SPOLUŽÁK? Ne! Ale mám ráda Simonku! 
7.TĚŠÍŠ SE DO VYŠŠÍCH TŘÍD? Jo do 9., nebudu muset chodit do školy jako      

    maminka!! (pozn.red.:Pěkná představa.) 
8.CO SE TI LÍBÍ NA TÉTO ŠKOLE? Všechno! Hlavně chodby s obrázky! 
9.JAKOU FILMOVOU NEBO POHÁDKOVOU POSTAVU MÁŠ NEJRADĚJI?  
   Všechny! 
10.JAKÁ POHÁDKA NEBO FILM SE TI V TELEVIZI NELÍBÍ? Popelka jo!     Mrazík  
     ne! 
 

(Niki, Baruška) 

 
 
 



ŠKOLNÍ DRBY,NEBO ZPOVĚĎ? 
 
 
Mladší žáci nechtějí přírodovědu a vlastivědu, protože jsou pro děti složité. 
Starší žáky nejvíce baví dějepis, tělocvik, protože se dozví plno nových věcí z historie 
a v tělocviku se odreagují. 
Naše škola se stále  vylepšuje. Na WC se nainstalovaly kliky, do tříd nové tabule a 
do některých tříd nové psací stoly a židle.  
Bylo by fajn, kdyby byl ve škole bazén a každý měl svůj počítač. Vyučování bychom 
navštěvovali podle toho, jak  bychom chtěli a měli náladu. ,,ALE TAKHLE BYCHOM 
SE NIC NENAUČILI!“ 
Zábava ve škole se nám líbí, ale mohla by být častěji. Zábava sdružuje kolektiv a 
spolužáky. 
Mnoho žáků má rádo zvířata, malá i velká.  
Kdybychom byli v pozici učitelů, chovali bychom se stejně jako oni.  
Škola je od toho, abychom se připravili na další část našeho života a měli znalosti.  
Máme učitele docela rádi, ale oni jsou někdy nervózní, netrpěliví i nespravedliví. 
Většině z nás se ve škole líbí a chodíme tam rádi!!!!!!! 
 

(Kami, Hanika) 
 

Názory našich paních kuchařek na 

naše chování v jídelně 
 

1.Jaký máte názor na chování  dětí v jídelně? 
   Jak kdy, jak kteří! Někteří se chovají jako „dobytek“, někteří jsou ohleduplní. A jiní 
po sobě hází jídlo a vylívají čaj a nic nesní. 

2. Jak by se měly podle vás chovat děti v jídelně? 
    No neměly by ovoce nebo tyčinky, které dostanou jako přílohu, házet po škole. A 
jinak by se měly chovat právě naopak, než se chovají teď. 

 
(Niki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           LETEM  SVĚTEM 
     V této rubrice bychom vám chtěli poradit, kam a proč se můžete podívat. Na 
celém světě je mnoho překrásných míst, ale my jsme si vybrali zrovna Prahu, Kanadu 
a Nový Zéland, protože tyto skvosty v sobě něco skrývají, něco, co nás přimělo, 
abychom o nich napsali v rubrice, a tak vám radíme:,,Neváhejte ani chvilku a 
přečtěte si naši rubriku." 

(Čanča) 
 

                                                   

                                                                        PRAHA 
 
     Praha jako naše hlavní 
město je nejvýznamnější 
památkovou rezervací, a tudíž 
nejpůvabnějším městem celé 
ČR. Už když jsem poprvé 
navštívila  Prahu, něco ve mně 
mi říkalo, že se sem určitě 
vrátím, protože ty skvostné  
objekty vám nedají spát a 

probouzí ve vás touhu po poznání dalších památek. Nebojte se, určitě nebudete 
sami, kdo se bude do Prahy vracet, vždyť Pražský hrad,  Vyšehrad, Karlův most  a 
mnoho dalších pamětihodností už do našeho hlavního města 
přilákalo ty  nejznámější osobnosti. Třeba W.A.Mozart, který 
pro Pražany napsal známou operu Don Giovanni,  Prahu 
navštívil několikrát a Pražané se mu za to odvděčili tím, že 
vyrábí bonbóny s logem Don Giovanni. Já už jsem jeden balíček 
těchto bonbónu dostala a musím konstatovat, že jsou vskutku 
vynikající. Ráda bych vám také doporučila návštěvu pražské 
ZOO, které tam mají opravdu veliké a zpáteční cestu můžete 
třeba absolvovat parníkem po Vltavě. 
     A tak vám přeji, pokud pojedete do Prahy, ať se vám tam líbí 
a hlavně dávejte v tom velkém městě pozor na své blízké!!! 

(Čanča) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



KANADA 
 Rozhovor s návštěvníkem divukrásné Kanady – panem Stanislavem Dvořákem,70 let.     

 

1.CO SE VÁM NA KANADĚ LÍBÍ NEJVÍCE? 

           O:Čisté prostředí, příroda, v každém městě je to samá zeleň.  

 

2.JAK NA VÁS ZAPŮSOBILI MÍSTNÍ OBYVATELÉ? KLADNĚ  

   NEBO ZÁPORNĚ? A PROČ?  

 O:Místní obyvatelé jsou velice přátelští, slušní a ochotní.  

 

3.MÁTE NĚJAKOU VESELOU PŘÍHODU SE ZVÍŘATY? 

 O:Příhodu nemám, ale je tam hodně mývalů, kteří jsou i ve městech, třeba  

     u odpadkových košů. 

 

 4.JAK SE VÁM LÍBILY KANADSKÉ PAMÁTKY? 

  O:Kanada je mladá, nemá takovou historii jako Evropa. Jejich mýty  

     Představují Indiáni a Eskymáci, ale dobře o ně pečují. Snoubí se to   

     s tou novou architekturou, jak ve městech, tak i mimo ně. Je zvláštní,  

    že mají třeba památný kostel a u něj postaví třeba centrum, mrakodrap   

     a vůbec si s tím nelámou hlavu. 

 

 5.A CO PŘÍRODA V KANADĚ? 

  O:Příroda je tam velmi krásná a nepopsatelná.Takže si myslím, že by to  

      bylo na delší povídání. Přesvědčte se sami!!!   

 

                            (Korinka) 

 



NOVÝ ZÉLAND 
 

 
 

V Jižním Pacifiku leží skupina ostrovů, o kterých se říká, že jejich krása je 

bezkonkurenční proti ostatním zemím světa. Je to místo, kde jsou teploty příjemné po celý rok 

a kde se hory vypínají k obloze, jakoby se chtěly dotknout slunce. Toto místo se nazývá 

NOVÝ ZÉLAND. Někteří lidé tvrdí, že je to ráj na zemi. 

 Nový Zéland osídlili jako první Maoři, lidé polynéského původu, kteří tam žijí i nyní. 

 Nový Zéland je domovem několika druhů zvířat, které nemůžeme najít nikde jinde na 

světě. Jedním z nich je KIWI-pták, který neumí létat. 

(Pinďa) 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                            

Fakta  X 
 
 
Dobrý den, naše rubrika by vám chtěla přiblížit pár starostí nebo problémů puberťáků 

a zároveň s nimi poradit od našich vyučujících. 

 

                                        Povídka 
             
     Ztratila jsem lásku i život   
Jednoho dne se můj kamarád Petr, který se mi už dlouho líbil, vyjádřil, že 
by se mnou chtěl chodit. Byla jsem v sedmém nebi! Chodili jsme spolu 3 
a půl roku, ale pak mě záhadně opustil. Byl má jediná láska, dělili jsme 
se spolu o své problémy i zážitky. Byl nejen můj přítel, ale i dobrý 
posluchač. Líbil se i mým rodičům, protože byl slušně vychovaný. Prostě 
typ nejlepšího kluka. Ale když mě opustil, svět mi ztmavnul, zčernal. 
Život mě přestal bavit, nechápala jsem, kde jsem mohla udělat chybu. 
Nerozumím si už ani s rodiči. Hádáme se spolu a oni mi říkají, že od té 
doby, co jsem se s Petrem rozešla, jsem se strašně změnila. Říkají mi 
také, že to mám nechat plavat, ale já ho prostě miluji! Dokonce jsem 
chtěla spáchat sebevraždu, ale nepovedlo se. Máma mi nabídla jejího 
známého psychologa, abych si k němu prý zašla, že mi pomůže. Já jsem 
jí řekla, že nejsem žádný blázen a že nikam nepůjdu. Mám pocit, že 
vůbec nežiji. Petra už nevídám, skoro nechodím do školy, nic mě nebaví 
a s kamarádkami se nestýkám. Zavírám se v pokoji a myslím na 
minulost. Prohlížím si fotky, každý den probrečím snad celé hodiny a 
ŽIVOT BEZ NĚHO MĚ OPRAVDU PŘESTAL  BAVIT!!!  
  
  
Rady našich vyučujících, kteří nám v takových případech určitě poradí: 
 
 Nikdo nikoho nemůže přinutit, aby ho miloval! Myslím si, že se zbytečně 
mučíš, když si prohlížíš fotky a myslíš na minulost. Čas všechno zahojí. 
Nezavírej se doma, chod‘ mezi své vrstevníky, věnuj se nějakému 
koníčku. Pamatuj, že dělání, dělání všechny chmury zahání, dělání je 
lék! Raduj se z toho, že svítí slunce, jsi zdravá a mladá. Život máš před 
sebou! Pokud jsi myslela i na sebevraždu, bylo by dobré si o všem 
promluvit s psychologem.                 

                                                             (Mgr. Věra Skokanová) 
 



 
Děkuji za hezký dopis a důvěru, se kterou se na mě obracíš. Vidím, že 
jsi velice citlivá a v otázkách citů stálá dívka. Chodila jsi s klukem 3 a půl 
roku a to znamená, že jste se hodně poznali. To, že tě záhadně opustil, 
je dost zvláštní. Ty vlastně ani nevíš proč. Proto bych ti poradil, promluv 
si s ním, co se stalo. Může jít třeba jen o nedorozumění, které se 
vysvětlí. Když ho tak miluješ, rozhodně bych to zkusil. Pokud ale Petr 
přestal milovat tebe, nedá se nic dělat. Lásku nevynutíš. Spal jeho fotky, 
ať nad nimi zbytečně nebrečíš, věnuj se svým zájmům, koníčkům, 
sportuj, chod‘ mezi kamarády, neuzavírej se před světem, prostě žij. 
Není přece jen jeden na světě. A když tě nechce, přišel o nejúžasnější 
dívku a je dost hloupý a nevyzrálý, když nechce tak velkou lásku. 
Rozhodně se nezavírej v pokoji, nebuď zlá na rodiče a nepáchej 
sebevraždy. Jsi mladá a ještě tě čekají krásné chvíle, které v životě 
prožiješ. Radu rodičů o návštěvě psychologa bych nezavrhoval. S 
takovými případy se setkávají často a dokáží poradit. Rozhodně život 
nevzdávej! Už brzy můžeš potkat někoho, s kým budeš ještě šťastnější. 
Palce drží Dr. Rádce 
 
 
                                                Povídka 
 
 

     Byl jsem zaslepen sázkou 
Je mi 22 let. Před 5 lety k nám do třídy přišla nová holka. Na první 
pohled jsem se do ní zamiloval. Sice byla silnější postavy, ale mně to 
nevadilo. Nebyla jako ty ostatní holky nafoukaná, lakomá a 
nepotřebovala se předvádět. Byla prostě ta nejúžasnější holka, kterou 
jsem kdy poznal. Ale jednoho dne jsem se vsadil se spolužáky, že s ní 
začnu chodit a po čase ji nechám. A tak se stalo. Začal jsem s ní chodit, 
ale postupem času jsem se do ní víc a víc zamilovával. Až najednou 
nastala ta osudná chvíle, musel jsem jí říct, že to byla jenom sázka! Ale 
vůbec se mi nechtělo, ale sázka je sázka. Tak jsem jí to řekl. Eva stála 
naproti mně a dívala se mi do očí, po chvíli utekla se slzami v očích. Cítil 
jsem se v tu chvíli příšerně! Jako by do mě bodalo tisíce nožů. Druhý 
den nepřišla do třídy, ani se jí nedivím, já bych se taky nechtěl vidět. A 
asi po 20 minutách přišel ředitel do třídy a oznámil nám: ,,Je mi moc líto, 
ale slečna Eva Stýblová včera spáchala sebevraždu!“ Myslel jsem na to, 
že umřu. Bylo mi úplně strašně! Vždyť jsem to byl já, kdo ji zabil! Srdce 
se mi svíralo, jako by už nechtělo, abych žil. I po roce jsem si to vyčítal a 
vyčítám si to dodnes. 
 



                                                 
A znovu rady našich učitelů, kteří si určitě v takových případech budou 
vědět rady: 
 
Zoufalý neznámý, Tvůj příběh je velmi smutný a chápu, že se cítíš za 
smrt své přítelkyně zodpovědný, ale Ty za to nemůžeš! Z Tvého dopisu 
mám pocit, že Eva měla ještě jiné problémy a byla nešťastná. Možná již 
před vaším chozením prožila nešťastnou lásku, a tak si myslela, že ji 
nemá nikdo skutečně rád a celý život pro ni přestal mít smysl. Také 
nepíšeš nic o jejím rodinném zázemí. Každopádně byl Evin nerozumný 
čin pouze jejím vlastním rozhodnutím, ke kterému ji nikdo nenutil. Za své 
jednání a chování je každý člověk zodpovědný pouze sám. Ty se pokus 
přestat obviňovat, snaž se věnovat svým koníčkům a zálibám, chod‘ co 
nejvíce do přírody, navštěvuj s přáteli různé kulturní a společenské akce. 
Pokud jsou Tvé výčitky obrovské, porad‘ se s odborníkem, neboť 
případnou sebevraždou nic nevyřešíš. Kvůli jedné  už bylo přeci lítosti, 
hořkosti a smutku moře. I když se to teď nezdá, věř, že čas všechny rány 
zmírní.  

                                               (Mgr. Marcela Švehlová) 
 

Co bych poradil? 
Myslím si, že ten kluk Evu asi nemiloval celým srdcem, jinak by jí řekl 
pravdu! Protože ona ho milovala, tak by to pochopila a vztahu by dál nic 
nebránilo. Je možné, že důvodem sebevraždy mohlo být něco jiného. 
Ten kluk se musí smířit s osudem. Nejsem psycholog, abych mu s tímto 
dokázal pomoci a domluvil bych mu schůzku s psychologem, který má 
větší zkušenost. Jediným lékem je čas, ale do své smrti na to bude 
myslet. 
                                                                         (Podpis - …………) 
 
 

A teď otázka pro nás, proč jsme si vybraly zrovna tyto dva 
dotazy: 
 
Vybraly jsme tyto dva dotazy, protože nám přišlo důležité, aby mladí lidé 
nezahazovali svůj život kvůli nešťastné lásce. 
Tak neblázněte, vždyť nejsme ne světě sami!!!  
 

Martina Pelantová, Lenka Benová 

 



 

 
 

V této rubrice se dozvíte o rekordech, o úspěších našich 

spolužáků ve sportu a nových sportech v naší škole. 
(Panoramix) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Volejbal- 23. března uskutečnila ZŠ Telč Hradecká žákovský 

volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo sedm družstev z telčského 

okolí. Naši školu zastupovala dvě družstva. Tým A (složení- 

Smejkalová, Pavelcová, Pavlíčková, Jakubec, Havlík, Krejčí), se 

umístil na vynikajícím druhém místě. Tým B ( ve složení- Bínová, 

Dvořáková, Štokrová, Brychta, Přibyl, Štefanik, Vopelka ), se umístil 

na páté příčce. Na prvním místě se zabodovali žáci ze ZŠ Třešť a na 

třetím místě skončili žáci z telčského Gymnázia.  

 

                                                                                                         

Volejbal- 24. března se uskutečnil kantorský volejbalový turnaj o 

pohár ředitele školy. Celého turnaje se zúčastnilo sedm kantorských 

týmů z nejbližšího okolí. Naše škola byla zastoupena týmem ve 

složení učitelů - Matulová, Vondráčková, Vrána, Navrátil, Nerad, 

Dušek, Fabeš. Po usilovných bojích se naši kantoři umístili na prvním 

místě po lítém boji se Středním odborným učilištěm Dačice. Letošní 

ročník můžeme tímto prohlásit za velmi úspěšný. 
(text:Obelix)           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        Futsal vznikl v Latinské Americe. U nás se začal hrát v roce 

1970 jako sálová kopaná. Futsal je halová obdoba fotbalu s výjimkami: 

není respektováno postavení mimo hru ( ofsajd ), auty se házejí i 

kopají, míč má malý odskok ( míč puštěný ze 2 m skočí jen 30 cm ).    

Futsal si vzal něco i z jiných sportů, např.: branky z házené ( 2 m 

vysoké x 3 m široké ), střídání z ledního hokeje. Utkání trvá 2 x 20 

minut čistého času. Přestávka trvá 10 minut.Trenéři mohou požádat o 

1 minutu oddechového času. Na hřišti je 5 hráčů ( 1 brankář + 4 hráči 

v poli ) s možností hraní power play. Hřiště má velikosti 35 m (+ - 5m) 

x 18m (+ - 2 m). Fauly se „odměňují“ žlutými a červenými kartami, 

např.: za trvale nebezpečnou hru, nastoupení nezapsaného hráče,… 

        Novými Mistry Evropy ve Futsalu jsou Španělé. Česká republika, 

která je složená většinou z amatérů, zůstala v základní skupině.   
(Panoramix) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Lakros se vyvinul 

z rituální hry 

severoameri-

ckých indiánů. Od 

nich ho převzali 

francouzští 

cestovatelé, kteří 

připodobnili pálku 

k biskupské 

berle- la crosse-, 

a tím dali hře 

jméno. Existují 

tři hlavní verze 

lakrosu. Ve všech 

je míček v síti 

lakrosové pálky a 

hráči si pálkou míček přehazují a také vhazují do branky. Mužský lakros je velmi 

náročná hra, která vyžaduje práci ramen a hru celého těla. V ženském lakrosu 

není povolen žádný fyzický kontakt. 
 

PRAVIDLA: 

Družstvo mužského lakrosu má deset hráčů na hřišti a devět povolených 

náhradníků. Hra trvá 4 x 15 minut a je řízena třemi rozhodčími. Hřiště měří 100 

x 55 m. Branky jsou čtvercové, 1,8 m vysoké, vzdálené od sebe 72 m. Ženský 

lakros má 12 hráček v hřišti s neomezeným počtem náhradnic a s určitými 

podmínkami. Hra trvá              2 x 25 minut a řídí ji hlavní rozhodčí se dvěma 

brankovými rozhodčími. Hřiště nemá žádné hranice, branky jsou od sebe 

vzdáleny 92m. Hraje se také minilakros, který má šest hráčů v družstvu a 

obvykle se hraje v hale, hřiště je ohraničeno mantinelem.    

(Asterix)  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejrychlejší gól ve fotbale 
 

Nejrychlejšího gólu fotbalové ligy v rekordním čase 6 sekund dosáhl Albert 

Mundy za Aldershot v utkání čtvrté divize proti Hartlepol United na hřišti 

Viktoria v Hartepolu 25. května 1926.  

 

 

Nejtěžší fotbalový brankář 
 

Nejmohutnějším fotbalovým brankářem v reprezentačních týmech byl anglický 

internacionál Willie J. Foulke, vysoký 190 cm a vážící   165 kg. Jednou přerazil 

břevno branky a hra musela být kvůli němu přerušena. 

 

Nejvíce branek v hokejovém utkání 
 

Největší počet branek byl zaznamenán na Mistrovství světa při utkání Austrálie :  

Nový Zéland dne 15. března roku 1987, v němž Austrálie zvítězila 58 : 0. 

 

Nejdelší hokejové utkání 
 

2 hodiny, 56 minut a 30 sekund trvalo utkání Detroitu s Montrealem v hale 

Montrealu 25. března 1936. V šestém prodloužení zvítězil Detroit 1 : 0. Přičemž 

na branku Detroitu šlo 92 střel a brankář Norm Smith nepustil ani jedinou 

branku za svá záda. 

(Idefix) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

VTIPY 
 
Přihlásily se tři ženské do soutěže plavání stylem prsa přes kanál La Manche. Vyhrála 

brunetka, pár minut po ní dorazila zrzka a asi za hodinu totálně vyčerpaná blondýnka. Když ji 

zabalili do dek a nalili do ní pár loků kávy, vzpamatovala se a povídá: „Nechci si stěžovat, ale 

mám pocit, že ty dvě soutěžící používaly ruce!“ 

 

 

Ve tři hodiny v noci zazvoní profesorovi telefon, ozve se tichý hlas: „Probudil jsem tě?“ 

„Hm…ano…“ „Tak to je dobře, protože já se ještě učím, ty…..!“ 

 

 

Smrtka stopuje u kraje silnice. Najednou jí zastaví auto a řidič se ptá: „Tak kam to bude 

kmotra?“ Smrtka odpoví: „Ále, jenom tady do tý zatáčky.“ 

 

 

Kluk v parku objímá svou dívku a šeptá jí do ucha: „Miláčku, řekni jen dvě slova, která nás 

navždy spojí.“ „Jsem těhotná.“ 

 

 

 

 

REKLAMA 
 

„Nevaž se, odvaž se.“ 

praví jedna reklama. 

A tak jsem na pískovišti  

odvázal dobrmana. 

 

 

 

 

HÁDANKY A PRAVIDLA 
 
Jak nazvete blondýnku, když se obarví na hnědo?                      Umělá inteligence. 

 

Škola není hospoda, abychom v ní pořád vysedávali!!!!! 

 

Domov je místo, kam chodíme, když je všude zavřeno. 

 



…Z ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK 

Byl přistižen ve školní jídelně, jak se líbá se spolužačkou… Máme podezření na lásku… 

Napovídá nepovoleným způsobem!!! 

 

Uděluji důtku třídního učitele za vyhození petardy z oken školy. (p. uč. Skála) 

 

Svým zbrklým a nevhodným chováním způsobil bodnutí nůžkami do nohy. (p. uč. Skála) 

 

Hraje o přestávkách fotbal. Žádám Vás o domluvu. Děkuji. (p. uč. Vrána) 

 

 

 

 

 

OSMISMĚRKA 
 

 
 

 

škola, očistec, čas, luk, lupa, louka, lopata, kočička, 

píst, pizza, palma, píle, pes, pas, palec, plat, 

uhlí, úlet, eso, tma, hra, rak 
 

 

TAJENKA: 

 

 



 

TRAPÁSKY 
 
Jednou jsme zase měli hodinu matematiky. A jako málokdy přišel pan učitel do hodiny dříve 

a ještě před zvoněním se mě stihl zeptat: „Tak co Pepo, už máš chlapa???“ A já mu 

odpověděl: „A vy pane učiteli???“ (Nevěděl, co má odpovědět…..) 

Jožka Kamaryt 

 

 

Bylo úterý – volejbal a byly tam i holky, před kterýma jsem chtěl zamachrovat, a tak jsem 

udělal prudký pohyb nohou dopředu a přitom jsem si natrhl katě. 

Pája J.  

 

Najdi 7 rozdílů  



 

 

 
      

 

V naší rubrice bychom vás chtěli zavést do světa vědy a do nějakých novinek a 

zajímavostí v automobilovém světě. 

Doufáme, že vás naše rubrika zaujme minimálně stejně, jako vás určitě zaujaly články 

v předešlých rubrikách. 

(Kolík) 

 

 

 
     Milan Laník z Luk nad Jihlavou už od mala toužil po pěkném rychlém autě. Nikdy ale 

nesehnal tolik peněz, aby si mohl nějaké koupit.  

     Rozhodl se proto, že si postaví svého sporťáka sám. Ve své garáži si vytvořil model a 

narýsoval plány.  

     Ze všeho nejdřív si sestavil podvozek s pohonnou jednotkou. Pak na podvozek postavil 

dřevěnou konstrukci, kterou potáhl fólií, aby věděl, jak má udělat samotnou kovovou 

konstrukci. 

     K pohonu slouží motor Tatra 700 s výkonem 184 kW při 6000 otáčkách za minutu. 

S objemem válců 3,5 litrů dokáže Lanta jet až 250 km/h se spotřebou 12 až 15 litrů na 100 km 

     Tak se kochejte tímto výstavním kouskem. 
(Kolík) 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
novinky ze světa NEJ automobilů na Detroitském autosalonu 

 

Chevrolet Corvette 

 

Chevrolet nechyběl v Detroitu ani letos. 

Přišel s nejvýkonnějším Chevroletem Corvette Z06. Letošní novinka má sedmilitrový motor 

s rozvodem OHV, dva ventily na válec, výkon 373 kW (507k) a točivý moment 657 N.m. a 

zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,8 s. Maximálka je přes 310 km/h. 

 

 

Jeep Hurricane 

 

S motory Hemi a objemem 5,7 l jsou tyto automobily nejvýkonnější ve své třídě. První se 

chlubí výkonem 335 k a druhý dokonce 670 k. Nejzajímavější na těchto auťácích je natáčení 

každého kola zvlášť, neboť činí jeep v terénu obratnějším. 

 

 

GMC Graphyte 

 

S pohonem 4 kol si u tohoto 

mazlíka hraje zážehový vidlicový 

osmiválec Vortec 5300 a to už je 

něco. 

 

 

Shelby GR-1 

 

Toto super auto se ukázalo 

veřejnosti již před půlrokem, ale na 

Detroitském autosalonu mělo nový 

interiér a hliníkovou karoserii.  

 

 

Jaguár Advanced Lightvight Coupe 

 

Právě představovaná studie by měla 

být schopná zrychlení z 0 na 100 

km/h za 5 s a jet až 288 km/h. 

 

(kezuB) 
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