
 
  

 



SLOVO REDAKCE 

REDAKCE SE PŘEDSTAVUJE 

Adéla Mejdrová, 9. tř. 

Čau všichniiiiii!  

 

Máme tu další díl Twistu, v pořadí již třetí. Do redakce se přidává 

spousty článku a tak je těžké je všechny upravit hned a perfektně. 

Proto to chvíli trvá, ale výsledky jsou skvělé. Proto děkujeme, že jste 

vydrželi a užijte si čtení! :) 

                                                                             Vaše redakce :) 

 

 

Ahoj, jsem Adéla Matoušková, je mi 11 let a mám 

ráda zelenou barvu. Mám ráda zvířata. Doma 

mám křečka džungarského a dva šneky africké. 

Bydlím v rodinném domku.  

Nejradši mám chlupatá zvířata, kromě 

chlupatých pavouků. 

Ráda sportuju, vyrábím a maluju. 

 

 

 

Ahoj, jmenuji se Kristýna 

Husáková. Je mi 8 let. Já 

psa nemám, ale chtěla 

bych ho. Chtěla bych 

border kolii. 

  



 

Ahoj! Jmenuji se Ondra Kadleček. Je mi 9 

let. Chodím do 3. A. Ve volném čase chodím 

na atletiku a na němčinu a do turistického 

oddílu.  A taky chodím do redakce. Mám rád 

LEGO a autobusy a koukání na televizi. Ve 

škole mám rád: AJ, Č, VV, PČ. 

 

 

 

Ahoj! Jmenuju se Anet, je mi 11 let a jsem 

z 5. A. Mezi moje koníčky patří: street 

dance, latinskoamerické tance (teda hlavně 

tanec) a kreslení. Má oblíbená barva je 

modrá, zelená nebo taky černá. Mé oblíbené 

zvíře je pes. Taky si svého přeju, ale nejspíš 

ho nedostanu, protože doma máme dvě 

kočky a morče To je vše, tak AHOJ 

 

 

Ahoj. Jmenuji se Tereza Halounová. Je mi 11 

let a chodím do 5. A. Mám ráda sporty jako 

je například tancování, plavání a tenis. 

Mám ráda zvířata. K mým nejoblíbenějším 

zvířatům patří kočkovité šelmy a psovité 

šelmy. 

Chodím na klavír, street dance, redakci a 

přípravku na gymnázium. 

Oblíbené barvy jsou černá, zelená a fialová. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Jsem Maruška Klemperová a je mi 8 let. 

Mám hrozně ráda zvířátka a jejich mláďata. 

Mám 1 sestru a morče, které se jmenuje 

Proužek. Mám alergii na králíky a roztoče. 

 

 

 

 

 

Ahoj, jmenuji se Adélka, je mi 9 let. Chodím 

do 3. B. Jsem velká sportovkyně a chodím na 

gymnastiku. Také mám ráda psy a morčata. 

 

 

 

 

Jsem Zuzka 

Čmerdová a je 

mi 8 let. Ráda 

tancuju street 

dance. Miluju 

koně a ráda na 

nich jezdím. 

Mám 3 bratry, dva jsou mladší než já a 

jeden je starší než já. Máme rodinný dům. 

Máme doma kočičku a pejska. V pokoji máme 

křečka. Vedle nás je pošta a vedle pošty 

moje babička a dědeček. Děda má prasata a 

drůbež. To je vše ahoj. 

 

 

Ahoj. Jmenuji se Bára. Je mi 8 let. Těším se 

na narozeniny. Ale budu je mít až 14. srpna. 

Mám i štěně, které se jmenuje Ginny.  

 



MÁM RÁD SVOU OBEC 

Tobík Klofáč, 3. B 

 

Ahoj, jmenuji se Vája Másílková a chodím do 

5. B. Je mi 10 let a moje koníčky jsou hraní 

na piano a hraní tenisu. Můj oblíbený 

předmět ve škole je tělocvik a výtvarka. 

Doma mám křečka a měla jsem papouška. 

Tak to je vše ahoj. 

 

 

 

Jmenuju se Richard Rezek, je mi 9 let. Mám 

rád karate a dlouhý jízdy po republice. Jsem 

z 3. B a rád chodím na redakci. 

 

 

 

 

 

 

Dolní Chabry je část Prahy, ale vypadá jako vesnice. Máme tu kostel, 

kavárnu, cukrárnu. Zkrátka všechno, co by vesnice měla mít, Dolní 

Chabry mají. Akorát se na hranici Dolních Chaber a Ďáblic bude 

otevírat nový supermarket Billa. Dolní Chabry jsou docela malá část 

Prahy.   

 

 



Vája Másílková, 5. B 

Nová Billa 
 

Určitě už víte o tom, že se v Dolních Chabrech postavila nová Billa. 

První den tam měli cukrovou vatu zadarmo, byl tam klaun a 

ochutnávky různých jídel zdarma jako například brambůrky, jogurt 

nebo salám. Billa je hodně velká. Nejen že se tam prodává jídlo, ale i 

potřeby do kuchyně nebo třeba jídlo pro psa nebo kočku. Před 

vchodem do Billy je parkoviště a nákupní vozíky. Hodně tam chodí lidi 

z Chaber. V Bille jsou velmi milé prodavačky. Mě se nová Billa moc líbí 

a doufám, že vám taky.  

 

 

 

 

 

 

 



VYCHYTÁVKY 

Kája Vlčková, 9. tř. 

Jak si usnadnit život 

 

 

1. Když jsem si chtěla vzít náušnici, 

tak jsem vždycky našla jenom jednu 

z páru.  

Použila jsem pouze knoflíky. Je to 

jednoduché a myslím, že to zvládne 

každý! A už se vám nikdy neztratí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ve škole, když potřebuju lepenku, tak nikdy nemůžu najít konec. A 

proto jsem to jednoduše vyřešila. 

Zarážka z kancelářské svorky je super pomocníkem. 

 



Aplikace   
 

Pomocí obchodu v mobilu si můžete 

stáhnout hry nebo různé aplikace. 

 

Můžete si stáhnout třeba android. 

Nebo natáčet nebo přehrávat 

zpomaleně. Nebo sledovat YouTube. 

 

 

 

 

 
 

 
 

iPhone 7 přichází! 
 

Všichni známe iPhone od značky Apple, neboli „nakousnuté jablko“. 

Před pár měsíci přišli s ohýbacím modelem, ale co přijde teď, vám 

zaručeně vyrazí dech. Jak už název napovídá, jedná se o iPhone 7 s 

vůbec nejvýkonnějšími technologiemi a nejintuitivnějším operačním 

systémem. 
Tento model by 

měl přijít někdy 

v roce 2016. 

Jedna strana 

z firmy Apple 

říká, že nový 

iPhone bude moct 

vysílat hologramy. 

Pamatujete na ty 

Jenda Karban, 3. B 



doby, kdy se v sci-fi objevovaly bitevní plány vysílané jako hologramy 

přímo před nosem hlavního hrdiny? Už to nebude jen sci-fi. 3D obraz 

bude moct vysílat každý, kdo vlastní tento drahý mobil. 

Druhá strana z firmy zase říká, že postranní tlačítka jako je 

+Volume, -Volume nebo Off už nebudou tlačítky. Bude se podle nich 

jednat o univerzální obrazovku – představte si, že nemáte jeden 

displej, ale rovnou dva. Jeden hlavní a jeden vedlejší na boku, který 

má funkci tlačítek. Samozřejmě to má i své nevýhody. Všichni totiž 

víme, že sklo na displeji každého iPhonu není zrovna z těch 

nerozbitných. 

Nový model by měl být dostupný ve všemožných barvách. Tmavě a 

světle modrá, limetková zelená, krvavě červená, zlatá, stříbrná, černá 

a další. Nechybí ani „Hello Kitty růžová“. 

Kterou verzi byste měli radši? Tu, která vysílá hologramy nebo tu, 

která má postranní displej? 

Samozřejmě očekávejte, že model bude hodně drahý. iPhone 6 32GB 

stál 17 990,00 korun. Kolik tedy bude stát iPhone 7?  

 

 

 
Eva Phamová, 7. B 



REKORDY 

A další díl rekordů je tady!!  
 

1. Bezkonkurenčně největší 

metropolí světa je 

japonské hlavní město 

Tokio na ostrově Honsů v 

Tokijském zálivu, když s 

přilehlými oblastmi má 

zhruba 37 milionů obyvatel. 

A toto číslo neustále roste. 

Na druhém místě je město 

Jakarta, která má od Tokia rozdíl 11 milionů!!  

 

2. Nejmenším mezinárodně 

uznaným státem světa je 

Vatikán. S jeho rozlohou 0,44 

km2
 je 4x menší než Dolní 

Chabry. Ve Vatikánu žije papež 

a jeho státní správa je 

absolutní monarchie. 

 

 

3. Největší počet obyvatel žije 

v Číně. Podle měření dne 6. 

června 2015 tam je 

1 370 241 320 obyvatel, což je 

skoro 19% světové populace. Za 

zády jim ale stojí Indie, která 

má o 100 milionů obyvatel míň.  

 

 
 

Adéla Mejdrová, 9. tř. 



BÁSNICKÁ VTEŘINKA 

LÍBILO SE MI… 

PODZIM 
 

Vítr fouká do všech stran  
na zemi je hodně listí. 

A bude brzy mráz. 

Bude zima, bude mráz 

a bude brzy sníh. 

V podzimu je zima, to je pravda,  

to je prima.     

       

 

 

 

 

 

 

Světelná show Signal 
 

Já jsem byl v pátek 16.10. na Náměstí Míru na světelné show Signal. 

Signal je festival videomapingu. Videomaping je promítaní na zdi 

domů. Promítalo se na fasádě kostelu Sv. Ludmily. Bylo to hezké. 

Promítačka promítala na zeď kostelu světla do různých klikyháků a 

chvíli to vypadalo, že se zeď nafoukne. To celé bylo doprovázeno 

hezkým zvukem. Pak jsme se přesunuli na Náměstí Jana Palacha, kde 

byla zavěšená velká sít osvětlovaná velkými barevnými reflektory a 

když začal vát vítr, tak se síť vlnila. Celé to bylo velice hezké. 

 
 

 

Zuzka Čmerdová, 3. A 

Ondra Kadleček, 3. A 



Autosalon Holešovice 
 

 

Já jsem byl v pátek 2. 10. na výstavišti Holešovice na autosalonu. Moc 

se mi to líbilo. Byla tam jak sportovní tak i obyčejná auta. Bylo to 

opravdu velké, takže jsme to nestihli celé projít. Vystavovalo se i 

venku. A taky tam byla stará auta. Byly tam značky jako Citroen, 

Škoda, Kia a další.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondra Kadleček, 3. A 



RYCHLÁ AUTA 

 
 

Lamborgini uragan 
 

Je to auto vyložené pro sport. 

Dosahuje rychlosti až 320 km/h. Má 

velmi hezký interiér i zevnějšek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Škoda Octavia 
 

Je to vůz S výkonem 140 koní, rychlostí 225 km/h, plná výbava může 

mít velké rádio, vyhřívaná sedadla a sklápěcí zrcátka. 

Model 4x4 má dojezd 1000 km plus mínus, řadí na 6 rychlostí. 

  

 
 

Ríša Rezek, 3. B 



HISTORIE AUTOMOBILISMU 

 

Dnes si povíme o jednom z nejslavnějších 

automobilů všech dob, a tím jest Ford 

model T, a také se podíváme na jednu 

z britských legend automobilismu, Rolls 

Royce Twenty. 
 

 

Ford model T  
Toto vozidlo bylo vyprojektováno americkým inženýrem Henrym 

Fordem, který toto vozidlo jako první vyráběl sériově. 

Výroba auta probíhala od 

roku 1908 do roku 1927.    

   

    

                                    

 

 

 

 

 

Technické parametry: 

 

 

 

 

 

 

 

Motor zážehový 

Objem 2,9 l 

Počet válců 4 

Výkon 15 kW 

Rychlost        72km/h     



Rolls Royce Twenty 
 

Toto úžasné auto bylo 

vyráběno od roku 1922 do 

roku 1929, ale přesto to bylo 

jedno z nejpoužívanějších aut 

v Británii. Používalo se 

v nejrůznějších oborech, 

kupříkladu jako pohřební vůz, 

mlékařský vůz a dokonce 

závodní speciál. 

Výrobu auta zařídil Henry Rolls.  

 

Technické parametry:  

 

Převodovka         třístupňová 

Válce                  šest 

Rychlost             97 km/h 

 

 

 
 

Řidiči!! Řidiči?? 
 

nepijte alkohol před jízdou…         slepci neřiďte auta… 

Ivan Rohožka, 9. tř. 

Jenda Karban, 3. B 



MHD PRAHA 

 

V Praze lidé cestují např. autobusy, metrem, 

tramvají a vlakem. MHD (městská hromadná 

doprava) už slavila 140 let v Praze. 

Autobusových linek v Praze existuje 117, jestli 

dobře počítám. Jenom tramvajových linek je 

20, jestli dobře počítám, a linky pro metro jsou 

jenom 3, a to je A, B, C.  

V roce 2020 by se měla spustit nová linka do 

provozu, linka D. Bude bez řidiče jezdit v úseku DEPO PÍSNICE - 

NÁMĚSTÍ MÍRU. Bude 

mít 10 stanic a pojede 

16 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

lego příběh Ondra Kadleček, 3. A 



NAŠE PŘÍBĚHY A ZAJÍMAVOSTI 

Lego příběh 
 

Byl jednou jeden lego panáček a ten panáček 

se jmenoval Emet. 

Pracoval na stavbě a byl moc hodný i moc 

chytrý. Ale jednoho dne se stalo, že na 

stavbě potkal holku jménem Hustěnka. 

A jednoho dne se teleportovali do jiného 

světa, do byznysu. 

 

 
 

 

Moje malá sestra 
 

Mám malou sestru Terezku. Je jí 1 rok. Ještě nechodí, ale leze po 

kolenou. Říká ba, ba, ba nebo ma, ma, ma ale i ta, ta, ta a ka, ka, ka. 

Má krátké vlasy. Rostou jí pomalu jako mě. 

 

 
 

Moje nejoblíbenější panenka 
 

Moje nejoblíbenější panenka je 

Monster High. Mezi ně patří například 

Frenkie, Draklaura, Kdýn, Laguna, 

Ginnyfi a tak dále. Mají krásné ozdoby 

a mají rozčesávací vlasy. 

 

 

Kája Kohout, 3. B 

Bára Majerová, 3. B 

Viky Hladišová, 3. B 



ÚSMĚV, PROSÍM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kolik dob dáš slona do ledničky? 

(na 3: otevřu - 1, dám tam slona - 2, zavřu ledničku - 3)  

Na kolik dob tam dáš žirafu? 

(na 4: otevřu - 1, vyndám slona - 2, dám tam žirafu - 3, zavřu - 4) 

Jsi na ostrově a kolem jsou krokodýlové. Jak se dostaneš pryč? 

(přeskáčeš po nich)  

Lev pořádá párty, kdo tam chybí? 

(žirafa, je v lednici) 

 

 

 

 

 

 

Had vede kolo a ještěrka se ho ptá: Jak můžeš 

vést kolo, když nemáš ruce ani nohy?   

A had odpověděl: Aha.   

Sedl na kolo a odjel.  

 

 

 

 

Jana Francová a Áďa Horáčková, 6. B 



 

 

Pan Spejbl se vrátí domů a ptá se Hurvínka:  

Co děláš?  

A Hurvínek odpoví: Nic.  

A co děláš ty, Máničko?   

Já mu v tom trochu pomáhám. 

 

 

 

Víte jak utopit blondýnu?   

Dáte jí na dno bazénu zrcadlo.    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Kristýna Vodrážková, 5. A 

Bára Šimáčková, 3. A 



JE LIBO TROCHU POHYBU? 

 

Je hodně druhů sportu, 

například gymnastika. 
V gymnastice se třeba se 

skáče přes kozu nebo se 

cvičí na kladině. 

Někdy se cvičí na tyči a 

dělají se například otočky 

v otočkách, které zabírají 

hlavně ruce, protože se na 

nich otáčí. 

Takže sport je to někdy 

obtížný, ale když ho umíte, tak je to zábava. 

 

 
 
 

 

Atletika 

V atletice se dají dělat 

různé věci, například 

sprinty, běhy, vrhy, 

hody, skoky, chůze a 

jiné. Sprinty (100m a 

200m), střední tratě 

(400m  800m), dlouhé 

tratě (1500m 5000m 

10 000m), maraton (42 

km), překážky (110m 400m 3000m), štafety (4x100m 4x400m). A 

vždy se před tréninkem musíte rozcvičit a dát si 800m běhu (2 

kolečka). 

 

Adéla Vokurková, 3. B 

Tobi Klofáč, 3. B 



MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

Psi 
 

Pes je nejlepší přítel člověka.  

Pes asi porodí nejvíc 5 štěňat. 

Asi nejvíc uplave 25 metrů. 

Jí psí granule a kousky masa. 

Já sice psa nemám, ale chtěla bych 

Border kolii. 

 

 

 

 

 

 

Border kolie  
 

Border kolie je mé vysněné plemeno, proto o ní píšu do časopisu.  

Border kolie je vytrvalý ovčácký pes dobrých proporcí, který byl 

původně určený především k práci u stáda. Jeho půvab a ladné rysy 

jsou v harmonii s vynikající tělesnou stavbou. 

Řadí se k nejinteligentnějším plemenům, je to učenlivý a pracovitý 

pes. Je to velmi živé, pozorné a obratné plemeno. Je hodně aktivní, 

proto potřebuje dostatek prostoru a pohybu venku. Kolie se dá 

chovat i celoročně venku v kotci. Kolie celkem snadno vychází s 

ostatními zvířaty, ale lepší je, když je k tomu vedena už od štěněte. K 

lidem je také velice přátelská, ke svému pánovi dokáže silně přilnout a 

plně se mu oddat. Pokud má vhodného pána, je z ní příjemný společník 

toužící splnit každé pánovo přání. Je to pes pro každou legraci, pro 

každý psí sport. Je to pes fyzicky zdatný a odolný nepřízni počasí. 

Nesnáší hrubost, psychický nátlak, zklamání a fyzické či psychické 

tresty ze strany pána. Border kolie je schopná naučit se stovky 

„kousků“, ale nemá ráda dril a výhrůžky trestem. Border kolie je 

Kristýna Husáková, 3. B 



neagresivní plemeno. Border kolie jsou velmi citliví psi a potřebují 

jemné vedení, často jsou schopni předvídat povely předem. Pokud je 

Border kolie správně socializovaná a dostatečně zaměstnaná, je z ní 

nenahraditelný společník. Nejvíce se hodí k aktivním lidem, kteří jsou 

ochotni jí dát dostatek pohybu (procházky, sporty) – nemusí plnit 

svůj původní účel – pasení – existují dokonce jedinci tohoto plemene, 

kteří se na pasení nehodí. 

Border kolie je pes středního vzrůstu, není těžkopádná ani příliš 

lehká. Psi dorůstají až 54 cm, feny jsou o něco menší. Samci jsou i 

těžší a dosahují hmotnosti 14–22 

kg, feny 12–19 kg. Srst je dlouhá, 

středně dlouhá nebo krátká. U 

tohoto plemene se nejvíce cení 

pohyb, který je volný, plynulý, 

plíživý a rychlý. 

  
 

 
Pokud se vám nechtělo číst celý 
tenhle dlooooooooouhý text, 
tady máte aspoň pár roztomilých obrázků  
Doufám, že se vám líbí aspoň tak, jako mě. Ale já si nemohla odpustit 

tenhle článek, protože to plemeno prostě ZBOŽŇUJU!  

 

 
Aneta Mlčáková, 5. A 



Kočka domácí 

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po 

tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do 

podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné a 

svalnaté tělo, dokonale přizpůsobené lovu, ostré drápy, zuby a 

vynikající zrak, sluch a čich. Kočka 

domácí vždy sloužila člověku především 

jako lovec hlodavců, v současnosti se 

uplatňuje také jako společník člověka. 

V některých oblastech Číny je 

konzumováno kočičí maso. ve třetím 

světě je kočka domácí rovněž 

kožešinovým zvířetem a výrobky z 

kočičí kožešiny se dostávaly i na 

evropský trh. V červnu 2007 byl však 

dovoz kočičí kůže a kožešiny do Evropy zakázán.  Člověk rozšířil 

kočku domácí prakticky na všech kontinentech (s výjimkou 

Antarktidy). Na mnoha místech zpětně zdivočela. 

 

 

 

Domácí mazlíčci 
 

Asi každý zná domácí zvířátka. 

Pravděpodobně by měl mít každý 

aspoň jednoho psa, kočku, morče 

nebo jiné. Domácí zvíře může být i 

pavouk a slepice. Nejtypičtějšími 

domácími mazlíčky jsou kočky a psy. 

No ale každý nemusí mít zvíře. Není 

to povinnost. Ale kočička je 

chlupatá a roztomilá, i pes. 

 
Niky Červenková, 5. A 

Veronika Přibylová, 5. A 



Domácí zvířata  
 

Je hodně domácích zvířat. 

Jako například pes nebo 

kočka, králíček nebo morče. 

Všechna tato zvířata můžeme 

chovat doma. 

Nejlepší je chovat některá 

zvířata v kleci neboli v 

teráriu. Některá zvířata, 

například křeček, se dožívají 

2 až 3 let. Zvířata potřebují řádnou a zdravou stravu. 

Tato zvířata jsou vhodná k dětem. 

 

 

 

Husky - Jak vychovat psa 
                                                              

Husky (čte se hasky) je pes nikoli do bytu, 

ale na velkou zahradu nebo farmu. Husky 

potřebuje hodně pohybu, a proto se mu stále 

musíte věnovat. Nejvíce pozornosti mu 

musíte dát 

první rok 

života. NEZAPOMEŇTE chodit na 

cvičák, jinak bude váš husky 

nevychovaný a možná i zlý. Doufám, že 

se z tohoto textu 

ponaučíte.  
   

 

 

 

Adéla Vokurková, 3. B 

Tereza Halounová, 5. A 



Křeček  
 

Ahoj, tohle bude o křečcích. Ti, co chovají nějakého křeččího 

kamaráda, budou třeba překvapeni, kolik druhů křečků vůbec 

existuje.  
 

Druhy křečků:  

1. Křeček džungarský 

2. Křeček zlatý 

3. Křeček polní 

4. Křeček syrský 

5. Křeček nosatý 

6. Křeček velkooký 

7. Křeček velký 
 

Křeček je hlodavec, jako třeba králík, morče nebo veverka. 

Pokud nevíte, jakého křečka si koupit, je velmi dobrý křeček 

džungarský, protože se dá dobře ochočit. 

Křeček je savec, který rád mlsá, nic mu neudělá ani kousek jablka, 

hrušky, mrkve, a třeba i sýr má moc rád. 

Má rád teploučko, proto je dobré mu na zimu koupit teplejší 

podestýlku, dám vám tip na piliny z aloe vera, které vašeho kamaráda 

zahřejí. Na léto je ale lepší koupit normální dřevěné piliny kde se váš 

křeček provětrá, nemá totiž rád, když je mu moc velké teplo a je 

zapařený. Pokud si chcete koupit křeččího kamaráda, musí vám to 

dovolit rodiče a musíte mít místo, kam dáte jeho klec. 

Ale POZOR, křečík se rád vrtá a hrabe v pilinkách, a proto když máte 

jeho klícku na místě, kde nechcete mít moc velký nepořádek, tak mu 

pod nebo okolo klece dejte něco papírového. 

Křečkovi byste se měli věnovat každý den, ale když spinká tak ho 

nebuďte, nemá to rád. POZOR, křečci nemají rádi, když mají okolo 

sebe moc lidí nebo velký hluk, proto nekřičte a nedupejte. 

Takže budeme rády, když vám náš článek třeba i pomůže, my se 

loučíme a ahoj.  

 

 Eliška Krejčová a Vája Másílková, 5. B 



Gepard štíhlý 
 

Gepard štíhlý je kočkovitá šelma, proslulá jako nejrychlejší 

suchozemské zvíře. Může běžet rychlostí přes 110 km/h. Krátkodobě 

dokonce až 130 km/h. Slovo gepard pochází z italského gattopardo, 

což je kompozitum ze slov gatto "kocour" a pardo "pardál, levhart". 

Anglický název cheetah je odvozen z hindského číta a sanskrtského 

čitraká ve významu "skvrnitý". 

 

Hmotnost: 38–43 kg 

Délka: 110–150 cm + 65–90 ocas 

Výška: 70–94 cm 
 

Gepard štíhlý se v mnoha ohledech liší od typického tělesného 

schématu kočkovité šelmy. Některými znaky připomíná spíše šelmy 

psovité. Má poměrně malou, kulatou hlavu a dlouhé končetiny i ocas. 

Stavbou se podobá chrtům. 

 

 Adéla Matoušková, 5. A 



Tučňáci v rekordech 
Nejtěžší tučňák 

Pravděpodobně největší zaznamenanou 

váhou se může chlubit tučňák 

císařský, jenž dosáhl 42,6 kg. 
  

Nejhlubší ponor  

Největší dosažená ověřená hloubka 

je 534 metrů. O tento úctyhodný 

výkon se postaral devětadvaceti 

kilový tučňák císařský na Coulmanově ostrově, u Rossova moře v 

Antarktidě. Zaznamenal ji roku 1993 Gerald Kooyman. 
  

Největší kolonie 

Největší kolonie tučňáků na světě se nacházela na ostrově 

Zavodovski v jižních Sandwichových ostrovech. Jednalo se přibližně 

o dva milióny tučňáků uzdičkových, množících se na svazích ostrova, 

který je zároveň aktivní sopkou. 
 

Nejstarší tučňák 

Tučňák jménem Rocky se v zajetí dožil 29,4 let. Jedná se o tučňáka 

skalního z Bergenu v Norsku. 
 

Největší sbírka tučňáků 

Birgit Berendsová z Německa nashromáždila přesně                                    

11 062 různých položek souvisejících s tučňáky (hračky, plyšáky, 

hrníčky, doplňky...) a byla v roce 2011 zapsána do Guinnessových 

světových rekordů. Birgit hromadila svou sbírku od dětství, 

inspirována především animovaným seriálem Pingu. 
 

Nejpočetnější setkání lidí v kostýmu tučňáka 

Ve Velké Británii se na radnici v Londýně se sešlo 373 lidí oblečených 

jako tučňáci a dostali dne 12. 11. 2014 do Guinessových světových 

rekordů. 

Jana Francová, 6. B 



ZNÁMÉ CELEBRITY 

Můj druhý článek. Budu se v něm zmiňovat o známých osobnostech 

jak z Česka, tak ze světa. Bude tu spousta informací o zpěvácích, 

sportovcích, hercích a dalších. V článku budou přibližně 3 osobnosti 

na díl.  
 

Robbie Williams 
Robbie Williams se narodil 13. 

února 1974 v Anglii. 

Je známým anglickým zpěvákem, 

který začal svou kariéru roku 

1990 se skupinou Take That, 

kterou opustil v roce 1995 a 

začal svou sólovou kariéru. 

Jeho nejznámější song je Candy, který má přes 59 milionů zhlédnutí 

na YouTube. 

V tuto chvíli je Robbie Williams zasnouben s americkou herečkou 

Aydou Field. 

 

Johnny Depp 
Johnny Depp se narodil 9. června 1963 

v Americe ve městě Owensboro. Jako 

malý zbožňoval hraní na kytaru a tak 

odešel ze školy a společně s dalšími 

založil kapelu Kids. Ta mu moc úspěchů 

nepřinesla a tak se dal na herectví. 

Jeho první role byla ve filmu 

„Nightmare in Elm Street“ (Noční 

můra z Elm Street). Divácky oblíbená je série filmů Piráti z Karibiku, 

která má čtyři díly: Prokletí Černé Perly, Truhla mrtvého muže, Na 
Konci světa a Na Vlnách podivna.  

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kids&action=edit&redlink=1


POSLECHNĚTE SI… 

Petra Kvitová 
Petra Kvitová je známá 

česká tenistka. Narodila se 

18. března 1990 a v tuto 

chvíli jí je 25 let.  

Nastoupila do profe-

sionálního tenisu v roce 

2006 a ze 773. místa se 

dokázala dostat až na 2. 

místo ve WTA!! To se jí 

povedlo v roce 2011. V roce 

2014 byla na 4. místě.  

V sezóně 2010 ji ženská tenisová asociace  vyhlásila  nováčkem roku. 

Následující sezónu získala čtyři individuální ceny, včetně nejlepší 

hráčky roku. 

 

 
 

 

 

Taylor Swift 

 

Taylor je americká zpěvačka, narozená 

13. prosince 989. Vyrůstala ve 

Wyomissing v Pensylvánii. Již po vydání 

svého prvního alba v roce 2006 se stala 

hvězdou country muziky. Taylor Swift je 

často považována za „Miláčka Ameriky“ a 

je známa pro své písně, ve kterých často 

zpívá o lásce, ale přitom je její hudba zajímavá a často člověka 

uchvátí. Za dobu své kariéry prodala přes 22 milionů alb a přes 50 

Adéla Mejdrová, 9. tř. 



milionů písní stažených online. Kromě své hudební kariéry si Taylor 

vyzkoušela i roli herečky a objevila se v jedné epizodě Kriminálky Las 

Vegas roku 2009. Nám se její tvorba líbí. Dáme vám pár tipů na její 

skladby: 
 

1) Shake it  off, je to zábavná písnička která se vám určitě bude 

líbit 

2) Blank Space, je to naopak romantická písnička, ale má na to 

vtipný videoklip 

3) Bad Blood, je to nový hit!  

 

 

 
 

 

Ellie Goulding 
 

 

 

 

Ellie Goulding je zpěvačka, textařka a kytaristka. Ovládá i hru na 

klarinet, bicí a mandolínu. Proslavila se především díky úspěchům 

v anketě BBC, Sound of 2010 a vítězstvím ceny kritiků na BRIT 

Awards 2014 vyhrála cenu pro nejlepší britskou zpěvačku. A její 

nejlepší song se jmenuje Love me like you do. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Niky Myhovyčová a Eliška Krejčová, 5. B 

Tobi Klofáč, 3. A 



STŘÍPKY INFORMACÍ 

SLUNCE  
 

Slunce je hvězda hlavní posloupnosti. Obíhá okolo středu Mléčné 

dráhy ve vzdálenosti od 25 000 do 28 000 světelných let. Oběh trvá 

přibližně 226 milionů let. Tvoří centrum sluneční soustavy. Hmotnost 

Slunce je asi 330 000krát větší než hmotnost Země.  

Slunce je koule žhavého plazmatu, neustále produkuje ohromné 

množství energie. Slunce je staré přibližně 4,6 miliard let, což je řadí 

mezi hvězdy středního věku. Bude svítit ještě asi 5 až 7 miliard let. 

Průměr Slunce je zhruba 1 400 000 km, což činí asi 109 průměrů 

Země. Jeho objem je tedy asi 1,3 milionkrát větší než objem Země. 

Hustota Slunce činí průměrně 1 400 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Matoušková, 5. A 



 

Povolání 
 

Existuje mnoho povolání například učitel(ka), hasič(ka), řidič(ka), 

instalatér, policajt, doktor(ka), 

zpěvák, malíř(ka), uklízeč(ka), 

zedník, prodavač(ka), plavčík, 

redaktor(ka), ředitel(ka), 

trenér(ka). A to by se to ani 

nevešlo na jednu stránku, to by 

trvalo týden, než bych to 

vyjmenoval. A to je vše. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A to je v tomto čísle vše. Příště se snad sejdeme dřív, 

těšte se. My se na váš všechny stoprocentně těšíme. 

Tak pa, 

vaši redaktoři 

Tobi Klofáč, 3. A 


