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Ahoj drahouškové,
jsme tu opět a doufám, že vás i v tomto čísle potěšíme alespoň
jedním článkem, který si s chutí přečtete. Holky snad už
nebolí zadek po Velikonocích a kluci si začínají připravovat
své stroje - jízdní kola - na jarní sezónu. Pěkné jaro. ☺

Eva Samková
= česká snowboardistka a olympijská vítězka na zimních olympijských
hrách 2014 v Soči.
V letech 2010, 2011, 2012 se stala juniorskou mistryní světa.
Osobní život Evy:
• Narodila se 28. dubna 1993 ve Vrchlabí.
• S lyžováním začala ve dvou letech a ve svých sedmi letech přešla
na snowboard. Mezi její záliby patří jízda na koni.
• Jejími osobními trenéry jsou Marek Jelínek a Jakub Flejšar.
Kariéra:

Poprvé triumfovala v roce 2010 na Novém Zélandu, kde
dokázala v 16 letech porazit soupeřky o 3 roky starší.
V prosinci 2011 na trati v americkém Tulluride si přetrhla
přední křížový vaz v levém koleni. Na zranění byla schopna po
čase nalézt i pozitiva.

Gabriela Soukalová
Gabriela je česká reprezentantka v biatlonu. Letos, tedy v roce 2014,
se zúčastnila Olympijských her v Soči. Vyhrála 2 stříbrné medaile. Je to
bronzová medailistka v mistrovství světa ve smíšené štafetě. Gabriela
pochází ze sportovní rodiny. Její matka je bývalá reprezentantka v běhu na
lyžích. Její otec je bývalý skokan na lyžích. Gabriela už dříve lyžovala, ale
v 9. třídě se dala na biatlon. Vystudovala vyšší umělecko-průmyslovou
školu, kde se stala „návrhářkou mincí a medailí“ v Jablonci nad Nisou.
Věnovala se také hře na klavír a zpívání. Gabriela má za trenérku svoji
mamku, tedy Gabrielu Soukalovou. A za trenéra svého taťku Karla
Soukala. V roce 2008-2009 vyhrála juniorské Mistrovství světa v Kanadě.
V roce 2012-2013 přešla do skupiny Jindřicha Šikoly.
Gabriela Soukalová měla odjet do Slovinska na závody biatlonu. Ale
onemocněla a musela dobírat antibiotika. Závodů se bohužel nemohla
zúčastnit.

Rozhovor s Gabrielou:
Redaktor: „Proč jste se zpozdila ve svém závodě ve sprintu v Soči?“
Gabriela: „Bude to asi upravováním kalhotek“
Redaktor: „To vám v průběhu závodu dělaly problém vaše kalhotky?“
Gabriela: „Dělám si srandu, měli jsme bílé kombinézy, tak jsme si museli
pořídit něco, co nebude moc vidět. A nechtěla jsem, aby to „průhledný“
bylo vidět, tak jsem si to musela narovnávat.
Denča ☺

Historie olympijských her
Olympijské hry
 Hromadná sportovní soutěž
 Účastní se sportovci z celého světa
 Koná se1x za 4 roky
Olympijský oheň
 Pochází ze starověkého Řecka
 Základní symbol OH
 Několik týdnů před zahájení OH se zapálí oheň v Olympii v Řecku
za pomocí slunečních paprsků
 Zapalují ho významné osobnosti
 Poprvé ho zapálili na Olympiádě v Berlíně roku 1936
Letní olympijské hry (LOH)
 Od roku 1896
Zimní olympijské hry (ZOH)
 Od roku 1924
 Hostitelským státem byly : Itálie, Francie, Rakousko, Švýcarsko,
Norsko, Kanada, USA, Japonsko, Rusko a Jugoslávie

Para(o)lympijské hry
 sportovní událost pro sportovce se zdravotním postižením,
 účastní se sportovci s oslepnutím, amputacemi a mentální retardací
 konají se 1x za 4 roky po olympijských hrách
 řídí je Mezinárodní paralympijský výbor
 první letní paralympijské hry byly roku 1960 v Itálii a první letní
paralypijské hry 1976 ve Švédsku
 letní sporty:
boccia-rekreační sport, nezáleží na pohlaví, poprvé zařazena roku 1984
goalball- míčový sport pro slabozraké a nevidomé hráče, 1976 zařazen

 zimní sporty:
curling-snaží se hráči dotlačit kameny do vyznačeného prostoru, poprvé
v roce 1924nejúspěšnější je žena Ragnhild Myklebustová z Norska
získala 22 medailí, z toho 17 zlatých

Jaromír Jágr
Jaromír Jágr je český hokejista. U nás hraje za klub Rytíři Kladno, který
také vlastní. V NHL hraje tuto sezónu za klub New Jersey Devils. Vždy
hraje s číslem 68. Jágr je jeden z nejlepších hráčů NHL. V historické
tabulce NHL je na 7. místě mezi aktivními hokejisty. Hokej reprezentačně
začal hrát v roce 1989. Jako junior získal stříbro na Mistrovství Evropy. Za
samostatnou českou reprezentaci hrál na Mistroství světa v Itálii v roce
1994. Největší úspěch jeho kariéry byl na Mistrovství světa v Naganu
v roce 1998, kde poprvé v historii slavila Česká republika zlatou medaili.
Dne 28 října 2010 převzal od prezidenta medaili Za zásluhy o stát
v oblasti sportu. Stal se čtvrtým hokejistou, kterému se dostalo této pocty.
V roce 2014 v březnu dal svůj 1000 gól.

Jaroslav Soukup
Jaroslav Soukup se narodil 12.
července 1982 v Jičíně. Je českým
biatlonistou a zároveň dvojnásobným
medailistou ZOH v Sochi 2014. Pro
český tým vybojoval dvě medaile jednu bronzovou za sprint a druhou
stříbrnou za smíšenou štafetu. Od roku
2004 závodí ve světovém poháru. Roku
2012 se v Ruhpoldingu v Německu a
2013 v Novém Městě na Moravě
zúčastnil mistrovství světa a získal dvě
bronzové medaile. Zúčastnil se také
Mistrovství Evropy v biatlonu 2006
v Langdorfu, kde získal zlato ve sprintu a o rok později se opět zúčastnil
Mistrovství Evropy v biatlonu v Bansku, kde získal stříbro. Vystudoval
Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity, kde následně po studiu
dostal titul Mgr.
Vlaasta

Krasobruslař Tomáš Verner
- narozen 3. června 1986 v Písku ( 27 let )
- vystudoval Gymnázium Přípotoční v Praze a poté pokračoval na
pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu na UK
- studium ukončil v roce 2010 titulem bakalář
- nyní už bývalý český krasobruslař ( na letošních zimních
olympijských hrách obsadil 11. místo a skončil s kariérou )
- krasobruslí už od pěti let
- má staršího bratra Miroslava a mladší sestru Kateřinu
- bývalá přítelkyně: zpěvačka Lucie Vondráčková
- současná přítelkyně: francouzská krasobruslařka Nathalie Pelachat
- medaile:
- zlato: 2008 ( Záhřeb )
- stříbro: 2007 ( Varšava )
- bronz: 2011 ( Bern )
Krátký rozhovor:
Kdo se podílí na sestavování programu vašeho vystoupení? Jak si tyto
lidi vybíráte?
„Nejdříve se vybírá hudba – od hudby se totiž celé vystoupení odvíjí.
Znám několik výborných choreografů, myslím, že je bez váhání mohu
zařadit mezi nejlepší na světě. S každým z nich už jsem měl tu čest
spolupracovat, a tak jednoduše tuším, jaký choreograf by byl pro danou
hudbu a pro mě samotného tou nejlepší variantou.
Při vašich vystoupeních se v hledišti ozývají často nadšené hlasy
fanoušků. Jaký dárek od příznivců vás nejvíce potěšil?
„Nejsou to ani tak dárky, z čeho mám velkou radost. Na prvním místě je to
vždy potlesk, který mě hřeje u srdce, a hned na místě druhém jsou to
dopisy od fanoušků, které jsou připnuty ke květině či plyšové hračce. Z
těchto dopisů čerpám sílu a inspiraci do dalších tréninků. Nikdy nevíte, co
se v obálce skrývá… Je to skoro jako bonboniéra, nikdy nevím, co
ochutnám. Jednou jsem se nad takovým dopisem dokonce rozbrečel, plakal
jsem jako želva…“
Zajímavosti: Tomáš Verner se po poslední jízdě v Soči poprvé posadil na
koně, byl to pro něho zážitek. O Vánocích: miluji cukroví, rozesmál se.
Haase

Martina Sáblíková
Narozena: 27. 5. 1987
Sport: rychlobruslení
Tým:Nowis Team
Trenér: Petr Novák
Disciplíny: 1500 m, 3000 m, 5000 m
Martina je nejúspěšnější českou rychlobruslařkou, mistryní světa i
Evropy. Pochází ze Žďáru nad Sázavou, kde vyrůstala a začínala. Pod
vedením trenéra Petra Nováka přivedla Martina Sáblíková české
rychlobruslení k nejlepším výsledkům v historii. Společně s Karolínou
Erbanovou a Andreou Jirků jezdí v národním týmu družstva. Martina
Sáblíková
byla
už
členkou
českého
olympijského týmu ve Vancouveru 2010.

Michal Březina
V olympiádě skončil jako desátý a hned za
ním Tomáš Verner. Na prvním místě se bohužel
umístil Juzuru Hanju z Japonska. Na druhém
místě se umístil Patrick Chan z Kanady a třetí
byl Denis Ten z Kazachstánu. No nic, no chyba
se občas stane, ale dost bylo olympiády, tak tedy
něco málo o něm. Narodil se v České republice
v Brně roku 1990 - přesněji 30.3. 1990. Má sestru Elišku Březinovou,
která také reprezentuje Českou republiku v krasobruslení. Začal bruslit
okolo 7 let. Jeho trenéry jsou Viktor Petrenko, Karol Divín, Rudolf Březina
a choreografem je Pasquale Camerlengo. Michal měří 172 cm a je mu 24
let. V Záhřebu byl v polovině soutěže i před fenomenálním Jevgenijem
Pljuščenkem. Nakonec skončil na 4. místě.
2. místa na Mistrovství světa juniorů a 10. místa na ME v Helsinkách.
„Kdo vás inspiroval, abyste začal bruslit?“
M. : „Otec.“
„Máte raději povinnou jízdu, nebo volnou?“
M. : „Obě, protože musím obě zvládat perfektně. Takže tam není moc
rozdíl.“

Olympijské vtipy
Interview z olympijské vesničky
Reportér se ptá sportovců z vesničky: „Tak co plánujete, až skončí
olympiáda?“
„Ale, vyjedeme si s kamarády na hory a trochu si zasportujeme.“
Tréma
„Před zítřejším závodem jsem spíš trémovaná než trénovaná,“ svěřila se
olympionička.
Oheň
Chlápek u cesty zastaví běžce s olympijským ohněm a ptá se ho: „Prosím
tě, nemáš oheň?“
Krasobruslař
„Jaké to je, být jediným krasobruslařem ve výpravě?“¨
„Popravdě - je to velice nepříjemné, nikdo z chlapů se mnou nechce být na
pokoji… „
Hrajte
Po hokejovém zápase jde trenér do kabiny a spustí na hráče: „Říkal jsem,
ať hrajete jako nikdy předtím, a ne jako byste nikdy předtím nehráli.“

Olympijský park v Letné
Byl to sportovní areál vybudovaný Českým olympijským výborem
na Letné v Praze. Jeho provoz byl slavnostně zahájen den před zahájením
olympijských her - 6. února 2014 - a ukončen stejně jako OH - 23. února.
Pro zájemce byla možnost vyzkoušet si většinu olympijských sportů a
sledovat OH z velkoplošné obrazovky. Slavnostního otevření se zúčastnil i
olympijský vítěz Dominik Hašek, Aleš Valenta a Kateřina Neumannová.
Součástí večera byl ohňostroj a koncert skupiny Portless. První den přišlo
9 000 lidí.

Sportovní aktivity
Ledový ráj o rozloze 6 500 metrů² - sportoviště pro bruslení a pro
krasobruslení, běžkařský okruh s laserovou biatlonovou střelnicí,
curlingová plocha, dvě hokejová hřiště, snowpark na snowboarding a
zasněžený kopec pro děti na bobování.

Ondřej Moravec
Ondřej Moravec se narodil 4. června 1874 v Ústí nad Orlicí. Je to
český reprezentant v biatlonu, pravidelný účastník světového poháru,
mistrovství světa a olympijských her. Díky zimním olympijským hrám
v Soči, kde letos získal celkem tři medaile, se stal známou tváří, o které se
píše v nejedněch novinách. Ondra získal za svou kariéru zatím čtyři
medaile: při ZOH v Soči dvě stříbra (ve stíhacím závodě a ve smíšené
štafetě), jeden bronz (v závodě s hromadným startem) a bronz na
Mistroství světa v biatlonu ve smíšené štafetě. Jeho trenérem byl několik
let Vlastimil Vávra,v současnosti ho vede reprezentační trenér Ondřej
Rybář. Ondrovou každodenní motivací jsou jeho získané medaile a
zároveň i medaile, které na něho ještě čekají.
„Když nemůžeš, tak přidej.“ - Ondřej Moravec

Šárka Pančochová
Narodila se 1. listopadu 1990 v Uherském
Hradišti. Od roku 2007 závodí ve Světovém poháru.
O rok později se stala juniorskou mistryní světa
v disciplíně „Big Air“. Další rok začala bodovat na
U-Rampě. A v této disciplíně se poprvé zúčastnila
na Olympijských hrách a to ve Vancouveru. V roce
2011 vybojovala první velkou medaili ve
„Slopestylu“, skončila na druhém místě. Na ZOH v
Soči 2014 obsadila páté místo.

Co bych na sobě změnila
Začnu se vzhledem. Určitě bych si přebarvila vlasy na platinovou
blond, pak bych si změnila oči na modro. Dále bych vymazala všechny
pihy - kromě těch, co mám na nose. Také bych se nejraději trochu zvětšila
ne do šířky, ale do výšky. Potom bych si zvětšila poprsí. Také trochu u
těch boků bych se určitě zvětšila. Přála bych si mít štíhlou linii. Jinak bych
chtěla být hezká, pohledná slečna.
A teď změna mého chování. No určitě bych chtěla být chytřejší, ne že bych
byla blbá, ale trochu mi to občas někde vázne. Potom bych asi chtěla být
alespoň trošku chladná, abych nemusela vnímat některé věci, pocity,
hlavně smutek, trápení a také ty výstřední a sprosté nadávky. Naopak,
v čem si myslím, že jsem jedinečná, je, že umím celkem dobře zpívat a
hrát v dramatickém kroužku. Je hodně těch, kteří ze sebe dělají někoho,
čím nejsou, k těm ale já rozhodně nepatřím, protože já jsem sama sebou a
nic neskrývám a vám radím to samé a zkuste si víc užívat život a prožívat
každý den s radostí a optimismem. A prosím vás, všímejte si trochu okolí a
třeba najdete toho pravého kamaráda, přítele, přítelkyni, třeba právě teď na
vás někdo myslí a vy to nevíte, dejte mu šanci se vyjádřit.
Lia

Alliance Francaise de Pardubice
Už druhým rokem se učím cizí jazyk. Hodně jsem si ho oblíbila. Možná
někteří poznáte podle nadpisu, o jaký jazyk jde. Úplně jsem se do něj
zbláznila. S ikonou země, ve které se tímto jazykem mluví, mám mnoho
společného – znaky
této ikony → jedná se
o technický div světa,
který mám vyobrazený
na
povlečení,
na
závěsech…
Zkrátka
všude :D Paní učitelka
Havelková nás pozvala
na jeden suprový
večírek
do
Francouzské aliance,
která
sídlí
v Pardubicích. Téma

večírku bylo „ Cesta do Tuniska.“ Celý svět totiž oslavuje v březnu
Francofonii. Do Pardubic nás přijel navštívit francouzsko tuniský
spisovatel a cestovatel Yamen Manaie. Nedávno vydal svoji knížku La
Marche de l’incertitude (Pochod nejistoty). Na jeho počest Francouzská
aliance pořádala 17.března večírek. Odhalili jsme tuniskou kulturu. Na
programu večera bylo představení této země, jejích tradic a historie,
soutěžní kvíz a ochutnávka tuniských specialitek. Večírek jsem si moc
užila, bylo to pro mě něco nového a děkuji paní učitelce za pozvání.
Malá poznámečka: Yaman Manaie je krásný muž, moc se mi líbil… ☺
Verísek

Barvomluva
Nevíš, co znamená tvoje oblíbená barva? Hned se to dozvíš.
– nevinnost a čistota srdce, upřímnost
Barvy: bílá
černá
– smutek moudrost a důvěra
červená – stydlivost, láska, horoucnost, vášeň, síla, sláva
fialová – věrnost, vážnost, rozvážnost
modrá – krása a vytrvalost, věrnost a nešťastná láska
růžová – mladost, láska, romantika, zdraví
zelená – naděje, žádost, štědrost, nový život, plodnost
žlutá
– prospěch v lásce, ale i žárlivost a nenávist
oranžová – teplo, bohatství hojnost
Domča

Jak jsem se zamilovala do čtyřnohého kamaráda
Jednoho dne jsme s mamkou jeli do Slatiňan krmit koně. Ze začátku
jsem se jich moc bála, protože jsem si myslela, že mě kousnou. Po chvilce
jsem se ale otrkala a už jsem se jich vůbec nebála. Když bylo na čase jet
domů, vůbec se mi nechtělo, ale po chvilce se mamce podařilo mě posadit
do auta a jeli jsme domů. Pokaždé jsem koňmi byla fascinovaná. Snažila
jsem se mamku přemluvit, abych někdy mohla na nějakém koni jezdit.
Mamka souhlasila a hledala nejbližší stáje v našem okolí. Do stájí
v Markovicích jsem začala pravidelně dojíždět a bylo to úžasné. Jednoho

dne jsme byli na jízdárně a kůň, na kterém jsem seděla (jménem Filip), se
náhle splašil a já jsem se neudržela a spadla jsem. Bála jsem se, že mě
znovu shodí, ale překonala jsem ten strach a znovu jsem jela. Od té doby
jezdím už skoro 5 let ve stáji v Markovicích na milované kobylce jménem
Jenny. I když jsem už mnohokrát spadla, tak jsem to nikdy nevzdala a
nikdy nevzdám, protože láska ke koním je silnější než strach.
6 věcí, které na koních mám nejraději
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jsou velmi půvabní
jsou opravdu moc přátelští
jsou tolerantní a trpěliví
chovají se k nám tak, jak se my chováme k nim
dávají nám pohled na svět, který je k nezaplacení
jedním slovem jsou prostě DOKONALÍ

Jídlo z televizní obrazovky
Jak začít. No, myslím, že název vám asi nic neřekne, takže se posunu
rovnou k hlavnímu tématu tohoto článku. A tím je jídlo. Ovšem jídlo
v televizi. Já se totiž poslední dobou dost často dívám na různé seriály
nebo filmy a pokaždé, když se ve filmu či seriálu objeví jídlo, dostanu na
něj chuť. No on to vlastně ani nemusí být film, mně stačí i knížka.
Například včera, četla jsem si dost zajímavou knížku, bylo asi půl osmé
večer, najednou se v knížce jen lehce zmínili o špagetách a já na ně dostala
hroznou chuť. Špagety jsme samozřejmě neměli a už bylo dost pozdě na
to, abych si je vařila, a já proto musela onu knížku dočíst bez špaget.
Vážně by mě zajímalo, čím se to děje, protože poslední dobou se mi to
stává fakt často a už mě to vážně štve. Slintám jako pes. Ve filmech,
seriálech nebo té knížce se většinou objeví něco, co samozřejmě nemáme
doma a já mám na to pak chuť celý zbytek dne, někdy i celý druhý den.

VYBARVI SI JARNÍ OBRÁZEK A DOKRESLI SI HO ☺

Kéž bych už byl plnoletý
Jo na plnoletosti asi něco bude, ale říkám si, že stejně bylo lepší,
když jsem byl ještě malý, chodil jsem do školky a „lítal“ po sídlišti, užíval
si života a neměl přehled o čase. Teď, když už je mi patnáct let, je vše
naopak.
Nevím, jestli chci patřit do světa dospělých a být jejich součástí.
Celý svět je tak uspěchaný, dříve jsem měl na vše dost času, ale ty časy
jsou už dávno pryč. Sice alkohol nepiji a řídit auto možná ani nebudu. Proč
bych ho neměl řídit? A od osmnácti let budu moci řídit auto, alkohol pít
legálně… Nemusím přece udělat řidičský průkaz a ještě je také možné, že
mi rodiče ani to auto nepůjčí. A když bych už měl řídit auto či jiný

dopravní prostředek, tak nevím, jestli by mě to alespoň těšilo. Některé
děti si myslí, že v plnoletosti mohou vše, ale rád bych je vyvedl z omylu,
protože do patnácti let za vás ještě zodpovídají vaši rodiče, od patnácti
částečně vy sami, ale od osmnácti let za sebe zodpovídáte sami zcela.
Z toho plyne, že si máte užívat života do té doby, dokud to ještě jde.

Kurt Cobain 1967 - ∞
Kurtovi rodiče se rozvedli, když byl ještě malý. Byl z toho opravdu
zničený. Časem spadl do drog. Všechny nenáviděl. Ale nebýt toho,
tak by možná neobjevil svůj talent. Často býval u svého
strýce, který ho seznámil s rockovým světem. Kurt začal
hrát na kytaru a založil si kapelu. Ta se
neprosadila a členové se rozhádali.
Následkem toho se kapela rozpadla.
Po čase vznikla „Nirvana“.
Kapela Nirvana. Kapela
Nirvana
s frontmanem
Kurtem Cobainem. Jejich
první
album Bleach nebylo zrovna
hit. Na vrchol
vystoupali až při vzniku alba
„Nevermind“. Byla
to taková vlna. Všichni po celém
světě si začali zpívat
„Smells
Like
Teen
Spirit“.
Popravdě nechápu, proč zrovna „Smells
Like
Teen
Spirit“.
„Lithium“je mnohem lepší. Časem pokřtili i třetí album „In Utero“. Kurt
se oženil s Courtney Love. Courtney Love je také rocková zpěvačka
v kapele „Hole“. Z jejich lásky vznikla Frances. Frances dcera Kurta
Cobaina a Courtney Love. V roce 1994 měla Nirvana celosvětové turné,
problém byl, že Kurt spadnul zpátky do heroinu. A v Římě se pokusil
předávkovat. Poslali ho do protidrogové léčebny v Seatlu. Odtamtud utekl
do svého domu. Bylo to 5.dubna 1994. Je mnoho teorií o způsobu odchodu
Kurta, miláčka, rockera, blonďáčka. Bylo a pořád je mnoho diskusí. Jestli
to byla sebevražda, nebo vražda. Jestli ho zabila jeho manželka, nebo jeho
blízký kamarád Grant. Je taky více pravděpodobnější možnost, že
Courtney najala vraha, který Kurta zabil. Ona se později totiž zbavila
důkazů, a tak je pravděpodobné, že ho zabila ona.

Můj idol kluka

Každý má jinou představu o vysněném klukovi. Na vzhledu kluka by
nemělo moc záležet. Můj vysněný kluk by měl být hlavně vtipný a mělo by
se s ním dát v pohodě bavit jako s nejlepším kamarádem. Já bych si
představovala kluka, který bude mít vypracované tělo. Vlasy bude mít
hnědé nebo blonďaté. Oči buď modré, nebo zelené. Měl by být především
hodný a milý. Každý kluk je krásný něčím jiným. Neměl by kouřit ani pít.
Měl by se k dívce chovat jako k princezně. Hodný a milý. Když je dívce
nejhůř, měl by jí pomoct, rozesmát a vyslechnout, být její oporou, ať se
děje cokoli.
Denča ☺

Medvědi
Medvědi jsou
zvířata, která budu
obdivovat
snad
celý život. Jsou
chlupatí, velcí a
tlustí a vůbec jim to
nevadí, protože oni
nemusí řešit takové
ty problémy jako
"musím zhubnout
na léto do plavek".
Když chtějí, jdou si
zaplavat, chlupatí,
neoholení, tlustí a názory ostatních je nezajímají. Když medvěda něco nebo
někdo naštve, nedělají si s tím hlavu a prostě ho roztrhají, rozkoušou a pak
možná i sní. Je to vlastně úplně úžasný způsob, jak ze sebe dostat veškerou
agresi, a kdybych mohla, hned jdu někoho roztrhat (poslední dobou si
začínám uvědomovat, že se ve mně probouzejí určité známky agrese a
vražedných sklonů). Medvědi jsou zároveň trpěliví samotáři, kteří by za
jídlo položili život. Jen kvůli medu vystavují svůj kožich stovkám včelích
žihadel. Když jdou lovit ryby, musí být neuvěřitelně trpěliví. Jen si
představte, že do holých rukou chytáte ryby, konečně už se vám podařilo
nějakou ulovit a ona vám zase proklouzne zpátky do řeky. No nenaštvalo
by vás to? Určitě ano. A medvědi prostě jen trpělivě sedí a vyčkávají dál.

TOHLE se dá nazvat opravdovou LÁSKOU k jídlu. Na zimu si medvědi
dělají tukové zásoby, a tak jídlu věnují celou sezónu. A v zimě? Nic je
nezajímá, prostě zalezou do nějaké jeskyně, kde jsou úplně sami a spí
přikrytí pouze svým kožichem. Co se jim asi zdá? To netuším, jistě ale
vím, že moje touha po tom narodit se jako medvěd se pravidelně zvětšuje
každé pondělní ráno. Další výhoda medvědů je ta, že jim je všechno
ohledně vzhledu jedno. V lidském světě každý dá na první dojem. Medvědi
jsou prostě šťastní takoví, jací jsou, velcí a chlupatí. A právě díky svému
vzhledu si vydobyli respekt u ostatních (ne že bych vám teď radila, že
nejlíp na své okolí zapůsobíte přesně tímhle způsobem). Oni neřeší, co si
vezmou zítra na sebe, všechno ohledně vzhledu je jim jedno. Neřeší, jakým
barevným lakem ozdobí své nehty nebo snad jaký budou mít příští léto
sestřih. Medvědi budou vždycky terčem mého obdivu. Věřím v posmrtné
životy a nic si nepřeji tolik jako narodit se v příštím životě právě jako
medvěd.
Když tě někdo naštve, prostě mu urvi hlavu. – Medvěd
Đominika

Můj vysněný chlapec
Dneska se mi zachtělo psát o mém vysněném klukovi. Začnu pěkně
od začátku. Nejdříve, co se asi větší polovině holek nelíbí - pokud si kluk
neváží slečny. Před ostatními jí nadává, dělá, že ji nezná, a když jsou sami,
tak mluví úplně jinak - miluji tě,… Neměl by žárlit, měl by jí věřit. Neměl
by ji podvádět!! Toto je jedna věc, která se mi nelíbí. Nebo když má ten
největší SWAG a myslí si, že je drsný, dokonalý!Teď začnu z jiné stránky.
Nezáleží na vzhledu, ale když bych si mohla vybrat, měl by mít průzračně
modré oči, ty se líbí asi každé slečně. Také se mi líbí tmavé vlásky, nemám
nic proti blonďáčkům, ale tmavé jsou prostě boží. Měl by asi být strašně
hodný, neměl by dívce ubližovat jak citově, tak i tělesně, měl by být
pozorný - například, když pláče, tak jí utřít slzu a pořádně ji obejmout,
rozveselit ji, když je na tom moc špatně, a nebo jen tak, bezdůvodně jí
krást polibky. Někdo si myslí, že takový kluk nikde není, že to je princ
z pohádky, ale určitě nějaká slečna takového zná, tak jako ho znám já.
Kluci se prostě schovávají za auru nějakého ďáblíka, ale měli by ukázat
pravou tvář a nedělat ze sebe blbečky.
Mišule☺

Už je to tady!
A víte co?! Za chvíli vás všechny budeme opouštět. Ale tentokrát už
nejspíš navždy, už nikdy se sem jako žáci nepodíváme.
Než se k tomuto dostaneme, čeká nás ještě jedna věc… Přijímací
zkoušky. Teda kromě učňáků a soukromých škol. Nás, co míříme na státní
střední školy s maturitou, čekají dva dny nervů, znalostí a naší vytrvalosti.
Tyto dny budou 22. – 23. dubna. Bude to těžké, ale výslednou odměnou
bude přijetí na naše vybrané školy.
Avšak my, deváťáci, nejsme jediní, kteří odcházejí. Každoročně
odchází i pár propadlíků z osmiček. A co oni? Většina škol je nevezme,
jediné, co je čeká, je buď soukromá škola, nebo učňák.

Pocity před přijímačkami
No, dlouho jsem přemýšlela, kam vlastně půjdu dál studovat, vůbec
jsem nevěděla…
Byla jsem na několika dnech otevřených dveří, na gymnáziu v Chrudimi,
ve Skutči a i na obchodní akademii také u nás. Uvažovala jsem nad tím
nekonečně dlouho, kolikrát i do noci. Rozebírala jsem to s mamkou, taťku
to vůbec nezajímalo, babička mi nutila gympl, když jsem tak chytrá, tak
kam jinam. Další babička mi nabídla, abych bydlela u nich a studovala tak
školu v Plzni. Psala jsem si všechna pro a proti. Vyhrála to obchodka.
Jednak proto, že se tam jezdí na pobyty do zahraničí, je to v Chrudimi,
tudíž nemusím dojíždět nebo být na internátu, a jednak tam nejsou mnou
neoblíbené předměty fyzika a chemie. Mamka tam taky studovala.
Všichni do mě hustí, ať se na přijímačky připravuji, že někteří se učí
i rok předem. Jenže já se nějak nemůžu dokopat. Ano, nějaké testy už jsem
si udělala, z češtiny jsem dopadla nejlépe, naopak z matiky asi vůbec nic
dělat nebudu, nebo jen rovnice, jinak bych jisto jistě získala více bodů
záporných než kladných. Na všeobecné se budu muset podívat, přeci jen se
tam dá získat 60 bodů, tak aspoň půlku bych si tím mohla zajistit.
První přihlášku jsem podala na obchodní akademii, když jsem šla na
přijímací zkoušky nanečisto. Nedopadlo to nejlíp, dosáhla jsem pouze 40
bodů. Byli tam tací, kteří dosáhli přes 67 bodů, ale tací, kteří dosáhli
malého počtu. Na přijetí potřebuji 45 bodů. Druhou přihlášku jsem podala

na Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi. Tam mám spoustu přátel,
nemyslím tím jenom tady v Chrudimi, ale i v Brně a Litovli. No co, aspoň
budu výjimka ;)
Jsem moc ráda, že nám učitelé umožňují podívat se na Scia, procvičit
si je a srovnat se správnými odpověďmi. Dříve to tak nebylo a někdy mi
připadá, že si toho někteří žáci vůbec neváží.
Takže se teď zavazuji, že Velikonoce slavit nebudu, maximálně si
udělám jednohubku banán v čokoládě a budu si pilně procvičovat Scia,
abych se dostala na moji vysněnou školu.
P.S. Ještě se vůbec neklepu, ale to přijde! :D

Velikonoční zvyky
Velikonoce jsou podle
Bible
nejdůležitějším
křesťanským svátkem, slaví se
ukřižování a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista.
Jako první zvyk uvedeme
pečení „Jidášků“. Jidáš byl
jeden z dvanácti apoštolů Ježíše
Krista, který svého mistra zradil
a umožnil jeho zatčení. Poté, co
si Jidáš uvědomil, že zradil
svého přítele, oběsil se na osice
(proto se osika třese). Od té
doby se na Velikonoce pečou „Jidášky“, které mají podobu hada, jako byl
Jidáš. Do velikonočních zvyků patří také pečení velikonočního beránka
nebo tradičního mazance.Další tradicí je pletení pomlázek z vrbového
proutí. Vrbové proutí si chlapci nejdříve namočí do studené vody, aby se
proutky změkčily a byly tak více ohebné. Poté z proutků upletou v podobě
vánočky pomlázku. Na Velikonoční pondělí jimi budou šlehat děvčata, aby
byla stále pružná jako vrbový proutek. Děvčata chlapcům za odměnu darují
malovaná vajíčka. Natvrdo uvařená vajíčka dají do speciální barvy a poté
nechají chvíli usušit. Na Moravě patří k zvykům vítání jara vynášení
smrtky - Morany.
Haase

Závist
Závist je nejčastějším motivem vražd. Ne bezdůvodně prohlašuji, že
to bude závist, kdo jednou zahubí celé lidstvo. Závist je v tomto světě zcela
běžná. Lidé závidí jeden druhému ať už peníze, vzhled, lásku, tak i
chytrost a spoustu dalších věcí. Ze závisti se lidé nesnášejí a pomlouvají, i
když by spolu jinak vycházeli docela dobře. Závist je svině. Svině, která
rozvrací vztahy a přátelství. A to vím docela jistě. Lhala bych, kdybych
řekla, že nikomu nic nezávidím. Proč ale něco jako závistivý pocit vůbec
existuje? Proč lidstvo trápí ten nepříjemný pocit bolesti, proč se lidé musí
trápit pohledem na štěstí ostatních, které oni nikdy mít nebudou? Malá
dušička závisti třímá v každém z nás a je jen otázkou času, kdy se
rozhodne vyjít ven. Co když se ale ta malá dušička promění v něco většího
a důležitějšího? Závist dost často přechází v nenávist. I z nerozlučných
přátel se kvůli závisti mohou stát nepřátelé. Závist ale nemusí být vždycky
tou negativní vlastností. Na závisti je jeden pozitivní fakt; tedy když právě
ta malá dušička závisti pobízí dotyčného, aby se vyrovnal ostatním, ať už
tím, že zhubne, nebo jen tím, že začne chodit na doučování z chemie kvůli
lepším známkám. Horší ale je, když dotyčnému závist přeroste přes hlavu.
To závist je ta, kvůli které člověk nejčastěji zabíjí. Protože, přiznejme si,
když nás závist dožene až k nenávisti, není nic jednoduššího, než se toho
člověka prostě zbavit. V dnešní době by se člověk měl oprávněně bát
promluvit o svém majetku. Stojí mu chlubivost nebo snad pouhé
konstatování za ztrátu svých přátel?
Ze závisti dělají lidé hrozné věci.
Závist z nás dělá všehoschopné tvory plné nenávisti.
Závist a nenávist jsou jako sestry.

Đominika

Vtipe vylez!! :D
Zkouška
Student u zkoušek. Učitel se ptá: „Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?“
„Vaše otázky,“ odvětí student.
Nohy
Učitel zkouší ze zoologie. Ukáže na zakrytého tvora, kterému jsou vidět
pouze nohy, a ptá se: „Co je to za ptáka?“
„Nevím,“ odpoví žák.
„Máte za 5, jak se jmenujete?“ říká profesor.
Žák si vyhrne nohavice: „Můžete také hádat!“

Vegetariáni
Víte, jak volá manželka na manžela vegetariána? „Pojď jíst , nebo ti to
zvadne!“
Sirka
Sedí blázen na lavičce se sirkami. Vždycky jednou škrtne a říká: „Ta
funguje, tu si nechám.“
Choroba
Víte, co je civilizační choroba? Když má včela alergii na pyl.
Žížala
Lezou dvě žížaly po trávníku a jedna se té druhé ptá: „Kde máš manžela?“
„Ále, kluci ho vytáhli na ryby…“
Hanik ☺

Pýcha
Co si představit pod slovem pýcha? Vyjmenované slovo, Pyšnou
princeznu či snad nějakou jinou osobu, která nosí svůj nos vysoko až do
výše oblak? Každý je nějakým způsobem pyšný. Ať už matka na svoje
děti, pán na svého psa, fanoušek na svůj idol nebo člověk sám na své já. Až
za mnou jednou přijde někdo, kdo mi řekne, že se mu pýcha příčí, přesně
vím, co mu odpovím. „Tvůj život stojí za hovno,“ řeknu. Protože budu
vědět, že ten člověk nemá nikoho, na koho by mohl být pyšný a neváží si
ani sám sebe. Víte, jeden z důvodů, proč se lidé snaží hubnout, studovat,
něco dokázat, je právě pýcha. Chtějí také konečně mít důvod být na sebe
pyšní. Každý člověk by si měl vážit sám sebe a hledat na sobě kromě chyb
i pozitivní vlastnosti, které by měly vždy převládat nad těmi negativními.
Všichni máme nějaký důvod, proč na sebe být pyšní a vážit si sami sebe.
Něco jiného ovšem je, když už zdravá pýcha hraničí s namyšleností. Mně
osobně nedělá problém přiznat, že se občas chovám namyšleně a myslím,
že ne bezdůvodně. Co už ale nehodlám a nechci tolerovat, je povrchnost
namyšlených lidí. Přiznejme si to; žijeme v 21. století, vzhled u lidí hraje
snad největší roli. Lidé soudí podle prvního dojmu. Máš vlastní styl, máš
dredy a posloucháš jiný styl hudby, než ostatní? Smůla, do našeho
kolektivu nezapadneš. Ano, takhle to funguje a myslím, že to nevidím jen
já, ale i další lidé, kteří alespoň trochu vnímají okolí. My jsme ten
úzkoprsý stát, kde nesmí člověk vyjet ze zabočených kolejí; a když ano,

zůstane tu sám. To už ale trochu
odbočuji od hlavní myšlenky článku.
Jak jsem již řekla, povrchnost
některých lidí se mi opravdu hnusí.
Lidé se stávají namyšlenějšími ze
dne na den, i když k takové pýše
nemají žádný důvod. Znám pár lidí,
ze kterých pýcha udělala až lidi
nepřístupné. Lidé, kteří jsou on top
of the world, a myslí si, že na ně
nikdo nemá. Lidé, kteří jsou svým
majetkem a pýchou zcela zaslepeni
tak, že nevidí, který přítel je ten
pravý a kdo je tím falešným
zrádcem. Jak káže katolická tradice
již dlouhou dobu pýcha patří mezi
sedm hlavních hříchů. Je ale pýcha
opravdu takovým hříchem, za jaký
ho katolická církev označila? Nebo
je to snad jen nevinná vlastnost,
kterou v sobě má každý z nás?
Znamená snad vážnou poruchu
osobnosti, jenž člověku ubližuje na
zdraví?

Pýcha není špatná vlastnost, používáš-li ji s mírou.
Đominika

Rozhovory
S mojí spolužačkou jsme na pár kamarádů vymyslely otravné otázky. Těm,
co jsme sem daly jejich odpovědi, se moc omlouváme a prosíme, ať nám
necháte zuby na našem místě. ☺

1) Máš kluka/holku?
2) Jak by měl vypadat tvůj chlapec/slečna?
3) Co bys na sobě změnil/a?
4) Čím by tě tvůj vysněný chlapec/slečna měl/a oslnit?
5) Jaký odstín vlasů a očí se ti na chlapcích/slečnách líbí?
6) Co by si dělal, kdybys zjistil, že tě tvůj chlapec/slečna podvádí?
7) Kam bys pozval/a svého
chlapce/slečnu na rande?
Matěj Slavík (8.B)
2) Pěkná, chytrá, černé vlasy a
modré oči (nejlépe), nesměla
být vyšší než já.
6) Rozešel bych se s ní.
7) Záleží, jaké místo má ráda.

by

Edita Bartošová (9.B)
3) Skoro všechno, chování,
vzhled atd.
5) Světle hnědé,…až do blond vlasy. Všechny odstíny očí, ale modré jsou
nejlepší!
6) Asi bych ho nechala. Kdyby mi to ale vysvětlil, možná by dostal další
šanci.
Anonym (9.A)
3) Som aký som, nedá sa s tím nič spraviť -Majk Spirit4) Milá, vtipná, hezká, sympatická…
6) Rozhodně bych to neřešil jako většina, která se sebepoškozuje, ale asi
bych se uzavřel do sebe a vysvětlil si to sám.

PS: Všem děkujeme za odpovědi. Rozhovory s vámi ještě někdy
podnikneme, nebojte se. ☺
Mišulé a Terka ☺

Křížovka pro male bystré hlavy

TAJENKA :

_ _ _ _ _

_ _ _ _

Všem přijatým žákům na střední školy gratulujeme kytičkou ☺ !!!

