
Nová redakce
Rok uplynul jak voda a máme tu další školní rok a s ním nová redakce. 
Šéfredaktorkou školního časopisu pro tento rok bude Adriana Rubešová A její 
zástupci budou Kateřina Tomíčková a Ondřej Pavelek. 
Zde máte přehled rubrik a jména redaktorů, kteří budou do nich psát:
RUBRIKA Jméno redaktora Slogan
Cestování Adriana Rubešová Cestujte do neznáma!
Trapasy Kateřina Tomíčková Trapas se může stát každému!
Stránka pro 
první stupeň

Ondřej Pavelek Zábava nejen pro první stupeň.

Co se děje ve 
světě

Tamara Wannousová,Nikola 
Matoušková

Čus čtenáři !!

Horoskopy,
astrologie

Tereza Hlaváčková Víc se poznej.

Vaření Barbora Smitková Stoluj s elegancí.
Móda Karla Brabcová,Dominika 

Kubínová
(S)mějte se s Kájí a Domí 

Psi a jejich 
sporty

Nicol Jankovská Zabavte se psy.

Hvězdy 
Hollywoodu

Kristýna Heralová,Simona 
Matušková

Můžete je znát i Vy!

Airsoft Jiří Chrpa Střílím já, střílej taky!
Motosport,
FMX

Kristýna Vítková Jezdím já, jezdi se mnou.

Fotbal Martin Straka Královskou hru fotbalem
Vtipy Daniel Smejkal Chechtejte se se mnou!
Katastrofy Zdeněk Hašek Co už se nedá vrátit.

Doufáme, že se vám školním časopis bude s novou redakcí školy líbit a také, že 
budete s rubrikami spokojeni. Nové zkušenosti by se vám mohli hodit i v hodinách.
Takže, čtěte školní časopis a když tam bude něco nezajímavého, nezlobte se na 
nás. Další nápady nám můžete házet do schránky školního časopisu. Časopis si 
lze budete moci prohlédnout na webových stránkách školy v sekci aktuality. 
Připomínky můžete psát také na redakční mail: hlaskyskoly@seznam.cz 
  

Napsali redaktoři Kaťa,Adriana a Ondra

mailto:hlaskyskoly@seznam.cz
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Drážďany
Drážďany nabízí nádhernou přehlídku barokní architektury, které 
vévodí zámecký komplex Zwinger. Všechna hlavní turisticky 
exponovaná místa leží v nevelkém centru města a to v okruhu 
několika minut pěší chůze. Tomu, kdo nezná pohnutou minulost 
města, by lehko ušlo, že všechny známé stavby drážďanského 
centra byly v nedávné minulosti buďto částečně nebo zcela 
zrekonstruovány podle původních plánů - tak umě jsou monumenty 
vzkříšeny. Některé budovy na svou reinkarnaci teprve čekají 
zakryté reklamními plochami a plakáty jejich budoucího vzezření.
Co všechno můžete v tomto městě najít?
Novou synagogu
obrazárnu Zwinger
Semperovu operu
kostel  Hofkirche
luteránský kostel Frauenkirche
Brühlovu terasu
Knížecí průvod
Zajímavosti aneb co možná potřebujete vědět.
Frauenkirche je skvostný luteránský kostel, který se pyšně vypíná k nebi jako dominanta 
drážďanského panoramatu. Za války byl kompletně zničen náletem, po třináctileté rekonstrukci se 
opět otevřel veřejnosti roku 2005.

Vyhlídková Brühlová terasa vznikla pro relaxaci drážďanské šlechty a získala přiléhavou přezdívku 
Balkón Evropy.

Knížecí průvod je obrovská freska složená z kousků porcelánu na zdi drážďanského zámku v 
uličce Augustusstrasse.

Zwinger je nejznámějším místem Drážďan, které nyní slouží jako komlex muzeí a bohatě 
zásobených obrazáren. Známá je především Galerie starých mistrů se sbírkou obrazů světových 
malířů       

                                                                                                                             



Nákupní centra aneb něco pro holky
Prager Strasse

Na této vyloženě nákupní třídě máte nejlepší možnost ulevit své peněžence od přebytečných eur v 
desítkách menších i větších obchodů. Nachází se zde například oblíbené šestipatrové obchodní 
centrum Karstadt, jehož nabídku můžete shlédnout i na oficiálním webu www.karstadt.de.

Kaufpark

Kaufpark je nákupní zóna ležící na východním drážďanském předměstí Lockwitz. Její nespornou 
výhodou pro návštěvníky z Čech je především poloha - leží na Dohnaer Strasse kousek od dálnice z 
Ústí nad Labem ještě před příjezdem do města. Nedaleko je také zastávka Hp.Dobritz příměstských 
vlaků S1 a S2. Uvnitř se nachází na 72 obchodů oblíbeným značek jako H&M, Media Markt nebo 
Sconto.

Staré město (Altstadt)

Ve starém centru města si nenechte ujít především známou Altmarkt Galerie, která vyrostla u 
náměstí Altmarkt v ulici Webergasse. Na třech patrech je nabita stovkou obchodů všech druhů. 
Více informací se dozvíte v němčině na webu www.altmarkt-galerie-dresden.de. Na Altmarktu se v 
čase adventním odehrává známý vánoční trh. Další krámy lemují ulici Wilsdruffer Strasse, která 
leží hned za Altmarkt Galerie směrem k Labi a Frauenkirche.

Jak se tam dostanete ?
Drážďany leží asi padesát kilometrů severovýchodně od Děčína - jsou tedy velmi snadno 
dostupné pro obyvatele nejen této části republiky. Nejlevněji a zcela pohodově můžete do 
Drážďan dojet vlakem, který kopíruje tok Labe a nabízí výhledy na okolní Saské 
Švýcarsko. Jinak lze využít automobil cestou po silnici E55.  

Okolí Drážďan
Saské Švýcarsko (Sächsische Schweiz)
Německá část Českosaského Švýcarska svými skalními městy a vyhlídkami směle konkuruje našim 
národním parkům

.Pevnost Königstein (Festung Königstein)
Nedobytná tvrz a bývalá věznice Königstein odmění návštěvníky nepřekonatelným výhledem na 
panorama saského Polabí.

 Napsala Adri  

http://www.altmarkt-galerie-dresden.de/
http://www.karstadt.de/


                                           Trapasy 
Škola v p írodř ě
Jenou jsme jeli na ŠvP (Školu v přírodě) a já jsem se po dlouhé a unavující cestě chtěla jít 
vysprchovat. Nakonec jsem zjistila, že nemáme koupelnu, a tak jsem skočila vedle k holkám. Holky 
tam naštěstí nebyly, a tak jsem se tam začala slíkat a při tom jsem zapomněla zavřít dveře. Pak to 
zjistil nějaký kluk a za pár minut byla celá třída u koupelny a já nic nevědoucí vykoukla, jestli 
někdo nejde. Pak jsem to zjistila a nakonec z toho vznikla nejenom poznámka za exibicionismus, 
ale i 2.stupeň na vysvědčení z chování.

Nejhorší divadlo

Jednou jsme šli se třídou do divadla.Po skončení vystoupení jsme potřebovaly s kámoškou na WC. 
Viděly jsme pouze jedny dveře a tak jsme do nich vlezly.Nevšimly jsme si však,že to jsou klučičí 
záchody.Po chvilce se začali smát kluci a můj idol a kamarádky idol nás na to upozornili.Dnes se na 
něj nemůžu ani podívat.

Držkopády
Zrovna když zavonilo, tak jsem sprintovala do třídy a vtom jsem uviděla naši učitelku, jak jde přede 
mnou do třídy,tak jsem začala natahovat jak o život, ale špatně jsem našlápla a jak dlouhá, tak 
široká jsem se rozplácla na schodech. Samozřejmě u toho nemohli chybět deváťáci a 
osmáci.Vyslechla jsem sice poznámku, "ani chodit to neumí",ale to ještě bylo ok. Ale horší bylo 
když jsem šla ze školy a zapomněla jsem na to, že změnili východ a nechodí se přímo, ale jde se ke 
druhým dveřím.Samozřejmě mi to nedošlo, a jak jsem běžela, tak jsem se rozplácla ještě na těch 
dveřích.Lidi..........dokážete si představit, jak to muselo vypadat z venku? Opět za mnou zazněla 
poznámka "Nebolelo to?" Tak to už jsem radši zdrhala.Prostě špatnej den no.............

Atlasy
Bylo pondělí a hodina zemáku.Zrovna jsem byla s mým spolužákem služba, a tak nás učitel poslal 
pro atlasy.Všechno bylo v pohodě až na to,že když jsme přišli s atlasy, nějaký blbeček ze třídy mi 
podrazil nohy a já jsem spadla a upustila jsem atlasy na učitelovy nohy!!!Celá třída si samozřejmě 
začala strašně smát...Když jsem se pak konečně vydrápala z podlahy a sebrala všecky atlasy, někdo 
za mnou si hlasitě ulevil.A hádejte, co si myslel učitel,že sem to byla já...No, tento den byl fakt 
špatnej a pokaždý, když nosím do třídy atlasy učitelovi, vyhýbám se obloukem a raději obcházím 
všechny lavice jenom proto, aby se mi tento trapas nezopakoval...
                                                                                                

Napsala: Kačka



                   Nemecká policie lovila vrtulníkem UFO, našla jen balónky    

                     s heliem

Policie u německého Altottingu měla obrovský poplach. V oblasti se totiž pohybovalo UFO a 
generální štáb vyslal na pozorování létajícího objektu helikoptéru a kolonu automobilů. Jenže když 
se muži zákona k "mimozemskému tělesu" dostali blíže, vyšlo najevo, že se jedná o balónky 
naplněné heliem.Byli to jen balonky které vypustlitly novosvatebčané pro štěstí.

                                      Nadacní fond-Ashante Kenya

Nadační fond ASANTE KENYA byl založen moderátorkou Lejlou Abbasovou. Jeho činnost 
spočívá ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí 
s těžkými životními osudy. Další aktivitou ASANTE KENYA je spolupráce s projekty, které se 
zaměřují na problematiku ženské obřízky. 

                                    

     Redakce:Tami ♥♥
                    >Niki<♥



*MODA
P íprava na podzim 2010.-Moda*ř

Podzim už se blíží! Už to není na letní sukínku a 
tílko do pasu. 

P išel podzim a už se musíme oblékat tepleji.ř  
Už se blíží podzim,p átelé.Už se blíží období,ř  

kdy ze strom  padá listí a jablka zrají.ů
Takže tam n kde z pozadí ze sk ín  vytáhnemeě ř ě  
dlouhé kalhoty,mikyny,bundy,šáli,a pop ípadř ě 

čepice.A zase naopak odložíme n kam do pozadíě  
kra asy,sukn ,tílka.. :) ť ě

                    By Kája a Domča



O psech – Flyball
   Tento velmi populární psí sport vznikl v 70. letech v Kalifornii. Tento sport 
má hned dva klady: pes se do sytosti vydovádí a páníček se ani nezadýchá.
   Flyball je sport, ke kterému je třeba speciální sportovní nářadí: odpalovací 
box, tenisové míčky, čtyři skokové překážky a nízké ohrazení parkurů. Potom 
ještě postroj pro psa a chrániče na tlapky. Tohle všechno musíte mít doma.
   Váš pes bude muset skákat, zvládnou odpálit míček a jeho chycení a rychlé 
aportování.   
Tohle všechno se naučíte na  specializovaném cvičišti. Pes by neměl být 
těžký, aby to pro něho nebyla velká  zátěž na klouby. 
   Naučit se to můžete i na víkendových pobytech s výukou flyballu, v 
kurzech.
   Princip hry spočívá v soutěži mezi dvěma družstvy. Družstvo tvoří čtyři psi a 
jejich páníčci, kteří mají ohrazený parkur. Pes se vydává přes čtyři překážky k 
vrhacímu boxu, kde sešlápnutím pedálu tlapkou odpálí míček a ten musí 
okamžitě chytit. I s míčkem běží přes překážky a vrátí se k svému páníčkovi. 
Souboj dvou družstev soudcuje vždy hned několik rozhodčích. 
   Flyball patří mezi nejoblíbenější psí sporty také proto, že se mu mohou 
věnovat majitelé nejrůznějších psích ras a i když jsou psi menších a 
mrstnějších plemen ve výhodě, i pro větší psy a jejich majitelé je tento sport 
příjemným vyžitím. Z hlediska psů je důležitý pouze dobrý zdravotní stav a 
schopnost týmové práce – při závodech se spolu setkávájí nejrůznější psi, 
takže je důležité, aby žádný z nich nebyl agresivní. Stejně tak by ale mohla 
být na překážku případná bázlivost psa. Z hlediska majitelů psů je flyball 
vhodný pro úplně každého sportovního nadšence a milovníka čtyřnohých 
přátel člověka. 

www.hafici.cz 
www.cmku.cz – seznam psích výstav            

                  odpálení míčku                                                                   skok přes překážku   

                                                                                                                        připravila Nikki 
                                                                                 
 Robert Pattinson

http://www.cmku.cz/


Robert Thomas Pattison se narodil v Londýně 13.5.1986, začal s 
herectvím ve svých teenagerských letech v Barnes Theater 
Company v Londýně. V roce 2004 dostal malou roli v německé 
produkci filmu The Ring of the Nibelungs a objevil se ve filmu 
Jarmark marnosti (Vanity Fair) s herečkou Reese Witherspoon. 

V roce 2005 byl vybrán do role mladého čaroděje Cedrika Diggoriho ve 
filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. Cedrik je student Mrzimoru v 
Bradavicích a Harryho rival. Bojují nejenom o pohár v soutěži tří 
kouzelnických škol, ale i o srdce Cho Changové. 

A v roce 2006 dostal hlavní roli ve filmu The Haunted Airman, kde hraje 
Tobyho Jugga, pilota ve druhé světové válce, který je postřelen a následně 
ochrne. Dostane hrozný nervový šok a v podstatě zešílí.
Ovšem, většina populace zná tohoto krásného populárního herce především 
z filmu Twilight(Stmívání), ve kterém dostal hlavní roli upíra Edwarda Cullena. 
Ten se zamiluje do krásné dívky Isabelly Swan(Kristen Stewart) 

                                                                                                          

By Kiki   

http://film.osobnosti.cz/the-haunted-airman.php
http://film.osobnosti.cz/harry-potter-a-ohnivy-pohar.php
http://www.osobnosti.cz/reese-witherspoon.php
http://film.osobnosti.cz/jarmark-marnosti.php
http://film.osobnosti.cz/kralovstvi-prstenu.php


    Selena Gomez
Jmenuje se Selena Marie Gomez a narodila se 22.července 1992. Její herecká 
kariéra začala v roce 2002, kdy si zahrála Giannu v seriálu Barney & friends, 
zde se také seznámila se svou dobrou kamarádkou Demi Lovato, která hrála 
Angelu. Potom dostala roli ve filmu Spy Kids 3D: Game Over, and Brain 
Zapped.
 Poprvé se objevila na konkurzu Disney, ve kterém zvítězila. Byl to i první krok 
k její hvězdné kariéře, za kterou se odstěhovala z Texasu do Californie. Tady se 
stala členkou  Disney "rodiny"a zahrála si v seriálu Hannah Montana. Ve dvou 
dílech v něm ztvárnila zpěvačku Mikaylu. 
V říjnu 2007 se zúčastnila konkurzu na seriál Wizards of Waverly Place jako 
Alex Russo. Také hrála ve filmu Moderní popelka 2 - zde si zahrála hlavní roli. 
Je také rostleskávačka a oblíbená zpěvačka.

V roce 2009 nazpívala klip Send it on společně se svými Disney přáteli: Skupina 
Jonas Brothers, Miley Cyrus, Demi Lovato. Píseň se vyhoupla do prvních příček 
hudebních žebříčků.

                                                                              by Síma ♥

http://www.osobnosti.cz/demi-lovato.php
http://www.osobnosti.cz/miley-cyrus.php
http://www.hudebniskupiny.cz/the-jonas-brothers
http://film.osobnosti.cz/another-cinderella-story.php
http://www.osobnosti.cz/demi-lovato.php


  Čuz,já sem JIŘÍ CHRPA
a budu vám psát o airsoftu,Každý

měsíc vyjdou 2 stránky o airsoftu, takže se těšte.

Moje první rubrika je o pravidlech,abyste věděli,co ten airsoft je.

Pravidla
Hra je založena na čestném chování hráčů – pokud je hráč zasažen či jiným dovoleným způsobem 
„zabit“, musí se sám přiznat (zásah často ostatní hráči nemohou vyhodnotit) – hráč musí zřetelně 
nahlas ohlásit „mám“, „zásah“ nebo „jsem mrtvej“, zvednout obě ruce a nejkratší cestou odejít k 
tzv. „mrtvolišti“, (respawn), kde s ostatními vyřazenými hráči čeká do konce hry (přičemž nesmí 
nijak komunikovat s dosud „živými“ spoluhráči,ani se jinak zapojit do probíhající hry). Na 
„mrtvoly“ je zakázáno střílet, živí hráči se za mrtvé nesmí vydávat.

Ve hře je zakázáno jakékoli tělesné napadání ostatních hráčů či jiné agresivní chování.

Cílem jedné hry je splnění předem stanoveného úkolu vycházejícího z typických vojenských 
scénářů, například eliminace soupeřova týmu, získání vlajky, záchranná mise, pozorovací mise, 
bránění objektu, obsazení objektu atd

Výbava

Hráč airsoftu v plné výbavě

Základní výbavou hráče jsou ochranné brýle, jejichž nošení je ve hře povinné (chrání zrak před 
zraněním kuličkou letící rychlostí 100 m/s a více), zbraň na bázi vzduchovky a zpravidla maskovací 
oblečení. Pokročilejší hráči pak používají imitace granátů (petarda zalitá v kusu sádry, popř. petarda 
obalená v hrachu a dalších materiálech, které nejsou nebezpečné) či min (jednoduché trhací 
provázky s malou rozbuškou či jinou slabou pyrotechnikou), plynové masky, vysílačky, nosné 
systémy, noční vidění, dýmovnice atd.

Redaktor JIŘÍ CHRPA
a V příštím díle se dozvíte zase něco víc.
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                Motokros
Ahoj, dostala jsem rubriku motosport FMX, takže každý měsíc vám napíšu nějakou 
novinku nebo můj úspěch.
Moje pomyslná kariéra začala tak, že můj otec jezdil offroad maraton 
auta a při tom jezdily motorky. Jak plynul čas, tak jsem na ty motorky pořád 
obdivovala a tátovi jsem pořád říkala, že bych chtěla motorku. V roce 2005  mi táta k 
Vánocům koupil Malaguti 50ccm.
Jezdila jsem po poli, měla jsem helmu z lyží, rukavice na zimu, roztrhanou bundu na 
ven a voteplováky. Tak to začalo :-D. V roce 2007 jsem jela můj první závod ve 
Václavicích a obsadila jsem 1.místo. Týden na to jsem jela svůj 2. závod, to jsem 
skončila na 4.místě, protože jsem jela offroad maraton a tam byli kluci tak o 2 roky 
starší a já neměla zkušenosti.
V roce 2008 jsem jela offroad maraton. Na poslední závod mi táta koupil Kawasaki 
65ccm a ten závod jsem vyhrála. Tím padem jsem vyhrála celý seriál, takže v roce 
2008 jsem byla mistr ČR.
V roce 2009 mi otec koupil KTM 65ccm, pro mě dobrý stoj. Jela jsem znovu offroad a 
obhájila jsem mistra ČR a v tom jsem ještě jela SPEDCROS, tam jsem dojela 
2.celkově.  Tak nějak to začalo a ted mám KTM 85ccm 2010. Zatím čauwes 

Více fotek na www.kristynavitkova.7x.cz                    Redaktorka: Kristýna Vítková

http://www.kristynavitkova.7x.cz/


KIDS FMX CAMP 2010
Ahoj. O prázdninách jsem se zúčastnila FMX camp 2010 v 
Čerčanech u Pilníka. Bylo to na 3 dny. První den jsme skákali do 
foampitu-je to jako bazén, který je naplněn molitanovými 
kostkami. Vylézt z toho dá obravdu velké úsilí. 2 den pršelo, 
takže nebylo nic. 3 den jsme skákali znovu do foampitu a pak 
jsme se zeptali, jestli bychom mohli na hlínu. Jeden kluk na 
250ccm 2t to skočil. Pak jsem to skočila já. Měla jsem 
obrovskou radost. Je to 10 metru 

                                             Redaktorka:Kristýna Vítková



HISTORIE FOTBALU
Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii 16. století. Tamní soukromé střední školy (public 
schools) v té době začaly žáky nutit ke sportu. Každá ze škol však používala vlastní pravidla 
odrážející místní podmínky (velikost hřiště apod.), pravidla se navíc postupně měnila. Postupně 
vykrystalizovaly dvě hlavní formy fotbalu: v jedné verzi pravidel (používané např. v Rugby, 
Marlborough či Cheltenhamu) hráči míč po hřišti přenášeli rukama, v druhé verzi (např. na Etonu, 
Harrow, Westminsteru či Charterhouse) se upřednostňovalo kopání do míče.

V 40. letech 19. století Anglii zasáhl boom železniční dopravy. Tento technologický rozvoj umožnil 
pořádání soutěžních zápasů mezi jednotlivými školami. Avšak zatímco rozdíly v místních 
pravidlech atletiky byly nevýznamné, meziškolní zápasy ve fotbale byly kvůli zásadním rozdílům v 
pojetí hry prakticky nemožné. Proto se v roce 1848 sešlo 14 zástupců škol na jednání, jehož 
výsledkem byla první ucelená sada pravidel, tzv. Cambridgeská pravidla. Tato pravidla 
upřednostňovala kopání, bylo však dovoleno také čisté zachycení míče rukama.

Sjednocující tendence vyústily v založení The Football Association, prvního oficiálního 
fotbalového sdružení na světě, 26. října 1863. Po několika setkáních vytvořila asociace sadu 
pravidel, z nichž nakonec vypustila pravidla dovolující běh s míčem v ruce a držení a podrážení 
protivníka s míčem. Kvůli tomu zástupce Blackheathu asociaci opustil, a spolu s několika dalšími 
kluby v roce 1871 založil Rugby Football Union, čímž vzniklo ragby jako sport odlišný od kopané. 
I v pravidlech FA však byla některá ustanovení, která dnes zůstávají jen ve sportech jako ragby či 
americký fotbal. První pravidla také například ani nestanovovala počet hráčů či tvar míče; na tom se 
měli soupeři dohodnout před každým zápasem.

Reklama
Dne 6.10.2010 se koná turnaj v malé kopané benešovských škol  6.-9. tříd o 
pohár ředitele MSZ Benešov.

 Dne 7.10.2010 se koná turnaj v malé kopané benešovských škol 1.-5. tříd O pohár ředitele MSZ 
Benešov

Napsal redaktor Martin Straka



NOHEJBAL

Byli jsme na krajském finále v nohejbale všichni byli s průběhem turnaje 
spokojeni. 
Výsledky:
1.místo ZŠ Dukelská
2.místo zš  Jiráskova A.
3.místo zš  Dukelská B.
4.místo zš  Dukelská C.
5.místo zš  Karlov
6.místo.zš  Netvořice A.
7.místo zš  Jiráskova B.
8.místo zš  Netvořice B.
 
Napsal redaktor Martin Straka



 BAVÍTE SE RADI? 

 Přijde kapitán galéry za galejníky, kteří jsou u vesel a povídá: "Galejníci, mám pro vás dvě zprávy, 
jednu dobrou a druhou špatnou, kterou chcete slyšet dřív?"Galejníci: "Tu dobrou."
Kapitán: "Tak ta dobrá, k obědu každý z vás dostanete čtvrtku kuřete a džbánek vína. A teď ta 
špatná, až to sníte, tak si chci odpoledne zajezdit na vodních lyžích."

Jednoho dne se na malém městě v řeznictví objevila mladá žena s miminkem v náručí a řekla 
řezníkovi, že to dítě je jeho, a co s tím on udělá. On nakonec souhlasil s tím, že dokud chlapec 
nevyroste, bude žena dostávat maso zadarmo. Řezník na kalendáři počítal dny, a když mladíkovi, 
který chodil pro maso, bylo přesně osmnáct, povídá mu: "Tady máš, a řekni matce, že tohle je 
poslední maso, které dostane zadarmo. A koukej, jak se bude tvářit."Synek doma všechno vypoví a 
tak mu matka říká:" Běž jestě do krámu a řekni řezníkovi,že jsem  měla osmnáct let zadarmo taky 
mléko, zeleninu a pečivo,a koukej,jak se bude tvařit".

  

Zvířátka v lese si postaví kadibudku. První den přijdou ke kadibudce a ona má vymlácené 
okno.Svolají velkou lesní poradu, při které se ozve: "Kdo k tomu může něco dodat, ať zvedne 
ruku." Zajíc zvedne ruku a povídá: "Já bych k tomu něco měl, přišel medvěd, sednul do kadibudky 
a když byl hotový, utřel si se mnou zadek a prohodil mne oknem." Na to zvířátka v radě odpoví: 
"No jo, medvěd, to je samotář a je moc drsnej, na toho nemáme. Uvidíme, snad toho do zítřka 
nechá." Druhý den přijdou ke kadibudce a ta má opět vymlácené okno. Opět svolají poradu a 
vyhlásí, že kdo k tomu může něco dodat, ať zvedne ruku. Liška zvedne ruku a povídá: "Přišel 
medvěd, sednul do kadibudky a když byl hotový, utřel si se mnou zadek a prohodil mne oknem." 
Zvířátka na to: "No, medvěd, ten nás už pěkně štve. Co se dá dělat, snad toho do zítřka nechá." 
Přijdou ke kadibudce třetí den a ta je celá rozbitá. Opět svolají poradu, kdo k tomu může něco 
dodat, ať zvedne ruku. Přihlásí se ježek: "Já bych k tomu něco měl."

napsal redaktor Daniel Smejkal 



Stránka pro první stupeň
Na této stránce si budete 
moc každý měsíc 
vyzkoušet různé hádanky, 
omalovánky nebo 
spojovačky. Na druhé 
stránce si budou moc 
vyzkoušet žáci 
4.nebo5.tříd IQ  test. 

Hádanky 
Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. (mrkev)

Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a není to kočka -? (KOCOUR)

Hodnocení výsledků IQ testu
-za každou správnou odpověď 10 bodů.

Řešení:1-b,2-a,3-d,4-b,5-a,6-b,7-c,8-b,9-d,10-d,11-d,12-c,13-d,14-b,15-b 

150-130 IQ šprta
110-130 IQ ředitele banky
90-110 IQ normálního člověka
70-90 IQ koně
40-70 IQ motýla
20-40 IQ mravence
20-0 IQ Homera Simpsona



IQ TEST
Otázka a) b) c) d)
1)Jak se 
nazývají 
kružnice na 
pařezech 
stromů?

Pařeznice Letokruhy Letokola Pařezokruhy

2)Který stát je 
největší na 
světě?

Rusko Česko Japonsko Peru

3)Který člověk 
byl první na 
jižním pólu?

Novák Peary Scott Amundsen

4)Ve kterém 
sportu jde o 
pohár UEFA?

Házená Fotbal Šachy Hokej

5)Kdo vymyslel 
slovo robot?

Čapek Havel Hus Johnny Depp

6)Kolik je 
poloměr Země?

Nemá 
poloměr

6378km 2000km 12966km

7)Co vezme 
zbabělec na 
ramena, když 
chce utéci?

Ruce Pytel brambor Nohy Raneček 
s buchtami

8)Kdo napsal 
dílo Romeo a 
Julie?

Shakemír Shakespeare Václav Klaus Mojžíš

9)Kdo byl 
v řecké 
mytologii bůh 
moře?

Platón Zeus Přemysl Oráč Poseidon

10)Který 
hudební 
nástroj je 
největší?

Harfa Piano Housle Varhany

11)Kolik má 
člověk špičáků?

3 8 2 4

12)Kdo je 
Tomáš Rosický?

Politik Učitel Fotbalista Hokejista

13)Který stát 
vznikl v údolí 
Nilu?

Česko USA Kanada Egypt

14)Pomocí čeho 
se dorozumívali 
Indiáni?

Dopisy Kouřové signály SMS nebo 
e-mail

Křikem

15)Kolik dní má 
rok?

263 365 180 598

                                                              Napsal redaktor Ondra
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	                   Nemecká policie lovila vrtulníkem UFO, našla jen balónky    
	                     s heliem
	Robert Thomas Pattison se narodil v Londýně 13.5.1986, začal s herectvím ve svých teenagerských letech v Barnes Theater Company v Londýně. V roce 2004 dostal malou roli v německé produkci filmu The Ring of the Nibelungs a objevil se ve filmu Jarmark marnosti (Vanity Fair) s herečkou Reese Witherspoon. 
	V roce 2005 byl vybrán do role mladého čaroděje Cedrika Diggoriho ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. Cedrik je student Mrzimoru v Bradavicích a Harryho rival. Bojují nejenom o pohár v soutěži tří kouzelnických škol, ale i o srdce Cho Changové.                                             

