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Jak si vybrat střední školu? 

Vstupem do deváté třídy se najednou začne objevovat otázka, kam dál. Gymnázium? Střední 

škola? Učiliště? Správný výběr školy,kterou budeš navštěvovat po další čtyři roky, rozhodně 

není jednoduchá záležitost a v žádném případě si správně neodpovíš během jednoho dne. Už 

teď by jsi měl(a) začít přemýšlet, co chceš vlastně v budoucnu dělat? Čím by si se jako 

dospělý(á) chtěl(a) živit?  

Odpověz si na následující otázky a možná dojdeš velmi brzy k závěru, že právě ta či ona 

střední škola bude pro tebe ta nejlepší. Dobré je také předem zvážit finanční možnosti 

rodičů. A pamatuj, že je velmi důležité, aby tě obor, který si pro studium vybereš, bavil. 

Jaké jsou tvé zájmy ?  

Pokud tě už teď něco baví a tvé zájmy jsou vyhraněné prakticky pro jednu a tu samou činnost nebo 

zábavu, rozhodně se neboj a vybírej podle toho i střední školu. Ber v potaz i to, co je pro tebe 

perspektivní  do budoucna. Pokud vlastní tvoji rodiče například reklamní agenturu, zaměř se právě na 

studium oboru reklamy. Na škodu to nebude tobě ani tvým rodičům. V neposlední řadě se klidně 

může stát, že nemáš ani ponětí o tom, co by tě mohlo v budoucnu bavit nebo co bys mohl(a) dělat. 

V takovém případě můžeš postupovat buď tak, že zpětně zmapuješ své známky z minulých let ve 

škole a vybereš si studium se zaměřením na předměty, z nichž máš ty nejlepší výsledky nebo půjdeš 

prostě na gymnázium.  

Gymnázium není vůbec špatným řešením pro ty, kdo chtějí dál po střední škole studovat školu 

vysokou. Studenti z gymnázií jsou velmi dobře připraveni a mohou si dobře promyslet, co dál 

studovat.  

Nezapomeň dopředu zhodnotit, které předměty jsou u tebe absolutní tabu. Co tím myslím? Pokud ti 

nejde matematika, jen velmi těžko si rozumíš s čísly a je pro tebe náročné spočítat jednodušší 

matematickou rovnici, rozhodně se vyhni oboru a škole, která je se zaměřením na matematiku nebo 

chemii.  

 

Jaké jsou šance na přijetí ?  

Určitě bys měl(a) dopředu zvážit i to,  jak vysoká je šance, že budeš přijat(a). Důvod je ten, že některé 

školy s dobrým jménem a pověstí dostávají až trojnásobné množství přihlášek. Jsou ale stejně kvalitní 

střední školy, které mají až o polovinu přihlášek méně a je mnohem jednodušší se na ně dostat a to 

už během prvního kola. Výběr je nutné opravdu dobře promyslet. Minimálně jedna přihláška ti prostě 

musí vyjít!! 

 

Hodně štěstí! 

 
 



Rozhovor s paní učitelkou Vašatovou ... 

 

1. Máte radši zimu nebo léto?   

     Určitě léto. Letní prázdniny jsou totiž delší než ty zimní! 

2. Máte radši psa nebo kočku?  

     Pejska, proto doma jednoho máme. 

3. Co děláte ve svém volném čase? 

    Věnuji se rodině. V zimě lyžujeme, v létě jezdíme na kole,  hrajeme tenis a 

      ping-pong. 

4. Kolik máte dětí? 

    Dvě. 

5. Máte radši moře nebo bazén? 

    V letních vedrech je ideální náš malý bazén na zahradě.  

      K moři bych ale jela ráda. 

6. Bydlíte v paneláku nebo v rodinném domě? 

      V domečku, který jsme si sami postavili. 

7. Máte radši sociální sítě nebo klasickou poštu? 

    Sociální sítě moc nevyhledávám, ale dopisy už také nepíšu. 

8. Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

    Asi nepřekvapím - učitelkou.  

 

                                   Denisa Korbářová 

                      

 

 



Josef Váňa 

Většina z vás asi ví, že žokej Josef Váňa vyhrál už osmkrát Velkou Pardubickou. 

Ale také spousty z vás neví, jak dlouho musel bojovat, než se k jezdectví dostal. 

 

Zaměstnání a sport 

Cesta Josefa Váni ke koním nebyla přímá a jednoduchá. Svědčí o tom i přehled povolání, která 

vykonával. Začínal jako chovatel a ošetřovatel koní v Tlumačově, poté byl pomocným dělníkem na 

stavbě televizního vysílače na Pradědu, strojníkem lyžařského vleku a tamtéž později také vedoucím 

lyžařského střediska. V osmadvaceti letech se vrátil ke koním a jezdil také v Německu. Roku 1994 se 

stal trenérem dostihových koní a majitelem firmy Jovan se sídlem poblíž Karlových Varů. Sportovní 

trofeje ovšem nezískal jen v dostizích.  

 

Jezdecká kariéra 

V dětství jezdil na všem, na čem se jezdit dalo – na kozách, kravách, koních, a dokonce i na prasatech. 

Svůj první dostih absolvoval v roce 1979 na klisně Kalině, se kterou také získal své první vítězství. Na 

start Velké pardubické se poprvé postavil v roce 1985 s Paramonem a dojel na druhém místě. Nebýt 

pádu na Hadím příkopě, dojel by při své premiéře do cíle jako vítěz. Prvního vítězství ve Velké 

pardubické se dočkal v roce 1987 v sedle legendárního Železníka. S ním dokázal zvítězit ještě třikrát, v 

roce 1988, 1989 a naposledy i přes pád na Poplerově skoku v roce 1991. Když byl mladý, trénoval ho 

nepříliš známý bývalý žokej Libor Krotký, podle kterého pojmenoval svého koně. 

 

Zranění 

Josef Váňa je pověstný svým životním optimismem, se kterým čelí i mnohým zraněním, jimž se při 

svém povolání nemůže vyhnout. Jak sám říká, není snad v jeho těle jediná kost, kterou by neměl 

někdy zlomenou. Nejvážnější zranění utrpěl na dostizích v německém Iffezhaimu u Baden-Badenu v 

roce 1994. Při dostihu na jedné překážce spadl z Verona a kůň jednoho z dalších jezdců dopadl 

hřbetem na něj. Váňa utrpěl těžký otřes mozku, mnohačetné zlomeniny žeber a pánve, zhmožděniny 

hrudníku, levá plíce byla zčásti utržená. Během převozu do nemocnice se mu několikrát zastavilo 

srdce a nastala klinická smrt. I přes prvotní skeptické stanovisko lékařů se uzdravil a druhý den po 

návratu z nemocnice seděl v sedle koně Matia Mou. 

                                                                                                              Denisa Korbářová 

 

 
 



Jak si co nejlépe udržovat počítač 

 

Základem je mít pořádek u počítače. 

Každý měsíc minimáně 2x vyčištěte prach na monitoru, počítači, 

klávesnici a na stole. 

Pro nejlepší čištění počítače je CCleaner. Pokud máte IObit, 

doporučuji jej odinstalovat a nahradit jej CCleanerem. 

CCleaner má výhodu že je rychlý, jednoduchý a účinný. 

Jako antivirus dopručuji AVG, preferuji ho před Avastem. 

PC si skenujte minimálně 2x měsíčně. Když vám sám nabídne, aby 

jste si jej skenovali, tak to pro jistotu udělejte. 

Když stahujete soubory, stahujte z důvěryhodných stránek. Nikdy 

neklikejte na neznámý odkaz, může v tom být virus. 

Tak tohle by byly základy údržby PC  

         

                                                                             

Honza Hudec 

 

 

 
 



Fallout 4 – Recenze 

Nadšená očekávání herní nirvány jsou u konce, Fallout 4 je tady. Stačí se jen 

zavřít doma u herního zařízení, ponořit se do pustiny a hrát, dokud i naše 

vnoučata nebudou mít vousy. Bethesda posouvá hranice žánru, vypaluje 

konkurenci rybník a přibližuje se dokonalosti. Nebo ne? Ne tak docela. 

Fallout 4 je bohatá, kvalitní a zábavná hra, kterou ale sužuje řada chyb, 

nedodělků, technických problémů a nedostatků zejména v oblasti scénáře. A 

to je přesně pocit, který hra vzbuzuje - velký potenciál, velké ambice. Když 

funguje dobře, je to parádní, ale co chvilku vám do cesty postaví nějakou 

nepříjemnost. 

Fallout 4 je bethesdovské openworld RPG se vším, co k tomu patří. Emočně 

plochý, charakterově poněkud dvourozměrný, příběhově nepříliš výrazný, 

v žalostném technickém stavu a s chybami, které se ve hrách od Bethesdy 

opakují už desetiletí. Mimo to ale nabízí neuvěřitelně bohatý svět, zábavnou 

hratelnost, povedené přestřelky, gigantickou porci obsahu, zajímavé vedlejší 

zápletky, skvělou znovuhratelnost a fenomenální hudbu. Revoluce se nekoná, 

k dokonalosti cesta ještě dlouhá, ale hra je v konečném součtu dobrá. 

Hra vyšla na Playstation 4, Xbox One, a PC 10. listopadu 2015. 

metacritic 85/100 

 

 

 

  

 

Patrik Šefl 



 AGAR.IO 

Agar.io je dnes jednou z neoblíbenějších her na webu. 

Cíl hry spočívá v tom, že máte kuličku/bakterii a musíte 

jíst jiné kuličky/bakterie abyste byli větší… 

Jediným cílem hry je dosáhnout nejvyššího skóre na 

serveru. Čím jste větší, tím jste více neporazitelní, avšak 

pomalejší. Na hru byly přidány i skiny tzn., že si můžete 

planetku nějak obarvit. Například když napíšete jméno 

„Moon“ (Měsíc) tak budete mít kuličku s obrázkem 

Měsíce. Ovládání hry je velice jednoduché, stačí jezdit 

myší k pohybu, Space slouží k rozdělení planetky a W 

k vyhození menší části vaší planetky. Tlačítko W se 

hodí, když hrajete s kamarádem a on je maličký. Abyste 

ho „nakrmili“, zmáčknete W a bude větší, pokud si 

vezme kuličku, kterou jste mu hodili. 

Stačí do vyhledávače napsat agar.io a jste ve hře! 

 

 



 

Spaghetti aglio, olio e peperoncini : 

Špagety 1/2 balení 

Česnek 3 stroužky 

Papričky peperoncini sušené 4 ks  

Petrželka čerstvá, případně sušená   

Olivový olej   4 lžíce      

 

Postup: 

Špagety vaříme ve značně osolené vodě, dokud nejsou „al dente“ (na skus). Česnek 

nakrájíme ostrým nožem na velmi tenké plátky, sušené peperoncini a petržel (máme-li 

čerstvou) posekáme. Do pánve přidáme olivový olej, plátky česneku, a posekané 

peperoncini. Na mírném plameni ohřejeme, pozor nesmažíme! Česnek se nesmí zbarvit. 

Pánev sejmeme z plotny, přidáme scezené špagety, promícháme, přidáme petržel, znovu 

promícháme a podáváme. 

Tipy: Petržel lze též ohřívat v oleji, podle toho, co komu chutná lépe. Peperoncini jsou z 

rodiny pálivých červených papriček, mají ovšem jiný stupeň pálivosti než chilli papričky a jsou 

menší. Seženete je v lepších obchodech s kořením. V případě nouze lze použít i kořenící směs 

Piri-Piri, kterou lze zakoupit v hypermarketech. Kdo cítí potřebu, může si hotové jídlo na talíři 

ještě dosolit. 

 

Dobrou chuť! 

                                                                                   Markéta Misiorzová 

 

 

 

 

Recepty 



 Zábava 

 

Několik kamarádů se sešlo na bowlingu a celkem odehráli dvě hry. Patrik 

porazil Ondřeje v obou hrách. Šimonovi se také dařilo a porazil v obou hrách 

Lukáše. Ten, který celkově vyhrál první hru, skončil ve druhé hře až druhý. 

Šimon celkově vyhrál druhou hru a Lukáš porazil Ondřeje v první hře. Žádný 

z hráčů se v obou hrách neumístil na jedné pozici. Určete pořadí všech hráčů 

v obou hrách. 

 

 

Řešení: 

Jméno: Pořadí v první hře: Pořadí v druhé hře: 

Patrik 1 2 

Šimon 2 1 

Ondřej  4 3 

Lukáš 3 4 

   

 

Vtip 

Proč nemůže být žádný žijící Američan pochován v Kanadě?  

 

(Protože ještě žije.) 

 

 

 

 

Nikola 

 

 

 



tajenka 
 

 

        1 
       2 
       3 
       4 
       

         

5 
          6 
          7 
          8 
          9 
          

            

Nápověda tajenky: staré noviny 

   

 
1. zvíře podobné štíru …. 

   
6. jelen má …… 

 

 
2. malá moucha …. 

    
7. pomůcka ve fyzice …… 

 
3. pouští se na podzim …. 

  
8. svíčka je z …… 

 

 
4. ošetřuje nás …. 

    
9. každý živočich má ….. 

 
5. v dnešní době to má každý doma …… 

     
 
 
 
Řešení: 

       

 
 

    9. yhon  
   

4. řakél 

8. uksov 
   

3. kard 

7. aknidák 
  

2. akšum 

6. yhorap 
   

1. kar 

5. čatíčop 
     

       

 



Vtipy o Pepíčkovi 

Pepíček je poprvé v zoo a ptá se: "Tati, proč na mě ta gorila za sklem tak divně 

kouká?" "Mlč, jsme u pokladny." 

 

Pepíček přijde domů a maminka se ho ptá: "Kde jsi vzal ta červená jablka? "Pepíček 

odpoví: Od souseda „A ví o tom?" "No jistě, vždyť mě kvůli nim půl hodiny honil." 

 

Pepíček jede na kole a volá na maminku: "Mami, mami, já jezdím bez rukou. "A po 

chvíli volá: "Mami, mami, já ježdím bež žubů." 

 

Maminka dá Pepíčkovi 200 Kč a říká, ať si jde něco koupit. Pepíček přijde bez peněz a 

maminka se ptá: "Co sis koupil?" A Pepíček na to: "Já jsem tu dvoustovku hodil do 

studánky a přál si dostat ještě jednu!" 

 

"Kam se cpete? Běžte na konec fronty!" kárá pokladní malého Pepíčka. Ten jí odpoví: 

"To nejde, tam už někdo je." 

 

 

Vtipy o Velikonocích 

 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?” 

„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” „No, že jsem si vykoledoval 

pětku.” 

Ptá se Pepíček pana faráře: "Je to pravda, velebný pane, že všechny zvony letí o 

Velikonocích do Říma?" "Ano, to je pravda." Tak to ten náš asi neměl na 

letenku." 

 



Návod, jak si vystřelit z koledníků 

 

1. vezmeme syrové vejce 

2. ve vodní lázni rozpustíme čokoládu 

3. obalíme vejce v čokoládě a necháme zatuhnout 

4. vejce zabalíme do barevného staniolu 

5. vejce nabídneme koledníkům 

6. muhehehe! 

 

 

 

  

 



Reklamace vánočních dárků 
 

 

 

 

 

Představovali jste 

si dokonalé Vánoce? 

Ale nakonec to skončilo zase stejně? 

Tak s tím je teď konec… 

Reklamujte si dárky u nás! 

Jen za   994 987 855 211 315 899$ + 1% sleva 

Zavolejte na číslo 963 258 741     

 

P.S. : Vážně netušíme co se 

stane , když zavoláte na 

tohle číslo. 



 

PŘIDEJ SE K NÁM! 

Připoj se k nám do novinářského kroužku, je tu vždy zábava! 

Můžete psát články jaké chcete, recepty,recenze,místa kam 

se podívat a mnoho jiných věcí! 

 

Po nějaké době budou tvé články ve školním časopise i s tvým 

jménem. 

Připoj se k nám a užij si zábavu a volnost psaní nádherných 

článků! 

NOVINÁŘSKÝ KROUŽEK JE TI K DISPOZICI VŽDY!  


