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Slovo pana ředitele 

 

Chlapci a děvčata, 

od 1. září 2007 se začne vyučovat od první a šesté třídy podle nové koncepce 

vzdělávání, která má název Rámcový školní program. Tato změna se týká hlavně nás učitelů, 

abychom vás vybavili souborem klíčových kompetencí, to znamená souborem vědomostí, 

dovedností, schopností a postojů důležitých pro osobnostní rozvoj, a připravit vás na další 

vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 

 Abychom tento dlouhodobý úkol zvládli, pozvali jsme do naší školy lektory a učili se 

projektovému vyučování. Byl jsem velmi mile překvapen, jak jste jednotlivé projekty 

vytvářeli a převáděli do praxe.  

 Myslím si, že je to jedna z cest, jak aktivně přistupovat k výuce a nenudit se ve 

vyučování. Přál bych si, aby projektové vyučování ve škole nadále pokračovalo a tím se vám i 

nám ve škole lépe učilo.   

 

         Jiří Kodýs 
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Rozhovory se třemi vyučujícími naší školy 
Poznáte o koho jde podle jejich odpovědí? 

 

1.Čím jste chtěla být jako malé dítě? 

 Učitelkou, vychovatelkou. 

 Mé představy se velmi často měnily, neboť jsem chtěla být učitelkou, lékařkou, 

veterinářkou, dále pak prodavačkou, kadeřnicí, zubní laborantkou. Záleželo na období, 

ve kterém jsme si s mojí kamarádkou hrály na …Ale když tak vzpomínám, hraní na 

učitelku převažovalo. Takže učitelkou. 

 Učitelkou. 

2. Jaký předmět jste neměla ve škole ráda a který vás naopak bavil?  

 Neměla jsem ráda fyziku a jiné technické předměty. Bavila mě čeština, hudební 

výchova a další předměty, v nichž se člověk nemusel dřít. 

 Který předmět jsem neměla ráda? Přiznám se, že fyziku. No a který mě bavil? Na tuto 

otázku si určitě správně odpovíte samy. Ano, byl to dějepis a výtvarná výchova. Dále 

jsem zbožňovala angličtinu, matematiku, ale i chemii. 

 Neměla jsem ráda matematiku, fyziku. Bavily mě chemie, čeština, angličtina, hudební 

výchova, dějepis. 

3. Co se stane, když vstoupíte do třídy? 

 Děti ztichnou (většinou). 

 No, tak to nikdy zcela přesně nevím. Ale asi, že se pozdravíme se žáky.  

 Nikdy nevím, co se stane. Záleží na třídě, na mně, na náladě, na počasí,…Vždyť to 

znáte. 

4. Jaké je to stát před celou třídou a vysvětlovat učivo? 

 Konečně mě někdo poslouchá. 

 Velmi zvláštní – v dobrém slova smyslu. Je to těžká otázka. 

 Osobnost učitele i žáka je tak nevyzpytatelná a tak originální, že také každý nový den 

ve třídě je něčím úplně novým. 

5. Kterou třídu máte nejraději a naopak? 

 Nemám vyhraněno (záleží na žácích). 

 No, tak to vám bohužel neřeknu, jelikož to nevím a možná ani vědět nechci. Všechny 

třídy a děti mají pro mne stejnou hodnotu. Jsou dny, kdy se mi v některé třídě líbí více 

a v jiné méně. Druhý den, další dny je to třeba zcela naopak, neboť záleží na situaci a 

také na náladě žáků. 

 Nedá se říct, které třídy mám a které nemám ráda. Jak už jsem se zmiňovala, každý 

den je originál. 

6. Jak se vám líbí na naší škole? 

 Jsem spokojená. 

 Líbí. 

 Ve škole jsem spokojená. 

7. Kdybyste si mohla přát tři přání, která by to byla? 

 Zdraví, úspěch, přátelství. 

 Aby všichni lidé na celém světě byli šťastní, aby byli zdraví, a také charakterní. 

 Mít vždy kolem sebe dobré přátele, nemít žádné zdravotní problémy, jet na cestu 

kolem světa a poznat na ní spoustu zajímavých lidí. 

 

 

 

 



 5 

8. Jaký je váš filmový nebo pohádkový hrdina? 

 Krteček. 

 Asi Robin Hood. Byl spravedlivý, chytrý a charismatický (když jsem byla úplně 

malinkatá, zbožňovala jsem Popelku – ta byla mojí hrdinkou, protože měla z 99% 

pouze kladné vlastnosti a stala se z ní pak i princezna, nebo žena prince? Tak asi 

královna, ne?) 

 Z pohádek pro děti Krteček, jinak asi Petr Bajza ze seriálu Bylo nás pět. 

9. Jak dlouho učíte na naší škole? 

 Dva roky. 

  Jéé. Výborná otázka. Jak dlouho učím na vaší škole vám k 10. listopadu řeknu přesně 

– 46 dní. 

   Druhým rokem. 

10. Udělala jste někdy takovou chybu, kterou si nikdy neodpustíte? 

 Někdy vypustím z pusy něco mnohem dříve, než si to rozmyslím. 

 K této otázce bych se mohla vyjádřit na sklonku svého života, až bych rekapitulovala 

svoji existenci. 

 S mou impulsivnější povahou to není bohužel nic těžkého. Stačí, když řeknete něco 

dřív, než si to rozmyslíte. A malér je na světě. Činy se dají odčinit, ale slova se mažou 

velice těžko. 

11. V kolika letech jste se poprvé zamilovala? 

 Zhruba ve dvanácti letech. 

 Opět výborná otázka. Dle vyprávění mé maminky jsem se poprvé zamilovala, když 

jsem ještě chodila do jesliček. I dnes si pamatuji na jméno mé „první lásky“. 

 Asi ve dvanácti letech. 

12. Jakou posloucháte hudbu? 

 Taneční, folk. 

 Nemám vyhraněný hudební styl, který bych upřednostňovala před jinými. Poslouchám 

vše, co se mi zdá na poslech příjemné, rytmické, záleží na náladě. Jsou dny, kdy 

poslouchám vážnou hudbu, např. Bachův Braniborský koncert nebo Händelovu Vodní 

hudbu, ale i Mozartovu Malou noční hudbu nebo Beethovenovu 5. symfonii 

(Osudová). No a pak zase dny, kdy mě potěší Ritchie Valens a jeho La Bamba anebo 

Norah Jones. Velmi ráda si poslechnu i soul, hudbu přírodních národů, ale i Edith Piaf 

a její absolutně skvělou píseň Non, je ne regrette rien. Výborný je i Lionel Ritchie a 

jeho An Angel. 

 Nejraději mám folk, swing a hudbu muzikálů. 

13. Kdybyste si mohla vybrat nějaké zvíře, kterým byste chtěla být? 

 Pandou, protože je před vyhynutím a mnoho jedinců usiluje velkou péčí o její 

zachování. 

 Zvířetem? Nevím asi opičkou. Od malička jsem ji chtěla mít doma. A proč? Protože je 

vtipná a mazaná. 

 Psem. Mám ráda společnost a pes se díky lidem, ale i díky sobě do společnosti 

dostane. A´t už mezi lidi nebo mezi psy. 

14. Jaké umíte jazyky? 

 Nejlépe česky, domluvím se francouzsky a něco složím německy. 

    No, umím? Takže česky…To se nedá takto říct:“Umím ty a ty jazyky.“ Toto by musel 

posoudit někdo jiný než já. Já vám řeknu, kterým jsem se věnovala a kterým rozumím. 

Nejdéle jsem se věnovala angličtině, občas jí mluvím a rozumím. Svého času jsem se 

věnovala francouzštině, ale lépe se domluvím anglicky. 

 Angličtinu, němčinu, trochu francouzštinu. 
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15. Dala byste žákům nějakou radu do života? 

 Jako jedince ve znamení štíra se mě nepokoušejte podrazit – potom pouštím 

nesnesitelné množství jedu.  

 Ano, dala a velmi ráda. Moje rada zní (jak by řekla Halina Pavlowská): Co se v mládí 

naučíš, ve stáří jako když najdeš. 

 Nesuďte nikoho podle toho, jak vypadá, ale podle toho, jak se k vám chová. Berte ho 

takového, jaký je. Získáte tím mnoho přátel, zkušeností. Hlavně berte život 

s humorem. 

16. Kdybyste vyhrála jeden milion korun, co byste si koupila? 

 Zajistila bych si alespoň částečně osobní pohodlí. 

 Jéé, tak to by bylo báječné a co bych s ním udělala? Jednu polovinu bych dala mým 

rodičům a druhou polovinu bych dala na dobročinné účely. Zřejmě na opuštěné děti, 

kojenecké ústavy, dětské domovy. 

 Koupila bych si tu cestu kolem světa a vzala s sebou pár báječných lidí. 

 
Poznali jste naše vyučující? Pokud ne, nevadí. Představíme vám je samy. 

 Radka Matulová 

        Helena Uhlířová 

        Klára Chalupová 

 
                                                       (zpracovaly: Ilča, Lucka, Venda, Míša) 
 

 

 

A nyní několik informací, zpráv, poděkování 

 
- školník se přestěhoval do dílny ve školním dvoře, 

- v bývalé místnosti pana školníka je třída 1.A s paní učitelkou Šárkou Rodovou,                                                     

- přišla nová vyučující paní učitelka Helena Uhlířová -  učí: dějepis a výtvarnou výchovu     

 

20. prosince 2004 vystoupil náš školní pěvecký sbor ve školní družině s několika 

písněmi, koledami. Dětem a také paním učitelkám se vystoupení líbilo. Děvčata věnovala 

přípravě mnoho času, některé nejen v době školní výuky. 

Holky, děkuji vám a těším se na další společné chvíle. 

                            Klára Chalupová 

Poděkování 

 Muzejní spolek Telč děkuje komornímu dívčímu pěveckému sboru ZŠ Telč II  

za velmi zdařilé vystoupení. 

Děvčata na slavnostní vánoční schůzi spolku, která se konala 20.12.2004 v DDM, 

zazpívala pod vedením pí.uč. Chalupové pět vánočních písní. Jejich vystoupení se  

u posluchačů setkalo s velmi příznivým ohlasem a přispělo ke slavnostní atmosféře celé akce.          

                                                       

                                                                                         Za Muzejní spolek Telč H.B. 
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ČESKÉ: 

         KLÁRA KOLOMAZNÍKOVÁ-SAMA 

 KLÁRA, STEJNĚ JAKO VŠECHNY JEJÍ BÝVALÉ KOLEGYNĚ ZE  SKUPINY        

 HOLKI,  SE VYDALA NA  SÓLOVOU DRÁHU.PŘES LETNÍ PRÁZDNINY 2004 

 NATOČILA SVŮJ DEBUT-SAMA.   

      LAURA A JEJÍ TYGŘI-VYŠKRÁBU TI OČI! 

 LEGENDÁRNÍ  SESTAVA  LAURA A JEJÍ  TYGŘI SE  SPOLU S ILONOU   

 CSÁKOVOU HLÁSÍ S NOVÝM ALBEM. NÁZEV VYŠKRÁBU TI OČI SVĚD- 

 ČÍ  O TOM,  ŽE  TYGŘI  MAJÍ  OPRAVDU OSTRÉ DRÁPY. 

      KOMPILACE-CZ SUPERHITY 2004 

      NA CD NAJDEME:KRYŠTOF, CHINASKI, MIG 21, KABÁT, RICHARD MÜLER,     

 SUPPORT LESBIENS, LUCIE BÍLÁ, KLÁRA, TOUCH a další. 

 

ZAHRANIČNÍ: 

BAHA MEN Holla! 

RUSLANA Diki Tanci 

SHIFTY Happy * Love * Sick 

   JEAN MICHEL JARRE Aero 

   KARMA Malo pomalo  

   IN-GRID La Vie En Rose 

   PHIL COLLINS Love Songs 

   GREEN DAY American Idiot 

   DVD KYLIE MINOGUE Body Language Live 

 

 
               (AUTOR:Martina Bláhová) 

 



 8 

 
 

 

Oblíbený zpěvák a autor Dan Landa, kterého si oblíbili zvláště náctiletí fandové, vydal desky: 

 

SÓLOVÉ: Valčík, 1993 

      Chcíply dobrý víly, 1995 

      Krysař I+II, 1996 

      Pozdrav z fronty, 1997 

      Konec, 1999 

      Best Of, 2000 

      9mm argumentů, 2002 

      O.S.T Krysař, 2003 

      Vltava Tour, 2003 

      Vltava Tour & Best Of Video (DVD/VHS), 2003 

 
ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY: 

       Daniel Landa a sedm statečných 

      /Smrtihlav, 2003/ 

      Rockquiem, 2003/2 Landa 

 
Velkým hitem byla píseň MORITURI TE SALUTANT, kterou Dan převzal od Karla Kryla. 

Už několik let působí se skupinou Orlík a v poslední době chystá muzikál TAJEMSTVÍ! 

 

 
          (autor:Martina Bláhová) 

      
 

Rocková skupina Kabát, kterou tvoří členové: 

  Josef Vojtek- zpěv, sbory 

  Milan Špalek- baskytara, zpěv, sbory 

  Ota Váňa- kytary, dvanáctistrunka, banjo, sbory 

  Tomáš Krulich -  kytary 

  Radek Hurčík - bicí, perkuse, sbory 

 
vydala spoustu úspěšných desek: 

  Čert na koze jel, 

  Live, 

  Go satane go, 

  Colorado, 

  Mega hu, 

   

  Země plná trpaslíků, 

  Děvky ty to znaj, 

  Výběr 1 a 2, 

  Suma sumárum 1 a 2 

                  Má ji motorovou 
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a nejnovější Dole v dole, na němž najdeme 

songy: 

  1.Mayrau 

  2.Dole vdole 

  3.Stará Lou 

  4.Cirkusovej stan 

  5.Kalamity Jane 

  6.Jednou nás to zabije 

  7.Irský hody 

  8.Nimrod Fábera 

  9.Bahno 

           10.Elvis 

            

 

 

 

 

 

11.Frau Vogelrauch 

12.Shořel náš dům 

13.Kdo si nechce hubu spálit, 

   kterou vydali v roce 2003. 

 

Tato skupina působí na rockové dráze 

velmi dlouho.Doufejme, že budou tvorbou 

úspěšných desek pokračovat! 

     

    
 (autor:Martina Bláhová) 

 

 

 

 

 

Kolomazníková Klára  
---------------------------------- 

NOVÉ CD 

Další členka nejúspěšnější dívčí kapely HOLKI-Klára Kolomazníková se pouští na sólovou dráhu.V 

říjnu   

vydala své první CD-„Sama“.Jejím cílem je slušně prodat 

své CD a nezklamat své fanoušky.Na jejím CD je velmi 

pestrá hudba obsažená do 13písní. 

 

MINULOST 

Hodně ráda vzpomíná.Díky holkám se jí splnil sen.Když v 

Kapele začala byla prý stydlivá a introvertní, pak si zvykla 

A teď už zpívá neomezeně.¨Začala vydělávat větší peníze 

a  nevěděla jak s nimi hospodařit.Postupem času však začala 

kupovat užitečnější věci a přispívat na různé pomocné akce. 

Na minulosti kapely by prý nic neměnila.Prý to bylo období 

se spoustou zážitků. 

 

SOUKROMÍ KLÁRY 

Se svým přítelem Patrikem Roklem se chystá na Kypr.Má ráda 

melodický POP a přesně taková je i její deska. Ráda si poslechne   

i českou taneční hudbu,ploužáky a POP. Zpívá texty o lásce a  

říká:“O čem je život?O lásce!A proto o ní zpívám“!  

 

Doufejme, že Klára bude „SAMA“ stejně úspěšná jako kdysi všechny „HOLKI“ DOHROMADY!☺ 

 

 
          (autor:MartinaBláhová) 
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ČESKÁ PRODUKCE 

 

                        Snowboarďáci 

 
 O čem jsou?                      
Jáchym a Rendy odjíždějí na hory učit se jezdit  na snowboardu.Doufají, že si 

užijí silvestr a zamilují se. Ale Jáchym s sebou musí vzít také svoji sestru  

Martu, která ho pořád buzeruje. Ve Špindlerově Mlýňe kluci potkají 

hezké, zkušené snowborďačky. Jenže o tyto dívky nemají zájem jen naši dva hrdinové, ale i 

čtveřice „Sněžných Panterů“.  Sněžní Panteři jsou  suverénní  motýlci a na snowboardu to 

opravdu umí. Chtějí– li mít  Jáchym a Rendy  u holek šanci, musí podvádět. 

Musí dělat, že jsou profíci a zároveň se dostávají do stále složitějších, šílenějších situací a 

trapasů………. 

Kdo hraje? 
Jiří Langmajer, Lucie Vondráčková, Ester Geislerová, Barbora Seidlová, 

Vojta Kotek, Veronika Freimanová, Otakar Brousek ml., Braňo Polák a další… 

 

 
                                                                                                                                     (zpracovala Verča Č.) 

                                                                          

              

           Ranč u zelené sedmy potřetí 
 Natočil režisér Miloslav Balajka. 

 Herci:  babička Kudrnová (Jana Štěpánková), Štěpán(Marián Blník), 

             děda Jeřábek (Lubomír Kostelka), maminka Kudrnová(Milena  

             Štajmaslová), tatínek Kudrna(Miloslav Noga), Matěj(Pavel 

             Zedníček), Elis(Ivana Škarková) 

O čem bude dalších sedm dílů? 

Hlavně o dětech, které „trochu“povyrostly a začínají řešit citové problémy. 

Starší Štěpán se v nich přímo potácí, ale filmařská vášeň mu pomůže najít 

dívku jinou, než jsou ostatní,  z čehož je celá rodina vyděšená. Mladý Matěj má 

vztah  s kamarádkou Aničkou Studničkovou vyřešený, ale kazí mu to nepřízeň 

rodičů. Starší Elis se po dvou zklamáních odstěhuje do autosalonu za novou  

láskou Pavlem. Nejmenší Adélka řeší pouze problémy s dudlíkem a rodiče 

Kudrnovi pokračují v katastrofických dobrodružstvích.  

 

 
                                                                                                                             (zpracovala Romča B.) 
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Světová produkce 

   

                          Lara Croft 
Studovala na nejlepších školách,mluví mnoha jazyky, s otcem, který před lety za nevyjasněných 

okolností zemřel. Procestovala celý svět, ovládá nejrůznější druhy sebeobrany a nikomu nepředhazuje 

svůj původ. Ztvárnila ji Angelina Julie. 

 

 

                            Kolébka života 
V nitru afrického kontinentu je ukrytá pandořina skřínka. Jsou v ní ukryté ďábelské síly,         o 

jejichž získání usiluje vědec Johan Reis. Tento nositel Nobelovy ceny totiž touží po neomezené 

vládě nad světem. Musí být zastaven a kdo jiný by to zvládl lépe než Lara Croft! 

Světoznámá archeoložka opět pro záchranu lidstva podniká neuvěřitelné kousky. Samozřejmě 

neohroženě a místy s osobitým humorem. Cestuje tisíce kilometrů, skáče na motorce z Velké 

čínské zdi, plachtí ze střechy mrakodrapu na 3km vzdálenou lodˇ, nebo se originálním způsobem 

vypořádá se žralokem. 

 

 

       

                                                                                                              {zpracovala:   Romča B.} 

 

MARY-KATE a ASHLEY   OLSEN 
 
           3 tajemství, které málokdo zná 
           1. Mary-Kate a Ashley mají rády italskou kuchyni 

                  a mražený puding  

              2. Obě jsou velkými fanoušky kultovních seriálů 

                 PŘÁTELÉ   a  SEX  VE MĚSTĚ 

              3.  Ačkoliv jsou si obě velmi podobné, nejsou jednovaječná  

                  dvojčata, Ashley má kulatější obličej a větší oči 

            

             datum narození: 13.6.1986 

             znamení: blíženci 

             koníčky : Ashley-cvičí jógu 

                            Mary-Kate-jezdí na koni 
             barva vlasů: blond 

             barva očí: modrozelená 

             místo narození: HERMAN OAKS ,CALIFORNIE, USA   

 

 

   
                                                                     (vypracovala:  Verča Č.)         
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STAŇ   SE   SPISOVATELEM 
 
Tuto soutěž pro mládež připravily Lidové noviny.Účast byla hojná, asi 500 účastníků , ale jen 19 z nich 

bylo oceněno. 

Soutěžily děti od 8 do 18 let. Vypsány byly  tři věkové kategorie,v nichž se soutěžilo. 

Soutěžilo se ve psaní  PRÓZY, POEZIE. 

A nyní si můžete dvě z vítězných prací přečíst. 

 

 

 

            NĚCO JAKO BAHNO 
Něčí oči mě pozorují                                  zítra si vykopu ten svůj 

Mezerami v plotě                                       né,že bych se do něj hrnul 

Asi vezmu kulovnici                                   ale myslím na budoucnost 

A vyžádám si trochu soukromí                  Život je něco jako bahno 

Uviděl jsem záblesk                                   dost se lepí na podrážky 

zase ta zasraná bouřka                              a potom je čím dál tím těžší 

a pak přijde slejvák                                   chodit 

dneska zase nebude hezky                         nakonec to nejde vůbec. 

Někdo mi zaklepal na dveře                      (3. věková kategorie 

Chlap z berňáku,možné exekutor                 1. místo KarelČížek) 

Dneska si s sebou vzal ochranku 

Napadl jsem je 

ale oni mě zmlátili do krve 

bylo jich víc 

pak mi začali rabovat byt 

a za kanapem našli mrtvou milenku 

Vykoupili moji duši nucenými pracemi 

Nemusím dvacet let sedět v báni 

stačí se deset let vrtat  v hlíně 

s lopatou po lokty v bahně 

První den jdu kopat hroby 

 

 

 

 

               (zpracovala: Pavlína B.) 
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Plesová sezóna je v plném proudu a mnohé z nás neví, co si vzít na sebe. Nabízíme vám několik 

modelů, které se hodí právě pro příležitost plesů, bálů a jiných společenských akcí. 
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  (zpracovaly: Andrea, Adéla, Anička, Gábina) 

 

Vyvolávání krvavé Maří 
 Chtěli byste se setkat se svatou Maří Magdalskou? Jestliže ano, poradíme Vám jak na to. 

 

 Posaďte se do temné místnosti a před sebe zavěste zrcadlo. Křídou okolo sebe načrtněte 

kružnici. Podél ní rozmístěte tři svíčky krvavé barvy. Na svoji pravou dlaň si natřete červenou temperu 

a obtiskněte ji na zrcadlo. Poté prstem napište: „Vyvoláván tě, krvavá Máří“. Zapalte svíčky a totéž 

třikrát vyslovte. Maří se k Vám bude přibližovat a vy s ní můžete komunikovat. Také ji můžete o něco 

požádat a možná Vám to splní. Při tomto procesu musíte být sami a nikdo Vás nesmí vyrušit. Jestliže 

Vás někdo vyruší, vše se může obrátit proti Vám. 

 

                                          (zpracovaly: A. Bínová, G. Jakubcová, A. Pospíchalová, A. Smejkalová)  
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Věřte - nevěřte 
 

Psal se rok 1956. V Berlíně v domě bohatého podnikatele se konala firemní konference, na 

které nechyběl ani pan Smith. Byl velmi nachlazený a nebylo mu nejlépe. O pauze volal své přítelkyni, 

že je mu špatně a že by s ní potřeboval nutně mluvit. Jeho přítelkyně se trošku polekala... 

 Pan Smith  po konferenci koupil v nejluxusnějším klenotnictví nejdražší zásnubní prsten. Při 

cestě domů se mu udělalo velmi špatně, a tak se rozhodl přespat v motelu u cesty. Drahý prsten dal na 

recepci uschovat do trezoru. O půlnoci se probudil, vyběhl z motelu a vysokou rychlostí odjel ve svém 

automobilu. Recepční za ním volal, že zde nechal prsten, ale marně, proto prsten znovu uschoval. 

Zanedlouho do motelu dorazila přítelkyně pana Smitha plná pláče, že prý její přítel měl autonehodu a 

na místě zemřel. Recepční si najednou vzpomněl na prsten. Chtěl ho slečně vrátit, ale prsten byl bez 

jakéhokoliv vysvětlení pryč.  

 

 

 

 

 

 V roce 1845 v Anglii žil klenotník John Wolsch, měl nejlepší klenotnictví v celé Anglii. V den, 

kdy pan Wolsch byl v obchodě pozdě do noci se stala neuvěřitelná věc. Pan Wolsch opravoval 

poslední zlatý řetízek a najednou začal někdo klepat na skleněné dveře. Pan Wolsch jen zvedl oči, ale 

nikdo tam nebyl, tak pracoval dál. Zanedlouho se klepání znovu ozvalo a bylo mnohem hlasitější než 

předtím. Pan Wolsch se nemohl soustředit a šel se podívat ke dveřím. Na druhém konci silnice stála 

postava v černém plášti. Pan Wolsch se na ni chvíli díval, ale pak šel dál pracovat. Asi za čtvrt hodiny 

někdo vešel do obchodu, přestože bylo zamčeno. Kroky se přibližovaly, pan Wolsch chtěl zmáčknout 

alarm, ale nešlo to. Wolsch byl strašně vyděšený a snažil se utéct, ale jako by byl k zemi připoutaný . 

Kroky najednou ustaly a alarm šel spustit. Pan Wolsch se ohlédnul a uviděl na dveřích krvavý nápis: 

ZASE SE VRÁTÍM ! 

 Vyděsil se. Poté se šel převléknout, aby mohl jít domů. Když otevřel zadní vchod, byl tam 

oběšený muž a pod ním bylo napsáno: TAKY TAK DOPADNEŠ ! 

 Pan Wolsch se skácel a už se neprobral. 

 

 

 

 

Co myslíte, který z příběhů je jen pouhá fantazie a který se odehrál ve skutečnosti? 

 
                                             (zpracovaly: Anička, Andrea, Adéla, Gábina) 
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Numerologie 
 
Víte, že čísla ovlivňují váš život? 

Chcete znát čísla, která ovlivňují vaši osobu? 

Pak si přečtěte náš článek, který je zároveň návodem, jak se k těmto číslům dopracovat. 

 

 Základem numerologie je víra, že čísla, zvláště pak od 1 do 9, ovlivňují každou stránku našeho života a osobnosti. 

Každá osoba má čísla, která se nějak vztahují k životním událostem této osoby, přičemž nejdůležitější je datum narození a 

číselná hodnota jména. Jsou to tzv. čísla primární. 

 Tato napovídají o určitých rysech, které se vztahují na osobnost člověka a umožňují tak nahlédnout do nitra 

jakékoli osoby. Každé číslo je spojeno s určitou planetou a dnem v týdnu – takový den je pak příznivý pro ty, jejichž rodné 

číslo dni odpovídá. 

 

A nyní slíbený návod: 

Rodné číslo  -  Vaším nejdůležitějším číslem je rodné číslo. Toto vypočítáme sčítáním čísel dne vašeho narození. Je 

neměnné a ukazuje numerický vliv při vašem narození. Podle významu, který je číslu připisován    zjistíte vaše základní 

charakterové a osobní rysy. 

(Např.: 8.4.1959 – 8 + 4 + 1 + 9 + 5 + 9 = 36 = 3 + 6 = 9) 

Číslo jména -       Jestliže chcete najít číslo vašeho jména, musíte nejprve převést písmena tvořící vaše jméno do 

číslic pomocí níže uvedené tabulky (Ekvivalenty číslo – písmeno). Měli byste převádět jméno, 

které obvykle užíváte, což nemusí být nutně jméno uvedené v rodném listu. Číslo jména ukazuje 

na vlastnosti získané během života a může se měnit. Ideální je situace, kdy je rodné číslo shodné 

s číslem jména. Znamenalo by to posílení vlastností daných rodným číslem. Pokud je však mezi 

čísly velký nesoulad, může to naznačovat vnitřní konflikty, které zůstávají nedořešeny 

                       Ekvivalenty číslo - písmeno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z  

           (Např.: Jana Zelená = 1 + 1 + 5 + 1 + 8 + 5 +3 + 5 + 5 + 1 = 35 = 3+5 = 8)

Významy čísel: 

1 – číslo Slunce, všeho, co je silné, tvůrčí a individuální. Tito lidé jsou rození vůdci, jsou aktivní, často 

dominantní a agresivní. Je to mocné číslo a věští úspěch.  Je to číslo vědců, vůdců a vítězů – ale i tyranů. Lidé 

narození pod tímto číslem se soustřeďují sami na sebe, jsou plní neklidu a vzdorovitosti (umíněnosti), postaví –li 

se jim něco do cesty. Je velmi pravděpodobné, že kariéře či zvolené činnosti budou věnovat mnohem více úsilí 

než vztahům osobním. S číslem 1 je spojena neděle  a Slunce.  

 

2 – s číslem 2 je spojeno pondělí a Měsíc. Tito lidé jsou jemnější, pasivnější a oproti číslu 1 umělečtěji založení. 

Přiklánějí se spíše k  přemýšlení než k akci, své plány budou prosazovat s menší silou a energií než číslo 

1.Skrývají v sobě kouzlo a sílu intuice, ale mohou trpět  nedostatkem sebedůvěry. Budou to lidé nestálí, možná 

nepoctiví, nečestní, mohou být i přecitlivělí a s depresivními náladami. Budou vycházet se svými protějšky – 

jedničkami. 
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3 – trojky budou lidé energičtí, disciplinovaní a talentovaní a často dosáhnou úspěchu v činnosti, kterou si 

zvolili. Jsou svědomití, nezávislí a velmi hrdí a mají rádi, když mohou něco řídit. Někdy mají až přílišný sklon 

k poroučení jiným lidem, ale mají rovněž spoustu dobrých vlastností. Skrývá se v nich duchovno, neboť číslo 3 

je číslem nejsvětější Trojice. Mívají dobré vztahy s jinými trojkami, šestkami a s devítkami. Planetou tohoto 

čísla je Jupiter a nejšťastnějším dnem čtvrtek. 

 

4 – číslo ročních období a živlů, ale také bodů kompasu (světových stran).Orientuje zemi a lidé narození pod 

tímto číslem budou pravděpodobně stálí, praktičtí a s velkou vytrvalostí. Ale obsahuje v sobě také své protiklady, 

proto se čtverky na věci dívají často z opačného pohledu. To je činí nekonvenčními a někdy také rebely. Zřídka 

se zabývají materiální stránkou života. Těžko získávají přátele a mohou se cítit osamocenými. Nejlepšími 

kamarády a partnery čtverek jsou čísla 1, 2, 7, 8. Číslo 4  je spojeno s planetou Uran a se sobotou. 

 

5 – číslo smyslů – symbolizuje planetu Merkur a lidé narození pod tímto číslem jsou neposední ve všech 

pohledech. Jsou to lidé živí, impulsivní, hledající radosti a slasti života, rychle myslící, temperamentní, mohou 

však mít problémy se svými nervy. Jsou schopní vydělat peníze, zvláště riskantními operacemi a spekulacemi, 

z neúspěchu se rychle vzpamatují. Lehce se spřátelí s lidmi narozenými pod různými čísly, ale blízkými přáteli 

se jim stanou pravděpodobně zase jen pětky. Nejšťastnějším dnem je středa. 

 

6 – bývají vyrovnanými a harmonickými osobami a jsou spojeny s rodinný štěstím (láskou) a domovem. Jsou to 

lidé velmi spolehliví a důvěryhodní, ale mohou být rovněž tvrdohlaví. Jejich planetou je Venuše a ta také řídí 

jejich oddanost v lásce. Milují krásu, jsou obvykle atraktivní se schopností navázat přátelství, než kterékoli jiné 

číslo. Protože nenávidí nesoulad, dokáží být tvrdohlavými bojovníky. Jejich nejšťastnějším dnem je pátek. 

 

7 – tito lidé bývají často silně filosoficky a duchovně založeni – obvykle je nezajímají materiální záležitosti. 

Mohou být velmi intuitivní. Jsou originálními mysliteli a toto číslo provází štěstí. Jejich planetou je Neptun, 

který je spojován s vodou. Sedmičky mají obrovskou, neklidnou vášeň pro cestování, milují moře. 

Nejšťastnějším dnem je pondělí. 

 

8 – je to dvojnásobek čtverky, z čehož plynou rozporuplnosti tohoto čísla. Číslo 8 může znamenat žal (lítost), ale 

je také spojeno se světským úspěchem. Tito lidé mají silnou vůli, jsou individuální, na pohled chladní. Ve 

skutečnosti mají hluboké, intenzivní city, kterým ostatní nerozumí. Jejich planetou je Saturn a nejšťastnějším 

dnem sobota. 

 

9 – symbolizuje planetu Mars. Takoví lidé jsou bojovníci – aktivní, rozhodní, ale náchylní k nehodám a 

zraněním, mohou být hádaví. V tom nejlepším případě bude devítka kladně ovlivňovat vznosné vlastnosti – 

odvahu a bratrskou lásku. Šťastným dnem je úterý, jemuž vládne planeta Mars. 

 

 

 Našli jste sami sebe? Pokud jste dosud neměli příležitost, zkuste to později. A pamatujte, že ne všechno, co je 

psáno, je dáno. Člověk může sám se sebou hodně pracovat a tím se měnit a vyvíjet.  

(podle knihy Umění předpovídat budoucnost,přeložil Jan Nesnídal, zpracovaly: Anička B., Gábina J., Adla P., Ája S.) 
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Takže krátce. Co je to vlastně tuning? Tuning je přidávání různých spoilerů 

(nárazníků), přítlačných křídel, elektronů (litých kol), motorů, neonů a elektroniky na 

auto. V tuningu jde hlavně o vizuální efekt a výkon je až na druhém místě. Více se 

dozvíte a následujícím článku. 
 

Nejčastější značky pro prahy jsou: Riedger. Kapota se nejčastěji prodlužuje kitem 

naneseným na navařený plech, který vytváří požadované tvary předních světel. 

Většinou jsou zakitované zadní otvory na značku. Velmi pěkná desingová úprava je i 

čirá optika. 

Mnoho lidí si svá auta upravuje doma. Druhá možnost je zajít si do tuningshopu a 

objednat si ze široké škály spoilerů, prahů, ochranných rámů, elektronů, světel, neonů 

do interiéru, ale i pod auto, hliníkových přítlačných křídel, dvojité koncovky výfuků 

s tlumiči, sportovní sání do motoru, častá úprava je zavaření klik, odstraní se také  

přebytečné ochranné lišty, které se poté zakitují. Velmi častá a oblíbená je úprava  

základního podvozku na podvozek vzduchový. Když se vytuní motor, jsou potřeba také 

výkonné vrtané kotoučové brzdy. 
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A pak už stačí jen nějaký hezký perleťový lak a airbrush na bok auta. Airbrush 

je technika, která umožňuje nalepit na auto zajímavé motivy. 

Když chceme zvýšit výkon motoru o 30%, namontujeme do motoru turbomíchadlo. 

Další tuningová úprava motoru je NOS (nitro oxide systém) NOS je koncentrát 

dusíku a kyslíku. Tento koncentrát se vstřikuje do válce pod vysokým tlakem 

a umožňuje zrychlení asi na 7.4 sekundy. Tohle všechno stojí na zavedení asi 

25000 Kč a při každém dalším zrychlení vás to vyjde asi na 4.500 Kč. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Přístrojová deska je vybavena rádiem, palubním počítačem, navigátorem a ovládáním 

klimatizace. Otáčkoměr a tachometr je podsvícen stejnou barvou jako podvozek.    

Na volantu jsou spouštěče dusíku(NOS). Přístrojová deska je  potažena kůží. 

Aby měl řidič v zatáčkách pohodlí, dávají do aut se značkové sportovní sedačky. 

Nejčastěji to jsou Recaro a Sparto.Často se kupují nerezové pedály, řadící páka a 

ruční brzda. Obvykle je interiér vybaven velkým LCD displayem, který je připojen  

na DVD. Celý interiér je podsvícen různými neony a supersvítícími LED diodami. 
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Většina soustav je z velké části tvořena elektronikou. Pokud uvidíte jet po silnici 

tuningové auto, bude se z něj ozývat dunivá hudba. Hudbu v autě zajišťují velice 

výkonné reproduktory a ještě výkonnější zesilovače. Všechno začíná u autorádia 

nebo jiného přehrávače. Z přehrávače putuje zvukový signál do několikaset 

watového zesilovače, kde se zvuk výrazně zesílí a putuje dál k reproduktorům. 

Zvuk má různé frekvence: nízkou,střední a vysokou. Pro tento účel začali výrobci 

konstruovat reproduktor, který má ve spodní části umístěn středový 

reproduktor, nad ním basový s velkým průměrem membrány a v nejvyšší části 

vysokotónový reproduktor. Místo reproduktorů se používají klasické nebo basové 

tuby, které zabírají skoro celý prostor zadních sedadel. Osvětlovací technika je 

sestavena z vysoce svítivých žárovek, LED diod, neonových trubic a řad žárovek, 

které se postupně rozsvěcují a zhasínají.Tyto žárovky vytvářejí efekt běžícího 

světla. Neonové trubice se používají na podsvícení aut. 

 
 
Directed by:   Zbyněk Sedláček, Ondřej Praxl, Petr Procházka, Michal Uhlíř, Michal Moudrý, Milan Maliník 
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Rozloha: 551,500 km2  

Hlavní město:PPaařříížž  

Počet obyvatel:57,981,000 (1995) 

Hlavní náboženství:Roman Catholil 

 
 Hlavní město Francie s více jak 10 miliony obyvatel (s okolím) patří k nejkrásnějším 

městům.Město leží na řece . První historická zmínka sahá do r.300 př.n.l., kdy se keltský kmen 

Galů, známých jako „Les Parisiens“ usadil na ostrově Cité. Století konfliktů mezi Kelty a Římany 

bylo ukončeno roku 52. př.n.l., kdy keltskou pevnost Lutelia dobyl Julius Caesar. 

Usedlost se stala římským městem ale převzala jméno po svých obyvatelích – Paříž. 

 

 Křesťané do oblasti začali přicházet v 2. století n.l. S příchodem Franků v 5. století skončila 

vláda Římanů. Frankové zde vládnou až do 8. století. Město se rozrůstá i na praví břeh a vznikají nové 

obchodní čtvrti s typickým hvězdicovým uspořádáním ulic. Vláda Kapetovců se zasloužila především 

o kulturní a duchovní rozvoj města. V roce 1163 byla zahájena stavba katedrály Noter Dame. 

Nádherná Sainte Chapelle byla postavena v roce 1248 a Louvru na břehu řeky sloužil jako pevnost. 

Odtud panovala monarchie Valoiských  (1328-1589). Karel V. založil roku 1364 Bastillu. 

  

 

 Paříž je známá také svými nočními podniky jako je kolébka francouzského kankánu Moulin 

Rose, Crazy Horse, Folies Bergere či Lido. 

 Městu New York dala Paříž dnes známou sochu Statue of Liberty. Její menší sestřičku lze 

dnes spatřit na konci ostrova Allée des Cygnes . 

 

 Věž byla otevřena 31. dubna 1889 během Světové výstavy, při příležitosti stého výročí 

francouzské revoluce. V rok otevření navštívily věž  2 miliony lidí. Dnes nejen pařížský symbol ale i 

jeden ze symbolů Evropy shlédne ročně na 6 milionů návštěvníků. Od otevření to je již na 180 milionů 

lidí. 

 EEiiffeelllloovvaa  vvěěžž  
První patro je ve výšce 57 metrů. Zde je malé museum o historii věže. Do druhého patra ve 

výšce 115 metrů vedou tři výtahy, další čtyři spojují druhé patro s vrcholem věže ve výšce 274 metrů. 

V druhém patře je také restaurace. Exklusivní výtah je pro strávníky v Jules Verne Restaurant. Ročně 

tyto výtahy urazí vzdálenost 103 000 kilometrů, což představuje 2,5 x kolem Země. Až do druhého 

patra se dá vyjít po schodišti. 
 10 000 žárovek a 80 kilometrů kabelů umožňuje na 100 různých světelných variacích 

osvětlení. Ročně se na to spotřebuje 65 000 m3 vody a 750 000 kWh na ohřev a chlazení. Dalším 

nákladem jdou 2 tuny papíru na spotřebované každý rok na vstupenky. 

 Dnes Eifellovka zaměstnává na 500 lidí. 250 techniků, administrativních pracovníků, 

údržbářů… a na 250 dalších osob pracuje v restauracích, na poště, v prodejnách suvenýrů, jako 

ostraha… 
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Česká republika leží ve středu Evropy. Sousedí se Slovenskem, Rakouskem, Polskem a Německem. 

Hranice jsou lemovány pohořími, nejvyšší jsou Krkonoše (Sněžka 1602m.n.m.). Podél řek se táhnou 

nížiny. Nejvodnatější řeka je Labe, nejdelší je Vltava. V klimatu se uplatňuje ve většině území 

nejčastěji zmírňující oceánský typ podnebí se západním prouděním. Česká republika má asi 10,3 mil. 

obyvatel, největší národnostní menšinou jsou Slováci, Poláci a Němci. Zatímco z ČR ročně vycestuje 

46 mil. lidí, navštíví ji 101 mil. turistů (1994). 

Poloha v Evropě: 

 

Historie:  

První osídlení: 30 000 př.Kr. 

První doložení obyvatelé, o nichž jsou písemné 

zprávy: Keltové  

 

První státní útvar: Sámova říše (600 - 655 po Kr.) 

 

Vznik ČSR: 28.10. 1918 (první prezident - T. G. 

Masaryk) 

 

Vznik ČR: 1.1. 1993  

Dominantní svorový suk 4,5 km severně od Pece pod Sněžkou na hranici s Polskem. 

Nejvyšší hora Krkonoš i celé ČR. Zároveň naše největrnější a nejchladnější místo. Výrazný 

suk ve tvaru trojbokého jehlanu, vystupující nad úroveň okolních zarovnaných povrchů. 

Strmé svahy pokrývají kamenná moře, níže přecházející v závěry ledovcových karů (Obří důl, 

Dolina Łomniczki). Na jihozápadních svazích se vyskytují mury (zemní laviny). Sedačková 

lanovka z Pece pod Sněžkou končí těsně pod vrcholem. Na vrcholu stojí nejdéle Rotundová 

kaple sv. Vavřince z konce 17. století. Na polské straně vrcholu velká horská bouda ve tvaru 

talíře. Zde umístěná meteorologická stanice naměřila tyto dlouhodobé ročními průměry: 

teplota vzduchu 0,2 °C, úhrn srážek 1 250 mm, rychlost větru 11,5 m/s. Trigonometrický bod 

I. řádu. Vyhlídková plošina s mapou okolí a vynikajícím rozhledem. Česká bouda 

v současnosti uzavřena. Prodejna občerstvení a suvenýrů. Kamenné a skalnaté svahy porůstají 

traviny, níže pak kleč. Rozlehlá kupa 3 km severozápadně od Janských Lázní. 

Zaoblený plochý vrchol z ortorul ohraničují poměrně strmé svahy, místy se sutí. Na vrcholu 

z dálky viditelná televizní věž s budovou. Zalesněno smrkem, v nejvyšší části rozvolněná 

smrčina s ojedinělou klečí. Asi 800 m jihovýchodně od vrcholu horní stanice lanovky, 

lyžařské vleky, Sokolská bouda a Horský hotel. Zhruba 500 m západně od vrcholu kiosk, od 

roku 1998 rozhledna v místě bývalé lanovky s výškou 24 m. V okolí udržované lyžařské tratě. 

Podle meteorologických měření z 30. let 20. století průměrná roční teplota 2,9 °C a průměrné 

roční srážky 1 200 mm. 

Zpracovali: Vít Janek, Roman Sova, Jiří Jaroš, Marek Melmuk                                            Zpracovali z: internetu 
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Běh Emila Zátopka  - 30. 9. 2004                                           

 

 1.stupenˇ-  1.místo – 5.třída                                2.stupeň - 1.místo – 9.třída 

                   2.místo – 4.třída                                                 2.místo – 8.třída 

                   3.místo – 3.třída                                                 3.místo – 7.třída  

                   4.místo – 2.třída                                                 4.místo – 6.třída  
 

 

 

    se pomalu,ale jistě 

   dostává i k nám do Telče.Začíná se tady objevovat spoustu  

   nových a mladých riderů.Sice jsou tu špatné podmínky pro  

   ježdění,ale doufáme,že se to zlepší,třeba by se tu mohl  

   postavit skatepark.Myslíme si ale,že bychom s tím u starosty 

   moc dobře nepochodili,protože postavit skatepark není levná  

   záležitost!                                 
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          A nyní trochu zábavy! 

V prvním sloupečku tabulky jsou námi vytvořené malé hlavolamy. Dokážete námi vytvořené 

výrazy upravit tak, aby z nich vznikla slovíčka, která budou dávat smysl a budou mít nějaký 

význam? 

 

 

ákmot           m     

aheny            y    

acekn              e  

adelt               l 

bkoru               u  

ekkrt            r    

aeprs           p     

kloos          o    

akrsy              s  

jkoot              t 

hílst             s  

looss           o        

lmotý           m     

aděkn            a    

ačevl              l  

abltu            ť 

achmou             ch  

ddeku            u    

ceinš         š     
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Znáte slavné cestovatele: 
1. První Evropan, který podnikl cestu přes Asii do číny a sepsal o tom knihu, je: 

a) John McKinley 

b) Umberto Nobile 

c) Marco Polo 

 

2.Významný anglický cestovatel po Africe 19. století,objevitel Viktoriiných vodopádů na řece 

Zambezi, se jmenuje: 

a) T.Jones 

b) D.livingstone 

c) G.Vancouver 

 

3. Slavní čeští cestovatelé Hanzelka a Zigmund se na cesty světem vydávali automobilem 

značky : 

a)  škoda 

b) Walter 

c) Tatra 

 

4. Ruský cestovatel , známí m.j. jako objevitel divokého koně středoasijských stepí, se 

jmenoval: 

a) N.M.Prževajskij 

b) S.I.čeljuskin 

c)V.I.Mičurin 

 
5. Anglický objevitel 18.století , který na Havaji zahynul po zásahu šípem domorodec 

byl: 

a) J.Cook 

b) lEllston 

c) E.J.Eyer 

 
6. Americký kontinent objevil v roce 1492 původem italský mořeplavec: 

a) V.D.Gama 

b) J.L.Lagrande 

c) K.Kolumbus 

 

 

 

řešení:  1.c 

             2.b 

             3.c 

             4.a 

             5.a 

             6.c 

 

 
                                            (zpracovali: Martin Č., Vojta F., Jirka V.) 
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Vtipy: 
                     Slepice snese sedmikilové vejce.To samozřejmě vzbudí zájem 

médií a novináři se ptají kohouta:,,Budete se snažit ještě o větší vejce?“,,Ne!“,,A co tedy 

plánujete?“,,Půjdu zabít pštrosa.“ 

 

 

                              Letí vrána po lese:Krá,krá,najednou narazí do stromu, padne na záda a 

chvíli leží omráčená.Pak se zvedne :Pi,PI.Kuku,Kuku.Huuuuu…..Do prdele jak to bylo??? 

 

 

 

                              Manželka budí po ránu manžela:,,To je krásné ráno: Tady je tvá 

vlaštovička!Máš nějaké přání?“ Manžel otevře jedno oko a nevrle zavrčí:,,Vzduchovku….!“ 

 

 
                             ,,Máš málo vápníku“ povídá jeden známí druhému.,,Co to 

kecáš?“,,No že máš málo vápníku.“,,Jak jsi na to přišel?“,,Už je to dva měsíce a ty parohy ti 

furt nerostou.“ 

 

 

 
Hádanky: 
Víte jak se řekne španělsky potrat?    ADIOS EMBRIOS 

 

Víte kolik zubů by měla mít správná tchýně?      

DVA. Jeden aby mohla zeťákovi otvírat pivo a druhý, aby jí pořád bolel.                                              

 
Básničky:   
Hlen        Studánka 

 

Na zdi visel hlen      Znám benzinovou studánku  

Byl jsem z něho okouzlen     Kde minový je les . 

Ach ta zeleň,ach ta žluť     Tam stačí škrtnout zápalku 

Hned jsem dostal na něj chuť    A letíš do nebes. 

A jak byl tak krásně zelený  

Slízl jsem ho ze stěny 

Mňam 

Příště si zas dám 

 

 

Bůh        Osudová 

 

Až mi bude tak sto deset     Řekl dál už nemohu  

Přijde bůh a zmáčkne reset     K lásce nemám vlohy 

Zvolil špatnou polohu 

Vlak mu přejel nohy 
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V lese        Motorka 

 

Jednou takhle v lese      Koupil jsem si motorku 

Mraveneček dřívka nese     Skákal jsem s ní na dvorku 

Staví si domeček      Rozbil jsem si klapačku 

Je to ale blbeček      Vypliv jsem tu žvejkačku 

 

 

 

Eskymák 

 

Jeden malý eskymák 

Eskymačce na zadek mák 

Eskymačka velkou touhou 

Milovat se chvilku pouhou 

Však si ani nevrzli 

Slíkli se a umrzli 
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