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Redakční kroužek chce TEBE! 

* Chceš se podílet na přípravě a obsahu školního časopisu? 

* Rád píšeš, vymýšlíš, zjišťuješ informace? 

* Chceš se dozvědět něco o focení, pořizování rozhovorů nebo úpravě textu? 

* Chceš být členem super party, která umí táhnout za jeden provaz? 

* Kroužek Redakční činnost se koná v úterý v čase 15:15–16:15 ve třídě 5.B  

  

ODPÁLENÍ RAKETY FALCON HEAVY 
Míra Bartuněk, 6.C 

Dne 6. února firma SpaceX, kterou řídí multimiliardář Elon Musk, který také vlastní firmu Tesla, 

odpálila vesmírnou raketu Falcon Heavy. Nesla elektroauto Tesla Roadster. 

 

 

Podrobnosti 

o raketě 

Falcon Heavy: 

výška: 70 m 

průměr: 3,66 m 

hmotnost: 1  420 800 kg 



 

Konspirátoři se domnívají, že panák, který v autě sedí, není panák, ale je to mrtvola pana Jeffa 

Bezose (otec Amazonu). Není to pravda, protože těsně před startem Elonu Muskovi Bezos napsal: 

„Hodně štěstí k dnešnímu startu.“  

 

 

 

OHŇOSTROJE 
 
 

 
Zavřete oči a představte si vaše dvě nejoblíbenější barvy 
rozprsknuté po hvězdné obloze. To je ohňostroj – třpytivé 
rozprsknuté barvy. Možná, že tak i přišli na vynaleznutí 
ohňostroje. Nebo tak nějak… Každopádně byli velmi chytří, 
že vynalezli něco, co v lidech vyvolává tak krásné pocity. 
         

      napsal Unicorn obecný 

 

  



LYŽÁK (7. ročník) 
fotky: Marek Labák 

  



INFORMACE O LYŽÁKU 
sedmáci 

 

- na lyžáku jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších, v chatě Arnika 
- s námi tam byli tito učitelé: paní učitelka Pajačová, pan učitel Labák alias 
„Bagetka“, pan učitel Eisman, pan zástupce Pavelka a naše zdravotnice paní 
učitelka Panošová. 
- 3× jsme měli diskotéku 
- na lyžování jsme byli rozděleni do čtyř skupin 
- koukali jsme na úchylné filmy a hráli společenské hry  
 

Plusy    Mínusy    Celkové hodnocení 
- personál    - majitel    6/10 
- dobré jídlo   - nábytek 
 
 
  

 



 

MODERNÍ POHÁDKY 6.B 
 
 

Karkulka – Honza Pacovský 

 Byla jednou jedna Karkulka, která žila ve skromném zámku. Většinou nosila koženou 
bundu a černé roztrhané kalhoty. Zámek měla jen díky babičce, ta totiž prodávala zboží po celém 
světě. 
 Jednoho dne šla Karkulka na rockový koncert, kde hráli AC/DC. Pařila asi čtyři hodiny, 
pak ji to omrzelo a jela za babičkou na svém velkém čopru. Těsně před lesem se zastavila a došla 
si ke stánku s hotdogy. Dala si je do košíčku, kde měla pivo. Nasedla na čopr a odjela i s košíkem. 
 Jak tak jela, tak ji stopnul vlk. Vlk povídá: „Co to máš v košíku?“ Karkulka odpověděla: 
„Hotdogy a pivo, chceš si loknout?“ Vlk odpověděl: „Že váháš!“ 
 Až Karkulka opila vlka, tak pokračovala dál. Jenže vlk věděl, kde bydlí babička, tak se tam 
v autě domotal. Tam snědl dredatou babičku. 
 Když tam Karkulka dojela, tak se začala vyptávat: „Babi, proč máš tak rudé oči?“ „To proto, 
že jsem opilá.“ „A babi, proč máš tak otevřenou pusu?“ „To abych tě sežrala!“ 

Vlk spolkl babičku i Karkulku. Babička už ale měla plán, jak je dostat pryč. Vytáhla velký 
lovecký nůž a rozpárala vlkovi břicho. Pak ho zaplnila odpadky a shodila ho do studny. 
Nakonec všichni (až na vlka) žili dobře až do smrti. 
 
 

Jeníček a Mařenka – Adam Baxa 

 Byl jednou jeden panelák, kde žili sourozenci Jeníček a Mařenka a jejich tatínek se svojí 
přítelkyní. Tatínkova přítelkyně neměla ráda Jeníčka s Mařenkou, chtěla svoje vlastní děti. 
Jednoho dne řekla tatínkovi, aby je vzal s sebou na smetiště, kde pracoval, a nechal je tam. 
 Tatínek ji poslechl a odvezl děti k sobě do práce. Poslal je hledat na skládku vyhozené staré 
věci. Když děti hledaly, šly stále dál a dál po smetišti, až při hledání ztratily pojem o čase a o tom, 
kde jsou. 
 Najednou byla noc a tatínek nikde nebyl. Jeníček se rozhodl najít nějaký dům nebo panelák, 
kde by požádal o pomoc. V dálce zahlédl rozsvícený nápis na domě „pizza“. Děti se vydaly 
směrem za světlem. Když dorazily, cítily vůni čerstvé pizzy. Hned u vchodu byla šunková 
s žampióny, tu měl Jeníček nejraději. Snědl ji během 5 minut. Mařenka slupla špenátovou 
s kukuřicí. Toho využil pan pizzař a hned upekl další. Děti je opět snědly a usnuly. 
 Jakmile se probudily, ležely před nimi další, tentokrát hawaii a tuňáková. Další dny se 
přejídaly všemi různými druhy, až ochutnaly všechny druhy pizz z jídelního lístku aspoň dvakrát. 
Jednoho dne došlo Mařence, že je chce pizzař vykrmit, aby si je pak mohl upéct v peci. Mařenka to 
řekla Jeníčkovi a začali vymýšlet plán útěku. 

 Nastal den útěku. Plán byl jasný. Jeníček se nabídl, že se chce 
naučit upéct pizzu. Pizzař byl rád a nadšeně začal ukazovat, jak 
se dává pizza na lopatě do pece. Jeníček využil situace a pilaře 
strčil i s pizzou do pece. 
 Když bylo po všem, děti zavolaly z mobilního telefonu 
tatínkovi a řekly mu, co se stalo. Tatínek se jim za vše moc 
omluvil, opustil svou přítelkyni a přijel za dětmi do pizzerie. 
Společně zde žijí dodnes a pečou ty nejlepší pizzy v celém okolí. 



„Pane vrchní, mám hlad jako vlk!“ 
„Lituji, ale Červené karkulky nevedeme…“ 
    *** 
Jde Červená karkulka lesem a potká vlka. Vlk jí povídá: 
„Ahoj krávo. Kam jdeš?“ 
Karkulka: „Proč mi říkáš krávo? Podívej, mám červený 
botičky, červenou sukýnku, červenou vestičku.“ 
Vlk: „A kde máš košíček?“ 
Karkulka se plácne do hlavy a řekne: „Já kráva!“ 

Sněhurka a zlomená kreditka – Lukáš Novák 

 Bylo jednoho krásného slunečného dne, kdy se Sněhurka, přezdívaná 
Shoppinka, rozhodla udělat caprese k obědu. Samozřejmě že pomůžou 
i trpaslíci, kteří chtěli nakrájet rajčata. Na Shoppinku nezbylo nic jiného než 
nakrájet mozzarellu. 
 Shoppinka se šla podívat do lednice, ale nebyla tam ani jedna 
mozzarella. Radši se podívala i do mrazáku, jestli se nespletla. V mrazáku 

byly jen prošlé hranolky a krokety. Tak se rozhodla, že dojede na nákup. 
 Shoppinka si zavolala Uber a vyrazila. Uber ji dovezl před Centrum Chodov a Shoppinka 
platila jen čtyřicet haléřů, protože bydlí přes ulici. Cestou se stavila na kávu ve Starbucksu a tam 
utratila všechny peníze v hotovosti, co měla uložené v kapse vedle Iphonu. Cestou do Albertu se 
musels stavit v bankomatu, aby si vyzvedla pět tisíc korun. 
 Shoppinka už už vytahovala kartu z bankomatu, ale moc škubla a karta spadla na zem. 
Tam na ni šlápl velký tlustý pán. Kreditka se pod pánem zlomila, Shoppinka spadla na zem 
a usnula. Zachránit ji mohl jen osobní bankéř, který by jí novou kartu dal do její 
hluboké kapsy. 
 Osobní bankéř šel zrovna kolem, tak jí novou kreditku udělal vedle 
v krámě a na Shoppinku to hned zapůsobilo. Hned se jednou cukla, dvakrát 
mrkla a třikrát kopla nohou. Poté se hned probudila a mnohokrát mu 
poděkovala. Jako odměnu mu darovala voucher v hodnotě tisíc korun. 
 Nakonec na mozzarellu úplně zapomněla a přišla domů s prázdnou. 
Trpaslíci si museli vystačit jen s rajčaty a bazalkou, kterou si natrhali na zahrádce před panelákem. 
 
 

Červená karkulka – anonymní autor 

 Holčička jménem Karkulka žila se svojí maminkou v chaloupce postavené v lese. Říkali jí 
Červená karkulka, protože nosila červené oblečení. Karkulka měla babičku, ale vůbec ji neměla 
ráda, protože babička pořád hrála počítačové hry a vůbec se s Karkulkou nebavila. 
 Babička měla narozeniny a maminka Karkulce hodila do košíku pár snikrsek a řekla, ať to 
odnese babičce. 
 Mezitím se lesem procházel vlk a šel pozdravit babičku. Vešel a babička hrála hry. Vlk 
babičce popřál a babička nic. 
 Vlk se zeptal, proč pořád hraje hry, a babička se zeptala, proč je vlk tak blbej. Vlk se 
zašklebil a schramstl babičku i s počítačem. 
 Mezitím přišla Karkulka a málem omdlela, ale potom se jí ulevilo a řekla, že jí to zas tak 
moc nevadí. 
 Z vlkova břicha a ozval křik. To byla babička. Byla živá. Všem se ulevilo. 
 Babička nakonec žila ve vlčím břiše, ale vlk ještě musel sníst židli a stůl, aby babička měla 
nábytek. 

Moje babička žije 

ve vlčím břiše. 
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Co jste nevěděli o… 

CHŘIPCE A NACHLAZENÍ     Lenka Khýrová 

* opravdovou chřipkou se každoročně 

nakazí asi 10–15 % populace 

* sezóna nachlazení začíná obvykle s příchodem podzimu, chřipková sezóna až v lednu a únoru 

* chřipka je nakažlivé onemocnění způsobované virem 

* během pandemie španělské chřipky (1918–1919) zahynulo pravděpodobně více lidí, než padlo 

v 1. světové válce (různé zdroje uvádí 20 až 100 miliónů obětí) 

* chřipka je velmi nebezpečná hlavně pro oslabené, staré nebo jinak nemocné lidi 

* virus chřipky se šíří vzduchem – tedy při kýchání nebo kašlání. Může ale zůstávat i na 

předmětech, kterých se dotýkali nemocní lidé (na klikách, v obchodě, v hromadné dopravě, na 

mobilech nebo hračkách). Jedním z doporučení, jak nešířit nákazu, je vždy si zakrývat pusu a nos 

při kýchání a pečlivě si mýt ruce pod tekoucí vodou. 

* rychlost kapiček slin při kýchnutí dosahuje až 150 km/h 

* obyčejné kýchnutí může způsobit řadu dalších komplikací: infarkt, krvácení do mozku, 

prokousnutí jazyka, protržení ušního bubínku, prasknutí cévky v mozku…  

                                               > Takže lepší je vůbec se nenakazit! 

 

 

SOUBOJ: LYŽE NEBO SNOWBOARD? 
Míra Bartuněk, 6.C 

Žáci naší školy rozhodli v anketě jasně: 

  
snowboard 14× 

lyže 30× 



…očima Aničky Klimtové  

(za asistence Báry 

Kolářové) z 5.B 

Školní soutěž recitátorů 

Žáci ZŠ a ZUŠ Jesenice měli možnost 

odrecitovat libovolnou báseň nebo text. 

Soutěž se odehrála v divadelním sále v 

naší škole. 

Během recitování básní a textů byli diváci 

potichu, občas jsem zaslechla šustění nebo 

mluvení nahlas. 

Tento rok v porotě sedělo 5 učitelů: uč. 

Langerová, uč. Borská, uč. Červená, uč. 

Khýrová a uč. Smola. 

 

Zúčastnilo se asi 55-60 žáků od 1. do 7. ročníku. Když každý žák odrecituje, dostane 
obyčejný diplom, čokoládovou minci a čokoládové vajíčko. Když se nějaký žák umístí 
na 3., 2., nebo 1. místě, dostane druhý diplom (1. červený, 2. zelený a 3. žlutý) 
a čokoládovou minci. Postupující žáci budou recitovat v okresním kole. 

Většina žáků (včetně mě ) byla hodně nervózní 
a na některých to bylo trochu znát (na mně taky 
). 

Anička: 

„Soutěž se mi osobně moc líbila a jsem na sebe 
hrdá, že jsem se dostala na první místo. “  



mobil; 4 

lego; 6 

oblečení; 5 

pennyboard; 2 

foťák; 2 

počítač; 3 

nový nábytek; 
5 

kosmetika; 4 

elektrický kartáček; 3 

lampička; 1 

televize; 2 

aktovka; 10 

Anketa: 
Co jeseničtí žáci dostali k Vánocům?    

           Kačka Drechslerová, 7.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentář: Škola dětem asi hodně chybí i o 
prázdninách, když jich nejvíc dostalo aktovku…  
  

Naše redakce vás 

vidí… Všude! 

Nevíte, co ke svačině? 

Vojta Mareš, 7.C 



Konce světa: 
Co jsme loni přežili? A co se stane? 

Vojta Mareš, 7.C 

Konec světa. Většině z nás se vybaví rok 2012, kdy měl skončit svět, ale „konců 
světa“ je mnohem více. Každý rok je jich několik. První zaznamenané konce světa 
byly už v roce 66 n. l., to ale neznamená, že byly první. Už předním jich bylo mnoho 
nezdokumentovaných. Jeden z největších konců světa byl i jeden z konce 19. století, 
který by přezdívaný „Great Disappointment “. V redakci jsme si připravili pár 
nejzajímavějších konců světa, co se buď už staly, nebo teprve stanou.  
 

Příchod cara 
O tomto konci světa nás informovala pravoslavná 
světice Matróna Moskevská (1881-1952). Přijdou časy 
bídy, války a utrpení, po nichž si zvolíme svého cara 
celého vesmíru, s nímž přijde i blahobyt. Celý svět 
bude zničený a pouze Rusko pod vládou nového cara 
bude mocné. Američtí kapitalisté budou prchat do 
Ruska a Srbska, protože se Amerika zhroutí.  Rusko se 
stane rájem na zemi. Také se podle ruského proroka 

Vladislava vrátí k moci komunisté. Tento konec světa se měl uskutečnit 19. srpna 2017. 
 
Příchod Ježíše 
Ježíš měl údajně přijít již vloni, ale nepřišel. Proč? To my samozřejmě nevíme, nejspíše nám 
prokazuje svou trpělivost. Jeho příchodu bude předcházet „sedmiletá vláda antikrista plná děsu a 
teroru“ (pravděpodobně papeže Františka?). Toto období bude rozděleno na dvě poloviny 
(3,5+3,5 roku). Pokud se ptáte, proč zrovna 2018, tak je to proto, že rok zvolení papeže Františka 
(antikrista) 2013 + 3,5 je 2016 a v Bibli se píše, že druhá polovina bude zkrácena, což znamená, že 
konec světa přijde skutečně 2018. Ovšem pozor!  Příchod Ježíše bude nečekaný. 
 
Nařízeno G8 
8 nejvyspělejších zemí (G8) schválilo na svém summitu řešení chudoby či jiných problémů. 
Řešením je právě konec světa. Na ten plánuje dát až 50 miliard dolarů ročně, proti bylo pouze 
Rusko. Theresa May uvedla, že je to i proto, aby mohli konkurovat teroristům, kteří by je jinak 
nadobro vytlačili z médií. Také zdůraznila, že bude nutné dodržovat zásady NWO (práškování 
obyvatelstva, práva nejbohatších). Po tomto vystoupení byl twitter zasypán haldou hashtagů 
#worldexit a #globexit. K tématu se vyjádřil také Vladimir Putin: „Pokud dnes tyto státy hovoří o 
konci světa, jsem rozhodně proti a nehodlám tomu nečinně přihlížet. Konci světa zabráním klidně 
i za použití jaderných zbraní a tuto výhrůžku byste neměli brát na lehkou váhu!“ 
 
Upozornění: Poslední zpráva je hoax  Zdrojem je: http://az247.cz/konec-sveta-bude-byl-
schvalen-na-znovuobnovenem-summitu-g8-proti-pouze-rusko/ 
  

Spalte domy… Utraťte peníze… Blíží se konec světa! 



NEJVĚTŠÍ HVĚZDY ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 
 
Anička Klimtová + Bára Kolářová, 5.B; Míra Bartuněk, 6.C 

Gabriela Koukalová 

Gabriela Koukalová (Soukalová), je česká 

reprezentantka v biatlonu, celková vítězka 

Světového poháru v biatlonu 2015/16, 

dvojnásobná stříbrná medailistka ze 

Zimních olympijských her 2014, mistryně světa ve sprintu, stříbrná 

z vytrvalostního závodu a bronzová ve stíhacím závodu z Hochfilzenu 2017, 

světová šampionka ve smíšené štafetě a držitelka stříbrného kovu 

z vytrvalostního závodu v Kontiolahti 2015. Ve Světovém poháru dokázala 

individuálně vyhrát sedmnáct závodů, šestkrát pak stanula na nejvyšším 

stupni v týmových závodech. V juniorské kategorii se stala mistryní světa v závodě štafet. V roce 

2017 se stala první biatlonistkou, která vyhrála anketu Sportovec roku, v kategorii jednotlivců 

a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců. 

V Pchjongčchangu bohužel ze zdravotních důvodů nezávodí! 

 

Karolína Erbanová 

Karolína Erbanová je česká rychlobruslařka specializující se na 

krátké tratě. Je bronzovou medailistkou ze Zimních 

olympijských her 2018, dvojnásobnou bronzovou medailistkou 

z mistrovství světa, mistryní Evropy, několikanásobnou 

juniorskou mistryní světa a držitelkou jednoho juniorského 

světového rekordu. 

Již od čtyř let lyžovala ve Ski areálu Špindlerův Mlýn a od 10 let 

hrála závodně s chlapci hokej za Vrchlabí. Rychlobruslení se začala věnovat v roce 2006, kdy ji její 

hokejový trenér doporučil Petru Novákovou. 

 

Veronika Vítková 

Veronika Vítková je česká reprezentantka v biatlonu, bronzová medailistka ze 

sprintu Zimních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu a členka stříbrné 

smíšené štafety na Zimní olympiádě 2014 v Soči. Ve smíšené štafetě se stala 

mistryní světa na šampionátu 2015 v Kontiolahti a bronz si odvezla z 

Mistrovství světa 2013 v Novém Městě na Moravě. V juniorské kategorii 

vyhrála titul světové šampionky v individuálním a ve štafetovém závodu. 

 



Ester Ledecká 

držitelka 2 zlatých medailí ve dvou různých 

disciplínách (sjezdové lyžování, snowboard)! 

Věk: 22 let 

Výška: 173 cm 

Váha: 68 kg 

Zajímavost: Její otec je Janek Ledecký, který je známý svou hudbou. 

 

Martina Sáblíková 

 Naše výborná rychlobruslařka – získala 

stříbrnou medaili. 

Věk: 30 let 

Výška: 171 cm 

Váha: 53 kg 

Trenér: Petr Novák 

 

Eva Samková 

Snowboardařka – získala bronzovou medaili  

Věk: 24 let 

Výška: 170 cm 

Váha: 55 kg 

Přezdívka: Krůta  

 

    



 SPORTOVNÍ KŘÍŽOVKA 
připravila Anička Klimtová, 5.B 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

         

        

     

      

      

      

       

      

     

 

 

1. Je to zimní sport a jezdí se po sněhu pomocí lyží 
2. Je to metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta na začátku 20. 

století Josephem Pilatesem 
3. Jezdí se na závodních saních, které se používají pro zimní sport zvaný 

bobování 
4. Je to bojový japonský sport, který je starý více než 1000 let 
5. Je to kolektivní jezdecký sport, ve kterém proti sobě nastupují na 

venkovním hřišti dva čtyřčlenné týmy jezdců na koních 
6. Je označovaný také jako bílý sport, je to míčová hra pro 2 nebo 4 hráče 

s pálkami 
7. Je to kolektivní míčový sport, ve kterém proti sobě nastupují dva 

sedmičlenné týmy 
8. Je to kolektivní míčový sport hraný na ledové ploše 
9. Je to desková hra pro dva hráče, v dnešní soutěžní podobě zároveň 

považovaná i za odvětví sportu 
 
 
TAJENKA: _______________________________ 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jezdeck%C3%BD_sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deskov%C3%A1_hra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sport

