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Úvodník
Vážení učitelé a “študenti“ vítejte do nového ročníku Poškoláka.

 Tento rok bude legendární, protože přišlo pár nových a nadaných 
novinářů, kteří pro vás připravili zajímavé reportáže.  Na školu přišel 

pan učitel Jakub Dolníček a my vám v některém z příštích čísel 
přineseme informace, které zatím neznáte.

Čeká Vás nová “kauza“ , nové horoskopy, módní policie a obzvlášť pro 
holky “NEW info“ o koních. V jednom z dalších čísel se můžete těšit 

na nový fotoseriál.

Obsah dnešního Poškoláka:
( DOZVÍTE SE SAMI )

´



Kauza
Po skvělém zásahu našich 

redaktorů v případě kostlivce 
v přírodovědném kabinetu, náš 
vyšetřovací tým opět zasahuje. Již 
dlouho dráždily naši zvědavost stále 
bezpečně zamčené dveře ve sklepě. Naší 
pozornosti neušlo, že se čas od času za 
nimi objevuje jasné světlo a ozývají se 
podivné zvuky. Při vstupu do šaten jsme 
si povšimli podivného zápachu, který 
se dal jen stěží přičíst obuvi žáků. 

Několikrát jsme přistihli paní učitelku 
Šebestovou, jak za dveřmi nenápadně mizí a občas s sebou má i nějaké pomocníky. 
Naši redaktoři se pokoušeli své spolužáky vyzpovídat, ale vždy se setkali jen 
s hrobovým mlčením. U dveří byly objeveny i 
plastové lahve. Po bližším prozkoumání se 
ukázalo, že se jedná  o hnojivo na rostliny. 
Tyto indicie neušly pozorovacímu talentu 
jedné z redaktorek a ta si snadno dala 
dohromady, co se tady děje! Na základě 
našeho udání objevila policie ČR tajnou 
pěstírnu marihuany v prostorách sklepa ZŠ 
v Petrově. Další z vyšetřovaných přečinů je 
možná distribuce drogy mezi žáky ZŠ. Vedení 
školy v čele paní ředitelkou se ke kauze 
odmítlo vyjádřit s přesvědčením, že musí jít o  politování hodný omyl. 

Aktuality ze života školy:
*   Zjistili jsme, že dva žáci na prvním patře se srazili a oba mají velké boule na čele. 

*   Naši redaktoři zjistili, že paní uklízečky umývají podlahu prostředkem s výtažkem 
z banánů kvůli tomu jsou podlahy ve škole extrémně kluzké.

*   V okolí školy se pohybují dvě straky, dávejte si pozor na své věci, protože v 
krádežích jsou velice dobré. Berou úplně všechno...



… Zeptali jsme se...
Mgr. Monika Vavríková

1. Jaká jste byla v mládí studentka?

Asi vás moc nepotěším, ale dost dobrá. Za celou základní školu 
jsem měla jednu dvojku – v sedmé třídě o pololetí z češtiny. Musela jsem kvůli tomu dělat  
přijímačky  na  gymnázium.  Na  gymnáziu  jsem měla  nejhorší  vysvědčení  ve  třeťáku  o 
pololetí – čtyři dvojky...

2. Měla jste oblíbeného plyšáka, když jste byla malá?

Pochopitelně. Nejdřív to byl velký plyšový medvěd – jmenoval se 
Kulička. Potom jsem k Vánocům dostala velkého psa – jezevčíka. Byl 
tak velký, že jsem mu mohla sedět na zádech a „jezdit“ na něm. 
Jmenoval se Bela podle nádherného slovenského čuvače, kterého 
měli přátelé mých rodičů ve Vernířovicích.

3. Jaké bylo vaše první zvíře?

Moje první zvíře byl kanárek. Byl žlutý s černými znaky a jmenoval se 
Vilík. Dostala jsem ho k Vánocům. Nechávali jsme ho lítat volně po 

jídelně, takže byl docela krotký. Později jsem měla i želvu a 
ptáčků bylo v nejvyšším stavu sedm. Kanárek, zebřičky – párek 
s mladýma a pásovník. Vždycky jsem moc chtěla mít psa, ale 
tenhle sen jsem si splnila až v dospělosti.

4. Jakou jste vystudovala školu?

Vystudovala jsem matematiku a fyziku na přírodovědecké 
fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Bylo to pětileté 
studium.

5. Jaká byla vaše první láska?

Moje  první  láska  byla  pochopitelně  platonická,  tak  jako  u 
většiny ostatních. Moc se mi líbil Karel Gott –  na svoji obranu musím říct, že jsem byla  
hodně malá holka a jeho pěvecká kariéra tenkrát v podstatě začínala... S prvním klukem 
jsem opravdu  chodila  až  v  prváku  na  gymplu  (my jsme  ale  ze  základky  vycházeli  v 
osmičce). Byl to spolužák z paralelky a jmenoval se Honza.

6. Jak a kdy jste se seznámila s panem učitelem Vavříkem?

S panem učitelem jsem se potkala na přírodovědecké 
fakultě na vysoké. On studoval odbornou biologii. Oba 
jsme hráli volejbal před vysokoškolkými kolejemi a měli 
jsme společné známé. Pak mě jednou (jako kamarád) 
pozval do kina a začali jsme se vídat častěji...
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Reportáže - rozhovory
Hostinec Peterka

Takže pane Loupanec, jak je tato budova stará?

No, byla postavena asi roku 1861, tudíž má asi 
150 let.

Co tu bylo během těch let?

Byl to hostinec a pošta zároveň, ale po první  
světové  válce  byla  postavena  vedle  hostince  
nová pošta.

Kdo byli původní majitelé hostince?

Majitelé byli původně Němci, kteří byli po druhé světové válce odsunuti, a hostinec koupil pan 
Peterka.  Volyňský Čech, který se vrátil  z Ukrajiny.  Tomu ji v roce 1953 znárodnili  komunisté a 
udělali z něj zaměstnance hostince, kde pracoval až do důchodu. V roce 1990 byla vrácena paní 
Peterkové. Pan Peterka už nežil a tak ji paní prodala.

Ve kterém roce jste hostinec koupil?

Hostinec jsem koupil v roce 1995 a vlastním ho do dnešních dnů. Bedřich Slovák

Zeptali jsme se mladších spolužáků: 

Lukáš Mašek
Čím chceš být, až vyrosteš?

Chci být kuchařem.

Rychard Kymmer
Kolik máš sourozenců? Jak se k tobě chovají?

Mám 2 sourozence. Jeden se ke mně chová hezky
 a druhej hnusně.

Čím bys chtěl být, až vyrosteš?
Chci být teroristou.

Božena Doupovcová
Čím bys chtěla být, až vyrosteš?

Prodavačka.

Adam Churavý
Pochopil jsi dnešní učivo?

Trochu jo.

Martina Šumberová
Čím by jsi chtěla být, až budeš velká?

Chci být veterinářka.

Stanislav Szalay
Máš sourozence? Jak se k tobě chovají?

Ano mám sourozence a chovají se ke mně hezky.
Čím chceš být, až vyrosteš?

Chci být automechanik.

Hana Olejníková & Anna Didiová



Láska, sex a 
nežnosti 

Dr. Vavrík radí a informuje

Dnešní sada otázek jakoby přišla od stejné osoby, některé 
z nich jsou hluboce filozofické a nejsem si jistý, jestli na 
stránkách  školního  časopisu,  které  mi  byly  přiděleny,  
zvládnu odpovědět. Ale zkusme to.

Co mám udělat, když jsem s holkou/klukem venku?

Už první otázka je velmi komplikovaná, protože nevím, kdo 
se ptá. Takže teoreticky máme tři kombinace. Pokud jsi  
kluk a jsi venku s klukem, tak se určitě zabavíš, to bych se 
nebál. Pokud jsi holka a jsi venku s holkou, tak máte o  
čem  povídat  dalších  několik  let.  Nejsložitější  je  tedy  
situace, kdy se sejdete kluk + holka. No, tato kombinace 
by vydala na několik čísel poškoláka, tady se omezím jen 

na několik osvědčených nápadů – v zimě není od věci jít na zmrzlinu. Při hledání otevřeného stánku se 
zmrzlinou budete mít dost času probrat všechno, co jste nestihli  vyřešit o přestávkách ve škole a na 
chatu. V létě bych zvolil sáňkování nebo bobování – až se sejdete v čepici a rukavici na kvetoucí louce, 
pochopíte, že k sobě vy dva blázni patříte!

Co kluka na holce zajimá?

No, nebudeme si nic nalhávat, vysvědčení to asi nebude. Překvapením možná bude, že to taky až tak  
úplně  není  to,  jak  holka  vypadá.  Klukům  se  určitě  nelíbí  vyzáblé  holky  (nebo  je  na  ulici  snadno 
přehlídnou). Taky se jim nelíbí holky příliš namalované, i když tomu holky moc nevěří. Takže nakonec 
kluka  nejvíce  zajímá,  jaká  holka  je.  Pro  kluky  jsou  holky  tvorové  z  jiné  planety,  jacísi  roztomilí 
mimozemšťané, a proto je baví poznávat je a snažit se s nimi nějak dorozumět.

Jak si má kluk získat děvče, které denně vídá ve škole, ale ona ani neví, že existuje?

Tak  to  je  snad  jednoduché  –  ukázat  ji,  že  existuje!  Jenže  problém  je,  aby  si  vybral  tu  správnou 
„disciplínu“. Riskantní jízda na prkně po zábradlí může dívku přesvědčit o vaší existenci a možná se s ní i 
sblížíte, až vás bude navštěvovat na chirurgickém oddělení šumperské nemocnice.

Proč se starší kluci ve škole nezajímají o mladší děvčata?

Pisatel zapomněl dodat jednu podstatnou informaci – o kolik mladší děvčata? Jistě nikdo nečeká, že se 
kluk z osmé třídy bude zajímat o třeťačku – často má doma něco podobného a hraje pak roli třetího  
rodiče. Nejlepší je pak věkový rozdíl 1-2 roky. A odkud víte, že se o ně nezajímají? Bohužel kluci, jak jim  
to nejde ve škole, tak jim to nejde ani ve vyjádření jejich zájmu. Ale nebojte, jednou na srazu důchodců 
se vymáčknou a prozradí u šálku teplého čaje, jak se jim ta slečna v sedmé třídě hrozně líbila.

Co mám udělat, když já ho/ji chci ale on/ona chce abych byl/la jen kamarád/ka?

Tak a jsme u asi té nejdůležitější a nejsložitější otázky života teenagera. A odpovím taky otázkou – co je 
to vlastně to „chci ho/ji“ a v čem je to více než kamarádství? Myslím, že na základní škole je kamarádství 
mezi klukem a holkou asi to nejlepší, co vás může potkat. Určitě je to více než románek na týden končící 
slzami a vzduchem létajícími flaškami a nadávkami. A dejte na radu naší poškolácké poradny – užijte si 
tohle kamarádství, dokud to jde. ;)

ˇ



Náš konícek je konícek
 

* Největší kůň na světě

Největším koněm na světě je devítiletý valach Big Jake, 
kterému bylo 19.ledna 2010 na farmě Smokey Hollow 
v Poynnete  naměřeno 210,19cm v kohoutku.

 

* Nejmenší kůň na světě

Nejmeněím koněm nebo spíše poníkem je klisna 
Thumbelina.Miniaturní ryzka měřící 44,5cm v kohoutku. 

* Nejdelší koňský ocas

Nejdelší koňský ocas patří klisně JJS SUMMER BREEZE a měří 
381cm.

* Nejdráže prodaný kůň v aukci

28.února 2006 byl na závodišti Calder na floridě prodán dvouroček, 
který byl potomkem dostihového hřebce Forestry.  Plnokrevník stál 
16 milionů dolarů a jeho majitelem je Demi O Braien.

* Víte, že... ?

•        Hippokratés je v překladu krotitel koní 

•        podle jednoho britského zákona nesmí Angličan 
prodat koně Skotovi

•        zedonk (zebroid) je kříženec  zebry a osla

•        tenké střevo koně měří 20 metrů

•        koně neumí dýchat hubou

•        v Číně žije 10 milionů koní

•        tělo koně tvoří z 65% voda

•        v koňském těle je 205 kostí, což je o jednu méně než v lidském

•        srdce jednoho z nejlepších, byť ne nejlepšího dostihového koně pro klasické rovinové dostihy, vážilo více než 10,5 kg 
(srdce průměrného  závodního koně váží 4,5kg)

ˇ ˇ

Lucie Komárková



Kun mého srdce - Sešlost
Nádherná  9. letá  klisna  českého  odchovu  z matky  Sandry  po  otci  Mill  Pond  narozena 
10. dubna  2004.  V jejím  sedle  se  ukazují  nejlepší  (nejen  čeští)  žokejové  jako  např. 
Josef Bartoš, Thomas Boyer, Jan Faltejsek, Tomáš Lukášek, Jaroslav Myška, Liam Treadwell, 
Zdeněk Matysík - druhý, Jiří  Kousek, Jan Rája.  Sešlost je ustájena nedaleko naší školy v 
Petrově n. Des.

 

Dostihové úspěchy:

5.5.2007 – na pardubickém závodišti si nad 11 soupeři dobíhá pro 1. místo.

4.8.2007 – na závodišti v Kolesách si taktéž doběhla pro 1. místo.

10.5.2008 – z mosteckého závodiště odjíždí se 3. místem.

6.9.2008 – z Koles odjíždí opět se 3. místem.

25.10.2008 – na pardubickém závodišti vybojovala 2. místo.

8.5.2009 – opět v Pardubicích a opět druzí nad 16 soupeři.

26.7.2009. s Janem Faltejskem v sedle (dvojnásobný vítěz Velké pardubické ) v Kolesách  
dobíhají jako třetí.

8.5.2010 – také s Janem Faltejskem dobíhají druzí v Pardubicích.

29.5.2010 – opět s Janem Faltejskem v Pardubicích dobíhají jako čtvrtí.

24.7.2011 – v Albertovci dojíždí čtvrtí.

13.10. 2012 – v Pardubicích ve Velké ceně Labe (druhý nejtěžší dostih hned po Velké 
pardubické, který se bere jako příprava na ni) byl v sedle Sešlosti žokej, který vyhrál Velkou 
národní Liam  Treadwell. Společně dokončují dostih jako druzí. 

13.10.2013 – s Liamem se opět vydává do Pardubic. Tentokrát na nejtěžší překážkový dostih 
kontinentu Velkou pardubickou. Celý dostih běží v dobrém tempu a ukazuje své skokové 
nadání skloubené se skvělým tréninkem a výdrží.

Dostihový expert o Sešlosti řekl: 

„Mým černým koněm v letošní Velké pardubické je kůň bílý.“

ˇ°

Lucie Komárková



Co nás baví?
Standa Krahula
Co děláš za sport ? Motokros, fotbal, florbal.

Který je tvůj nejoblíbenější ?     Motokros a fotbal.

Od kdy děláš tento sport?

Když jsem byl malý, hrál jsem fotbal asi dva nebo tři roky. Pak 
mě ale jaksi začly bavit motorky. Do teď jsem zavodil. Občas 
si po večerech doma s brachou kopu. V poslední době mě to 
začlo bavit víc, takže jsem po jednom školním turnaji začal 
zase trénovat.

Vyhrál jsi už někdy něco ? Jo. Poháry a různé jiné ceny.

Co byl tvůj největší úspěch ?

V Ústí nad Labem, ten rok jsem byl vícemistr ČR a pak rok 
potom taky. A pak jsem skončil.

Měl jsi nějaký vážný úraz ?   Jen naražené žebra.

Jaký je tvůj idol ? Asi Justin Barcia a James Stewart.

Podporují tě rodiče v tomhle sportu?    Koupili mi motorku, 
všechno platí a všude nás vozí.

Jak dlouho se mu věnuješ?   Motorkám asi 10 let, ale závodím teprve čtyři roky.

Tomáš Nosál
Jaký sport děláš? Fotbal.

Od kdy děláš tenhle sport? Od 6 let.

Co tě na něm nejvíc zaujalo?    Histrorie, a v 
součastnosti hvězdy a velkokluby (Fc Barcelona)

Vyhrál jsi už někdy něco? Jo 1 místo.

Kde a kdy byl tvůj největší úspěch?   V Německu letos v 
květnu dvakrát 2.místo.

Podporují tě rodiče v tomto sportu?    Ano podporují.

Měl jsi nějaký vážný úraz? Jo, skoro rozbitý koleno, a 
vymknutý kotník.

Hana Olejníková

Anna Didiová



Závody horských kol
Jezdit závodně na kole není tak jednoduché. V prvé řadě to zabere hodně času a je to namáhavá 
práce. Není to pro každého. Musí se 
trénovat každou volnou chvíli. Ale má to 
i světlé stránky, když se vyhraje, je z toho 
dobrý pocit. Teda alespoň pro mě. Já 
jezdím teprve rok a baví mě to. Zatím 
mám tři druhá místa, jedno třetí a jedno 
první místo. Jezdím za Credo team. 
Letošní sezona skončila a trénovat budu 
až příští rok. Trénovala jsem jednou až 
dvakrát do týdne se svým tátou. Existují 
dva druhy závodů: časovka a  klasický 
závod. Já jezdím oba dva, ale raději mám 
klasické závodění.

Další sport na kolech - BMX
BMX je nejen typ kola, ale i zajímavý sport.Tento sport vznikl v 70.letech 20.století v USA v Jižní 
Kalifornii. Po té se rozšiřoval do ostatních států USA, až se dostal do Evropy, kde se stal 
nejpopulárnějším vůbec. Tento sport má více kategorií. 

Bike cross se jezdil na speciálně upravených kolech 
na uzavřených tratích. Bylo to jen závodění. Od této 
disciplíny se postupně vyvíjely další (Freestyle a 
Flatland). Dříve, když se řeklo BMX, si každý 
představil závodníky na kolech, kteří jezdí po trati. 
Dnes už tomu tak není. Když v dnešní době řeknete 
BMX, každý si představí Freestyle. 

Freestyle 
je další styl, při kterém jsou podstatou závodění triky a 
figury, které nadšenci dělají na rampách skoro jako 
skateboarding. Freestyle je nejpopulárnější kategorie 
vůbec. 

Flatland je disciplína 
vyžadující přesnost a 
umění hrát si s kolem. Je 
to něco jako tancování na 
kole. Tato disciplína je 

docela obtížná a jen malá hrstka lidí jiovládá. 

Nejznámějši freestelový jezdec se jmenuje Michael Beran. Jezdí na 
X-Games – závodech, které pořádají sponzoři.  Je nejlepším českým 
jezdcem na BMX Freetyle.

Klára Skaláková

Danny Křížek



Vojenská technika
T-34 byl sovětský střední tank, vyvinutý na přelomu 30. a 40. let dvacátého století. V době svého 
vzniku byl bezpochyby nejlepším středním tankem na světě. V čase zahájení operace Barbarossa 
neexistoval  německý  tank,  který  by  se  mu  mohl  úspěšně  postavit  v  boji  –  dalece  všechny 
překonával  výzbrojí  i  pancéřováním,  většina  ho  dokonce  nebyla  schopna  vůbec  ohrozit.  Časté 
tvrzení, že se jednalo o nejlepší střední tank druhé světové války, je sice sporné, avšak tvrzení, že 
to byl nejlepší střední tank let 1940/1941 a tank, který pomohl SSSR vyhrát Velkou vlasteneckou 
válku, nelze zpochybňovat. Překonán byl až tankem Panzerkampfwagen V Panther (SdKfz 171) 
a po vylodění spojenců tankem M26 Pershing.

Data pro verzi T-34/85 Základní charakteristika

Posádka 5

Délka 6,75 m

Šířka 3,00 m

Výška 2,45 m

Hmotnost 30,9 t

Pancéřování a výzbroj

Pancéřování 20-70 mm

Hlavní zbraň 85 mm kanón (ZiS-S-53)

Sekundární zbraně 2x 7,62 mm kulomet DT

Typ vozidla střední tank Pohon a pohyb

Země původu Sovětský svaz Max. rychlost 55 km/h

Historie výroby Poměr výkon/hmotnost 16,2 hp/tunu

Výrobce Sovětský svaz 
Československo
Polsko

Pohon Vznětový motor V-2 
vidlicový, 12-válcový, 
čtyřdobý, vodou chlazený
500 k (367,75 kW)

Návrh 1939 Dojezd 465 km

Období výroby 1940-1958 (všechny verze) Odpružení typ Christie

Vyrobeno kusů 84,070 (všechny verze) 

Tomáš Bár

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tankov%C3%BD_kan%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/KW


Sovětský terénní tahač MAZ 537

Zrození programu:  V roce 1954 byly přední projekční kanceláře v automobilových závodech, na žádost 
zástupce  ministra  obrany  maršála  Georgie  Konstantinoviče  Žukova,  požádány  o  vyvinutí  těžkého 
transportního vozidla pro armádu. Problémem bylo, že vozidla takového kalibru byla v SSSR něčím zcela 
novým, a tak při návrhu nebylo možné využít žádné předchozí zkušenosti. Ani armáda si nebyla zcela jista,  
co přesně má požadovat.  Nakonec byl  sestaven seznam základních požadavků: velmi dobrá průchodnost  
terénem,  včetně  bažinatých  oblastí  a  schopnost  brodění,  schopnost  operovat  v  extrémních  klimatických 
podmínkách, v teplotách v rozsahu -50 až +50 stupňů Celsia, jednoduchá údržba a minimální požadavky na  
provozní údržbu, rychlá příprava vozidla k jízdě, velká spolehlivost vozu a dobrá ochrana před zbraněmi 
hromadného ničení.

Výrobce MAZ, Minsk, Bělorusko

Konfigurace pohonu 8x8

Hmotnost vozidla 21 600 - 23 000 kg

Délka 8.96 m

Šířka 2.885 m

Výška 2.88 m

Rozvor 6.05 m

Rozchod 2.22 m

Motor D-12A-525, diesel

Výkon motoru 525 k

Dosah 650 km

Maximální rychlost 55-60 km/h

Maximální rychlost s naloženým 
přívěsem/návěsem

20 – 40 km/h

Kapacita nádrže 840 l

Maximální šířka příkopu, který 
může vůz překonat

1.0 m

Maximální úhel stoupání 38 (stupně)

Zavedení do služby 1960

Lukáš Koval





Hudební revue

JUSTIN BIEBER
- JE: herec, zpěvák, skladatel, hudebník,
 tanečník a filmový producent
- VĚK: 19
- VÝŠKA: 178 cm
- ZNAMENÍ: RYBY
- NAROZEN: 1.3. 1994

Justin Drew Bieber 1. března 1994 Stratford, Ontario, Kanada) je kanadský pop/R&B zpěvák, 
kterého uvedl ve známost internetový videoportál YouTube. Na tomto portálu byl objeven svým 
aktuálním manažerem Scooterem Braunem. Poté odletěl do Atlanty za R&B zpěvákem a textařem 
Usherem. Zanedlouho podepsal nahrávací smlouvu s Island Records.

Bylo mu 12 let, když si poprvé zkusil účast na pěvecké soutěži ve Stratfordu, kde získal druhé 
místo. Umí hrát na kytaru, klavír, bicí a trubku. Jeho matka začala nahrávat videa svého syna 
na YouTube, aby rodině a svým blízkým umožnila zhlédnutí různých coververzí, např. od umělců 
jako je Stevie Wonder, Michael Jackson, Chris Brown a podobně. Netrvalo to dlouho a brzy se mu 
ozvala společnost Rapid Discovery Media, která mu nabídla pomoc s účetnictvím, střihem a 
produkcí jeho videí na MySpace a YouTube.

Ke konci roku 2009 vydal svoji první studiovou nahrávku nazvanou My World. Pilotní singl z alba 
je song One Time. Tato píseň byla velice úspěšná, získala platinové ocenění jak v Kanadě, tak i 
v USA. Album My World se úspěšně prodávalo a stalo se v USA platinové (1 000 000+).

 Narodil se v Kanadě. Pršelo. Byl zabalený do fialové deky, protože 
modré už došly. Jeho vzorem je MICHAEL JACKSON.

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C5%88
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=My_World&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://cs.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chris_Brown
http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stevie_Wonder
http://cs.wikipedia.org/wiki/Coververze
http://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trubka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bic%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klav%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kytara
http://cs.wikipedia.org/wiki/Island_Records
http://cs.wikipedia.org/wiki/Usher
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlanta
http://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_music
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ontario_(provincie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1994


All Around The World

You're beautiful, beautiful, you should know it
(You're beautiful, beautiful, you should know it)
I think it's time, think it's time that you show it
You're beautiful, beautiful

Baby what you doing? where you at? where you at?
Why you acting so shy? holding back, holding back
We're not the only ones doing it like that, it like that
So DJ bring that, bring that, bring that, bring that back

Cause all around the world people want to be loved
Yeah, cause all around the world, they're no different than 
us
All around the world people want to be loved
All around the world, they're no different than us
All around the world

You're crazy girl, crazy girl, you should know it
(you're crazy girl, crazy girl, don't control it)
Light it up, light it up, so explosive
You're baby girl, baby girl

ref.

Cause all around the world people want to be loved
Yeah, Cause all around the world, they're no different than 
us
Cause all around the world people want to be loved
Cause all around the world, they're no different than us
All around the world

Once again, the dynamic duo's back at it
JB, Luda!
I love everything about you
You're imperfectly perfect
Everyone is itching for beauty
But just scratching the surface
Lost time is never found
Can the DJ please reverse it?
In life we pay for change
Let's make every second worth it
Any day can work if you're working with people saying you 
don't deserve it then don't give in
Cause hate may win some battles but love wins in the end
You shine just like the sun while the moon and the stars 
reflect your light
Beauty revolves around you
So you like that?

All around the world people want to be loved
All around the world, they're no different than us
All around the world
(people want to be loved)
All around the world
(they're no different than us)
All around the world
(people want to be loved)
All around the world
(they're no different than us)
All around the world

Překlad:

Jsi krásná, krásná, měla bys to vědět
(Jsi krásná, krásná, měla bys to vědět)
Myslím, že je čas, myslím, že je čas, abys to ukázala
Jsi krásná, krásná

Zlato, co to děláš? Kde jsi? Kde jsi?
Proč hraješ tak stydlivě? Váháš, váháš
Nejsme jediní, kteří to dělají takhle, yeah takhle
Tak DJ, přines to, přines to, přines to zpět

Protože všichni lidé po celém světě chtějí být milováni
Protože lidé po celém světě se od nás nijak neliší
Lidé po celém světě chtějí být milováni
Lidé po celém světě se od nás nijak neliší
Po celém světě

Jsi šílená holka, šílená holka, měla bys to vědět
(Jsi šílená holka, šílená holka, měla bys to vědět, 
neovládej to)
Rozsviť se, rozsviť se, taková exploze
Šílená holka, yeah, yeah

ref.

Protože všichni lidé po celém světě chtějí být milováni
Protože lidé po celém světě se od nás nijak neliší
Lidé po celém světě chtějí být milováni
Lidé po celém světě se od nás nijak neliší
Po celém světě

[Ludacris]
A ještě jednou, dynamické duo je zpátky
JB, Luda!
Miluju na tobě úplně všechno
Jsi nedokonale perfektní
Každého to svědí od krásy
Ale ty škrábeš jen povrch
Ztraceno, nalezeno, nikdy nenajdeš
Nemohl by to DJ změnit?
V životě platíme za změnu
Ať ta každá sekunda stojí za to
Něco může fungovat pokud pracuješ
Když lidé řikají, že si to nezasloužíš, tak do toho 
nedávej
Protože nenávist občas zvítězí
Ale na konci stejně vyhraje láska
Záříš jako slunce, když měsíc a hvězdy odrážejí tvou 
záři
Krása se okolo tebe točí
Je to prostě takhle?

protože všichni lidé po cekém světě chtějí být milováni
Protože všichni lidé po celém světě se od nás nijak 
neliší
Po celém světě
(lidé chtějí být milováni)
Po celém světě
(oni se od nás nijak neliší)
Po celém světě
(lidé chtějí být milováni)...



Módní   policie:
Anička má  rozverný účes.  Vlasy hezky stahuje  pružná 
šedá  čelenka  s  tygřím  vzorem.  Výrazné  černé  brýle  v 
retro  stylu  Aničce  sluší.  Zvolila  celkem  obyčejnou 
růžovou  mikinu  s  kapucí,  jejíž  volný  střih  postavě 
nelichotí.  Na  obou  rukách  má  několik  různobarevných 
náramků, které jsou teď in. Šedočerné vzorované legíny 
dodávají  outfitu  na  zajímavosti.  Tmavě  modré  kroksy 
jsou obyčejné, ale neurazí.

Matěj si zvolil nesprávný účes tak z 80 let. Jednoduché 
brýle  mu  sluší.  Šedé  triko  s  dlouhými  rukávy  zdobí 
nesmyslný  obrázek  dvou  zelených  příšer,  asi  dle 
Matějovy představy. Pytlovitý střih jeho džínů vyvolává 
dojem silných  nohou a opticky mu je zkracuje. Když si 
ráno džíny ohrnoval, nejspíš ještě neměl nasazené brýle, 
má každou nohavici jinak dlouhou. Žluté ponožky hezky 
ladí   s  barvou příšer.  Jeho jinak klasická obuv zaujme 
svojí barevnosti. 

Buďte s námi „in“: (Co teď na našich školách frčí.)
* pro holky – letošní podzim je opravdu chladný, ohřejte si svoje krčky slušivými šátky 
všech barev
* pro kluky – pořiďte si růžové tričko, děvčata vaši odvahu a originalitu ocení

Naše  horoskopy
                            
                                   

                   

                                    

                                     

                   
                    

Vaše přání se vám vyplní.A 
hlavně nebudete psát velkou 
písemku z dějepisu.

Tento měsíc vám nepoteče teplá 
voda.

Tento měsíc se stane něco 
strašného a strašidelného, že se 
budete bát do té doby, než si vás 
najde opravdová láska.

Vaše láska vás pozve do kina na 
romantický film.

Budete velmi paličatí. Půjdete si 
za svým, i když nebudete mít 
pravdu.

Tento měsíc se sblížíte  více 
s učiteli.

Tento měsíc se vám stane 
osudným.Kousne a promění vás 
upír.

Začněte se více učit a hned 
budete mít lepší známky.

Tento měsíc budete mít dost blbý, 
protože naštvete hodně učitelů.

Tento měsíc pro vás bude 
špatný i dobrý.Někdy se vám 
bude dařit a někdy ne.

 Budete mít velké štěstí .  Večer  
vám zavolá vaše největší láska.

Vaše láska vás opustí, ale vy to 
přežijete a navíc vyhrajete 
1000000 Kč.

Hana Olejníková & Anna Didiová



Módní peklo - Módní ráj
OK, legíny nejsou úplně k ničemu, jsou to fajn 
pohodlné kalhoty na doma i na ven, pokud se dodrží 
určitá pravidla jejich nošení. Například správná 
velikost, neprůhlednost, pokud možno zakrytí zadku 
atd.

Podzim a jaro je ideální období 
pro nošení baretů - pravý vlněný 
baret zahřeje (i když v zimě by 
vás mohly zábst uši a čelo), 
zabrání rozfoukání účesu, nesplácne vlasy jako čepice... 
A pokud ho umíte nosit, vypadá nesmírně chic.

Největší chybou slečny na první fotce je špatně zvolené 
oblečení, které její postavě bezesporu nelichotí. Proč? Pro 
tento typ postavy jsou nejlepším řešením volné tuniky. 
Existuje široká škála tunik, tudíž jsou i ve sportovním 
stylu, kterého asi chtěla slečna dosáhnout. Chce to jen 
hledat, hledat a hledat! Přestože má černovláska zajímavý 

účes, velkou pozornost k sobě připoutávají vykukující špíčky. Dejte svému tělu 
volnost!

Naše poezie
Máma Kde mám hledat?
 
Moje máma Možná v hustém klestí,
je máma někdy hodná, někdy zlá, nebo v lese plném pastí?
ale vždycky moc příjemná. Třeba v pohádkách, kde vlci jedí kůzlata,
Mám jí ráda moc a moc taky v horách ze zlata.
a vždycky jí děkuju za pomoc.
Má mě ráda, já to vím, Kde jsi?
i když někdy strašně zlobím.

Kde jsi štěstí moje,
proč sama sedím uprostřed prázdného pokoje?
Koho oslovit mám, 
když stejná slova dokola omílám?
Do kterého se zamilovat musím,
abych nebyla opotřebovaným zbožím?

 
Snad tě někdy najdu,
má víra je silná jako vlny Baltu.
Kdybych dočista zešílela,
tvou krásu jsem vždy poznat chtěla.

Klára Skaláková

Nikola Zamykalová

Hana Olejníková & Anna Didiová



Deutsch - Němčina hrou

Greeting (grytyn) pozdrav

Hallo! (halo) ahoj/čau (používáme při setkání)

Tschüs (čis) ahoj/čau (používáme spíše při loučení)

Guten Morgen (gutn morgn) dobré ráno

Guten Tag! (gutn tag) dobrý den

Guten Abend! (gutn abn) dobrý večer

Gute Nacht! (gutn nacht) dobrou noc

Auf Wiedershen! (auf widrzn) na shledanou

Grüß Gott (grys got) dobrý den (pozdrav pánbůh) (používané v Rakousku a 

Bavorsku)

Přesmyčky:

lohla - _________

ine - _____________

nuth - ____________

ttog ürßg - __________

fua dneriswhee -  ________________

Počítání do deseti:

čísla -  Zahlen

jedna -  ein

dva -  zwei

tři -  drei

čtyři - vier

pět - fünf

šest - sechs

sedm - sieben

osm - acht

devět - neun

deset - zehn

der Hund

die Katze

das Pferd

die Kuh



Quízy a rébusy

      KDE JE ROZDÍL???

      Jeden z obrázků se liší. Najděte ho!

Chuck Norris – náš vzor
Chuck Norris je legendární postava opředená spoustou tajemných 
příběhů. Již dlouho se spekuluje, čeho je Chuck vlastně schopen a 
seznam ještě není a nikdy nebude kompletní. 

*Bůh chtěl stvořit zemi. Chuck Norris řekl: “Můžeš.”

*Chuck Norris dokáže hranou ruky řezat diamanty.

*Chuck Norris umí plavat ve vzduchu a létat ve vodě.

*Chuck Norris objevil nový druh hlubinné ryby při šnorchlování.

*Chuck je častým dárcem krve pro Červený kříž. Jen ne své vlastní.

*Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho.

*Chuck Norris naučil šmirgl, jak být drsným.

*Chuck Norris neměl nikdy problém s alkoholem. Avšak alkohol má problém s Chuckem Norrisem.

*Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako Chuck Norris.

*Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99.9% mikrobů. Chuck Norris zničí 100% 
čehokoliv se mu zachce.
*Když šel Bubák spát, každou noc se podíval pod postel, jestli tam není Chuck Norris. Dnes už ho 
pod postelí nehledá, potože ví, že se Chuck umí příliš dobře maskovat.

*Švýcarsko vlastně ve skutečnosti není neutralní. Jen zatím vyčkávají, na kterou stranu se Chuck 
Norris přidá.

*Na počest Chucka Norrise mají všechny MacDonaldy v Texasu ještě větší velikost než super-size. 
Když si objednáváte, ptejte se na Chuck-size. 
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Rébusy
Hledej rozdíly:

Ftípky
Zubr Osudová

Proletěl mi zubr zdí, Řekl: „Dál už nemohu, Mokasina
myslel, že to ubrzdí. k lásce nemám vlohy.“ Velkým oknem do kasina

Zajíc Zvolil špatnou polohu, přiletěla mokasína.

Vletěl mi pod kola zajíc, vlak mu přejel nohy.
nevadí, stejně měl AIDS.

Golem 

Umlátili Golema 
golfovýma holema.

Přípitek genetiků 

Až do DNA

Opilci 

V té naší áleji pejskové kálejí, 
chudáci opilci se v tom pak válejí.



PEŠKORO
Petrovský 

školní rozhlas

Přináší nejnovější
 informace

Nenaruší výuku 
ani přestávku

Učitelská židle
Díky šikovnosti žáků naší školy došlo 
k vylepšení funkcí učitelské židle.

Hudba dle 
vašeho výběru

Váš dokonalý
společník

* K bezpečnému sezení na židi je 
třeba zvláštních dovedností.

* Židle procvičuje páteř, zádové a 
břišní svaly i  postřeh sedícího.

* Slouží k pobavení žáků v případě, 
že učitel nezvládne složitou 

techniku sezení.
* Mezi žáky i učiteli je velmi 

populární.


