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Slovo úvodem
Naši milí čtenáři, srdečně Vás
vítáme u dalšího vydání
našeho časopisu. Omlouváme
se za drobné zpoždění, ale
přípravy na přijímací zkoušky
nám zabraly skoro všechen
volný čas. Abychom si Vás
alespoň trochu udobřili, toto
vydání jsme o pár stránek
prodloužili. Můžete se
například dozvědět spoustu
zajímavostí o Miladě
Horákové, zjistit, jak velkou
paměť mají akvarijní rybičky
v rubrice Koumák,
nebo trochu potrápit hlavy
u našich hádanek. Je zde opět
nový superhrdina, o kterém
byste se mohli dozvědět něco
super zajímavého. Pokud
patříte mezi vášnivé čtenáře
naší školy, jistě nepohrdnete
rubrikou Svět Knihomolů
a pokud si náš časopis
kupujete jen kvůli křížovkám
a omalovánkám, tak Vás určitě
nezklameme. Abychom to
zkrátili, u našeho Komenďáku
se pobaví všichni -
od prvňáčků až po učitele. 
 
 

A vzhledem k tomu, že
za měsíc odcházíme opět
do prvních tříd, nezbude
na psaní už nikdo a náš
Komenďák skončí. A tak
budeme rádi, když se
do časopisu zapojíte Vy, žáci
naší školy. Proto neváhejte
a pokud máte rádi psaní, jste
tvůrčí mysl a hledáte nějaký
ten kroužek, zkuste nahradit
naše chytré mozky a přidejte
se.
Doufáme, že se Vám poslední
číslo z našich rukou bude líbit.
Také bychom chtěli poděkovat
jedné osobě, díky které náš
časopis doposud vychází,
takže děkujeme, paní učitelko
Fabíková.
Ludmila Skalková, Alice
Navrátilová, Adéla
Řepková,Vít Olšina a Matěj
Šťastný.

autor článku:
ŘEPY

třída 9.A

autor článku:
DARIE.REED

třída 9.B

Citáty z filmů a knih
The broken are the more
evolved! - Split 
(Zlomeni jsou vyvinutější.)
 
Hope is dangerous thing.
Hope has killed more of my
friends than the flare and
scorch combine. - Brenda 
(Naděje je nebezpečná věc.
Zabila více mých přátel, než
erupce a spáleniště.)
 
Do not pity the dead Harry.
Pity the living and above all,
those who living without
love. - Albus Dumbledore 
(Nelituj mrtvé, Harry. Lituj
živé, a pak především ty jež
žijí bez lásky.)
 
Barbossa: World used to be
a bigger place!
Jack Sparrow: World´s still
the same, it´s just less in it.
(Svět býval větším místem!
Svět je pořád stejný, jen v něm
něco chybí.)
 
It's a metaphore, see: 
You put the killing thing
right between your teeth, but
you don't give it the power to

do it's killing. - Augustus
Waters
(Je to metafora: Dáš si
zabijáka mezi zuby, ale nikdy
mu nedovolíš zabíjet.)
 
We need never be hopeless,
because we can never be
irreparably broken. -Alaska
Young
(Nikdy se nevzdáme naděje,
protože nemůžeme být
nenapravitelně zlomeni.)
 
Maybe there's something
you're afraid to say, or
someone you're afraid to
love or somewhere you're
afraid to go. It's gonna hurt.
It's gonna hurt because it
matters. - John Green
(Možná je tu něco, co se bojíš
říct, nebo někdo, koho se bojíš
milovat, nebo místo, na které
se bojíš jít. Bolí to. Bolí to,
protože je to důležité.)

autor článku:
DARIE.REED

třída 9.B

Koumák
»V naší galaxii se nachází
planeta, jejíž povrch je celý
z diamantů.
 
»Kdyby lidé pili 6 šálků kávy
denně, snížila by se úmrtnost
u mužů o 10% a u žen o 15%.
 
»V New Yorku denně spáchá
sebevraždu více lidí, než
zemře přirozenou smrtí.
 
»Coca-Cola by byla zelená,
kdyby se do ní nepřidávalo
barvivo.
 
»Lidé jsou schopni odpustit
emoční ublížení jiné osobě
za 6-8 měsíců.
 
»Je odhadováno, že za tu
dobu, co člověk jako živočišný
druh existuje, zemřelo asi 100
miliard lidí.
 
»Amygdala je část mozku,
která ovládá lidský strach.
Pokud by byla odstraněna,
necítili bychom tedy strach.
 
 

»Vykouřením jedné cigarety si
zkracujete život průměrně o 11
minut.
 
»V prostoru bez gravitace
nefungují propisky.
 
»Jeden hamburger může
obsahovat maso až ze sta
různých krav.
 
»Rusko je tak velké, že zabírá
11 časových pásem.
 
»Akvarijní rybičky mají
paměť 3 vteřiny.

autor článku:
LIDUŠKA

třída 9. A

Vtipy a hádanky

1. (Obrázek) Dokážete najít
šest rozdílů?
 
2. Mám tatínka i maminku, ale
i přesto nejsem jejich syn. Kdo
jsem?
 
3. Víš, jak se veš udrží
na pleši?
 
4. Kolik hlíny je v díře, která
je 1 metr vysoká a 1 metr
široká?
 
5. Dvaceti dělníkům trvalo
postavit dům půl roku. Jak
dlouho to bude trvat deseti
dělníkům?
 
6. Víte, jak zavoláte
v Japonsku hasiče?

 
7.Ve 3 hodiny ráno se u tvých
dveří nečekaně objevili rodiče,
protože s tebou chtěli posnídat.
Ty jsi měl/a pouze tyto
ingredience pro přípravu
snídaně: marmeládu, med,
víno, chléb a sýr. Co jsi
otevřel/a jako první?
 
8. Jistý chlapík začal tlačit
auto. Jakmile ho přesunul až
k hotelu, přestal. Věděl, že
s dosažením hotelu
zbankrotoval. Proč?
 
Řešení najdete na straně 8.

autor článku:
ŘEPY

třída 9.A
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Anketa

Je tady nové číslo našeho
časopisu a s ním nesmí chybět
ani nová anketa! Opět jsme se
zeptali 50 kluků a 50 holek
z druhého stupně na pár
otázek.
 
Tentokrát vše na téma ,,Učení
a škola''.
 
Naše další dotazy na Vás
zněly:
 

1. Jaký je váš nejoblíbenější
předmět?
 
2.Chtěli byste tabule na fixy,
a nebo byste raději zůstali
u klasické na křídy?
 
3. Trávíte svůj volný čas
raději s knížkou/učením,
nebo s telefonem
a počítačem?
 
4. Učí se Vám lépe z učebnic
a knih, nebo máte raději
elektronickou formu
(prezentace, dokumenty,
naučné pořady...)

autor článku:
ŘEPY

třída 9.A

autor článku:
M.M.W ŠŤASTNÝ

třída 9.A

Povídka

"Bez snů a ideálů nelze být
člověkem." - Ernst Fisher
 
Sny jsou zvláštní. Jsou to
měnící se body, jichž se
snažíme dosáhnout. Myslím si,
že sny jsou naše cíle, něco, co
chceme mít, nebo tím být.
Neboť sama naše osobnost
může být naším snem. A že
každý člověk je jiný
nedokazuje jen to, jak
vystupuje, ale i to, o čem sní.
Sny dotvářejí osobnost,
jakousi auru člověka.
Představme si, že každý
člověk kolem sebe má něco
jako osobní vesmír. Nezáleží

na jeho velikosti, ale na tom,
co ukrývá. V té malé schránce
okolo a v nás je všechno, co
jenom na světě chceme. Jistě,
teď to vyznělo více než
sobecky, kdo ale není
sobecký? My jako lidi musíme
být alespoň trochu sobečtí, je
to určitá sebeúcta. Z této
sobeckosti vznikají ony sny,
ideály, cíle. Podle mě jsou
lidé, kteří nesní, jen prázdné
schránky. Něco jako pouštní
růže, ovládáni počasím života.

autor článku:
DARIE.REED

třída 9.B
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Svět knihomolů
Nové číslo, nové knihy. Další
a další tipy a příliš málo času...
Jo, přesně tak to mám. Je
hodně knih, co bych si chtěla
přečíst, ale nemůžu se k nim
dostat. Takže teď o knihách,
co bych si chtěla přečíst, ale
zatím jsem se k nim
nedostala...
 
Neradost - Karel Novotný
(208 stran)
Žánr: romány, česká literatura
 
Deprese si nevybírá, ocitnout
se v ní může každý. Co
když však deprese není
následkem, ale příčinou.
Příčinou k putování v sobě
sama. Co byste uvnitř našli?
A chtělo by se vám hledat?
Jenže jestli se vám chce
nebo ne, se vlastně nikdo
neptal. Hlavního hrdinu právě
toto potkalo. Mohl se tomu
poddat, ale rozhodl se jít jinou
cestou. Cestou smíření se
s tím, že je v pořádku nežít
podle pravidel diktovaných
společností, kde nemá místo
nikdo, kdo se neustále
neusmívá a nevykřikuje
do světa, že se má skvěle.
Smířil se s tím, že může být
ostatním na obtíž, jaký je.
Smířil se s tím, že změnit
může paradoxně leda tak
minulost. Smířil se s tím, že je
v pořádku žít s neradostí.
 
Zaklínač, Poslední přání -
Andrzej Sapkowski (280
stran)
Žánr: povídky, fantasy

Originální název: Wiedźma,
Ostatnie życzenie
 
Zaklínač… Ošlehaný muž
bez věku, jehož bílé vlasy
nejsou znakem stáří, ale
mutace, kterou musel
podstoupit. Placený
i dobrovolný likvidátor
prapodivných tvorů:
mantichor, trollů, vidlohonů,
strig, amfisbain. Pokud ovšem
ohrožují lidský rod, tak
v takovém případě zabíjí
i bytost zvanou člověk.
Prvotřídní, skvělý bojovník,
který není neporazitelný ani
nezranitelný – naopak, téměř
z každého dobrodružství si
odnáší další šrámy na těle i na
duši.
 
Hra o trůny (z cyklu Píseň
ledu a ohně) - George
Raymond Richard Martin
(480 stran, seriál)
Žánr: Světová literatura,
fantasy
Originální název: A Game of
Thrones
 
Jako strážce severu lord Stark
považuje za prokletí, když ho
král Robert pověří úřadem
pobočníka vladaře a vyšle ho
na jih, odkud se zatím nikdo
z jeho rodiny nevrátil.
Starkova rodina je brzy
rozdělena a pobočník sám je
polapen do sítě nebezpečných
intrik. Ba co hůř, v exilu
ve Svobodných městech
za mořem dospěl pomstou
posedlý chlapec. Jako dědic

šíleného Dračího krále, jehož
rodina byla vyvražděna, si dělá
nárok na trůn.
A na severu, tam za Zdí, kde
člověk nemůže nikdy říct, co
je živé a co ne, se mezitím
houfují mrtvé armády Jiných,
které vyčkávají na konec léta
a nadvládu dlouhé zimy.
Příběh zrady a ambicí, lásky,
čar a kouzel může začít.
 
Dech 1. - Sarah Crossan (264
stran)
Žánr: Sci-fi román,
Originální název: Breath
Nic pro nás není tak přirozené
jako dýchání. Představte si ale
svět, ve kterém si jen
privilegovaní mohou koupit
dostatek kyslíku k tomu, aby
mohli tančit či si zahrát
obyčejný fotbal. Svět, kde
chudí jen stěží zaplatí účet
za vzduch nezbytný k životu.

Svět, v němž po netušené
katastrofě přežívá zbytek
obyvatel v hermeticky
uzavřených městech s vlastní
atmosférou. Pustou planetu
Zemi, kde nejvzácnějším
rostlinným druhem je
obyčejný strom. Právě
v takovém světě žije Alina,
Bea, Quinn a jejich přátelé.
Od ostatních mladých lidí se
liší svou přemýšlivostí
a odvahou něco ve svém okolí
změnit. Odvahou nadechnout
se jinak než druzí – svobodně.
Dystopický román mladé
irsko-americké autorky plný
dobrodružství, při němž se
doslova tají dech.

autor článku:
DARIE.REED

třída 9.B

Superhrdinové
Tento článek je nejen
pro stejné nadšence
superhrdinů, jako jsem já, ale
i pro ty, kteří o tomto fandom
světě vědí jen málo a chtějí se
dozvědět něco nového.
 
- Deadpool -
 
Jméno: Wade Wilson
 
Deadpool, jak už někteří
možná vědí, je mutant.
A někdo by mohl říct, že
Deadpool je antihrdina,
protože nedělá zrovna
nejslušnější věci. A tím pádem
do této rubriky nepatří. Ale
všichni víme, že je antihrdinou
jen proto, protože si jednoduše

nedokáže připustit, že by
dobrovolně konal dobro.
Získal si také post
nejoblíbenějšího hrdiny
od Marvelu, který donedávna
ještě patřil Spider-manovi.
 
Život: Jeho příběh je smutný,
a to hlavně ze začátku, kdy se
dozvěděl, že má rakovinu
a kvůli své přítelkyni se s tím

snažil něco udělat. A než se
nadál, ocitl se pod rukama
nelegálně pracujících lidí, kteří
se snaží vytvořit mutanty
nepřirozenou cestou. Wade si
prošel peklem, které mu
zanechalo nejenom nadlidské
schopnosti, ale také zjizvenou
kůži po celém těle a nejeden
šrám na duši. Ale i přesto
zůstal ve své podstatě stejný -
oplzé vtipy a narážky
v jakékoli situaci.
 
Schopnosti: Extrémně rychlá
regenerace, svým způsobem je
nesmrtelný. Velmi dobré
reflexy. Samozřejmě super
síla. Nepřekonatelný smysl
pro humor (fakt).

 
 
Zajímavosti: Deadpool se
vlastně z rakoviny nevyléčil.
Jeho regenerační schopnosti
potlačují rakovinu stejně
rychle, jako se vytváří.
 
Daredevil jednou řekl, že
Deadpool smrdí jako chilli
omáčka, střelný prach
a smutek.
 
Filmy: Deadpool (2016)
Deadpool 2 (2018)
Herec: Ryan Reynolds

autor článku:
LIDUŠKA

třída 9. A
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Od věrnosti až po 
obvinění
JUDr. Milada Horáková,
bývalá členka a předsedkyně
Ženské národní rady a také
poslankyně za Českou stranu
národně sociální, byla obětí
komunistického režimu, který
jí obvinil ze spiknutí
a velezrady. Vyrůstala
v rodině, která uznávala
Masarykovy myšlenky a tedy
protirakouské postoje. Již jako
mladá dívka dávala najevo
svůj politický postoj
a zúčastňovala se
protiválečných demonstrací,
které byly ovšem studentstvu
zakázány, a proto jí vyloučili
z gymnázia. Zároveň jí byl
nabídnut přestup na jiné.
V roce 1921 maturovala a o
pět let později také dokončila
Právnickou fakultu
na Univerzitě Karlově.
Byla významnou českou
feministkou a od roku 1929
členkou České strany národně
sociální. Angažovala se
ve prospěch zrovnoprávnění
žen. Pracovala v Odboru
pro mládež pod vedením Petra
Zenkla. Pro rozšíření obzorů
cestovala do ciziny, hlavně
do Anglie, Francie a SSSR.
V roce 1939 jí v práci dali
výpověď, ale i přesto
přes Ženskou národní radu
organizovala pomoc nejen
lidem postiženým
ekonomickou krizí, ale také
českým uprchlíkům ze Sudet.
Chvíli po začátku 2. světové
války byla členkou odbojů
"Petiční výbor Věrni
zůstaneme" a také "Politické
ústředí". V odboji byla jednou
z nejvýznamnějších členek
a také zakládala prvotní
program. Zajišťovala
například tajné byty
a poskytovala tajné informace
spojencům. Gestapo jí ovšem
dne 2.srpna 1940 dopadlo,
ovšem ne za účinkování
v odboji, ale za členství
v Ženské národní radě.
Gestapo jí mučilo, ale žádné
informace nevymámilo.
Nejdříve byla držena dva roky
na Pankráci, potom jí odvezli
do Terezína na malou pevnost.
Zde sloužila na marodce
a setkala se se svou hrdinkou,
v té době již bývalou
poslankyní Františkou
Plamínkovou, která byla
významnou českou

feministkou. Ta ještě za války
byla popravena. Později byla
Horáková převezena
do Drážďan, kde se konal její
soud. Sama se před soudem
hájila v němčině. Nejdřív byl
pro ní navržen trest smrti,
který ovšem soud změnil
na osm let káznice. Trest si
odpykávala ve věznici
v Aichachu do jara 1945, kdy
byla osvobozena americkou
armádou.
Po válce s ní prezident Edward
Beneš konzultoval nové
a kvalitní složení politiky
Československé republiky
a přijala poslanecký mandát.
V období vládní krize se
snažila o svolání schůze
parlamentu, ovšem to se jí
nepodařilo a komunismus se
u nás zakořeňoval čím dál víc.
Při převratu ovládali
komunisté Státní tajnou
policii, většinu tisku a také
nechávali zatýkat politiky,
kteří účinkovali
v demokratických stranách.
Dne 10. března na protest
proti novému státnímu
uzpůsobení Milada podala
rezignaci a vrátila se zpět
do práce, ve které pracovala
před válkou a i nadále
pomáhala lidem, kteří
s komunisty nesympatizovali.
Její přátelé jí radili, aby
opustila zemi, ale ona stejně
nechtěla opustit svou
milovanou vlast. Byla
politicky aktivní až do 27. září
1949, kdy ji zatkla státní tajná
služba. Ihned jí obvinili
za spoluúčast na protistátním
uskupení, které mělo podle
vykonstruovaného obvinění
svrhnout komunistický režim.
Byla mučena jak fyzicky, tak
psychicky. Vyhrožovali jí, až
se rozhodla obvinění podepsat.
Před soudem byla odsouzena
k trestu smrti spolu s dalšími
třemi lidmi, přestože se za ni
přimlouvali osobnosti jako
Albert Einstein, Winston
Churchill, Eleanor
Rooseveltová a hlavně její
rodina. Byla popravena dne 8.
června 1950 oběšením.
 
Manžel Bohuslav Horák
emigroval do západního
Německa a později se
odstěhoval do USA, a to i přes
fakt, že podal přihlášku

do KSČ. Zemřel v roce 1976.
Sestra Věra po smrti Milady
vychovávala její dceru Janu
a po revoluci za svou zesnulou
sestru převzala medaili TGM
Masaryka a aktivně se podílela
na činnosti Masarykova
demokratického hnutí. Na její
památku bylo vybudováno
v Praze osm pomníků a jeden
z nejznámějších je
na Vyšehradském hřbitově.
Dcera Jana po srpnu 1968
emigrovala do USA a po
revoluci se vrátila
do Československa, kde jí
předali poslední vůli její
matky, kterou pak na tiskové
konferenci všem přečetla.
V roce 1991 prezident Václav
Havel udělil JUDr. Miladě
Horákové in memoriam Řád
Tomáše Garrigua Masaryka I.
třídy.
Roku 2004 byl 27. červen, den
popravy Horákové, vyhlášen
významným dnem jako Den
památky obětí komunistického
režimu.
V roce 2006 byla Miladě
Horákové udělena americkou
Nadací pro vybudování
washingtonského památníku
obětem zločinů komunismu
Medaile svobody.
26. října 2007 byla in
memoriam obdarována
Záslužným křížem ministryně
obrany, což je jedno
z nejvyšších armádních
vyznamenání.
 
Bývalá prokurátorka Ludmila
Brožová-Polednová byla
v roce 2008 odsouzena k šesti
letům vězení
za spolupachatelství na vraždě.
21. prosince 2010 udělil
prezident Václav Klaus
Brožové-Polednové milost.
Její udělení bylo vysvětleno
tím, že prezident přihlédl
k vysokému věku odsouzené,
k tomu, že část trestu již
vykonala, a k jejímu
zdravotnímu stavu.

V roce 2017 byl natočen film
o jejím životě a boji s názvem
Milada. Byl věnován všem
lidem, kteří dodnes žijí
v totalitních, ba i diktátorských
režimech. Milada nebyla sama,
kdo byl popraven
kvůli politickým názorům.
Další obětí byl například
generál Heliodor Píka,
na kterého si dle mého názoru,
STB vykonstruovala obvinění
o velezradě a špionáži
ve prospěch Velké Británie.
A těchto lidí bylo hodně.
Režim byl krutý, stejně jako
jeho představitelé, kteří byli
bez srdce, chladní a měli ruce
červené od krve svých obětí.
Komunistická strana Čech
a Moravy je podle mnohých
do dnešního dne považována
za totalitní a nedemokratickou.
 
„Padám, padám, tento boj
jsem prohrála. Odcházím
čestně. Miluji tuto zem,
miluji tento lid, budujte mu
blahobyt. Odcházím
bez nenávisti k vám. Přeji
vám to, přeji vám to…“
Poslední slova M. Horákové
 
„Plně sdílím zármutek
a rozhořčení, které cítíte
při krutých soudních
vraždách
v Československu…“
Winston Churchill, britský
premiér
 
,,Naděje je stav ducha, který
dává smysl našemu životu...“
Václav Havel, bývalý
prezident České republiky
 
,,Minulost čtěte a dávejte
číst, aby nebyla
zapomenuta...“
Josef Pavučina

autor článku:
M.M.W ŠŤASTNÝ

třída 9.A
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Omalovánky

autor článku:
ŘEPY

třída 9.A

Poezie
Stébla trávy: Místo, kde stojí
veliké město.
 
Místo, kde stojí veliké město,
není jen místo širých nábřeží,
doků, továren, skladišť,
aniž místo neustálých
pozdravů novým příchozím
anebo těm, kdo zdvíhají kotvy,
vyplouvajíce,
aniž místo nejvyšších
a nejnákladnějších budov
anebo krámů prodávajících
tovary z ostatku světa,
aniž místo nejlepších knihoven
a škol, aniž místo, kde je
nejvíc peněz, aniž místo
nejpočetnějšího obyvatelstva.
 
Kde stojí město
s nejzdatnějším plemenem

řečníků a pěvců,
kde stojí město milované jimi
a milující je a rozumějící jim,
kde hrdinové mají pomníky
jen v obecných slovech
a činech,
kde šetrnost je tam, kde se
sluší, a rozumnost je tam, kde
se sluší,
kde muži a ženy nesmýšlejí
valně o zákonech,
kde se končí otrok a kde se
končí otrokář,
kde obyvatelstvo naráz vstane
proti nekonečné troufalosti
zvolených osob,
kde se diví muži a ženy ženou
valem, jako moře za svisu
smrti žene své zametající
a nezlomné vlny,
kde vnější autorita má přístup

vždy teprv za vnitřní autoritou,
kde občan je vždy hlava
a ideál, a Prezident, starosta,
guvernér a kdo ještě jsou
placení zaměstnanci,
kde se dětem vpravuje, aby
byly samy sobě zákonem
a závislé na sobě,
kde se činem objasňuje, co je
to rovná míra,
kde se povzbuzuje uvažování
o duši,
kde se ženy ubírají veřejnými

průvody po ulicích stejně jako
muži,
kde vcházejí do veřejných
shromáždění a zaujímají místa
stejně jako muži,
kde stojí město nejvěrnějších
přátel,
kde stojí město s čistotou obou
pohlaví,
kde stojí město nejzdravějších
otců,
kde stojí město matek
s nejlepším tělem, tam stojí
veliké město.
 
Walt Whitman (1819 - 1892)
Americký spisovatel a básník

autor článku:
DARIE.REED

třída 9.B
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Osmisměrka
 
BALVAN
BOMBA
BUDÍK
DOTEK
EFEKT
ETAPA
FARÁŘKA
FORMA
FYZIKA
HOTEL
HVĚZDÁRNA
CHRUPAVKA
JIZVA
KAPALINA
KLIKA
KOKOS
KOŘEN
MANDLE
MANIPULACE
MASIV
MUMIE
MYČKA
NAFTA
PANELÁK
POPLACH
POŽÁR
PŮVOD
ROZLOHA
SKENER
STAVEBNICE
ŠPIČKA
ŠPÍNA
TÁBORÁK
TRŽNICE
ÚROVEŇ
 
Nemá ruce, nemá nohy,
a přesto otevírá dveře
a okna. Co je to? (tajenka)

autor článku:
ŘEPY

třída 9.A

Hádej kdo jsem  
 
Hádej, kdo jsem je rubrika,
ve které budete dostávat různé
informace a právě podle nich
byste měli poznat, o kom zde
mluvíme. Doufám, že si
hádání užijete.
 
Pro starší: 
 
1. Moje matka vážně
přemýšlela o potratu, ale její
doktor jí to rozmluvil.
 
2. Když mi byly čtyři roky,
stál jsem na zamrzlém rybníce.
Najednou pode mnou praskl
led, a kdyby mi tehdy nikdo
nepomohl, určitě bych
nepřežil.
 
3. Byl jsem vegetarián,
zakázal jsem lovy a snížil
počet zvířat určených
k testování.
 

4. Byl jsem velký odpůrce
cigaret.
 
5. Jako dítě jsem se chtěl stát
knězem.
 
6. V 16 letech jsem se
zamiloval do jedné židovské
dívky. Nikdy jsem ale nenašel
odvahu vyznat jí lásku.
 
7. I když to z předchozích
bodů nejde poznat, lidem jsem
ubližoval a škodil.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro mladší: 
 
1. Jsem kreslená postavička.
 
2. Jsem také velice vynalézavý
a vždy si se vším poradím.
 
3.. Mám spoustu kamarádů
jako jsou zajíček, myš a ježek.
 
4. Mým ,,tatínkem" je Zdeněk
Miler.
 
5. V jeho pohádkovém světě
nemám snad ani jednoho
nepřítele a každý mě má rád.
 
6. Můj ,,tatínek" chtěl, abych
nebyl pouhá kopie,
a proto vlastně nejsem ani
člověkem.
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Správná řešení

Vtipy a hádanky: 
1. (Obrázek) Nejde o to, hledat
rozdíly ve dvou obrázcích, ale
ve výsledcích. Výsledek
příkladu, ve kterém se pouze
odčítá, se nazývá rozdíl.
 
2. Jsem přece jejich dcera.
 
3. Vší silou.
 
4. Žádná, protože pak už by to
nebyla díra.
 
5. 0 sekund, jelikož dům je již
postaven.
 
6. Telefonem.

 
7. Jako první jste otevřeli oči.
Je zde totiž předpoklad, že
ve tři hodiny ráno spíte
a abyste mohli cokoli udělat,
musíte se nejprve probudit,
a tudíž otevřít oči.
 
8. Chlapík hraje Monopoly
a šlápl na políčko
s nemovitostí jiného hráče.
Neměl však peníze
na zaplacení, a tak
zbankrotoval.
 
 
Hádej, kdo jsem? 
 
Pro starší: Adolf Hilter
 
Pro mladší: Krteček
 
 
Osmisměrka: 
 
Vítr

autor článku:
ŘEPY

třída 9.A

4ocean

4ocean je společnost, která
čistí oceány od odpadků
a materiál, který z nich
vyklidí, nadále používají.
Vyrábějí z nich náramky, které
se dají i koupit.
Peníze z náramků potom
využívají na pomoc
znečištěným oceánům, ale i na
jinou pomoc. Záleží na tom,
jaký si koupíte. Pokud si
koupíte náramek korálové
útesy, pomůžete tak
korálovým útesům.
 
ČIŠTĚNÍ PLÁŽÍ
Jejich tým odklízí odpadky
z pláže dříve, než by se mohly
dostat do oceánu.
 
ČIŠTĚNÍ VOD
Mají zaměstnaných několik

kapitánů a posádek, které
vyklízí oceán a také
vnitrozemské vodní cesty
sedm dní v týdnu.
 
ČIŠTĚNÍ SVĚTA
Aby co rychleji vyčistili
oceán, zapojují tisíce lidí
z celého světa.
 
Každý rok vytvářejí nové
kolekce a pokud si na jejich
stránkách zaplatíte měsíční
dodávky, budou vám každý
měsíc posílat nový náramek,
který nemusí být ani vystaven
na jejich stránkách.
 
4ocean.com

autor článku:
M.M.W ŠŤASTNÝ

třída 9.A

Logické hádanky
1. Cihly
 
Jedna cihla váží jedno kilo
a půl cihly k tomu. Kolik kilo
váží 2 cihly?
 
2. Dva džbány
 
Máte dva džbány - pětilitrový
a třílitrový a neomezený zdroj
vody. Dokážete odměřit čtyři
litry?
 
3. Tenis
 
Dva muži hrají tenis. Sehráli
celkem pět setů a každý z nich
vyhrál tři. Jak je to možné?
 
4. Slovo
 
Přeházejte následující písmena
ve slovním spojení tak, aby
dávaly dohromady jedno
slovo. NEW DOOR
 
Odpovědi:
 
1. Dvě cihly váží dohromady 4
kg. Rovnice pro řešení:
a=1+a/2
 

2. Naplnit třílitrový džbán,
přelít do pětilitrového. Znovu
naplnit třílitrový, dolít z něj
pětilitrový. Protože v něm už 3
litry byly, tak nám
v třílitrovém zbude jeden litr.
Vylijeme pětilitrový, nalijeme
do něj odměřený litr a přidáme
další tři z třílitrového.
 
3. Muži hráli jako pár
ve čtyřhře.
 
4. ONE WORD
Chtěli jsme z daných písmen
udělat jedno slovo a ONE
WORD znamená v překladu
jedno slovo.

autor článku:
MARKÉTA FABÍKOVÁ

Sudoku

autor článku:
ŘEPY

třída 9.A


