Úvodník
Ahoj, spolužáci, vážení učitelé ☺
Je tu další měsíc a s ním i nové vydání. Na dalších stránkách shrneme,
co se všechno událo v tomto měsíci. Dozvíte se například informace z
Gutovské rady, výsledky z piškvorek, jak probíhal zápis prvňáčků, co se
stalo 14. února 1945 a jak si poslední dobou vede Martina Sáblíková. A
všem těm, kteří jedou na LVK, přejeme krásně prožitý týden plný
lyžování a ať jim sněží ☺
Z důvodu problémů jsme nedodali Stránku učitelů, tímto se omlouváme.
Přeji vám pěkné počtení a příjemně prožité jarní prázdniny.VojVed
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Gutovská Rada
• Piškvorky:
1. Něco k piškvorkám:
Ze všech vybraných témat byly nakonec vybrány piškvorky(zbylé
návrhy:Mikádo, Cand).Za každou třídu byl jeden účastník a jeden
zástupce.Turnaj se konal ve středu 18.2.Hlavní téma, proč byly
vybrány zrovna piškvorky, je, že si v nich můžou být rovni velcí a
menší.

2. Rozhovor s Láďou Kožuškou:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tornádo-Ahoj, mohl bych s tebou udělat rozhovor.
Láďa-Ahoj, určitě.
Tornádo-Proč byly zvoleny zrovna piškvorky?
Láďa-Byly zvoleny skupinově na schůzce GR jako
jednodušší hra pro všechny.
Tornádo-Proč jsi chtěl pořádat tento turnaj?
Láďa-Hlavně, protože minulé utkání pořádaly také 7. třídy a
moc se mi nelíbil vývoj turnaje, a tak se chci pokusit ho
udělat lepší.
Tornádo-Kolik bude hracích stolů a rozhodčích?
Láďa-Stoly- zatím nevím, ale rozhodčích mám zatím 6.
Tornádo-Od kolika do kolika turnaj bude?
Láďa-Nejspíš od 14:00 do 15:30.
Tornádo-Děkuji za rozhovor a přeji hezký zbytek dne.
Láďa-Ahoj, já taky děkuju.

Piškvorky
Dne 18. 2. se konal turnaj v piškvorkách. Turnaj organizoval pan učitel
u
Sýkora a paní učitelka
itelka Kožuszniková. Piškvorek se zú
zúčastnilo
častnilo 22 d
dětí a
bylo 5 rozhodčí. Zúčastnily
častnily se d
děti všech ročníků.. Turnaj se konal od
14:00 zhruba do 16:00 v učebně cizích jazyků.. Atmosféra byla p
přátelská,
poklidná. Pravidla byla následují: u každého stolu seděli
seděli čtyř
čtyři nebo pět
hráčů.. Hráli spolu na stř
střídačku
ku na dva papír. Když se všichni vyst
vystřídali,
zapsal se výsledek. Podle pořadí
po
v těch pěticích
ticích se vytvořily další
skupinky, kde
e se dále soupeřilo
soupe
o konečné pořadí.
adí. Dopadlo to takto:
1. Krupauer Oldřich,
řich, 5.C
2. Šíša Filip, 6.A
3. Gottwaldová Nikol, 7.B
Dále se umístili:
4. Espitia Natalia, 5.A
5. Šipovič Kolja, 3.B
6. Gottwaldová Irena, 6.B
7. Freitas Samuel, 4.A
8. Joannidis Petr, 1.C
9. Ohlídal Antonín, 2.C
10. Tomášek Filip, 3.C
Zajímavosti:
1. Hru vybrala Gutovská rada a asi největším
nejv tším konkurentem byly Lod
Lodě.
Nakonec se však rozhodlo, že ne tolik dětí
d Lodě hraje a tak byly
piškvorky.
2. Všechny papíry, které se na turnaj použily, se dají do sběru.
sb
sbě
3. Na prvních místech se většinou
v tšinou umístili žáci prvního stupn
stupně, zatímco
žáci druhého stupně
ě se vvětšinou umisťovali
ovali na poslední místa.
4. Gutovská rada zařídila,
řídila, aby starší žákyn
žákyně v pořádku
ádku přiv
přivedly z družiny
mladší žáky na turnaj a zpátky do družin.
Lucka, Terka

Zápis do prvních tříd
t
Jak všichni víme, 3. a 4. února se konal zápis do prvních tříd.
tř Tornádo u
zápisu bylo a můžeme
žeme vám říct, že první den nebylo k hnutí. Zeptali jsme
se několika rodičů a taky jejich d
dětí na otázky a někteří
ří nám odpov
odpověděli.
1.Proč jste si vybrali zrovna Gutovku?

Dobré reference
5%

Jiné
3%

Chodili sem jako děti
8%

Mají tu starší dítě
29%
Mají to blízko
35%

2.Jaký
Jaký máte dojem z naší školy?
Nejlepší
3%

Hrozný
3%
Ujde
6%

Dobrý
88%

3.Připravujete
ipravujete se se svým dít
dítětem do školy?

Ano
Občas
Ne

A doopravdy nejlepší byli děti,
d ti, které odpovídali tak up
upřímně a
někdy tak vyjukaně.
1.Na jaký předmět
ět se nejvíc ttěšíš?
Přestávky
4%

Výtvarná Český
výchova jazyk
0%
4%

Nevědí
18%
Matematika
26%
Počítače
7%
Tělesná
výchova
11%

Hudební
výchova
15%

Angličtina
15%

Nejlepší poznámkou na tuhle otázku bylo, když předškolák
p
řekl:
ekl: „Budu moct poznávat svět“
sv

2.Líbí se ti tahle škola?
Možná
3%
Hodně
14%

Ano
83%

3.Těšíš
šíš se do školy?
Na tuhle otázku není potřeba
pot
odpověď.. Kdo by se net
netěšil do
první třídy.
Byl také jeden případ,
řípad, kdy dít
dítě bylo výřečnější
jší než všechny
ostatní.
1. Na jaký předmě
ět se nejvíce těšíš?
Na angličtinu
tinu chodim ve školce. A když je tady tak se
těším
ším na tu angličtinu
anglič
a matematiku.
2. Líbí se ti tahle škola?
Jo líbí, ještě
ě jsem byl na zápisu v Kodaňský
ský a ta se mi taky
líbila.
šíš se do školy?
3. Těšíš
Těšim

Nika, Evča
Ev a Nikča

Zdeněk Svěrák slaví 79 let
(Narozen-28. března 1936 Praha)
Zdeněk Svěrák je český
dramatik, scénárista, herec a autor
písňových textů. Letos 28.března
oslaví své 79 narozeniny. Jedním
z jeho posledních děl, které ovšem už
dělá ve spolupráci se svým synem
Janem Svěrákem, byl hraný film Tři
bratři.Nejvíce času trávil se svým
kamarádem Jaroslavem Uhlířem, se
kterým napsal mnoho děl.Většina jeho
děl a písniček byla hlavně pro děti a
mládež. V roce 2005 se dostal až do
první třicítky finalistů v divácké soutěži
Největší Čech. Nejznámější filmová
díla: Na samotě u lesa; Marečku,
podejte mi pero!; Vrchní, prchni! a Tři
veteráni.
Zdeněk Svěrák byl původně učitelem českého jazyka a literatury, čemuž
odpovídá jeho předchozí studium vysoké školy pedagogické v Praze.
Učitelské povolání vykonával však pouhé 4 roky, hned potom se vrhl na
uměleckou dráhu a v roce 1961 se stal redaktorem na vlnách Českého
rozhlasu, který vysílal jeho pořady o imaginární vinárně U Pavouka. Jeho
dalším zaměstnavatelem byla filmové studio Barrandov, kde působil jako
scenárista. V současnosti má dvě děti, dceru Hanu a syna Jana, a
několik vnoučat. Mezi jeho zájmy patří manuální práce, především
zedničina.
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Dotazník vyplněný rodiči
budoucích prvňáčků
Dne 3.2. a 4.2.2015 se konal zápis
do prvních tříd a my jsme využili
situace a připravili jsme stánek u
šatních skříněk, kde jsme
představovali školní časopis a
případně odpovídali na otázky.
Rodiče, kteří se vraceli ze zápisu,
nám vyplnili lehký dotazník o škole.

Celkem jsme oslovili 42 rodičů a z toho jsem pro vás
vybral ty nejlepší.

1.den (3.2.)
Tento den jsme oslovili 24
rodičů. Také nás navštívil
ředitel Štefánikovy
hvězdárny na Petříně Jakub
Rozehnal.
Jak na vás působí škola?
96% rodičů mělo kladné
odpovědi a 4% záporné
např.:
Je příliš velká, ale pěkná.
Působí přátelsky a profesionálně. Moc se nám líbí. Moc příjemně a
dobře.
A teď jedna záporná:Působí staře/totalitně potřebovala by rekonstrukci 
Proč jste si vybrali tuto školu?
Nejčastěji se objevovaly tyto tři důvody: Protože je blízko školy, dobré
reference, rozšířená výuka matematiky a výuka španělského jazyka a
hlavně pro dobrou pověst.
Jak na vás působí učitelé u zápisů?
Příjemně, mile, přátelsky, ale hlavně profesionálně.
Jak se vám líbí organizace zápisu?
Je perfektní, na 1*, výborně, nemám námitek.

2. den (4.2.)
Tento den jsme
oslovili 18 rodičů.
Jak na vás působí
škola?
94% rodičů mělo
kladné odpovědi a
6% záporné např.:
Působí příjemně,
mile. Školu dobře
znám, osobně jsem
zde studovala a vždy na mě působila dobře.
A teď jedna upřímná: Je sice pěkná, ale z venku by mohla být hezčí.
Proč jste si vybrali tuto školu?
Sama jsem vystudovala tuto školu. Měli jsme dobré reference. Je blízko
bydliště.
Jak na vás působí
učitelé u zápisů?
Byli moc fajn. Působili
velmi příjemně, mile a
profesionálně.
Jak se vám líbí
organizace zápisu?
Dobře zorganizováno,
přehledné jasné.
Líbilo se nám, že byli
všichni připraveni, že
nám u stánku se školním časopisem byly sděleny odpovědi na naše
otázky a že nám tito žáci ukázali cestu, protože jsme cizinci ☺
Vojved ve spolupráci s DaŠa, Nika, Anne a MaSo

Martina Sáblíková a její trenér
Petr Novák
Trenér

české
rychlobruslařské
reprezentace
Petr
Novák
odjížděl
z
heerenveenského
oválu Thialf spokojený.
Martina
Sáblíková
vybojovala
zlaté
medaile na tři a pět
kilometrů a přidala
čtvrté
místo
v
patnáctistovce ve svém
nejlepším čase na
evropském kontinentu.
Karolína Erbanová získala na kilometru bronz, svoji první medaili mezi
seniorkami. A osmnáctiletá Nikola Zdráhalová vybojovala v závodě s
hromadným startem bodík, který ji posunul ve výsledkové listině dokonce
před českou ledovou královnu. „Díky, dráho,“ loučil se zkušený trenér s
nejslavnější rychlobruslařským oválem na světě.
„Opravdu jsem absolutně spokojený. Samozřejmě největší radost mám
ze dvou zlatých medailí a bronzu, ale vážím si i čtvrtého místa na
patnáctistovce, protože to bylo ve skvělém čase a k další medaili chybělo
pět setin sekundy. Moc mě potěšila také Nikola Zdráhalová. Jela
odvážně, splnila úkol tím, že získala v bodovačce hromadného závodu
jeden bod. Má perspektivu,“ liboval si.
I když Martina Sáblíková skončila v závodě až ve druhé desítce, odmítl
mluvit o zklamání. „Vůbec ne! Po patnáctistovce, do které dala všechny
síly, jsem zvažoval, že ji z hromadného startu odhlásím. Vždyť do
dalšího startu zbývaly dvě hodiny. Ale chtěla ho jet, tak jsme si řekli
taktiku a tu se snažila splnit maximálně, pak jí došly síly, to je logické,“
dodal.
Sáblíková se dvakrát pokusila o únik. Nevyšlo to. „Martina ukázala, že
může bojovat o medaile nejen na patnáctistovce, ale i v závodě s
hromadným startem. Musíme ale změnit taktiku. Je schopná se
soupeřkami finišovat. Některé závodnice se už na tenhle závod vyloženě
specializují. Prostě nebude tahat Holanďanky a další za sebou. Pojede
za ní Nikola, která roste každým závodem, nebo se prostě schová jako
jiné a vyrazí třeba v předposledním kole. Získat medaili i v tomhle
závodě je v jejích silách,“ vysvětlil, kam se ubírají jeho myšlenky.

A teď rozhovor s Martinou
Šla jste do
patnáctistovky s
klidnou hlavou, když
jste měla už dvě zlaté
medaile?
Byla jsem absolutně v
klidu, ale když jdete na
start v Heerenveenu a
ještě proti Holanďance,
vždycky
vás
to
vybičuje
k
velkým
výkonům. Při bitvě s
Jolingovou
byla
atmosféra nádherná.
Čas mluví za všechno.
Jak jste prožívala
jízdu Richardsonové,
která vás nakonec
porazila o pět setin
sekundy?
Byl to kousek, měla
toho
plný
kecky,
zpomalovala,
ale
nakonec to pro mě o
pět setin nedopadlo. Nakonec jsem byla i z toho čtvrtého místa strašně
šťastná, to je pecka.
Opravdu jste necítila z bramborové medaile na patnáctistovce velké
zklamání?
V první chvíli mě to mrzelo, ale tak dobrý čas se nejezdí každý den.
Řekla jsem si, že je to čas na hranicích mých možností, takže bych byla
spokojená, i kdybych skončila hůř. Z toho času mám opravdu ohromnou
radost.

Prožila jste velmi náročný den. Jak se dá připravit na druhý závod
za necelé dvě hodiny?
Patnáctistovka byla pro mě priorita. V sobotu jsem jen odpočívala, byla
se projít, chvilku na kole a až v neděli ráno jsem šla na led. Vypadalo to,
že jsem zapomněla bruslit, po prvních krocích jsem málem upadla, pak
to bylo dobré. Byla jsem na patnáctistovku odpočatá. Mezi oběma
závody jsem se pak jen vyjela na kole, abych dostala únavu z nohou. Ale
bylo znát, že jsem všechno dala do patnáctistovky. Trenér Novák
dokonce uvažoval, jestli mě z hromadného startu neodhlásí, ale chtěla
jsem to jet, protože má zejména tady v hale Thialf svoje kouzlo.

Dvakrát jste zkusila ujet, ale nakonec to nevyšlo. Jaká byla taktika?
Nejprve jsme to zkusili po osmém kole s Claudií Pechsteinovou. Jenže
ona neměla rychlost, musela jsem ji postrčit. Brzy nás ostatní závodnice
dojely, nikdo nechtěl střídat. Po třetí bodovačce jsem to zkusila znovu se
zbytkem sil, tentokrát sama. Jedno kolo se mi jelo hezky, ale pak už mi
docházely po té patnáctistovce síly. Jet po dvou hodinách další závod, je
hrozně těžké. Vlastně jsme z patnáctistovky startovaly jen dvě s
Kanaďankou Ivanií Blondinovou.
Nespokojená ale nejste...
Určitě ne, zazávodila jsem si. Zkusila jsem to. Nenechala jsem jim to
zadarmo, nechtěla jsem se jen vozit v háku. Bohužel se mi nepodařilo
ujet.

Jak se vůbec díváte na závod s hromadným startem?
Je to dobrý trénink, určitě i zajímavý závod. Vadí mi ale, že se nestřídá.
Holanďanky jedou ve dvou, pověsí se za mě a pak si to chtějí rozdat
mezi sebou. Totéž Kanaďanky nebo Japonky či Korejky. Domácí
závodnice si to pak skutečně rozdaly v posledním kole. Za mnou se
pořád držely ty Holanďanky, ale nechtěly střídat. Když mi pak došly síly,
bylo jasné, že ve spurtu už nemám šanci.
Můžete v budoucnu spolupracovat s Nikolou Zdráhalovou, která vás
vlastně porazila?
K tomu bodu a umístění jí blahopřeji. Když jsem jela vzadu a ona se
drala pro ten bod, byla radost na ni koukat. Myslím si, že už příští rok
můžeme jet závod s hromadným startem jako dvojka a budeme se moci
měřit se soupeřkami, které jezdí s takovou taktikou.
Chtěla byste jet závod s hromadným startem i na olympiádě?
Nevím, uvidíme, to je ještě ve hvězdách, olympiáda je za tři roky.
S jakými pocity nakonec odjíždíte z Heerenveenu?
Se skvělými. Mám dvě zlaté medaile ze tří a pěti kilometrů. To byl hlavní
cíl. Na patnáctistovce jsem si zajela svůj nejlepší čas v Evropě a k
medaili chybělo pět setin sekundy, to není ani půl metru... Zklamání
rychle vyprchalo, protože čas byl opravdu dobrý. Nevyšel mi závod s
hromadným startem, ale v něm jsem to prostě zkusila. Všechny síly jsem
dala v neděli do patnáctistovky.
VojVed

Nálet na Prahu 14. února 1945
Nálet amerického letectva na Prahu 14. února 1945 byl podle pilotů
pilot
důsledkem
sledkem chyby v navigaci. Bombardéry se m
měly zúčastnit
častnit masivního
náletu na Drážďany,
any, který probíhal od 13. do 15. února. K jiným
americkým náletům
m na Prahu došlo 15. listopadu 1944 a 25. b
března
1945.

Jak to probíhalo?
Nálet provedlo 62 amerických letounů
letoun B-17. Každý B-17
17 nesl šestnáct
pětisetliberních
tisetliberních (227 kg) bomb. Čtrnáctého února bylo policejně
nahlášeno 250 svržených bomb, což odpovídá šestnácti strojům
stroj
po
šestnácti, plus šest ztracených, tedy přes
p es 58 tun (58112 kg).
Bombardéry, které startovaly ze základny v anglickém Nuthampsteadu,
svrhly během Popeleční
ční st
středy (14. února) roku 1945 přes padesát tun
bomb na obydlené části
ásti Prahy. Nalétávající letadla položila koberec
směrem
rem od Radlic až téměř
tém
po žižkovské nákladové nádraží –
bombardování zasáhlo Radlice, Vyšehrad, Zlíchov, Karlovo náměstí,
nám
Nusle, Vinohrady, Vršovice a Pankrác. Celkem
Celkem 701 lidí bylo zabito a
1184 zraněno. Zničeno
eno bylo 183 dom
domů čii historických objekt
objektů a dalších
zhruba dvě stě bylo poškozeno (Emauzský klášter, Faust
Faustův dům,
Vinohradská synagoga), sochy na Jiráskově
Jiráskov mostě apod. Bez p
přístřeší
zůstalo
stalo 11 000 Pražanů.
Pražanů Oběti tvořili téměř výhradně
ě civilisté. Mimo
objekty bylo napočítáno
čítáno dalších 67 zásah
zásahů.. Nálet nezni
nezničil žádnou z
továren, které by mohli využít okupanti.

Proč se lidé nestač
nestačili schovat?
Letecké poplachy byly
za války tak časté, že je
mnoho Pražanů
Pražan časem
přestalo
estalo brát vážn
vážně.
Domnívali se, že Praze,
jakožto
českému
městu,
stu,
nehrozí
skutečné
čné
nebezpečí.
nebezpe
Poplach byl tak vyvolán
až ve chvíli, kdy už
skutečně
čně
probíhal
nálet.
Vzhledem
k
tomu, že samotný nálet
probíhal velmi rychle,
jeho trvání se odhaduje
na tři
ři minuty.
mi
To byl
skutečný
čný čas,
č
který jim
musel stačit
stač k ukrytí. K
ničivosti
ivosti útoku přispěl
p
i
fakt,
že
n
německé
letectvo (jehož úkolem
bylo mj. chránit města
m
a
strategické cíle před
p
nálety) bylo ke konci
války ve špatném stavu
a že pražský hasičský
hasi
sbor musel o den
d dříve
odjet pomáhat hasit hořící Drážďany.
Dráž
VojVed

Alessandro Volta
270 let od jeho narození
Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio
Volta (18. února 1745 Como, Milánské
vévodství – 5. března 1827 Como,
Království lombardsko-benátské) byl
italský fyzik proslulý svými objevy v oboru
elektřiny. Objevil například třecí elektřinu,
vynalezl Voltův elektrický článek nebo
zdokonalil kondenzátor.
Narodil se jako sedmé a poslední dítě ve
šlechtické rodině. Do sedmi let nemluvil, a
proto mělo jeho okolí obavy, že je
slabomyslný. Přesto zvládl vystudovat
jezuitskou kolej a své zpoždění dohnat.
Poté ale místo dráhy duchovního
přestoupil na královský seminář. V té době se začal zajímat o výzkum
elektřiny. Roku 1769 publikoval knihu O přitažlivé síle elektrického ohně
a jevech s tím souvisejících, v níž zveřejnil hypotézu o souvislosti
elektřiny a magnetismu. Přišel na ni ale už o šest let dříve, v pouhých 18
letech. V dalších letech sestavil a zdokonalil mnoho přístrojů pro své
pokusy. Mezitím se stačil stát ředitelem lycea a v roce 1774 profesorem
fyziky na gymnáziu v Comu.
V letech 1775–1780 zkoumal složení vzduchu a na základě pokusů
formuloval hypotézu o jeho složení ze dvou různých plynů. V roce 1779
nastoupil na univerzitu v Pavii. Vrátil se tam opět k pokusům s elektřinou.
Vynalezl kondenzátor a elektrometr, uvažoval o principech vzniku
bouřek.
V roce 1791 se dozvěděl o pokusech Luigi Galvaniho se žabími
stehýnky, jejichž svaly se stahují při dotyku kovovým skalpelem. Odhalil,
že se nejedná o živočišnou elektřinu, ale o reakci kovů. V roce 1799
sestrojil první elektrický článek – Voltův sloup.
O svých výzkumech přednášel 20. března 1800 před Královskou
společností v Londýně a 28. října 1801 v pařížském Institutu. Tam zaujal
Napoleona Bonaparta, který jej podporoval, jmenoval hrabětem a roku
1809 italským senátorem. Ani poté, co byl Napoleon poražen, neupadl v
nemilost a až do roku 1819 byl ředitelem fakulty matematiky a fyziky
univerzity v Pávii. Od roku 1823 byl po srdeční mrtvici prakticky hluchý a
slepý.Je po něm pojmenována jednotka elektrického napětí Volt.
VojVed

Jan Werich
6. února by své 110. narozeniny oslavil dramatik, filmový scénárista a jeden z našich
nejvýznamnějších herců – Jan Werich. Dovolte mi tedy, abych vám nastínil život a kariéru
tohoto velikána.

Život
Jan Werich se narodil 6. února roku 1905 v Praze na Smíchově. Vystudoval gymnázium, kde
se také seznámil se svým budoucím hereckým partnerem, Jiřím Voskovcem. Po maturitě
studoval práva na Karlově univerzitě. Roku 1926 se přidal spolu s Voskovcem ke sdružení
mladých umělců - Devětsil. Od tohoto roku působili v Osvobozeném divadle, které bylo roku
1938 (po Mnichovské dohodě) uzavřeno a Werich i Voskovec byli nuceni opustit
Československo. Jejich hry byly totiž kritikou nesvobody a fašismu, takže se Werich i
Voskovec dostali do hledáčku gestapa. Během druhé světové války žili oba v USA, kde se
živili jako herci mezi tamější českou komunitou. V roce 1945, to jest po druhé světové válce,
se oba vrátili zpět do Československa. Do roku 1948 hráli v tzv. Divadle V+W, to však byli
nuceni po komunistickém převratu zavřít. Jiří Voskovec emigroval do Francie a odtud znovu
do USA. Po zrušení Divadla V+W působil Jan Werich v divadle ABC coby ředitel a spolu
s Miroslavem Horníčkem vytvořil novou dvojici, která hrála v obnovených hrách W+V. Roku
1977 podepsal tzv. Antichartu (petice proti Havlově Chartě 77), za což ho mnoho lidí
kritizuje. Zemřel po těžké nemoci 31. 10. 1980 v Praze.

Kariéra
Film
Název filmu

Role

Císařův pekař a Pekařův císař

pekař Matěj, císař Rudolf II.

Pád Berlína

Herman Göring

Stvoření světa

vypravěč

Byl jednou jeden král

král

Divadlo

Caesar

Kat a blázen

Hej rup!

Balada z hadrů

Těžká Barbora

Golem

Nebe na Zemi

Pěst na oko

Ostrov dynamit

Osel a stín

Svět za mřížemi

Literární tvorba

Televizní tvorba

Fimfárum

Magnetické vlny léčí

Italské prázdniny

Co na to říkáte, pane Werichu

Všechno je jinak

Kočár nejsvětější svátosti

Knižně vyšla i jeho korespondence s Jiřím Medvěd
Voskovcem pod názvem Korespondence.
Uspořená libra
Tato sbírka má celkem tři díly.
Zebras7

Ferrari předvedlo vizi F1 budoucnosti
Tak jak se vám líbí?
Stáj Ferrari právě v den
rozhodování
o
budoucích
pravidlech
Formule 1 symbolicky
představila nový návrh
auta
budoucnosti.
Udělala
tak
prostřednictvím vlastní
internetové stránky a
fanouškům
dala
možnost vyjadřovat své názory. Tým se sídlem v Maranellu chce podnítit
diskusi.
„Jde nám o auto, které není jen technologicky pokročilé, ale dokáže vás
na první pohled upoutat a vypadá agresivně," konstatuje italský tým,
kterému s návrhem pomohlo studio Centro Stile Ferrari.
„Tento design by bylo možné udělat bez převratu v současných
technických pravidlech. I minimální změny mohou dát autu zcela jiné
vzezření, než na jaké jsme zvyklí..."

RamTer

Knižní rubrika
Milí spolužáci.
Znovu je tu knižní rubrika, která vám každý měsíc
představí jednu knihu a její další díly. Dnes to budou:
Spřízněnci čarodějů 1:
Kouzla už nejsou jen pro čaroděje!
autoři: Adam Jay Epstein,
Andrew Jacobson
Pouliční kocour Aldwyn se jednoho dne náhodnou
ukryje v podivném krámku se zvířaty nejrůznějšího
druhu, a než se vzpamatuje, odnáší si ho
čarodějnický učeň Jack. Později se dozvídá, že si
všichni čarodějové v mládí vybírají svého zvířecího spřízněnce, který jim
pak všemožnými čarovnými schopnostmi pomáhá v kouzelnickém
řemesle. U Jacka se Aldwyn seznámí s dalšími dvěma žáky a jejich
spřízněnci - s žabákem Gilbertem a sojkou Sylvií. Jack a Aldwyn k sobě
brzy přilnou, avšak jedné noci jsou všichni tři mladí čarodějové uneseni a
jejich spřízněnci mají tři dny na to, aby je našli a zachránili.
Další díly jsou: Spřízněnci čarodějů 2: Tajemství koruny
Kocouru Aldwynovi, sojce Sylvii a žabáku Gilbertovi se v
prvním díle sice podařilo zachránit své patrony před smrtí,
ale zlá Paksahara jim přitom unikla. A nyní začala
proradná zaječice uskutečňovat své podlé plány, aby ve
Vastii znovu nastolila vládu zvířat a z lidí učinila své
otroky. Z Pohyblivé pevnosti seslala kletbu, která zbavila
všechny lidské čaroděje v zemi kouzelných schopností. A
tak osud celé Vastie znovu závisí na třech spřízněncích,
třech Vyvolených. Stihnou Aldwyn, Sylvie a Gilbert nalézt tajemný klíč k
Pohyblivé pevnosti a zastavit Paksaharu dřív, než zpustoší celou Vastii?
Závod s časem začíná…
Tyto knihy jsou zábavné a dobrodružné. Nebudete se s nimi rozhodně
nudit! Pokud toto přečtete a budete chtít vědět, jak to bude dál,
nezoufejte. Existuje i třetí a čtvrtý díl. Ale ty se musejí nejdříve přeložit.
Terka H.

Vtipy
Tři blondýny ztroskotají na pustém ostrově a chytí zlatou rybku. Rybka
povídá: „Dámy, když mě pustíte, splním každé jedno přání.“ No tak rybku
pustí zpět do moře a první blondýna říká: „Já chci nafukovací matraci.“
Stane se, blondýna si na ni lehne a pluje. Přijde první vlna, druhá vlna a
blondýna se utopí. Druhá říká: „ Já chci umět plavat!“ Stane se a
blondýna plave. Přijde první vlna, druhá vlna, třetí vlna a blondýna se
utopí. Ta třetí blondýna říká: „Já chci myslet jako chlap!“ Stane se a ona
se ptá: „ Jak se tenhle ostrov jmenuje?“ „Kampa.“odpoví rybka. „Takže
po schodech nahoru a dvaadvacítkou domů!“
„Paní letuško, nezdá se vám, že letíme příliš nízko?“ „Ani ne. Proč?“
„Víte, před chvílí jsem za oknem viděl chobotnici.“
Chlap jede v autě v otevřené krajině a najednou mu v autě zachrčí a
zůstane stát. Chlap vystoupí a začne auto prohledávat. Najednou
přiběhne bílý kůň a řekne: „To bude motor.“ A zase odběhne. Chlap se
tedy podívá na motor a skutečně je vada v něm. Opraví ho, jede do
nejbližší hospody a tam vypráví, co se mu stalo. Když dopovídá, jeden
z hostů mu odpoví: „No to jste měl štěstí! Tady běhá ještě černý kůň a
ten tomu vůbec nerozumí!“
Najde policista starou lampu a začne ji leštit. Najednou z ní vyskočí džin:
„Ahoj. Musím ti splnit tři přání. Přej si cokoli.“ „Já nic nepotřebuji.“ odpoví
zmatený policista. „Ale já ti mohu nabídnout spoustu věcí! Například ti
mohu dát lahev piva, která se sama od sebe doplní, když ji dopiješ.“ „Tak
mi ji dej!“ Pink a před ním stojí lahev. Policista se napije, lahev se
poslušně doplní a on nadšeně povídá: „To je bezva, tak mi dej další
dvě!“
Leze želva po stromě. Když se konečně vyškrábe nahoru na nejvyšší
větev, tak skočí dolů. Tohle dělá od rána do večera. Pozorují ji dva
papoušci a ten jeden tomu druhému říká: „Hele, matko, neměli bychom
konečně našemu synáčkovi Želváčkovi říct, že je adoptovaný?“
T.Hejná

Osmisměrka - vyškrtej slova a nejdi tajenku...
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Slova:
Slon, Pole, Ema, Melta, Brada, Nora, Lemur, Ropa, Trol, Rusko, Ostrava,
Metla, Mentalista, Měl, Sono, Anna, Emil, Ruda, Nula, Elmo, Sen, Paul.
Tajenka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JARO

Najdi tajenky, začínají na Ú a O.

Ú

Domov včel
Jméno našeho časopisu
Slovensky cukr
Dopravní prostředek na kolejích

O

Městská hromadná ……
Kdo si staví hráze
Používá se při jízdě na koni
Máchovo jez….
Anglicky pomoc
Druh papouška.

Minulé číslo:
Osmisměrka: LEDEN, Tajenky: LEDEN a KNIHA

DaŠa

