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Ahoj čtenáři,

cítíte, jak nám zima mizí pod prsty? A to 
doslova? Kde jsou pololetní prázdniny? 
A kde spousty sněhu, které nám měly 
zpříjemnit zimní odpoledne cestou ze 
školy.
 Pomalu ale jistě začalo druhé 
pololetí, do naší školy se přišly podívat 
děti, které v září nastoupí do prvních 
ročníků, a deváťáci se těší, že už to mají 
za pár.
 Mezitím se potkáváme ve třídách 
a na chodbách, a abychom vám po-
byt v ní (především o přestávkách) 
zpříjemnili, držíte v ruce nové číslo 
časopisu. Moc nás potěšíte, když dáte 
do Vzkazníku vědět, jak se vám líbilo.
 
 Za redakci  

Eva Nesibová

V londýnském metru mají komáry, kteří mají 
DNA odlišnou podle toho, v jaké stanici se 
nacházejí. Když se metro stavělo, taky se 
tam zabydleli a vědci dnes dokážou podle 
rozboru DNA určit, ze které stanice metra 
daný komár pochází.

Pokud byste řvali na šálek kávy 8 let, 
7 měsíců a 6 dní, vyprodukujete zvukovou 
energii, která by kávu ohřála (za mnoha 
předpokladů, jak jistě každý deváťák ví, 
např., že se veškerá zvuková energie přemění 
jen na energii tepelnou, nic neuniká do okolí 
apod., ale zkusit to můžete).

Sloní moč voní po lékořici.
(Petr E. - loňský redaktor)

Co	byste	měli	vědět
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Activity
 Mluvte, kreslete, předvádějte 
se, ale hlavně se skvěle bavte. Pár-
ty hra Activity uvolní hranice vaší 
představivosti. Všemu kraluje 550 ka-
ret, které obsahují vždy šest pojmů, 
dohromady na vás tedy ve hře čeká 
neskutečných 3300 úkolů. Karty jsou 

obrázky a informace: www.deskovehry.com
-ne-

activity
zábava

Několik zásadních frází ve třech světových jazycích

Několik zásadních frází 
ve třech světových jazycích 

 

 

 latinsky dánsky arménsky 

Proč se to máme 
učit? 

Quid discimus? Hvorfor lærer vi? 
Inch´u venk´ menk 

sovorum? 

K čemu nám to 
bude? 

Quid erismus? Hvad vi vil være? Inch´ venk´ linelu? 

Mě to nebaví. Defessus sum. Jeg er tret. Yes hognats. 

Mně se to nechce 
dělat. 

Nolo eam. Jeg vil ikke have det. 
Yes ch´yem uzum 

ayn. 

Mami dostal jsem 1. 
Mom got mihi 

primus. 
Mor fik min første. Mam as el arrajin. 

Mami dostal jsem 3. 
Mom got meus 

tertia. 
Mor fik min tredje. 

Mamas el im 
yekrord. 

Mami dostal jsem 5. 
Mommy quintum 

advent. 
Mor fik jeg en 

femtedel. 

Mayriki yem 
stats´vel e 
hingerord. 

rozděleny podle svého rubu do tří obtížností od 
trojky do pětky. 
Hráči se na úvod rozdělí do týmů po dvou, třech 
či čtyřech hráčích. Každá ze skupinek si zvolí 
barvu figurky a postaví ji na startovní políčko. 
Určený hráč začínajícího týmu si vybere jednu 
z  obtížností (kartičku s číslem tři, čtyři nebo pět) 
a může si na ní zvolit jeden z pojmů. Jeho úkolem 
je znázornit toto slovo tak, aby jej dokázali uhod-
nout jeho spoluhráči. 
 Existují tři způsoby předvádění pojmů. 
Nejsnadnějším je mluvení. Druhou, náročnější 
variantou je nakreslení daného pojmu. Ovšem 
třetí, nejzábavnější a také nejoblíbenější varian-
tou hry je pantomima. Předvádějící hráč při ní 
může klidně stát a použít řeč celého těla, aby 
předvedl ostatním třeba jízdu na kole. 

Co	byste	měli	vědět
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- čerstvý vicemistr světa v loopingu - Boss World Looping Cham-
pionship 
- dvojnásobný mistr České republiky v beatboxu
- vítěz evropské soutěže 1st Marathon beatbox battle
- mistr ČR a vicemistr světa v kategorii team beatbox s kape-
lou Beatburger band
- dvojnásobný vítěz Czech Boss Looping contest

Převzato z www.endru.cz, www.musiccluster.cz 
a www.osobnosti.cz

En.Dru

zábava

Léčivé polibky
„Bolí mě ucho,” stěžuje si dívka mladíkovi na lavičce 
v parku.
Ten ji na ucho políbí a ptá se: „Ještě bolí?”
„Ani trošku!”
Po chvíli ji bolí za krkem. Mladík ji tam opět políbí a ptá 
se: „Ještě bolí?”
„Už ne!”
Vedle na lavičce sedí starší pán, nakloní se 
k mladíkovi a zašeptá: „Promiňte, a hemer-
oidy léčíte taky?”

Námluvy
Mladý muž jde na námluvy a otevře mu 
budoucí tchyně. 
Vrazí jí kytku se slovy: „Dobrý den, jdu 
požádat o ruku vaší dcery.”

„Starší nebo mladší?”
„To jsem nevěděl, že má každou ruku jinak starou!”

Povědomá kráska
Během prohlídky zoo se mladý muž přitočí k půvabné 
dívce: „Mám takový pocit, slečno, že jsme se už někde 
viděli.”

„A kde, prosím vás?”
„No přece tam u té opičí klece jste se na mě tak 
mile podívala,” usměje se mladík.
„Opravdu?” upřímně se podiví dívka. „A jak jste 
se z ní tak rychle dostal?”

Valentýn

zdroj: olasce.webnode.cz, http://www.superanekdoty.cz/ 
obrázek: www.impuls.cz, zpracoval: Dynamic

Třiadvacetiletý Ondra vyrůstal na severu 
Čech. Když před pěti lety náhle přehodil 
výhybku a vydal se na JAMU do Brna, 
maminku doktorku i tátu architekta 
poněkud překvapil. 

 Studium herectví ovšem dotáhl až 
k letošní promoci, jež mu nadělila titul 
magistr. Vzápětí přistál v Polárce. Kde tuhle 
hvězdu objevil? V Brně. Na komorní scéně 
pro sto padesát dětských (i dospělých) 
diváků ho čekají role v Ostrově pokladů 

(kde nebude chybět živá hudba a živý 
papoušek Ara), v představení Romeo a Julie 
aneb Město hříchů, zazpívá si a zahraje také 
v Bitvě u Lipan.

 Co Ondra v těchto představeních 
všechno vyvádí? Vyluzuje zvuky konkrét-
ních věcí - třeba helikoptéry, chůze po scho-
dech, vrzání dveří, a především vytváří scé-
nickou muziku, která divadelní inscenace 
doprovází.

kdo	je...
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1. Která celebrita nejvíc odpovídá vašemu stylu?
a) Fotbalová hvězda a módní nadšenec David 
Beckham.
b) Mužný typ Ben Affleck.
c) Drsňák Johnny Depp.

2. Jak si představujete ideální páteční večer?
a) Popíjet jahodové koktejly v baru.
b) Hrát počítačové hry s partou kamarádů.
c) Sedět v parku s kamarády a…

3. Jak si stříháte vlasy?
a) U stejného holiče, ke kterému chodím už pat-
náct let, tj. od narození.
b) Stříhání vlasů? Co to je?
c) Nechám si dělat vlasy jedině v drahém salonu.

4. Jaké nosíte oblečení?
a) Jenom značky nejlepších designérů.
b) Cokoliv, co je vyprané a cítím se v tom dobře.
c) To, co odpovídá situaci, ale nemusí to nutně 
být známá značka.

5. Pravda, nebo lež? Používám kosmetické 
přípravky své přítelkyně/mamky/sestry.
a) Pravda.
b) Lež.

6. Byl jste někdy na manikúře?
a) Samozřejmě, chodím nejméně jednou týdně.
b) Jednou jsem tam zašel, ale nikomu to neříkejte.
c) Děláte si legraci? Tam chodí jen ženské.

7. Nakupování je:
a) to, co vyhledávám.
b) něco, co dělám jen o víkendech.
c) něco, čeho se nejvíc obávám.

8. Jak dlouho vám trvá se ráno připravit?
a) Nejméně hodinu. Ale to nepočítám sprchu.
b) Minutku. Jen se vybatolím z postele a jsem ho-
tov.
c) 10 až 20 minut.

Zdroj: http://revue.idnes.cz, foto: vlasy-in.cz

VYHODNOCENÍ 
1. a-3, b-2, c-1   5. a-3, b-1
2. a-3, b-1, c-2   6. a-3, b-2, c-1
3. a-2, b-1, c-3  7. a-3, b-2, c-1 
4. a-3, b-1, c-2  8. a-3, b-1, c-2 

8-12 bodů
Jste typ, kterého módní oblečení nebo drahá ko-
smetická péče vůbec nezajímá.
Možná, že se bojíte nakupovat módní oblečení a 
myslíte si, že to není dost mužné.

13-18 bodů
I když máte nějaký smysl pro módu, tak to nikdy 
moc nepřeháníte. Je pro vás sice důležité o sebe 
pečovat, ale není to vaše priorita.

19-24 bodů
Asi jste šampónek. 

...tentokrát pro kluky
tipy	a	triky
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beseda

Denča
 foto: Oldřich Sedláček, kosmas.cz

Petra Dvořáková
Tak se jmenuje kniha o anorexii, kterou nap-
sala podle svých zkušeností, jak se cítila, spi-
sovatelka Petra Dvořáková, která k nám přišla 
se zajímavou besedou o poruchách příjmu 
potravin.
Petra Dvořáková měla mentální anorexii, 
vážila nejméně 36 kg, nejvíc 65 kg, dvakrát 

málem umřela, léčila se 10 let. Nemoc měla 
od svých 13 let. Dodnes si musí hlídat jídelní 
režim – jinak by mohla znovu propadnout an-
orexii. Prý měla tyto problémy kvůli mamince 
a jejich problematickému vztahu. Uzdravila se 
díky přátelům a díky tomu, že dospěla a vy-
rovnala se s tím, že už není malou maminčinou 
holčičkou.
Před publikem stála nakreslená postava dívky. 
Měli jsme říct, jestli je její postava hubená, 
tlustá, nebo akorát. Většině z nás se zdála 
akorát až hubená. Příběh ale pokračoval. 
Holka prý si připadá moc tlustá. Co asi pije ta 
„boubelka“? Co jí? Je to hodně, nebo málo? 
Co by měla omezit, když chce zhubnout? 
KOBLIHY:D Ty jsme slupli za ni.
Dívka zhubla. Ale to jí nestačí, a tak u ní začíná 
mentální anorexie tím, že přestane jíst další 
(zdravé) věci, hodně pije kafe. A zase hubne 
- na 36 kg. Jaké to má následky? Vyrážka, 
vrásky, lámavé vlasy bez lesku, dech pách-
noucí po acetonu…

Proč je více anorektiček holek? Ideálem 
kluků bývá většinou mít svaly, ideálem holek 
bývá štíhlost. Potom jsme zkoušeli, jak se 
vidíme. Zavřeli jsme oči a rukama jsme měli 
ukázat, jak si myslíme, že máme široké steh-
no. Tuto míru jsme si přiložili k noze, a tak 
jsme ověřili, jestli se vidíme správně, nebo 
se vnímáme silnější či hubenější, než jsme.
Anorektička má chuť jíst. Jiné dívky můžou 
trpět bulimií, tedy zvracením. Tím si ale 
ničí orgány a zuby (zkažené  žaludeční šťávy 
narušují sklovinu). Jak můžete poznat, že 
někdo možná má bulimii? Má najednou 
zkažené  zuby, nebo po obědě mizí rychle 
od stolu pryč. Bulimičkám jdou cítit z pusy 
zvratky.
Záchvatovité přejídání je poslední poruchou 
příjmu potravy, o které jsme se od Petry 
Dvořákové dozvěděli. Máte představu, co 
všechno lze sníst za 10 min? Asi ani ne. 
Lidé s touhle poruchou se nají se a pak to  
třeba i vyzvrací, nebo taky ne. Problém je, 
že za jídlo s tímto přístupem utratí strašně 
moc peněz. Stává se, že když nemá na jídlo 
peníze, krade. 
Body mass index, tedy váhový index, jsme 
si spočítali podle vzorečku na tabuli. Co to 
je? Měřítko pro posouzení tělesné hmot-
nosti. Hodnoty pod 19 jsou příliš nízké, 
hodnoty nad 25 jsou příliš vysoké (www.
wellion.cz). Chcete-li zjistit, jak na tom jste 
se svým váhovým indexem, navštivte jak-
oukoli z mnoha stránek, kde si ho online 
vypočítáte (např. www.bezhladoveni.cz). 
Berte výsledek s rezervou, většinou se uvádí, 
že u dětí a mládeže do 18 let je zbytečné ho 
počítat.
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tipy	a	triky

NEHTY
V módě jsou teď čtyři nehty celé  jednobarevně a pátý nehet jinak třeba se vzorem nebo jinou 
barvou. A taky nehty, které jsou každý jinak barevný.
Pěkné jsou i tečkované nehty.

•Nejdříve nalakujeme libovolnou barvou.
•Necháme zaschnout.
•Až jsou nehty zaschnuté potečkujeme jinou barvou.
•Opět necháme zaschnout a hotovo! 

GaHa
 foto:  jenzeny.cz, prozeny.blesk.cz

fashion-beauty-styl.blog.cz 

komiks
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Za temné noci, chladné jako led, se těhotná Litea odpojila od stáda, aby dala život hříběti. 
Narodil se jí syn, zlatý jako hvězda. Když se malý hřebeček postavil, měla Litea jasno, poj-
menuje ho Aphgard po hvězdě, jež hlídala Liteino stádo. Litea Aphgarda učila, jak přežít v buši. 
Ukázala mu přátele i nepřátele, největší z nich byl člověk.

Věděla, že jakmile člověk Aphgarda uvidí, bude se snažit, dokud ho nechytí, bude ho chytat pro 
jeho krásu a zdatnost, chytrost a výdrž. Litea Aphgarda sotva stačila varovat, člověk vystřelil a 
Litea odešla do nebe, aby se stala další hvězdou na plném nebi. Člověk vytáhl laso a hodil ho 
po Aphgardovi, neminul. Aphgard bojoval a přetahoval se, člověk ho však táhl dál. Překousal 
laso, aby se osvobodil, povedlo se... Utíkal, co mu síly stačily.

Zbavil se zbytků lasa a přemýšlel, co dál. Tu noc, kdy do nebe odešla Litea, našel Aphgard na 
nebi souhvězdí koně. Věděl, že je to jeho moudrá a silná matka. Z Aphgarda vyrostl silný a 
zdatný hřebec, jenž by porazil i strom. Chtěl pomstít svou matku, našel proto  sídlo člověka. 
Ten nebyl rychlý ani moudrý jako kůň, proto Aphgard vypustil jeho koně, aby ho oslabil.

Člověk přišel přímo k Aphgardovi s jistotou, že ho chytí. Navzájem si hleděli do očí, oba věřili, 
že dosáhnou svého. Vyhrát mohl však jen jeden. Aphgard měl však navrch, pěkně člověka 
prohnal. Vyděšený člověk vylezl na strom a čekal, zdali Aphgard zuřivý jako býk odejde. Ten ale 
zůstal.
Aphgard neodešel, zůstal a své stádo ubytoval pod oním stromem.

Nakreslila a  napsala:  Kája

komiks
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Valentýnské vychytávky

Zdroj: http://thebeautydepartment.com/

tipy	a	triky

komiks
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Vánoční laťka
Z mladších žáků se umístili:     Z mladších žákyň:
Na 3. místě Matouš Neubauer ze 7. A.   Na 3. místě Romana Bačová ze 7. B.
Na 2. místě David Taflíř ze 7. B.   Na 2. místě Anna Vacková ze 7. B. 
Na 1. místě Radek Jenerál ze 7. A.   Na 1. místě Eva Horáková ze 7. A.

Ze starších žáků se umístili:     Ze starších žákyň:
Na 3. místě Jiří Marek z 9. B.    Na 3. místě Soňa Doležalová z 9. A.
Na 2. místě Jiří Tomeš z 9. A.    Na 2. místě Dana Hvězdová z 9. B.
Na 1. místě Filip Hvězda z 8. B.   Na 1. místě Kateřina Benháková z 9. A.

Pódiové skladby
Na 3. místě skončily Brazil Ladies  (Kateřina Benháková, Klára Průšová).
Na 2. místě skončili Fantastik Boys (Petr Nevěčný, Matěj Bala, Matěj Fukal, Petr Růžička, Leoš Svoboda, Lukáš 
Cibula, Matyáš Mitíska, Leoš Nevoral).
A pomyslnou zlatou medaili si odnesla 80. léta (Nela Machátová, Magda Rybnikářová, Eliška Břinková, Jakub 
Spousta, Ondřej Kemsa, Veronika Stehlíková, Aneta Benáčková, Lucie Svobodová, Kamila Svobodová, Natálie 
Fliegerová).

Na vítěze pódiovek se podívejte na youtube - pódiovky 2013 (od verunak35).
překvapením bylo vystoupení loňských deváťáků, kteří přišli zatančit mimo soutěž 
jako 10. B - překvapení pódiovek 2013 (od zshavlickova).
           Kája

foto: zshavl.cz

sport
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V  jedné kouzelné zemi jménem Ma-
gia Dragon se uhnízdili dva malí draci. 
Jeden se jmenoval Noar a druhý Ruby. 
Noar byl malý a mrštný, byl také hodný a 
přítulný, ale když chtěl, uměl být strašně 
zlý. Měl dvě křídla, ostny po celém těle, 
jeho kůže byla modrá se žlutými fleky. 

Ruby byl od 
pohledu zlý, 
byl skoro 

píšeme	do	šuplíku

Drak Noar a Ruby

stejný jako 
Noar, lišil se 
jen v tom, 

že byl červený a měl bílé fleky.
 Uhnízdili se v horách. Začali se 
o sebe starat, rozdělali si oheň, udělali si 
hnízdo v jeskyni a sehnali si jídlo, které 
upekli na ohni. Když se najedli, šli spát. 
Oba ale nemohli usnout. Převalovali 
se ze strany na stranu. Až se nakonec 
šli projít kolem jeskyně. Našli mnoho 
pozůstatků po dřívějších obyvatelích. 
Nasbírali nějaké věci, jako například 
zbraně, přikrývky a ještě krvavé kosti. 
Oba ale už byli unaveni, tak se odebrali 
zpátky do jeskyně. Usnuli do pěti minut. 

 Ráno se probudili, už když vy-
cházelo slunce. Když rozdělávali 
oheň, vzpomněli si, že se blíží Vánoce. 
Navzájem si to však neřekli, najedli se a 

šli hledat dárky tomu druhému. Ruby 
se vydal na sever a Noar na jih. Ruby 
šel sněhem, protože na severu byl sníh, 
Noar šel v rozkvetlé trávě a potil se, na 
jihu totiž bylo velké teplo. 
 První se vrátil Noar s rubíny, které 
našel v jeskyni. Po hodině se vrátil Ruby 
s nugáty, které našel na nugátovníku. 
Za pět dní nastal den Vánoc. Oba dva 
draci se vydali najít stromek na ozdo-

bení. Vydali se na východ do lesů. Vrátili 
se s nepořízenou, žádný strom nenašli, 
a tak byli oba smutní. Nevšimli si totiž, 
že za příbytkem mají hezký strom. 

 První si ho všiml Noar, řekl to Ru-
bymu a ten souhlasil, že ho uříznou a oz-
dobí. Ruby ale namítl, že ho nemají čím 
uříznout, Noar vymyslel, že svými ost-
ny. Tak to udělali. Večer strom ozdobili 
tím, co našli kolem. Oba byli spokojeni 
a šli si lehnout. V noci se vzbudil Noar 
a šel dát dárek Rubymu pod stromeček, 
to samé udělal po chvíli Ruby. Ráno se 
probudili a oba byli překvapeni, že jsou 
pod stromkem dva dárky. Šli si je roz-
balit. Poděkovali si, protože se oběma 
dárky líbily. 

Pokračování příště… 

Obrázek vlevo: www.bestcoloringpagesforkids.com

GaHa, Krulka
Nakreslila:  Kája
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