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Ahoj holky, ahoj kluci! 
 
 
Vítejte znovu na stránkách našeho časopisu. 
 
Tentokrát jsme pro Vás připravili pestrou ochutnávku z různých 
oblastí našeho ţivota. Najdete zde témata zaměřená na přírodu, 
historii, kouzla, zdraví, elektroniku, hudbu, knihy...  Přejeme Vám, ať 
si kaţdý z vás můţe vybrat, co ho zajímá, a ať Vás čtení pobaví!  
 
Většinu příspěvků vytvořili členové krouţku školního časopisu: Jana 
Nováková, Michelle Heijting, Natalia Kruczek, Adéla Prchalová, 
Kristýna Velichová, Emma Čechová. Do časopisu přispěly i Barbora 
Slováková, Jirka Šimek, Hana Šimková a Denisa Prostřední. 
Časopis pomáhala sestavit pí uč. Pavlína Růţičková.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CO NÁS MŮŽE POTKAT  
  
Pozor v ČR jsou vlci, medvědi a rysi 
vlci: Vlci se v Česku občas vyskytnou. Většinou ale u našich 

východních hranic se Slovenskem. Tentokrát je fotopast 

zachytila na druhém konci republiky nedaleko Mladé Boleslavi 

u Bělé pod Bezdězem.  Objevili se také i na Liberecku, kde 

mají konečně hmatatelný důkaz, ţe se v jejich regionu usadili vlci. To, o čem se dlouho 

spekulovalo a důkazem bylo jen několik málo snímků 

z fotopastí, se teď stalo skutečností. Vlci se prozradili tou 

nejpřirozenější věcí - probudil se u nich lovecký instinkt a 

roztrhali ovci jednomu z místních zemědělců.  

 

rysi: 50‒70 rysů osidluje jihozápadní Čechy (především 

Šumavu a Pošumaví). Návratu rysů na Šumavu pomohli lidé. 

Před třiceti lety tu bylo vypuštěno 

několik rysů ze Slovenska. 

A v Jizerských horách rysa ostrovida 

nikdo neviděl přes 200 let. Teď poprvé 

mají zoologové nezvratitelný důkaz, 

ţe tam také ţije. Bylo to součástí 

většího projektu mapování velkých 

šelem v ČR. 

Nemusíte se však bát, rysi nikdy nenapadli lidi, spíše loví menší 

zvěř.  

 

medvědi: Ochránci přírody hlásí po roční pauze návrat 

medvědů do České republiky!  

V lesích na Vsetínsku našli stopy, které o přítomnosti 

této šelmy jasně svědčí. Medvěd se k nám dostal 

ze Slovenska. Medvědi se na východě Moravy 

objevují v posledních letech pravidelně. Letos na 

jaře při sčítání šelem ale ochránci přírody na jeho 

stopy nenarazili. Našli je aţ později. 

Medvědi se také objevili i na několika dalších místech Vsetínska. 

Zřejmě se šelmě u nás líbí a rozhodně to nevypadá, ţe by se 

odsud chystala zpátky na Slovensko. Fotopasti je zachytily.  Medvědi odchycení v ČR 

budou převezeni i do Zoo Jihlava. 

 



 

 

CO NÁS POTKALO 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – PŮVOD A TROCHA HISTORIE 

 

Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. 

Filipojakubská noc (z 30.dubna na 1.května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly 

vládly větší mocí neţ kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem měly nečisté a zlé 

síly moc škodit lidem. Lidé věřili, ţe této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic letících 

na sabat. Proto se této noci také říká "noc čarodějnic". Čarodějnice se před sabatem 

natíraly kouzelnými mastmi, s jejichţ pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata 

prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla 

volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci.  

Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nechyběl ani kotel plný 

ţab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu prý s oblibou proměňovaly 

ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání 

podařilo lidem natropit.  

Víra v nečisté síly se časem proměnila v pověru, ţe ďábel můţe moc na zemi uplatňovat 

pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ţeny bývaly často 

podezřívány ze spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili různě: 

 před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny, dříve, neţ mohla čarodějnice 

vstoupit dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, coţ jí trvalo aţ do rána, kdy její 

moc pominula 

 stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty 

a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly 

i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce.  

 Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, postupem 

doby se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic". Mladíci zapalovali košťata 

a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech 

v povětří. Jinde se říkalo, ţe je tak moţno čarodějnici srazit k zemi.  

Čarodějnice však nebyly jen zlé. Některé znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci 

a napravovat zlomeniny, těch si lidé váţili.  Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly 

lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí "honu na čarodějnice". Desetitisíce 

nevinných ţen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe. 

 

Zaklínadla a zaříkávadla: 

 

Drápy, zuby krokodýlí, v kámen změň se v tuto chvíli!  

Čáry máry, kopule měsíčná, ať se z tebe stane rosnička zelená. 

 



 

Zaklínadlo lásky 
Vyzývám vás nebeské síly, ať dojde má zpráva k svému cíli. Ať zjistí můj milý, 

ţe mě má rád, ať láskou ke mně nemůţe spát. Ať se tak stane. 

 

 

Lektvar chytrosti 

Budeme potřebovat: 20 dkg jedniček, 3 dkg chytrého člověka, půlku mozku, vodu 

20 dkg jedniček dáme do lednice na půl hodiny vychladit. Ze 3 dkg člověka vymačkáme chytrost 

a uschováme.  Připravíme si půlku mozku, ten nakrájíme na kostičky a osmažíme na pánvičce 

10 minut. 20 dkg jedniček smícháme s mozkem, vymačkanou chytrostí  a nalejeme do 1 litru vody. 

Lektvar uschováme při pokojové teplotě a druhý den přecedíme. Pak už je hotový. 

Lektvar se má používat v pondělí, ve středu a v neděli. Pokud lektvar užijete jindy, má nežádoucí 

účinky – klesání inteligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O ČEM PŘEMÝŠLÍME 

Víš, co se stane až…..? 

Skončí tvůj život- Někdo říká, ţe půjde do nebe nebo do pekla, ale kaţdý si myslí něco 

jiného.  

Nebo třeba budeme zvíře. 

Je hodně věcí, které se s námi po smrti můţou stát. 

Já jsem se nad tímto tématem zamyslela a napadlo mě, ţe se třeba znovu narodíme, 

ale nebudeme o tom, ţe uţ jsme jeden nebo více ţivotů proţili, vědět. Nebo se narodíte 

v nějakém jiném světě. V tom světě budeme třeba létat nebo bude celý čokoládový nebo 

se narodíme ve vodě a v dalších různých světech, které nám teď přijdou jako úplné 

hlouposti. 

  

Na zem spadne veliký meteorit- tak se udělá díra do země a celá země zmizí. Nebo se 

všichni lidé přemístí do vesmíru a zjistí, ţe se dá ve vesmíru dýchat, ale jen pusou nebo 

jen nosem nebo je ve vesmíru více planet, na kterých se dá ţít. 

Třeba existuje planeta, na které jsou doteď jen rostliny a zvířata. 

    

Je hodně takových teorií, co se stane, aţ na zem spadne veliký meteorit, kaţdý si myslí 

něco jiného. 

Naše mysl přemýšlí i nad hloupostmi, ale toto téma mě velice zaujalo, dalo by se rozebírat 

více dopodrobna a diskutovat o něm. 

 

Nakresli si svoji planetu: 

 



 

JAK ŽIJEMEJÍDLO 

JÍDLO 

 

Energie je základní lidskou potřebou. Člověk bez 

dostatku energie nemůţu správně fungovat. 

Zdrojem energie pro lidský organismus je potrava. 

V potravinách je totiţ obsaţena řada nezbytných 

ţivin – cukry, bílkoviny a tuky. Je velmi důleţité, 

aby energie byla sloţená právě z těchto tří sloţek, 

a to ve správném poměru.                                                                                                        

 
                                                                               

Č

asto lidé rádi jedí nezdravé potraviny, 

ale to, co jíme je velmi důleţité pro 

nás a náš organismus.                                                                                                                                                                 

Nezdravé jídlo má velký vliv na naše 

tělo. Fast food, cukroví a ostatní, 

které mají velký obsah tuku a cukru, 

jsou příčinou nadměrné tělesné 

hmotnosti.                                                                                                                                                                       

                                                                                             

                                                 

 

Kdyţ uţ máte někdo takový problém, můţete ho zkusit řešit. Radu a zajímavé           

odkazy najdete např. na www stránkách: http://www.hravezijzdrave.cz/.                       

Často nejsou některá zdravá jídla chutná a moc nás nelákají. Zkuste si třeba            

pohrát, inspiraci máte na obrázku.  

Nezapomeňte ale na pohyb. Podle americké studie hlavní příčinou obezity není           

strava a nesprávná skladba jídelníčku. Zásadní roli hraje fyzická aktivita                              

v průběhu dospívání. Teenageři si zvykli na povalování a mají odpor k pohybu.                       

Přitom stačí jen 30 minut rychlé chůze denně a epidemie obezity můţe být          

zastavena. 

  
Hummus 

Hummus je zdravý pokrm, oblíbený na Středním východě. Je to cizrnová pomazánka,                                  
která je rychlá na přípravu. 
 

Ingredience                                                                                          

200g vařené cizrny, 100g tahini (sezamová pasta), 2 strouţky česneku, 6 PL citronová 

štáva, 3 PL olivový olej, 100 ml studené voda, 1 snítka čerstvé petrţelky, dle chuti pepř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Postup: Do nádoby dáme 180 g vařené scezené cizrny, tahini, propasírovaný česnek, 

citonovou šťávu, vodu, sůl, pepř a tyčovým mixérem rozmixujeme do jemné  hmoty. 

Hummus dáme do misky, pokapeme olivovým olejem a střed ozdobíme zbytkem cizrny      

a petrţelkou. Hummus můţeme podávat s pita chlebem, k masu nebo jako dip k zelenině.  



 

ZDRAVÁ 5 
 

V únoru 2016 proběhla v 5. a 6. třídě přednáška o zdravé výţivě. Bylo to zajímavé            
a dozvěděli jsme se spoustu věcí :  

 Sladkosti jsou dělány jako drogy: dáme si jeden brambůrek a sníme celé balení. 

 Omezit jídlo není řešení, tím akorát přibereme, protoţe kdyţ celý den nejíme, tělo 
si bude myslet, ţe nebude dostávat dostatek jídla a pak kdyţ se najíme, ţaludek si 
bude dělat zásoby. 

 Před sportem bychom si měli dát něco sladkého, třeba kvalitní čokoládu nebo 
sladké pití, abychom měli energii. 

 Měli bychom hlídat, jestli mají prodavači třeba v cukrárně rukavice a jestli dodrţují 
hygienu, protoţe nikdy nevíš, kam kdo sahá. A výjimkou nejsou jen prodavači, 
hygienu bychom měli dodrţovat i my. 

 

HUDBA 

 

Pár zajímavostí o hudbě:  

 Kdyţ jste šťastní, vnímáte spíše melodii, kdyţ jste smutní, začnete chápat text. 

 Lidé ji poslouchají hlavně proto, aby unikli z kaţdodenního stresu. 

 Hudba vznikla jako doprovod společné práce a za účelem socializace. Rytmická 

sloţka hudby pomáhá udrţovat pracovní tempo.  

 Muzikologie je vědou o hudbě. 

 Dvě flétny vyrobené z kosti ptáka a mamutího klu jsou staré aţ 43 000 let.  

 

HUDEBNÍ KŘÍŢOVKA 

 
1. Ludwig ____ Beethoven 

2. Wolfgang Amadeus __________ 

3. _________ nevěsta 

4. Don __________ 

5. Bedřich __________ 

6. Malá _______ hudba 

7. Čertova ________ 

8. Antonín ________ 

9. Braniboři v Čechách, Libuše, 

Dvě Vdovy, Tajemství, Hubička 

…...to všechno jsou _______ 

 

TAJENKA: hudba vám pomáhá vrátit ________. 
 
 
 
 



 

ELEKTRONIKA A MY 

 

Stále více dětí se stává závislými na elektronice.  Jestli si myslíte, že se to týká 

jenom teenagerů, tak se pletete! – Klidně může být závislé i tříleté dítě. Kdy už hrozí 

závislost a jak se projevuje?  

Jedné holčičce byly teprve čtyři roky a uţ se léčila ze závislosti na iPadu. Podle odborníků 

to ukazuje na šokující zjištění – závislost na moderní elektronice hrozí stále mladším          

a mladším dětem. Výjimkou dokonce nejsou ani tříletí „závisláci“. Nejhorší na tom je to,     

ţe situaci podceňují rodiče, kteří, aby od dětí měli klid, je nechají celý den sedět 

u počítače, tabletu či chytrého telefonu. 

Hlavní příznaky závislosti na elektronice 

 Dítě nedokáţe ukončit hraní v dohodnutém čase. 

 K počítači či tabletu dítě časně ráno vstává nebo u něj sedí dlouho do noci. 

 Dítě ztrácí jiné zájmy, zajímá ho jen počítač, tablet či iPad. 

 Přichází o kamarády, zhoršují se vztahy s rodinou. 

 Pokud dítě nesedí u svého oblíbeného přístroje, je nervózní a podráţděné. 

 Zhoršuje se jeho prospěch ve škole, zanedbává učení. 

 Lţe o své závislosti a o době strávené u počítače či tabletu. 

 Je mu jedno, ţe mu to rodiče zakázali a v klidu „paří“ dál.  

 Při pouţívání přístroje se nachází úplně „mimo“. 

Vše zakázat není řešení 

Všichni říkají „Ach ta dnešní mládeţ, pořád je jenom na elektronice.“ , ale oni za to 

nemůţou!  můţou za to rodiče. V dnešní době se elektronice zcela vyhnout nejde, ale 

rodiče by měli regulovat dobu, kterou dítě na přístroji tráví. U počítače je moţné nastavit 

časovač, po jehoţ uplynutí se vypne. U tabletů a iPadů se vţdy domluvte na čas, který na 

něm dítě můţe strávit, a poté připravte jiný program, který ho zabaví. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROZHOVORY 

Náš pan školník 

1. Proč jste si vybral tuto práci? 

Protoţe v době, kdy tu hledali školníka, jsem neměl stálou práci a zdálo se mi to jako 

dobrá nabídka. 

2. Co je obsahem vaší práce a je vaše práce těžká? 

Má práce není fyzicky náročná, ale je rozmanitá. Mým úkolem je opravovat vše,               

co se rozbije, jsou to i drobné práce se dřevem.                                                                                                                                    

3. Co vás baví na vaší práci nejvíce? 

To, ţe jí vůbec mám a ţe jsem v takovém dobrém kolektivu, jaký tady je, jak ze strany 

učitelského sboru, tak i ze strany ţáků.  

4. Co vás nebaví na vaší práci? 

 Není nic, co by mě vyloţeně nebavilo. 

5. Pracoval jste někdy jako školník? 

Ne. Nikdy. 

Děkujeme za rozhovor! 

 

Spoj správné názvy k obrázkům: 

 
pilka 
 
hoblík 

 
kladivo 
 

hřebík       

 
dláto 
     

šídlo                          

 
pilník 

 

 

 

 



 

NAŠE PŘÍBĚHY 
Tři kamarádky 

 
Jednou se tři kamarádky  Zuzka,Bára a Jana domluvily, ţe vyrazí stanovat.  
Našly si místo u lesa a šly prozkoumat okolí .V lese našly starou chatu a pak si postavily 
stan. Večer hrály stezku odvahy, která vedla kolem té chaty. Jana a Bára se bály, tak 
poslali Zuzku první. Zuzka došla k chatě, ale začala se bát i ona, protoţe zaslechla ječící 
hlas. Přesvědčovala se, ţe se jí to jen zdálo a sbírala odvahu na další cestu. Prozkoumala 
okolí chaty, zjistila, ţe se nemá čeho bát a napadlo jí, ţe se schová do chaty a postraší 
holky.  
Kdyţ se Zuzka dlouho nevracela, holky si myslely, ţe se ztratila. Vyrazily ji hledat. Po 
příchodu k chatě, uslyšely v ní šustění. Začaly se bát, chtěly se vrátit, ale v tu chvíli na ně 
vybafla Zuzka. Holky se lekly a vykřikly. Na Zuzku se ale rozzlobily a odešly zpět ke stanu. 
Nakonec se jim Zuzka omluvila a šly spát. 
 
 

 

 

 

 

ZZáávvooddyy        

  
Ve Velké Británii byl statek, na který přivezli nového koně. Bylo to s ním těţké, protoţe byl 

divoký. Kaţdý, kdo na něj sedl, ihned spadl. Jednoho dne přišla dívka, která se jmenovala 

Linda. Kdyţ ho uviděla, řekla si, ţe na něm zkusí jezdit. Majitel statku ale nesouhlasil, 

protoţe byl moc divoký na to, aby si na něj sedla, ţe to chce někoho zkušeného.  

O půl roku později uţ byl kůň docela zvladatelný a ona na něm začala jezdit. Zvykli si na 

sebe, postupně se učili  novým kouskům a jezdili spolu i na závody. 

Jednoho dne se dozvěděli, ţe jedou na mistrovství republiky ve skoku . Začali tvrdě 

trénovat . Při cestě na závody měla Linda velikou trému. Kdyţ tam dorazili, všechno bylo 

strašně veliké a krásné. Uviděla ale i její hlavní nepřítelkyni, Dianu Oscarovou s koněm, 

který byl vyšlechtěný skokan . Znali se uţ dlouho a neměly se rády uţ od školky. Vţdy, 

kdyţ se viděly, bylo to hrozné setkání.  

Před vypuknutím závodů přišla Diana  za Lindou a řekla jí,  ţe s tím 

hřebcem prohraje      a jen se ztrapní. Pak  se ušklíbla a odešla.  

Linda se šla podívat kolikátá jede. Na závodiště přiklusala i Diana          

a v tu chvíli začala Linda doufat, ţe se něco Dianě pokazí, aby se uţ 

nevytahovala nad ostatními. Kdyţ se Diana se svým koněm chystala      

k poslednímu skoku , kůň se jí splašil a schodil ji. Diana poprvé ucítila, 

jaké je se ztrapnit. Odešla ze závodiště.  

O hodinu později přišla řada na Lindu . Kdyţ docválala k poslednímu skoku, pobídla koně 

moc brzy a kůň zadníma nohama shodil překáţku. Nakonec ale skončili třetí ze sto 

dvaceti. Potom šla za Dianou a řekla jí ţe to nevadí, ţe se jí to povede třeba příště. Diana 

si uvědomila, jak se chovala k ostatním.  

O týden později přijela Diana na statek, kde se s Lindou znovu setkaly a začaly si povídat. 

Spoustu věcí si vyříkaly, pomalu se začaly i kamarádit. Obě spojovali koně.  



 

KNÍŢKY   KNIHY  KNÍŢKY  KNIHY 

 

Recenze: Než jsem Tě poznala 

Tato kníţka je stará zhruba 2-3 roky, ale já ji objevila teprve nedávno. Velmi se mi líbí styl, 

jakým autorka píše a jak popisuje hlavní postavy. Určitě doporučuji pro všechny, kteří mají 

rádi napínavé, romantické a hlavně vtipné knihy. 

Čekala jsem, ţe to bude další láskou přeplněný román, ale v tom jsem se spletla. Kdyţ 

jsem se do kníţky začetla, tak jsem byla úplně ohromena dějem, který je o Luise Clárkové.  

Luisa si uţ po dlouhou dobu nemůţe najít ţádné zaměstnání, ale jednoho dne jí na úřadu 

práce pošlou na pohovor do domu Traynorových. Jejím úkolem je starat se o 

kvadruplegika, který, jak se sama brzy dozví, chce zemřít. Její ţivot se točí jen okolo něj, 

protoţe se kaţdým způsobem snaţí přimět ho ţít, ale má na to jen 6 měsíců. 

Závěr jsem si představovala tak, ţe se do sebe zamilují a on bude mít důvod, proč ţít.     

Ale opět jsem se spletla. Autorka si se závěrem velmi dobře poradila, protoţe jsem uronila 

slzičku a myslím, ţe se rozbrečí kaţdý, který si tuto úţasnou knihu přečte.  

 

 

Letní knižní novinky roku 2016:Jmenuju se Chase Cooper a tohle je můj druhý 

deník nindţi ze šestky.     Od mého posledního zápisu uplynul měsíc, ale 

ve škole tak bláznivé, jako je ta moje, je měsíc celá věčnost. Nedávno jsme 

měli ve škole den, kdy všichni mluvili jako piráti, ale tím to neskončilo! Jak 

týden pokračoval, šlo do tuhého, a brzo se rozšířily zvěsti o velké invazi 

pirátů.  

Jmenuju se Chase Cooper a tohle je můj druhý deník nindţi ze šestky.     

Od mého posledního zápisu uplynul měsíc, ale ve škole tak bláznivé, jako 

je ta moje, je měsíc celá věčnost. Nedávno jsme měli ve škole den, kdy 

všichni mluvili jako piráti, ale tím to neskončilo! Jak týden pokračoval, šlo 

do tuhého, a brzo se rozšířily zvěsti o velké invazi pirátů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila rozpoutala válku se svými příšernými sousedy. Táňa uţ se nemůţe 

dívat, jak si její máma ničí ţivot. Aneta se asi zamilovala –                                

jenţe do nesprávného muţe. A Jiří se ze všech sil snaţí, aby ho dcera měla 

aspoň trochu raději... Hlavní postavy povídek mají společný cíl: být alespoň 



 

trochu šťastnější. Na štěstí má přece právo kaţdý, ne? V jejich příbězích o důleţitých 

náhodách a ţivotních prozřeních potom sehrají roli kočičí (a někdy   i psí) hrdinové.  

 

 

 

 ENGLISH   ENGLISH   ENGLISH 

 

Class survey 

We asked our schoolmates in class 8 about their free time and here are some 

results: 

How many pupils watch TV every day: 

52% of pupils watch TV every day and 48% of pupils don´t watch TV every day. 

How many hours they watch TV daily: 

7% of pupils watch TV 1 hour daily, 78% of pupils watch TV 2 hours daily and 15% watch 

TV more than 2 hours daily. 

How many pupils have got a computer: 

98% have got a computer and 2% don´t have a computer. 

How many pupils play PC games every day: 

74% play PC games every day and 26% don´t play PC games every day. 

How many hours they play PC games daily: 

26% of pupils play PC games 1 hour daily, 48% play PC games 2 hours daily and 26% 

play PC games more than 2 hours daily. 

 

Trip to Amsterdam 
 

Some day in summer Lisa and her friends Emily and Spencer decidedted to go on trip to 

Amsterdam. Dubbed the city of tulips. This town is so pretty. Lisa, Emily and Spencer were 

waiting for their plane at 8 pm and they were so exited. But one hour before flight Emily 

lost her purse and she was very scared that misses flight. She searched her purse so long 

time and Lisa and Spencer were in a plane and flight when they noticed Emily wasn´t in a 

plane. Girls started call Emily nad she didn´t answer. After 3 hours Emily called her friends 

and she said them that she searched her purse and meantime missed a flight but now she 

was in the next plane to Amsterdam. Girls waited for Emily and after everything ended 

good and they enjoyted the trip to Amsterdam.  



 

 

 

CHYSTÁME SE NA PRÁZDNINY 

 

 

 

 

 

Mirakulum- Zábavné centrum (Milovice u Prahy) 

Můžete se projet parní železnicí, ve vojenských obrněných autech, půjdete do Lesní zoo, navštívíte 

lesní hřiště, svezete se na spoustě tobogánů, a můžete si dát dobré jídlo.   

 

 

 

 

iQ landia- Zábavné centrum (Liberec) 

Potkáš tu prvního  robota podobného člověku v ČR, zažiješ nefalšovaný kosmonautický výcvik, 

prožiješ ohnivou bouři i tanec blesků, zjistíš, jak funguje lidské tělo i svět kolem nás, zkrátka tu 

najdeš odpověď na všechny tvoje otázky.  

 

 

 

Pokličky-Skála 

Mšenské a Jestřebické Pokličky. Až 12 m vysoké pískovcové útvary, které vypadají jako přerostlé 

houby, najdete je asi 5 km severně od hradu Kokořín.  

 

 

 

 

Dvůr Králové-  ZOO, SAFARI 

Nemusíte se stěhovat do Afriky, abyste slyšeli, s jakým řevem se probouzí lvi, či s jakou písní na 

chobotech usínají sloni.   

 

 

Solná Jeskyně-Havlíčkův Brod 

 Působí  proti nemocem. Příznivě povzbuzuje imunitní systém. Solná Jeskyně je skvělý relax. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASTROLOGIE NAŠÍ REDAKCE 

 

Horoskop pro 5. třídu 

Tyto prázdniny budete u babičky, kde babičce pro něco polezete na půdu, spadnete            

a zlomíte si nohu. Tím si zkazíte prázdninové plány. Rodiče vám taky oznámí, ţe jedou     

k moři bez vás. Proto si dávejte bacha na babiččinu půdu.(:  

A kdyţ u babičky nebudete a nepojedete k moři a ani nikam jinam, tak budete stanovat      

s kamarády u vás na zahradě a uţijete si spoustu legrace. 

 

Horoskop pro 6. třídu 

Na začátku prázdnin se budete moc radovat z pěkného vysvědčení. Vyrazíte na tábor       

a pořádně si ho uţijete. Jen pozor na ruce, můţete se zranit. Budete mít spoustu dalších 

plánů na prázdniny, ale všechny se nevydaří. Čekají vás i změny. 

 Některý váš blízký bude mít svatbu a vy budete mít dalšího sourozence. Do školy  

nastoupíte v pohodě. 

Horoskop pro 7.třídu 

O prázdninách vás okrade zloděj, a vy se budete bát vytáhnout paty z domu. Ale to je  

všechno, co vás negativního čeká. Najdete nové kamarády, lásku a štěstí se k vám vrátí 

zpátky. 

Horoskop pro 8. třídu 

O prázdninách napálíte svého sourozence, který na vás pak bude naštvaný. Nevydrţí mu 

to dlouho a nakonec spolu vymyslíte bezva zábavu. 

Jestli pojedete na dovolenou k moři, najdete v něm něco tajemného. 

 

Horoskop pro 9. třídu 

Po prázdninách přestoupíte na novou školu, takţe o prázdninách budete hodně ve stresu. 

Dejte pozor, ať se vám něco nestane! Poznáte nové kamarády, nechoďte hned s nimi        

k nim domů, chystají na vás něco. Měsíc na vás bude mít v červnu velký vliv, a tak byste 

neměli moc jíst, budete přibírat víc neţ obvykle. Půjdete do obchodu a uděláte drahý 

nákup, pak zjistíte, ţe se tím nemusíte trápit, protoţe jste vyhráli ve sportce. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Užijte si  

             prázdniny  

a hlavně  

je celé  

neprospěte ! 


