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Školní časopis MEGAMAZEC 
vychází každý měsíc – 3/2010 
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Hned po Vánocích začalo mrznou tak jsme se 

vydali se školou na bruslení do Ledče nad 

Sázavou. celkem jsme byly dvakrát a to 

27.1.2010 a 16.2.2010. 

Kluci si zahrály hokej a my ostatní jsme si 

bruslily podle libosti a hráli i nějaké soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

K.Aronová, 

M.Radilová 
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Když jsme přijeli na hory tak nás hned na začátku čekal velký kopec k chatě který jsme museli jako každý 

rok vyšlapat, naštěstí že nám batohy vzali nahoru rolbou, po vyšlapání kopce nám přidělili pokoje a ubytovali jsme se 

hned pak jsme šli lyžovat. Tam nás rozdělili do tří družstev první tam byli ti nejzkušenější druhém ty kteří na tom 

umí tak středně a ve třetím ti co jim to nejde skoro vůbec.V prvním družstvu byli: Jára, Ondra, Petr, Míša K., Lucka, 

Renata pod vedením Patrika Gregora 

Ve druhém byli: Martin, Míša V., Tereza, Tomáš P.,Květa,Kristýna A., s vedoucím panem učitelem Procházkou 

Ve třetím byli: Lukáš, Dominik, Patrik K., Kristýna V., Radka pod vedením pani učitelky Křenové 

 Každý den jsme chodili lyžovat ráno od devíti do půl dvanácté a odpoledne od dvou do čtvrt pět. A po 

večerech jsme hráli hry jako jsou například: Koště, Elektrika atd…. Dny ubíhali rychle a ve středu odpoledne šlo první 

družstvo na běžky, vyjeli jsme lanovkou a běželi okruh dlouhý asi 3 Km, cestou jsme se stavili na Janě kde jsme si dali 

pohár.Druhý den ráno šlo na běžky druhé družstvo, také jeli lanovkou ale běželo kratší okruh než první družstvo. A 

v pátek šlo samozřejmě druhé družstvo na běžky ti běželi stejný okruh jako dvojka, ale…..první a druhé bez Míši V. a 

Terezy si půjčilo na pátek snowblady, byla to zábava, a taky bylo pěkné že jsme si mohli vyzkoušet něco nového, jen 

někomu to hold šlo lépe a někomu hůře ale i přes to si to všichni užili. Jak ten čas rychle plynul tak byla sobota a s ní i 

závody, závodili jsme ve dvou  slalomech a v rychlosti na běžkách. První kdo jel slalom byli sedmáci, ale pořadí jsme 

měli už rozlosované předešlý večer pak jeli holky nakonec jako borci na konci …. Kluci.Když jsme odjeli oba slalomy 

ze kterých se časy sčítali, se šlo na běžky.První tentokrát jeli kluci aby to pořádně ušlapali, pak když už jsme měli jet 

na chatu tak už jen odstartovávali poslední a co se nestalo najednou se ztratila Radka, nikdo nevěděl kde je nemohli 

jsme ji najít tak ji šli Patrik a Tomáš hledat, Ale najednou jel skútr a kdo na něm, no Radka! Tak z toho měla trošku 

průšvih.Ale hned odpoledne si to se sedmákama zaběhla znova ale už dobře, že se nikam neztratila. Večer nám ještě 

výsledky neřekli tak jsme si na ně museli počkat.Druhý den jelikož jsme měli vše odjeté tak jsme měli celý den volné 

jízdy.A večer jsme se dočkali výsledků ze závodu a i očekávané diskotéky. Výsledky viz. Nástěnka. A pak konečně ta 

diskotéka a hry. Hráli jsme traktor, tancovali s balónkami mezi hlavami, sešlapávali si balónky atd…  

    

         Lucka Křenová 

 
O jarních prázdninách 10.2.2010 jeli Luboš Albrecht, Ondra Peroutka, Jára Němec, Petr Jirků, Lucka Křenová 

s paní učitelkou Křenovou lyžovat do Světlé nad Sázavou na kopec Kadleček. Z Kácova jsme odjížděli v půl deváté a 

do Světlé jsme měli dorazit v půl jedenácté ale v Ledči nad Sázavou jsme museli hodinu čekat takže jsme dorazili 

v půl dvanácté. Cesta od vlakové zastávky na kopec nám trvala asi půl hodiny. Na kopci jsme se přezuli do lyžáků 

nandali si lyže a hned jsme šli lyžovat. Ve dvě hodiny jsme se sešli u bufetu abychom si dali něco malého k jídlu a 

poté jsme lyžovali vesele dál. Asi ve tři hodiny jsme se přezuli zase do bot a spěchali na vlak abychom ho stihli. Do 

Kácova jsme se vrátili kolem šesté hodiny.                                                                                                                Jára Němec 
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Takže,jelikož jsme na druhém stupni,tak si nebudeme nalhávat,že je pro nás sex zakázané slovo.Dokonce 

od 8. třídy se o něm děti učí.Není to slovo,za které by jsme se měli stydět,je to přirozená věc.A bylo by 

celkem zajímavé,abychom se podívali,jak to vidí i jiní lidé z různých zemí… 

 
       Yvona Šindelářová
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Ryby (21.2. až 20.3.) 

 
Láska: Pro tento rok budete chtít prosazovat vlastní osobu, ale Neptun vám 
dá příležitost zvýšit i milostnou rafinovanost. Musíte si vylepšit především 

vztahy doma, i když často budete chtít jezdit na výlety a navštěvovat příjemné lidi 
podle libosti. Květen nebo červenec může být dobrým měsícem pro nalézání nového 
vztahu, nemusí ale trvat dlouho. Venuše radí, abyste kvůli vlastním rozmarům na 
podzim nerozbíjeli své příznivé vztahy, které doposud máte s blízkými. 
 

Zdraví: Častější rýmy a katary musíte hlídat, jezte více ovoce a příjímejte 
vitamín C. V březnu se o sebe starejte hodně. Vaše situace je zvláštní, 
dávejte si dobrý pozor na stav vašich kostí na nohách. V červenci plavte, 
ale pokud možno v řece nebo moři, v bazénu spíš získáte bacily. Na 

podzim budete oslabení a vystresovaní, proto vám lépe pomůže dieta, než čekáte. 
Zajímejte se více o power-jógu a třeba cvičení Pilates, potřebujete zharmonizovat vlastní 
duši i tělo a mít dost energie. 

 
Práce: Realizace vaší osoby je skrze Jupiter pro tento rok enormní. Mnoho z 
vás si vyzkouší práci v zahraničí, jiní budou úspěšně stoupat na 
společenském žebříčku, často na úkor mezilidských vztahů. Nebraňte se 
zkušenostem, pokud umíte dobře cizí jazyky, vydejte se na cesty v březnu 

nebo červenci. Zdravotní sestry a lékaři jistě vyniknou, stejně jako inženýři a umělci. 
Celkově budete úspěšní ve službách a kosmetice, klientela bude solventnější a bude s ní 
lepší jednání než minulý rok. 
 

Peníze: Objevte předpoklady pro získání a udržení výnosných postů, 
potom umíte být i pohostinní a štědří lidé. Vaše nápady ve službách, nebo reklamní 
oblasti budou úspěšné, ale váš příjem si vyžádá problém v rodinných vztazích. Budete 
potřebovat dost času, ale zdá se, že si peníze vypracujete, partner vás v květnu dobře 
pochopí. Měli byste objevovat nové možnosti investic, především ve farmacii nebo 
správě salónů krásy a řemeslných dílen. V listopadu můžete utrácet. 
         Yvona Šindelářová
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aneb…učitelské chybičky :D 
 
 
HÁZÍ PO SPOLUŽAČKÁCH SUŠENÝM 
SEMENEM. 
 
POZNÁMKA: NEUSTÁLE LÍTÁ A SEDÁ PO 
OKNECH. 
ODPOVĚĎ: TOMU NEVĚŘÍM. HOLUB 
 
KDYKOLIV JE VYVOLÁN, KOUKÁ NA MĚ JAKO NA IDIOTA A PTÁ 
SE, JESTLI TO MYSLÍM OPRAVDU VÁŽNĚ. 
 
BYLA NA ZÁCHODĚ SE TŘEMI SPOLUŽÁKY A KOUŘILA. 
 
SVAČÍ CIBULI A OBTĚŽUJE ZÁPACHEM. 
 
TVÁŘÍ SE INTELIGENTNĚ A JE UPLNĚ BLBEJ. 
 
SKÁKAL MI DO VÝKLADU A CHTĚL VIDĚT MŮJ DIPLOM. 
 
PŘI SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ OSAHÁVÁ SPOLUŽAČKY A TVRDÍ, ŽE SE VZDĚLÁVÁ. 
 
SCHOVÁVÁ POD LAVICÍ JAKÉSI PŘEDMĚTY A PÍCHÁ JIMI VŠECHNY ŽAČKY OKOLO SEBE. 
 
PŘINESL DO ŠKOLY JED NA KRYSY S ÚMYSLEM VYZKOUŠET JEJ NA UČITELI. 
 
VYHODIL SPOLUŽÁKOVU KNÍŽKU Z OKNA SE SLOVY: "POKUD TĚ MÁ RÁDA, VRÁTÍ SE." 
 
NEUSTÁLE SE BAVÍ A ODMÍTÁ MI ŘÍCT O ČEM. 
 
BIJE SPOLUŽAČKU DEŠTNÍKEM, AČ NENÍ JEHO. 
 
OLIZUJE TEMPEROVÉ BARVY A PAK SE DIVÍ, ŽE ZVRACÍ. 
 
OHROŽOVAL SPOLUŽÁKY NOŽEM, KTERÝ POTŘEBOVAL AŽ NA 3. HODINU. 
 
VÁŠ SYN HRAJE PŘI HODINĚ MARIÁŠ, HLASÍ ŽE MÁ DVACET, NEMÁ KRÁLE A PAK SE HÁDÁ. 
 
BĚHÁ POTŘÍDĚ A ZVRACÍ ŽIDLIČKY. 
 
NUTIL TĚLESNĚ POSTIŽENÉHO ŽÁKA, ABY VYLEZL NA STROM. 
 
PŘI MĚŘENÍ VE FYZICE POUŽÍVÁ VLASTNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ A PROHLAŠUJE, ŽE ŠKOLNÍ 
VOLTMETRY NESTOJÍ ZA NIC. 
 
POSMÍVÁ SE DŮSTOJNÍKŮM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY, KTEŘÍ PŘIŠLI INFOTMOVAT ŽÁKY ZŠ 
O STUDIU NA VOJENSKÉM GYMNÁZIU. 
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DÁVÁ POZOR, JESTLI DÁVÁM POZOR, A KDYŽ NEDÁVÁM POZOR, TAK NEDÁVÁ POZOR. 
 
NAPOVÍDÁ NEPOVOLENÝM ZPŮSOBEM. 
 
ROZBIL OKNO A VYMLOUVAL SE, ŽE NEMŮŽE DÝCHAT. 
 
MOČÍ DO VÝŠE OČÍ. 
 
BĚHÁ PO ZDI. 
 
POZNÁMKA: JE DRZÁ A NEUSTÁLE VYRUŠUJE 
ODPOVĚĎ: TO MÁ PO MATCE. ZMLÁTIL SEM JE OBĚ. OTEC. 
 
STRKÁ PTÁKA DO TOPENÍ. (POZNÁMKA ŽÁKOVI, KTERÝ NASTRČIL DO RADIÁTORU 
CHCÍPLÉHO KOSA). 
 
TAHÁ DĚVČATA ZA MLÉČNÉ VAKY. 
 
VĚDOMOSTI VAŠÍ DCERY SE ROVNAJÍ NULE, PRO POSTUP DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU JE TŘEBA, 
ABY JE MINIMÁLNĚ ZDVOJNÁSOBILA. 
 
PLIVAL NA SCHODIŠTI NA NÍŽE POSTAVENÉHO UČITELE VYŠŠÍHO ROČNÍKU, ČÍMŽ SNÍŽIL 
JEHO VÁŽNOST. 
 
VYHROŽUJE MI SMRTÍ. 
 
HODIL MOKROU HOUBU PO UČITELCE A TA PO DOPADU NA ZEM UDĚLALA LOUŽIČKU. 
 
STRAŠÍ DĚVČATA PTÁKEM (SOVA PÁLENÁ). 
 
PŘI HODINĚ PLESKÁ MOKRÝM PYTLÍKEM O LAVICI. 
 
NERESPEKTUJE POKYNY DOZORU O PŘESTÁVCE, NA NAPOMENUTÍ REÁGUJE: "MŮŽU SE NA 
TO VYSRAT?" 
 
ZAŘVAL "NÁLET NA BLBÝ" A PUSTIL MI NA NOHU KOVADLINU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Yvona Šindelářová 
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Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto 

odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s 

obyvatelstvem - Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze 

Země 

na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi 

nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt 

na Pandoře je ovšem pro člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, hybrida 

Avataru, který může 

být ovládán psychikou oddělenou od lidského těla a fyzicky 

odpovídá původnímu obyvatelstvu Pandory, které má fluorescentní modrou kůži 

a dosahuje 3m výšky. Na tuto náročnou misi je vybrán mezi jinými také Jake Sully (Sam 

Wothington), bývalý námořník, který byl při jedné ze svých předešlých misí paralyzován od pasu 

dolů. A právě šance opět chodit přiměla Jakea, aby se do programu 

Avatar přihlásil. 

 

 

  

Průzkumná mise je vyslána a po přistání na 

Pandoře je zcela ohromena úžasnou 

rozmanitostí místní vegetace. Stromy dosahují výšky mrakodrapů a světélkující prales je plný 

nádherných tvorů, které jste nikdy neviděli, ale také hrozných prehistorických predátorů. To je 

jen zrnko překvapení, které posádku čeká. I když se zdá, že po počáteční nedůvěře lidí Na’vi se 

posádce podařilo adaptovat a také získat prostor pro diplomatickou misi, pandořané se rozhodně 

nehodlají nechat kolonizovat a dojde ke tvrdému střetu. Jake, který se postupně sblížil s místním 

obyvatelstvem, a především s místní princeznou Neytiri, stojí před rozhodnutím, za koho bojovat 

ve finální bitvě, která má rozhodnout o osudu a vývoji celého světa. 

          Yvona Šindelářová 
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Přijdou ti pánové jako nejzáhadnější tvorové naší planety? 

 

3 Esemesky, které od tebe touží dostat: 

1 To je v pohodě, běž s kámošema na pivko, já zůstanu doma! 

2 Včera večer to bylo nádherný. Jsi nejlepší!  

3 Sraz před kinem (oblíkám si tu ultra krátkou mini!)  

 

4 Znamení, že se kvůli tobě nezmění: 

1 I když je s tebou, ohlíží se za každou sukní.  

2 Při vašem rozhovoru stále používá "vole, vole..." a horší slova.  

3 Klidně si před tebou prohlíží Esquire.  

4 Krká, plive a prdí... bez ohledu na to, jestli jsi s ním, nebo ne.  

 

3 Znamení, že to myslí vážně: 

1 Vzal tě na své oblíbené tajné místo.  

2 Představil tě nejlepším kámošům.  

3 Vyměnil si místo v lavici se spolužákem, aby byl k tobě blíž!  

 

4 Vlastnosti, které u tebe kluci hledají: 

1 Smysl pro humor 

2 Tolerance 

3 Inteligence 

4 ...a troška toho půvabu 

 

6 Znamení, že je... ehm... "děvkař":-): 

1 Kámoši mu říkají "Borec". A on na to slyší.  

2 Flirtuje s každou - včetně prodavaček.  

3 Omílá historky, ve kterých hraje hlavní roli on a nějaká supermodelka.  

4 Během hoďky ho prozvoní deset čísel.  

5 Zapomíná na vaše schůzky a je nedostupný, když mu voláš.  

6 Zjistila jsi, že před tebou měl nesčetně krátkých vztahů.  

 

4 Znamení, podle kterých pořád miluje svou "ex": 

1 Nosí její fotku v peněžence.  

2 Denně si s ní píše esemesky.  

3 Často o ní mluví. Už ji znáš líp než svou kámošku.  

4 Srovnává tě s ní. Občas mu ujede: No, to Klára...  

        Yvona Šindelářová 
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Přátelé 

Herci/postavy: 

Jennifer Aniston/Rachel Green, Courteney 

Cox/Monica Geller, Lisa Kudrow/Phoebe Buff ay, 

Matt LeBlanc/Joey Tribbiani, Matthew 

Perry/Chandler Bing, David Schwimmer/Ross 

Geller 

O co jde: 

Šestice přátel žije v New Yorku a den co den se schází v místní kavárničce. Prožívají milostná vzplanutí, 

pracovní úspěchy i životní karamboly a jsou si vzájemnou oporou. 

Hlášky: 

(Phoebe najde v plechovce s limonádou palec) Ross: „S palcem?“ Phoebe: „No jo, prostě jsem to otevřela a 

on si tam klidně plaval, jako by se snažil stopnout loď.“ Chandler: „Možná je to nějaká soutěž, kdy máš 

najít všech pět.“ (Monika nabízí kuře) Monika: „Mám jedno stehno, dvoje prsa a jedno křídlo.“ Chandler: 

„A kde si kupuješ oblečení?“ 

 

 

Dva a půl chlapa 

Herci/postavy: 

Charlie Sheen/Charlie Harper, Jon Cryer/Alan 

Harper, Angus T. Jones/Jake Harper 

O co jde: 

Bezstarostný pohodář a starý mládenec Charlie 

Harper si žije v domku na pláži podle vlastních 

pravidel. Jednoho dne se před jeho dveřmi zjeví 

brácha Alan, kterého z domu vykopla jeho žena, 

když zjistila, že je lesbička. Charlie mu poskytne azyl, ale to ještě netuší, že se k němu Alan nastěhuje 

nadobro. A aby toho nebylo málo, tak se na scéně co nevidět objeví také Alanův osmiletý syn Jake, který 

dá oběma pořádně zabrat... 

Hlášky: 

(Charlie mluví s Alanem o Jakeově domácím úkolu) Charlie: „To je hrozný, on je líný i podvádět!“ Jake: 

„Hádej, co se dneska stalo ve škole?“ Charlie: „Dostal jsi pochvalu?“ Jake: „Co je to?“ (Na pohřbu) Evelyn 

(matka Alana a Charlieho): „Musím pít, abych utopila bolest... Tyhle boty mě zničí.“ 

Yvona  Šindelářová
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Černýýý 
humooor! 

 

Maminka říká své dcerušce: ,,Mařenko, jestli budeš chodit pořád dokolečka, tak ti přitluču i 

druhou nožičku!!!" 

 

Dvě maminky na projížďce s kočárky pohupuji své ratolesti, jedna to trochu přežene, dítě 

vypadne z kočáru, padne na hlavičku a je po něm. Druhá se jen tak otočí a pronese: ?To nasere, 

co?". 

 

K Novákům přijde prodavač vysavačů. Na zem vysype spoustu odpadků a říká: "Všechno, co ten 

vysavač nevysaje, sním." "Tak to vám přeji dobrou chuť, od včerejška nám nejde proud." 

 

Leží dva vandráci u kolejí, oba bez nohou. A jeden říká druhému: 

"Já jsem ti říkal, že sova houká jinak!" 

 

Přijde ředitel do třídy a tam jedna polovina žáků směje a jedna se brečí. Ředitel se ptá té první 

poloviny: "Proč se smějete?" Protože učitelka vypadla z okna!" Ředitel: "A proč vy brečíte?" 

"Protože jsme to neviděli!" 

 

"Tak co, Pepíčku, kde jsi byl o prázdninách?" 

"S maminkou a jejím novým přítelem u moře." 

"A jak ses měl s novým otcem?" 

"Výborně, vždycky ráno mě odvezl daleko od břehu a já jsem plaval zpátky." 

"To jsi zvládnul?" 

"V pohodě, akorát mi dělalo problém dostat se z toho zavázaného pytle!" 

 

Jdou 2 chlápci po silnici a kolem nich projede bezhlavý motorkář. Trochu se podiví, ale pokračují 

dál. 

Po pěti minutách je míjí bezhlavý cyklista. To už jeden z nich nevydrží a povídá: "Ty Pepo, 

nechceš dát tu kosu na druhou stranu?" 
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Sestra: "Doktore, ten simulant z dvojky právě zemřel." 

Doktor: "No tak to už vážně přehnal." 

       Yvona Šindelářová 

 

Přítel… 

 
 

Není tak těžké za přítele umřít, jako najít takového, aby umírat stálo za to. 
 

Nejlepší přítel je ten,se kterým když mluvíš,je to jako by jsi mluvil sám se sebou. 
 

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli 
věříš. 

 
Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. 

 
Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí. 

 
Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. 

Přítel je ten,kterému když povíš:Někoho jsem zabil! Zeptá se:Kde ho zakopem.. 

 
 

Kdyby měli všichni mí přátelé skočit z mostu, neskočil bych s nimi...!!Čekal bych na 
dně, abych je chytil. 

 
Že neodhalujeme přátelům své srdce až na dno, není proto, že bychom si nebyli jisti 

jimi, nýbrž sebou. 
 

Přítel je někdo, před kým je možné myslet nahlas. 
 

Jakmile uzavřeme přátelství, musíme důvěřovat. Pochybovat můžeme předtím. 
 

Yvona  Šindelářová 
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Bílá-Je symbolem čistoty a nejvyšší dokonalosti. Tuto barvu mají rádi lidé otevření, upřímní a 

nekompromisní. Opticky zvětšuje prostor a působí rozjasňujícím dojmem, je chladivá, dává čas a 

prostor k přemýšlení. 

 

 

Černá-Základní mystická barva. Vyznavači této barvy se vyznačují citlivostí a tajnůstkařením. 

Pomáhá nám neztratit sebe sama v neklidu světa, učí nás analyzovat vlastní nitro, ale neuzavřít se a 

zůstat přístupný všem možnostem. 

 

 

Červená-Je barvou krve. Pokud dáváte přednost této barvě, býváte často impulzivní, dokonce až 

agresivní. Znamená pohyb, energii a životní sílu. Červená barva je extrovertní a stimulující barva. 

 

 

Fialová-Fialová stejně jako modrá patří k chladným barvám. Působí na centrální nervový systém 

uklidňujícím dojmem a vyvolává spánek. Vaše osobnost je originální, jste samostatný člověk s 

nezávislými názory a máte zřejmě umělecké sklony. Fialová je to mystická barva, která je symbolem 

duchovna, ale i srdečnosti. 

 

 

Hnědá-Hnědá je nenápadná a nudná barva. Prozrazuje, že jde o člověka důvěřivého, milého a klidné 

povahy. Ve snech je symbolem konvencí a všednosti. 

 

 

Modrá-Vyjadřuje pocit svobody, daruje nám inspiraci, pocházející z našeho nitra. Představuje 

opatrnost, rozvážnost a  nečinnost.Vyjasňuje a rozšiřuje ducha i duši. 

 

 

Oranžová-Odstraňuje těsné emocionální struktury, udržuje v pohybu životní energii. Zajímá vás svět 

i lidé okolo. Vyjadřuje kreativitu a pocity štěstí. Má blahodárný vliv na trávení. 

 

 

Růžová-Je barvou mírnosti, něhy a vyšších citů v lásce. Prozrazuje sentimentalitu a jemnost. 

Uvolňuje napětí ve svalech a v mysli. 
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Žlutá-Je nejsvětlejší z pestrých barev, působí jasně, povzbudivě, zahřívá a rozveseluje. Oživuje 

myšlení a povzbuzuje přenos impulsů. Svým pozitivním, magnetickým chvěním působí žlutá 

povzbudivě na nervy a ztělesňuje pocit svobodného, nezatíženého vývoje. Podporuje metabolismus, 

pomáhá paměti a komunikaci 

 

Zelená-Je barvou přírody, náklonnosti a soucitu. Představuje kreativitu, citlivost a ochotu pomáhat 

jiným lidem prostřednictvím pochopení. Léčí nás a dává nám pocit vyrovnanosti a míru. Podporuje 

empatii a náklonnost k druhým lidem                                             Yvona Šindelářová 

  

 KROK 

Jak důležitý je v životě člověka krok. 
Tak běžná věc, řekneme si. 

Nikdo už si, ale nevzpomene, 
jak těžký pro nás byl ten první dětský krok. 

Když jsme se poprvé postavili a přitom měli plno práce, 
s udržením rovnováhy. 

Jak těžké je udělat krok, když máme překonat nesmělost. 
Jak těžké je udělat krok, když máme překonat strach. 
Jak těžké je udělat krok, když se máme rozhodnout. 

A vždycky před každým krokem, je tu snaha o rovnováhu. 
Nakonec ten krok přece jen uděláme. 

I když je to třeba i krok zpátky,může se stát,že spadneme. 
Je pořád náš a my na něj nikdy nezapomeneme, ať je jakýkoli. 

 

  

  

    Yvona Šindelářová
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Stejně jako minulý a předminulý rok se chystá projekt na pomoc naší krásné řece Sázavě…Každý  rok  se 

jí i z naší školy účastní děti a pročišťují řeku na kánoích nebo chodí po březích s pytli…Budeme rádi,když 

se nás připojí co nejvíce,protože čím víc lidí,tím více úlovků a tím více čistá řeka :) 

 

Jak bude vypadat projekt v roce 2010 

Čištění řeky v letošním roce bude probíhat od pátku 16. dubna do neděle 18. dubna 2010. a to současně na 

těchto úsecích: 

Úsek Havlíčkův Brod - Budčice v režii o. s. Sázava 

21 

Úsek Budčice - Kácov v režii MAS Lípa pro 

venkov 

V režii Posázaví o.p.s.: 

1. úsek Kácov-Posadovský mlýn (zastávka ČD 

Střechov nad Sázavou) - Malovidy (zastávka ČD) 

2. úsek Malovidy (zastávka ČD) - Sázava (Pod 

vrbou) 

3. úsek Sázava (Pod vrbou) - Zlenice (U 

Kormorána) 

4. úsek Zlenice (U Kormorána) - Týnec n. S. (Bisport) 

5. úsek Týnec n. S. (Bisport) - Pikovice 

 

Kácov pojede pouze do Českého Šternberka. 

 

1. úsek: Kácov-Posadovský mlýn (zast. ČD Střechov n. S.) - Malovidy (zast. ČD) 

Pracovní tým a dobrovolníci 

Vedoucí úseku:  Soňa Křenová  

Zásobovací tým: Marie Matoušková, Zuzana Matoušková 

 

   Yvona Šindelářová
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Šokující plakáty se objevily po celém anglickém 
hlavním městě Londýně! 

Mají je na svědomí ochránci zvířat z PETA a na 
plakátech je vyfocena jedna z tradičních ikon Anglie 
- hradní stráž, která bdí nad bezpečím britské 
královny v Buckinghamském paláci. 
 
Strážníci jsou typičtí svou vysokou chlupatou 
čapkou. Jenže právě ta se stala terčem ochránců. Je 
totiž vyrobena z pravé medvědí kožešiny a podle 
PETA tak v Kanadě kvůli každé čepici zcela 
zbytečně umře jeden černý medvěd. 
 

Na plakátu PETA má proto hradní stráž místo čepice medvědí hlavu, která byla čerstvě 
useknuta a hlídač má celý obličej potřísněn krví. 
 
PETA se svěřila s tím, že plakát je fotomontáž. Od královské rodiny i široké veřejnosti si 
ale i tak vysloužila velmi bouřlivé reakce. 
 
"Lidé jsou pohoršeni, že jsme si dovolili dotknout se vážené hradní stráže a my jsme 
za to rádi. Chtěli jsme šokovat a doufáme, že díky tomu si všichni, včetně královny, 
uvědomí, že jen díky nesmyslné tradici umírají nevinná zvířata," vyjádřila se PETA. 
 
Umělé kožešiny, podle ochránců zvířat, vykonají stejnou službu, vypadají stejně a navíc 
déle vydrží! Není tedy čas změnit tradice?! 
 

 

     
 Yvona Šindelářová 
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nejošklivější pes 

Tento pes byl čistokrevný čínský chocholatý pes (bez srsti-

čínský naháč), jmenoval se Sam a patřil Susie 

Lockheedové. byl uznán jako nejošklivější pes (a zvíře 

vůbec) na světě... 

Zemřel v listopadu 2005. 

nejdelší psí jazyk 

Nejdelším psím jazykem 

se pyšní boxer Brandy 

majitele Johna Scheida z 

USA, jehož jazyk měří 43 

cm. ¨ 

 

Nejdelší uši…Má Svatohubertský pes 

Tigger ze St. Joseph v USA. 29.září 2004 jeho uši 

měřili 34.2 a 34.9 cm. 

 

Nejvýše 
vyskočila…..fenka 

chrta greyhounda Cindy 

z Gray Summit v USA. 

A to 3.října 2003 kdy 

doskočila 167.6 cm. 

   

   

   

 

         Yvona Šindelářová 
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Proč jste začali kouřit no? Proč jste poprvé sáhli na cigaretu,no? Závislost??? Ne! Mysleli jste si,že jste 

dospělejší,větší…prostě borci,kingové! Ale dospělý člověk, co by za to momentálně dal, kdyby přestal 

kouřit a vlastně s tím vůbec nezačal…Kolikrát jste si chtěli něco koupit  a bylo vám líto za to vyhodit 

peníze.Řekli jste si,to je moc, ale vemte si kolik prokouříte.Za rok,dva se dostanete na vás děti,poměrně 

pěknou částku..Není vám to líto? Zamyslete se,když budete smrdět kouřem a budete mít žluté 

nehty,opravdu zapůsobíte na člověka koho například chcete?Máte rádi?Pochybuju komu by se tohle 

líbilo…Je to na vás…Chcete být dospělý,tak myslete jako dospělý… 

 

• Na následky kouření umírá celosvětově až 50 % kuřáků.  
• Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut. 
• Na zemi zemře na následky kouření 560 lidí každou hodinu, 13 400 lidí každý den, 4,8 

milionu lidí za rok. 
• V České republice v důsledku kouření každý den zemře 65 lidí. Týdně jde o 500 lidí 

a ročně 23 000 lidí. 
• Pokud se počty kuřáků budou zvyšovat současným tempem, zemře v roce 2020 na 

následky kouření 10 milionů lidí. 
• Lidské zdraví ale není to jediné, co je kuřáctvím ohroženo. Nepopiratelný je i dopad na 

ekonomiku, která se musí starat o nemocné a umírající kuřáky. 
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Prezentace v PowerPointu 
Kdo si vybral jaké téma pro svou prezentaci? 
 

Petr Jirků  – Jak pracuje počítač 
Petra Brzková – Přírodní katastrofy 
Tereza Týcová – Přírodní katastrofy 

Vláďa Butaš – Bill Gates 
Lucka Dobiášová – Sopky 

Yvona Šindelářová – Bill Gates 
Kristýna Sehnoutková – Chudoba ve světě 

Nikola Tyrpáková – Přírodní katastrofy 
Ondra Peroutka – Přírodní katastrofy 

Romana Chmelíková – Přírodní katastrofy(tornáda) 
Karolína Holcmannová – Problémy chudoby ve světe  

Monika Štorchová – Chudoba ve světě 
Míša Volfová – Metal 

Jára Němec – Přírodní katastrofy 
Míša Krčmaříková – Cestovní ruch 

Lucka Křenová – AIDS 
 

Několik rad k prezentacím: 
1. Nadpisy psát alespoň velikostí písma 44. 
2. Ostatní text alespoň velikostí písma 28.  
3. Používat fonty, které umí národní diakritiku. 
4. Vyvarujme se dlouhým textům.1. použít vhodné pozadí, které nebude 

v kontrastu s barvou písma 
5. Na jednom snímku bychom neměli měnit Typy písma! 
6. Písmo musí s podkladem barevně kontrastovat! 
7. nejprve vytvoříme prázdnou prezentaci bez formátováni, úpravy děláme až 

po uložení všech snímků; dbáme na estetiku 
8. pokud používáme odrážky, nebo videa z internetu, nebo jiných autorů, 

musím mít prezentaci snímek čerpáno z:; příjmení a jméno, třídu a školní 
rok!! 

9.  při animacích nikdy nesmím mít pohyb textu, aby překrýval jiný text 
         Lucie Dobiášová 


