
 

 



REDAKCE SE PŘEDSTAVUJE 

SLOVO REDAKCE 

Adéla Mejdrová, 9. tř. 

Čau všichniiiiii!!!!  

 

Je tu druhý rok školního časopisu a s ním přicházíme my!  

Spousta z našich řad odešla na střední školy :(, ale také hromada nás 

zde přibyla. :) Budeme se snažit vymýšlet věci, které pobaví anebo 

poučí, ale také pár věcí k zamyšlení. Hádanky, příběhy, vtipy a jiné. :) 

Doufáme, že druhá generace redakce se vám bude líbit stejně jako ta 

první. :)) 

                                                                                   Vaše redakce :) 

 

 

Letos se nás v redakci sešlo opravdu hodně. Dnes se vám proto 

představí první část, o dalších redaktorech se dočtete v druhém 

čísle. 

 

Jmenuji se Kája Vlčková a je mi 14.  

Hraju závodně tenis a mám ráda děti. :) 

Zajímám se o hudbu, tanec a zpěv. Ve škole 

mě baví M, TV a ORV.  

Ráda se učím nové jazyky a nové dovednosti. 

:) 

Mám bratra, kterého asi všichni dobře 

znáte. :D Jmenuje se Patrik a chodí do 5.A. 

 



Jmenuji se Adéla Mejdrová a je mi 14. 

Mezi mé koníčky patří zpěv, tanec a hraní 

volejbalu.  

Zajímám se o cizí jazyky. :) Ve škole mě baví 

AJ, TV a M.  

Také mě baví číst různé fantasy knížky. Můj 

veliký sen je procestovat svět. :) 

 

Ahoj, jmenuju se 

Ivan a je mi 14 let :)  

Moje koníčky jsou historie, divadlo a věda. Ve 

škole mě baví dějepis, chemie a pracovní 

činnosti. 

Mám bratra jménem Michael. Je mu 7 let.  

Můj sen je vidět naživo anglickou královnu 

Alžbětu II.  

 

 

Jmenuji se Nela a je mi 9 let. 

Můj koníček je plavání.  

Ve škole mě baví matika, ale bohužel mi 

nejde.  

Mám staršího brášku Jakuba. Mám ho moc 

ráda.  

 

 

 

Jsem Varja Chusovitina. Jsem z Ruska. Je mi 

8 let. Mám ráda psy a kočky. Ale nemám ráda 

pavouky. Chodím do 3. A. Nechodím na žádný 

kroužek. Bydlím v Praze 8. Moje 

nejoblíbenější hračka je plyšové štěně. 



Jmenuji se Bára. Chodím do 3. A. Mám 2 

sestry. Jedna je ještě mimi. Mám ráda 

palačinky. Líbí se mi zebry a žirafy. Moje 

oblíbená barva je fialová. Chtěla bych 

pejska, maminka i sestra taky, ale tatínek 

ne, protože ho nemá kdo hlídat. Až budu 

velká, chtěla bych prodávat v Lidlu. 
 

 
 

 

 

Já se jmenuju Jenda Karban. Je mi 9 let a 

chodím do 3. B. Rád sportuju a rád dělám 

věci na počítači. Jsem kamarádskej. 

 

 
 

 

 

Jmenuji se Tobiáš Klofáč. A chodím do 3. B.  

Je mi 8 let. Sportuji: tenis, atletika. A 

hraju na hudební nástroj: kytara. Mám rád 

M a AJ (Matematiku a Angličtinu). To je 

vše. :-) 

 

 

 

 

Ahoj  jsem  Kristýna. Je  mi  10. Chodím  

do  5. A. 5 let se věnuji břišním  tancům.  

Ráda  vyrábím  a  vyšívám.   Za  šk.  předmět  

mám  nejradši  matiku. Nenávidím  tělocvik. 

Za  zvíře  mám  nejradši  morče. 
 
 
 
 

http://5.a.5.let/


 
 
 

Jmenuji se Viktorie Hladišová, chodím do 3. A. 

Mám ráda psy, kočky, prostě všechna zvířátka, a 

ještě mám ráda jedno jídlo - smažený sýr 
 
 
 
 

Ahoj, já jsem Veronika Přibylová. Je mi 10 

let, máme doma pejska, moje nejoblíbenější 

barva je zelená a moc mě baví pracovat do 

časopisu. Jsem z 5. A a mám nejlepší 

kamarádku Niky Červenkovou. Přála bych si 

doma kočičku, ale maminka je na kočky 

alergická. Jsem velmi hiperaktivní, ale 

dokážu se i zklidnit. Jsem velmi přátelská 

dívka s menšími chybami ve škole. Miluji vaše 

úsměvy na tvářích a jsem z toho vždy 

šťastná. Velmi ráda sportuju, ale nerada 

uklízím dům. Umím psát příběhy a vyprávět pohádky.  
 
 
 

Takže co bych vám řekla. Je mi 10 a mám 

ráda tělák, ostatní předměty mě baví jak 

kdy. Mám moc ráda obědy ve škole. Chodím 

do 5. A. Mám ráda zvířata jako psa, kočku…… 

Ale než to vyjmenuju, je další ráno. Ráda se 

s vámi seznámím.  
 
 
 
 



PRVNÍ DOJMY Z NOVÉ ŠKOLY 

Lucka Palkaninová, 7. A 

 
 

Bylo 1. září a všichni 

se spokojeně ( možná 

:D ) po dvou měsících 

prázdnin vraceli do 

školy. A já jsem se 

trošku bála. Myslela 

jsem si, že na mě 

všichni budou zlí a 

budou mě nenávidět, 

atd. Jednu 

kamarádku jsem tam 

přeci jen měla, 

kterou jsem znala z mé bývalé školy. Nakonec jsem zjistila, že jsme 

tři, kteří přišli nově, takže jsem byla docela ráda.  

Všichni spolužáci byli 

hrozně fajn , i všichni 

učitelé    ( pokud tedy 

nemáme při hodinách 

záchvaty smíchu :D ) 

Škola se mi také moc 

líbila . Hlavně naše 

modrý lavice :D … A 

teď ?... teď už se 

učíme samé zajímavé 

věci a dostáváme 

zajímavé známky :D … 

 

 



REKORDY 

 

Ve světě je spousta rekordů. Např.: nejvyšší člověk světa, nejvyšší 

výskok anebo největší počet snědených koblih za minutu. Rekordy 

můžou být šílené a já se s vámi po zbytek tohoto roku budu dělit o 

normální, praštěné anebo nenormální rekordy, které jen najdu. 

Pokaždé se budu snažit najít 3 rekordy na jeden díl Twistu. Tak se 

těšte. 
 

Když už je ten začátek školy, tak jsem sehnala spousty zajímavých 

rekordů o školách: 

 

1. Indická základní škola ve městě Lucklow má největší počet žáků na 

světě. Je jich kolem 49 tísíc!! Škola má 2 500 učitelů, 3 700 počítačů 

a tisíc učeben. Dostat se do základního týmu zdejšího kriketového 

týmu je pak téměř nemožné. A v porovnání s naší školou, která má 

okolo 350 žáků, je ten počet neuvěřitelný. 



Adéla Mejdrová, 9. tř. 

 

2.Kimani Maruge je 

nejstarší člověk, který 

se začal učit na základní 

škole. Do první třídy 

nastoupil roku 2004 ve 

svých 84 letech! 

Bohužel jeho věk není 

doložený žádnými 

papíry.  

Ale Kimani věří, že se 

narodil roku 1920. 

 
 

 

3.Podle expertů na 

inteligenci je právě 

on nejchytřejším 

člověkem planety! 

Dovede počítat 

rychleji než stroj a 

jakýkoliv cizí jazyk 

se naučí za pouhý 

týden. Žije v 

Británii a jmenuje se 

Daniel Tammet.  

 
 

 

 

 

 



NAŠE KNIHOVNA 

 

Je nový školní rok a je znovu otevřena naše krásná knihovna. Je také 

pravda že děti do 15 let mají knížky půjčené ZADARMO a děti od 15 

let mají knihu půjčenou za 50 Kč na rok. Pro nejmenší děti je 

v knihovně připravený hrací domeček. Pro větší děti jsou v 2. patře 

k dispozici počítače a internet.  

Milé paní knihovnice dělají pro děti spoustu akcí, například 

knihovnickou noc. Na knihovnické noci vždy bude jedna z nás. Těšíme 

se na vás. 

 
 

   

 Nicol Červenková a Verča Přibylová, 5. A 



VYCHYTÁVKY VYCHYTÁVKY 

 

JAK SI USNADNIT ŽIVOT 
 

1. Kdybych měla spočítat, 

kolikrát za den se mi zamotají 

sluchátka, tak se asi 

nedopočítám. Proto tu mám 

tuto super vychytávku. 

 

I s malým skřipcem do vlasů se 

dá udělat spoustu věcí. Jako 

např. sepnout si sluchátka do 

klubíčka. 

 

 

2. Asi tak 80% - 90% lidí má v pubertě problémy s akné. 

Mám tu skvělý tip jak na akné.  

Slupky od melounu 

nakrájejte na tenké 

pásky, vložte minimálně 

na 1 den do vody a poté 

s nimi potírejte 

pokožku.  Je to velmi 

účinné.

Kája Vlčková, 9. tř. 



TIPY NA VÝLET 

 

STŘEDOVĚKÁ KRČMA DĚTENICE  

 

Chcete se aspoň na pár okamžiků vrátit do středověku? Pak jeďte do 

Dětenic! V dětenické krčmě se jí rukama, platí zlaťáky a mluví drsnou 

staročeskou mluvou. Kde jinde se vás obsluha v otrhaných hadrech na 

úvod zeptá: „Co si dáš k žrádlu, holoto?“ 

 

Zkrátka středověk se vším všudy. 

 

Největší specialitou krčmy je maso pečené na otevřeném ohni a další 

jídla, která hned tak někde neochutnáte. Menu, vtipně nazvané 

žrádelník nabízí dobroty typu kolínko uhranuté svině, talíř pro 

chudého pocestného nebo hnáta z exotického ptáka (maso z pštrosa).  

A určitě nezapomeňte okoštovat vyhlášené dětenické kvasnicové pivo. 

 



Pokud chcete zažít středověk opravdu naplno, vyrazte na oblíbenou 

večerní show. Těšte se na kejklíře, vrhače nožů i fakíra s velkým 

hadem. 

 

Otevřeno mají každý den od 11:00 do 23 nebo 24 hodin. 

Hned vedle krčmy můžete nalézt zámek Dětenice. 

 

Z mého pohledu je tam výborné jídlo a skvělá atmosféra. Opravdu 

jsem se pobavila nad vším, co nám obsluha řekla, a s rodinou jsme tam 

zůstali asi 5 hodin. 

  

Jediné, co byl problém, bylo, že ses po jídle nemohla pomalu ani 

hnout.. :) 

Stránky: http://www.restu.cz/stredoveka-krcma-

detenice/?gclid=Cj0KEQjwqZKxBRDBkNmLt9DejNgBEiQAq8XWPnM

cWqgRxbHBeZ1tznfx86L4fva_N6pO1atMUolqWEUaAqCd8P8HAQ 

 

Adéla Mejdrová, 9. tř. 

http://www.restu.cz/stredoveka-krcma-detenice/?gclid=Cj0KEQjwqZKxBRDBkNmLt9DejNgBEiQAq8XWPnMcWqgRxbHBeZ1tznfx86L4fva_N6pO1atMUolqWEUaAqCd8P8HAQ
http://www.restu.cz/stredoveka-krcma-detenice/?gclid=Cj0KEQjwqZKxBRDBkNmLt9DejNgBEiQAq8XWPnMcWqgRxbHBeZ1tznfx86L4fva_N6pO1atMUolqWEUaAqCd8P8HAQ
http://www.restu.cz/stredoveka-krcma-detenice/?gclid=Cj0KEQjwqZKxBRDBkNmLt9DejNgBEiQAq8XWPnMcWqgRxbHBeZ1tznfx86L4fva_N6pO1atMUolqWEUaAqCd8P8HAQ


TĚŠÍME SE NA SVÁTKY 

HALLOWEEN 

 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se 

slaví 31. října, den před křesťanským svátkem Všech 

svatých (říkáme mu Dušičky).  Děti se oblékají do 

strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu a 

„koledují“ o sladkosti s tradičním pořekadlem Trick or 
treat  (Koledu, nebo vám něco provedu - v Americe je 
typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na 
dveřích...).  

SSSvvváááttteeekkk   ssseee   ssslllaaavvvííí   vvvěěětttššš iiinnnooouuu   vvv   aaannngggllliiiccckkkyyy   mmmllluuuvvvííícccíííccchhh   zzzeeemmmíííccchhh,,,   

pppřřřeeevvvááážžžnnněěě   vvv   UUUSSSAAA...   ZZZvvvyyykkkyyy   HHHaaallllllooowwweeeeeennnuuu   ssseee   rrrooozzzvvviiinnnuuulllyyy   

vvv   IIIrrrssskkkuuu...      VVVyyyssstttěěěhhhooovvvaaalllccciii   zzzvvvyyykkk   pppřřřeeennneeesssllliii   vvv   111999...   ssstttooollleeetttííí   dddooo   

UUUSSSAAA,,,   kkkdddeee   ssseee   vvvšššeeeooobbbeeecccnnněěě   rrrooozzzššš ííířřřiiilll...                     

Adéla Matoušková, 5. B 

https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1ech_svat%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9


LÍBILO SE MI… 

TRAMVAJOVÝ PRŮVOD PRAHOU 

 

Já jsem byl v neděli 20. září v centru Prahy na tramvajovém průvodu 

na výročí 140 let pražského dopravního podniku. 

Byly tam i sto let staré tramvaje a ještě starší koňka. I legendární 

tramvaj T3 tam byla. To 

je tramvaj, která už 

v Praze 

nejezdí, ale 

dřív se 

vyrobilo více 

než 14000 

kusů a tak 

stále drží 

rekord nej- 



více vyrobených kusů, ale byla tam 

také ta nejnovější tramvaj 15T a 

15T+. Průvod vyjel od Národního 

divadla přes Václavské náměstí do 

Holešovic. Tento průvod se mi moc 

líbil, i když jsem se žádnou 

historickou tramvají nesvezl. Ale 

když ještě průvod stál, tak jsem do 

tramvají podíval. A taky jsem dostal 

pamětní jízdenku.                                                                                                                       

 
                   
 

Ondra Kadleček, 3.A 



HISTORIE AUTOMOBILISMU 

Zdarec lidi, v tomto článku se s vámi podělím o zajímavou historii 

automobilu. V mém prvním příspěvku si povíme o prvním sériově 

vyráběném autě. 

Jde o automobil Präsident od firmy Tatra. První kus byl vyroben v 

letech 1897-1898. 

 

Technické parametry 

Motor s výkonem 4,85 kW dokázal tento motorový kočár dostat na 

rychlost 22 km/h.  

 

  

 

Jestli chcete vidět tohoto krasavce, podívejte se do  

NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA!!! 

 

 

Ivan Rohožka, 9. tř. 



BÁSNICKÁ VTEŘINKA 

HONEM DO ŠKOLY 

 

Budík zvoní, budík skáče, 

budík umí budit ptáče. 

„Do školy, školky a jeslí!“ 

volá na nás: 

„Už se nespí!“ 

 

Sluníčko už taky vstalo,  

aby s námi posnídalo. 

Aby se nám chtělo ven,  

končí noc a je tu den. 

 

Budík zvoní, budík skáče,  

budliky, ach, budliky,  

za ouška už tahá spáče, 

Cinky, cinky – cukrliky. 
 

 

 

 

 

Varja Chusovitina, 3. A 



ŠKOLA 
 

 

Honem, honem, do školy. 

Ve škole se naučíme: 

Psát, číst a počítat. 

Potom rychle na oběd,  

Po obědě do družiny, 

A z družiny domů. 

Honem, honem úkoly, 

A máme to hotový!  

 

 Bára Majerová, 3. A 



ÚSMĚV, PROSÍM 

Potkají se dva psi a jeden 

se ptá: "Kam jdeš?"  
a druhý mu odpoví: "S 

blechami k veterináři."  

První na to: "Tak to máš 

smůlu, já už je mám dva 

roky a ještě mi nemarodily." 

 

Čůrá na chodníku pětiletý kluk. Přijde k němu 

policajt:  

„To se tady nesmí. Okamžitě přestaň nebo ti toho 

tvýho camfrdlíka uříznu.“ 

Kluk jde dál a za chvíli 

vidí nad kanálem na bobku 

holčičku:  

„Hele, to se nesmí,“ křičí 

na ni, zvedne jí sukýnku, 

ale pak mávne rukou:  

„Čůrej dál. U tebe už ten polda byl, viď?“ 

 

Blondýnka na pláži: "Mám plnou hlavu písku." 

Tmavovláska: "Zajimavé, mně se to dostalo jen do 

vlasů." 

 



Přijde kostlivec do baru a říká: "Pivo a hadr." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Francová a Adéla Horáčková, 6. B 

Jenda Karban, 3. B 



KDO TO VÍ, ODPOVÍ 

HÁDANKA 
 

Skáče, skáče, 

do stěny hlavou bije, 

ale nezapláče. 

Co je to? 

 

 

 
 

NAJDI VÝCHOD 
 

Pomůžeš  

pračlovrdovi najít  

správný východ  

z jeskyně? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenda Karban, 3. B 

Maty Pecl, 3. B 



JAZYKOLAMY 

POZOR! ZVÍŘECÍ ADOPCE 

Znáte jazykolamy? Určitě ano, takže já vám nějaké napíšu:  
 

Řízni dřív dřevo z bříz 

Strč prst skrz krk 

Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to 

nejposvíceníčkovatější posvíceníčko 

 

 

Adéla Matoušková z 5. A hledá 

zájemce o dva šneky africké. 

Kdo by měl zájem, dejte vědět. 

INFORMACE: 
Každý večer jim dejte salát nebo něco zeleného. 

Obden jim kropte půdu. K životu potřebují sépiovou kost, 

nebo skořápku od vajíčka. Postupně jak rostou, potřebují 

nové a větší terárko. Nesmíte je vypustit do přírody. 

Dožívají se sedmi let. Každý měsíc jim vyčistěte terárko. 

Terárko musí být uzavřené. 

Dejte vědět esemeskou na číslo 723 727 622 

 

 

Vája Másílková, 5. B 

Adéla Matoušková, 5. B 



ZÁCHRANA OSTŘÍŽE 

Aneta Mlčáková a Tereza Halounová, 5.A 

 

Minulý měsíc záchranná stanice ve Vlašimi 

vyjížděla k mláděti dravce, které sedělo 

osamocené pod stromem v lese nedaleko 

Červené Řečice. Na pohotovostní linku 

zavolali účastníci místního tábora, kteří 

se o sirotka do příjezdu zvířecích 

záchranářů velmi dobře postarali. I když 

mládě spadlo z velké výšky, nebylo 

zraněné, pouze žíznivé a vyhladovělé. 

Tento pták je nejrychlejším dravcem ve vodorovném letu, jeho 

rychlost dosahuje až 180 km/h. Ze 70 % loví ale hmyz, především 

vážky a chrousty. Vyskytuje se často v blízkosti rybníků. Tento 

dravec pobývá v ČR pouze přes léto, na zimu odlétá do Afriky. Liší se 

především ve velikosti – ostříž lesní je o dost menší. V průměru samec 

ostříže váží 17 dkg a sokol stěhovavý 55 dkg. 

Ostříž lesní patří mezi obzvlášť chráněné 

ptáky, proto bylo třeba co nejrychleji 

zajistit jeho návrat do hnízda. Nejprve 

bylo nutné najít hnízdiště jeho rodičů. 

Tohoto úkolu se ujal pracovník záchranné 

stanice Stanislav Němec, který za 

podpory již zmíněného tábora hnízdo 

vzácných dravců našel. Poté byl povolán na 

pomoc pan Vosátka, který s malým 

ostřížem vyšplhal do korun více než 30 

metrů vysokého stromu. Následným 

sledováním byl zjištěn dobrý stav tohoto mláděte, které rodiče bez 

problémů přijali zpět. 



MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

                    

MORČE 
 

Rozhodně to není myš!  

Sice tak vypadá, ale 

například: 

Morče nemá ocas, a 

nedělá písk, ale kvík. Má 

4 nohy, 2 uši, a bud´ má 

dlouhou srst nebo 

krátkou. Je i morče 

nahatý (neboli bez 

chlupů).  

Je to roztomilý tvor. Je malý a je býložravec (nejí maso ani zbytky z 

domácnosti). Jí: seno, jablka, ledový salát, mrkev, a zrní, které 

koupíte v obchodě.  

Do klece mu dejte: domeček, misku s jídlem, lahvičku s vodou, i 

podestýlku (to po čem chodí). Všechno koupíte v obchodě. 

Narostou mu drápky, 

ostříhejte mu je na 

špičce.  

 

               

 

Maruška Klemperová, 3. A 



MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

JE LIBO TROCHU POHYBU? 

GOLF 

 

Golf je venkovní sport, ve 

kterém samotný hráč nebo 

malá skupinka hraje malým 

golfovým míčkem do jamky 

a používá různé hole. Hraje 

se např. na Islandu, v 

Americe, ve Velké Británii 

atd. Golf mají rádi 

převážně dospělí a taky více hrají.  Golfové hřiště se skládá z 9-18 

jamek. Má se za to, že golf pochází ze Skotska a byl hrán na 

Britských ostrovech. Golf patří mezi olympijské sporty, poprvé byl 

zařazen do programu letních olympijských her roku 1900 v Paříži.   

 

 

 

 
 

PLAVÁNÍ 
  

Ahoj lidi ! Popovídáme si o 

nějakém sportu? Ano, tak 

jdeme na to. Dnešní téma je 

plavání. První historické 

záznamy ukazující, že lidé 

uměli plavat, pocházejí ze 

starověkého Egypta. Ve 

starověku nedosáhlo plavání 

vrcholu v Egyptě, ale v 

Řecku a Římě, kde bylo 

součástí vzdělání.  

Tobík Klofáč, 3. B, a Niky Myhovyčová, 5. B 



Pár tipů jak můžete plavat, 

např. prsa: tento plavecký 

způsob připomíná plavání žab. 

Člověk plave na břiše, rukama se 

odráží do stran a zezadu se 

odráží nohama. 

Kraul: Během plavání kraulem se 

postava plavce nachází v téměř 

vodorovné poloze vzhledem k hladině. Během kraulu jsou pohyby 

vedeny tak, že nedochází ke vzniku brždění.  

Motýlek: motýlek se plave po břiše hlavou dolů. Po startu či po 

obrátkách je využíváno delfínového vlnění.  

Doufáme, že se vám tento článek líbil a že zas někam o prázdninách 

vyrazíte na dovolenou, nebo vám dáme skvělý typ – LHOTA ! Lhota je 

jezero, ve kterém si úžasně zaplavete, najdete zde i občerstvení a 

sladkosti. Tak jo my se loučíme papa . 

 

 

 
 

TENIS 

Tenis, označovaný také 

jako bílý sport, je míčová 

hra pro 2 až 4 hráče. 

Varianta se dvěma hráči 

se nazývá dvouhra, 

varianta se čtyřmi hráči 

se nazývá čtyřhra. 

Soupeři stojí proti sobě 

na obdélníkovém hřišti. 

Povrch, na kterém se hraje, se nazývá antuka, nebo se může hrát na 

trávě.  

Mě tenis moc baví. 

 

 Vája Másílková, 5. B 

Eliška Krejčová a Niky Myhovyčová, 5. B 



PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 

  

Od malinka mám ráda vodu, a proto jsem hledala sport spojený s 

vodou. Před rokem se mi to podařilo. Chodím plavat do klubu Modrá 

hvězda, kde se plave s ploutvemi. Moc mě to baví a doporučuji všem.  

 

KDE: Aquacentrum  Šutka  

KDY: úterý od 17.00 h 

Co k tomu potřebuji: 

ploutve, speciální šnorchl a 

plavecké brýle (vše se dá 

půjčit na místě). 

 

A jak se plave? 

Plavání s ploutvemi je jednoduchý symetrický pohyb a velmi efektivní 

technika plavání ve vodě. Při plavání s ploutvemi je potřeba dosáhnout 

dobrého obtékání těla vodou. Z tohoto důvodu musí být tělo plavce v 

hydrodynamické poloze. Hydrodynamická poloha se vyznačuje 

vzpaženými pažemi, vytaženými vpřed tak, aby příčný průřez těla byl 

co nejmenší. 

Hlava je maximálně skrytá mezi pažemi, bicepsy jsou tlačeny za uši, 

lokty napjaté. Dlaně jsou přes sebe, pohled plavce směřuje ke dnu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nela Dušková, 4. B 



TO SE MUSÍ VIDĚT 

 

PIXELY 
 

Mimozemšťané si špatně 

vyložili videozáznamy kla-

sických videoher. Mysleli 

si, že se jedná o vyhlášení 

války. Napadli Paříž 

s armádou jednotek, vypa-

dající jako postavy ze 

slavných videoher, jako 

například PacMan, Donkey 

Kong a další „postarší“ videohry. V tu chvíli se náš reálný svět 

proměnil v jednu velkou videohru, kde platí pravidlo: „Znič nebo budeš 

zničen.“ Bojovat se bude jak v Londýně, tak v New Yorku. 

Prezident Will Cooper nechal 

povolat mistry ve videohrách 

s doufáním, že si v reálném 

světě povedou stejně jako ve 

videohrách. Sam Breener a 

jeho tým jménem Arcader 

zachraňují svět. Kdo by řekl, 

že někdo videohrou zachrání 

svět? 

Film obsahuje velmi zábavné 

prvky, jako například duchové z PacMana vyobrazují velmi roztomilá, 

různě barevná auta značky Mini Cooper. Zničit přerostlého PacMana 

Mini Cooprem nebo Pixelového Šmoulu pistolí? Žádný problém! 

Videohry meze nekladou. 

Film vřele doporučujeme! 

 

 
Tobík Klofáč, 3. B, Eva Phamová, 7. B 



POSLECHNI SI… 

HUDBA 

 

Docela velkým hitem tohoto léta se stala písnička Hey 
Mama od Davida Guetta, Nicki Minaj, Bebe Rexha, 

Afrojack 

https://www.youtube.com/watch?v=uO59tfQ2TbA 

   

 

A pro fanoušky Taylor Swift tu máme 

novou písničku Wildest Dreams 

https://www.youtube.com/watch?v= 

IdneKLhsWOQ 

 

 

 

Od skupiny jménem S Hudbou Vesmírnou je tu písnička Je nám teplo! 
https://www.youtube.com/watch?v=weWsxR6P1Iw 

 
 

Pokud máte rádi Katy Perry, před rokem 

navštívila O2 arenu v Praze. A musíme 

vám připomenout její slavný hit Roar  

https://www.youtube.com/watch?v= 

CevxZvSJLk8 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adéla Matoušková a Aneta Mlčáková, 4. A 

https://www.youtube.com/watch?v=uO59tfQ2TbA
https://www.youtube.com/watch?v=%20IdneKLhsWOQ
https://www.youtube.com/watch?v=%20IdneKLhsWOQ
https://www.youtube.com/watch?v=weWsxR6P1Iw
https://www.youtube.com/watch?v=%20CevxZvSJLk8
https://www.youtube.com/watch?v=%20CevxZvSJLk8


 
 
 

Tím končí naše první setkání s vámi ve školním roce 2015 – 

2016. Moc jsme se bavili při psaní a vymýšlení nápadů. Tak 

doufáme, že se stejně bavíte při jejich čtení. A jestli máte 

nápady na nějaké zlepšení, dejte nám vědět. 

Těšíme se na vás v dalším čísle,  

 

Vaše redakce 

 

 

 
 

 

 

 
 


