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Členové  novinářského kroužku naší školy vedeného Mgr. Janou Rozsívalovou: 

• Laura Kyseláková
• Kristýna Švédová
• Leoš Navrátil
• Tomáš Šimek
• Štěpán Holub
• Veronika Pakrová
• Lucie Komárková
• Klára Schwarzerová
• Veronika Drábková
• Sára Chovanečková
• Karolína Uhrinová
• Šárka Jeřábková
• Barbora Viktorínová
• Externí spolupracovníci: 
• René Uhrin
• Nicole Valentová 



Autorská tvorba

Pár rad na prázdniny

Takže,
blíží se nám konec školního roku a tím pádem také dva měsíce bez jakýkoliv 

povinností-bez školy, bez učitelů a bez naštvaných rodičů.. Může vám to připadat 
jako dokonalý sen, ale zdání může klamat.

Budete se divit, ale být účastníkem dopravního provozu je mnohem nebezpečnější 
než bez dovolení pobíhat z patra na patro. Pochybuju, že na silnicích s vámi bude 

někdo, kdo vám bude říkat, co se smí a co ne. Z toho plyne, že i když máte pocit, že 
jsme o prázdninách nesmrtelní, pořádně se na cestě rozhlédneme a nejezdíme na 
kole či bruslích bez přilby. Můžete to brát jako módní doplněk, pokud vás to uklidní. 

Na přechodu platí obezřetnost dvojnásobně, nikdy nevíte, kdy narazíte na stejně 
nepozorného člověka.

A pak tu máme vycházky do přírody.
Drazí, bylo by na místě alespoň jednou ze sebe nedělat borce, a když budete skákat 
někde v lomových jezerech do vody, zjistěte si nejdřív, jestli pod vámi náhodou neční 

nějaký ten balvan,a nebo jestli jste si náhodou nespletli plavecký bazén s 
brouzdalištěm.

Já vím, pořád nám to někdo opakuje, ale pořád touto cestou přicházejí lidé o své 
životy.

Zůstaneme ještě chvíli u vycházek a zaměříme se na chození do lesa.
Prosím vás, někteří z nás pořád ještě nerozlišují jít do lesa a jít do města.

Do lesa se sandálky na podpatku nehodí. Fakt, to není vtip. Je to nebezpečné jak pro 
vás, tak pro všechny okolo..Když už budete chtít být prospěšní a udělat někomu 

radost smaženicí z čerstvě nasbíraných houbami, zjistěte si, jestli mezi nimi nemáte 
nějakou tu muchomůrku nebo jinou nedobrou houbičku.

A když už se vydáte do tajů přírody, tak nejlépe nechoďte sami. Všude se dá ztratit..a 
pro tyto případy je fajn mít s sebou KPZtku, pro ty co neví - Krabička Poslední 

Záchrany.
Co je dobré v ní mít:

Nožík
Obvaz
Náplast

Niť
Jehlu
Drátek
Papír
Tužku
Knoflík
Křída

Pár korun
Sirky

O bezpečnosti o prázdninách vás ještě poučí třídní učitel, tak dávejte pozor třeba se 
vám to bude hodit

L.M.K.



Rozhovory

Jak tráví teenageři prázdniny?

Blíží se letní prázdniny a nás zajímalo, jak je tráví například TEENAGEŘI. 
Ptali jsem se na to, co dělají a jestli by chtěli raději své prázdniny trávit jiným 
způsobem, splnit si nějaký svůj sen, více se věnovat svým koníčkům, nebo jet do 
zahraničí.

Jarča R. - 
Tráví své prázdniny všelijak, ale jezdí ráda k moři. Vždy jezdí s rodiči, ale 

letos poprvé jede bez rodičů, se svojí láskou. A velice se těší.  ..♥

Tom D. - 
Letošní prázdniny si chce obzvlášť užít, jsou totiž poslední před střední školou. 
Bude  chodit  hodně  ven,  stanovat,  ale  hlavně  si  bude  co  nejvíce  užívat 
s kamarády!!! 
 
Barča  V.  –  Ráda  chodí  s kamarády  ven,  tráví  hodně  času  u  koní,  se  svým 
pejskem a chodí na brigádu. Sice je to prý někdy fuška, ale má alespoň peníze. 

Peťa  D.  –  Ze  začátku  se  „bude  loučit“  se  svou  bývalou  třídou.  Od  půlky 
července  bude  se  svým klukem a  ostatními  kamarády  a  pojede  na  brigádu, 
kterou si chce maximálně užít. Po brigádě odjíždí na tábor a potom by teoreticky 
měla jet do Anglie. Prázdniny si užije vážně naplno!

Zdena  M.  –  Tráví  většinou  prázdniny  s lidmi,  co  má  rád.  Jezdí  s nimi  na 
koupaliště, do lesa nebo si jen nějak sednout. Sem tam si jde vydělat nějakou 
kačku.

Áďa B. – Bude si užívat, užívat a užívat, na nic jiného se netěší.

Stačilo  se  zeptat  šesti  lidí  a  jde  jasně  vidět,  co  dělají  TEENAGEŘI 
nejraději. Kamarádi jsou evidentně úplně na prvním místě. Nikdo z tázaných lidí 
by své prázdniny jiným způsoben trávit nechtěl.
   
Nicol Valentová
Veronika Drábková 



Vtipy

Vtipné omluvenky

„Omluvte  dceřin  pozdní  příchod,  nenařídila  si  budík.  Randí  totiž  s  novým 
chlapcem a od lýtek jí chytil i mozek."

„Neporozuměl technice ovládání budíku“

„Omluvte synův pozdní příchod. Neslyšel budík, ale od teď si místo mačkání 
beďarů bude každý večer čistit uši.

Omluvte jeden den absence, syn se seznamoval s alkoholem, ale příliš do oka si 
nepadli. Zvracel celou noc, další trest není třeba.“

„Neumí pít, je po matce. Omluvte jeho absenci ve škole, měl kocovinu a stejně 
by si z výuky nic nezapamatoval.“

Omluvte dceru, blíží se Vánoce a tradičně nestíháme, potřebuju každou volnou 
ruku.

"Bacil ji bacil."

L.N.



Zajímavosti

Rekordy 
Nejdelší polibek předvedli v Chicagu v září 1984 Eddie Levin a Delphie Crhová - sedmnáct 
dní a deset hodin.

Nejvíce žen políbil Angličan John McPerson. Ke Dni žen, 8. března 1985, políbil  za osm 
hodin celkem 4 444 žen.

Nejkrásnější nohy - ve svém průměru - prý mají Angličanky. Zjistila to skupina anglických 
expertů,  kteří  tvrdí,  že Francouzky mají  nohy příliš  dlouhé,  Švédky zase příliš  krátké a o 
nohách Italek se odmítli vůbec vyjádřit.

Nejkrásnější a nejdelší nohy v současnosti má podle hollywoodských odborníků herečka Julia 
Robertsová. Při své tělesné výšce 175 cm má nohy dlouhé 110 cm.

Rekord v délce nohou drží od roku 1965 Patricie Robbinová z Philadelphie - 126 cm.

Nejtěžší žijící ženou je Italka Titinihová, vážící 270 kg. Nejtěžší ženou, o níž existují písemné 
doklady,  byla  zemřelá  paní  Percy  Pearl  Washingtonová  (zemřela  9.  října  1972  ve  věku 
šestačtyřiceti let v nemocnici v Milwaukee, USA). V nemocnici vážila 362,8 kg, ale tvrdilo 
se, že vážila až 400 kg.

Nejmladší rodiče. Dětským čínským rodičům se 8. ledna 1910 narodilo normálně vyvinuté 
dítě. Matce bylo osm a otci devět let. Jejich rodinné jméno je Hsi a jsou sedláky v Amoy ve 
Fukii.

Nejvíce dětí na světě měl údajně marocký sultán Mulaj Isamail, žijící v letech 1646 - 1727. 
Byl prý otcem 888 dětí. Ze svých 540 synů vytvořil zvláštní pluk.

T.Š.


