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                          1 . A 

          Představujeme vám nové žáčky 
naší školy.  

Je jich v první třídě zatím pět, ale 
jistě jim už brzy přibudou noví 
spolužáci a kamarádi.  

Přejeme jim, aby se jim u nás líbilo! 

       

        ...Je to pravda odvěká, že šaty dělaj člověka,             

             kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká.  

            Dokavad jsme nahatý, od hlavy až do paty,  

            Nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý... 

Víte, kdo zpíval slova 

této písně?    (V+W) 



Vodáci znovu na Ohři – 

žáci a učitelé na vodě v čele s p.uč.Tykalovou 

    Předprázdninový vodácký 

kurz se nám líbil natolik, že 

jsme akci zopakovali. Opět 

jsme přicestovali do Karlových 

Varů, kde jsme si půjčili lodě, 

vesty a už bez nácviku jsme 

vyrazili na cestu. Doprovodné 

auto nám vezlo všechny věci. 

Některé dvojice byly už velmi 

sehrané, např. Filip s Lenkou, 

zejména však Patricie jako 

zadák a Karolína na háčku. 

Poprvé byly holky stále ve 

vodě, ale podruhé již jenom na 

vodě. Cestou na Hubertus 

jsme potkali kamarády vodáky na raftu. Plavba probíhala za krásného počasí a v poklidu. Do cíle jsme 

dorazili podstatně rychleji než při předchozí jízdě. Na Hubertusu se vytvořila akční dvojice Filip a Víťa. 

Několikrát sjížděli peřeje. Na třetí pokus sjeli peřej celou. Po plavbě jsme stihli i oběd v krásném 

prostředí venkovní restaurace na Hubertusu. Závěrečná cesta vlakem proběhla ve velmi dobré 

náladě.  

 

Mé prázdniny u babičky 

     Jako každý rok tak i letos jsem byla týden u babičky, která bydlí v Mělníce. Ona chová drůbež a 

to hrabavou a vodní (slepice a kachny). Dále králíky, dvě kočky a fenu Německého boxera. Fena se 

jmenuje Brixa. 

     Každé ráno mě Brixa chodila budit. Vždy přiběhla do mého pokoje a skočila přímo na mě na 

postel.     Po snídani jsem šla s babičkou na zahradu. Musely jsme jít nakrmit havěť. Nejprve 

kachničky a králíky na zahradě. Poté jsem šly za vrata kde je zbytek slepic a kachen. Sedla jsem si 

s babičkou a pozorovala  kachny  jak se čachtají. Ony jsou tak oprsklé jak nádražní vrabci. Nechaly 

se pohladit a po chvičce odešly.     

      Ráda jsem chodila k zámku a na soutok Vltavy s Labem. Cestou jsem se zastavila v obchodě, 

kde jsem koupila dva rohlíky pro čubu. Protože by mě jinak nepustila domů .  

Po večeři jsme si s  babičkou povídaly . Když nic nedávali  v televizi mastily jsme s babičkou karty . 

                                                                                                                 Tereza Vadlejchová – 9. A 



Piercing? Pozor na infekci!!! 
 

Piercing (od slova pierce-propíchnout) si nechávali dělat už indiáni k rituálním účelům. 
Mnoho dívek a mužů touží po piercingu. Předtím, než si necháte své pupky, obočí či 
nosy protnout náušnicí, seznamte se s riziky těchto akcí.  

Rizikem je možnost získání infekce nebo nákaza virem  

žloutenky typu B a C, nebo dokonce nákaza virem HIV.  

 Piercing klade zvýšené nároky na osobní hygienu, neboť  

na povrch náušnic se ukládá kožní maz.  

 Další rizika: Při rentgenování může dojít ke zkreslení snímku piercingem,při 
narkóze by zase mohl při intubaci překážet piercing v jazyku. 

 

Džíny 

Vznikly v polovině 19. století jako montérky pro zlatokopy na západě USA 

 Zlatokopové si stěžovali na nepříliš pevné kalhoty, jejichž 

kapsy se vytrhávaly.Krejčí Jacob Davis měl zajímavý 

nápad. Zpevnil kapsy nýty, které se do té doby používaly k 

připevnění řemenu na koňské houně. Původní materiál, 

hnědé stanové plátno, ale brzy nevyhovoval. Tak se začalo 

barvit na modro. Brzy se kalhoty staly žádaným hitem. Již 

v polovině sedmdesátých let měly džíny stejnou podobu 

jako dnes. Byla na ně i záruka: "Každé kalhoty, které nevydrží běžnou námahu, 

budou vyplaceny."  

 

 

 

 

 



 

VTIP  -  WITZ  -  VTIP  -  WITZ  -  VTIP 

"Was ist wichtiger für uns, die Sonne oder der Mond?" Fragt die Lehrerin 

im Unterricht. 
"Natürlich der Mond", antwortet Tine, "denn der leuchtet in der Nacht, 

wenn es dunkel ist, am Tag ist es sowieso hell." 

 

HERE 

ARE YOU 


