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Úvodník 

Je červen. To nám to uteklo. Už tu budeme mít letní 
prázdniny. Určitě se těšíte! S červnem k nám přichází také 
léto. Tak se můžete zchladit na koupališti nebo v jezeře. V létě 
jsou i tábory, tak jste se mohli někam jet podívat a seznámit 
se s novými lidmi. V červnu se můžete těšit i na vaše školní 
vysvědčení a doufat, že budete mít dobré známky. Také 
máme Den dětí, který se slaví každoročně 1. června. Popravdě 
se nejvíce těším na letní prázdniny, protože nemusíte nikam 
pospíchat a klidně si jít spát o trochu později a hlavně doufám, 
že budeme mít krásné počasí, ať nám tu neprší a nepadají 
kroupy. Tak se mějte krásně a náš další díl časopisu Jojo vyjde 
zase v příštím školním roce. Tak se těšte. Tak v září se uvidíme 
a na shledanou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Petra Houčková   



Horoskopy 

Beran 

Zřejmě si v červnu budete muset sáhnout na dno svých sil. Avšak pamatujte, že toto období je pouze 

dočasné. Navíc se můžete spolehnout na podporu svého partnera nebo nejbližší rodiny. Tito lidé vám 

spoustu věcí dokáží usnadnit. Berani by si také měli dát pozor, aby přemíra stresu neovlivnila jejich 

zdraví. Dlouho jste nebyli za kulturou. Zajděte si třeba do kina. Nespěchejte. Poslechněte své tělo a 

dopřejte mu to, oč si žádá. 

Býk 

Období zmatků pomalu ale jistě uplynulo a hvězdy se opět dostávají do správné konstelace. Využijte 

toho ve svůj prospěch. Štěstí vám samo do klína nespadne, ale když se budete pilně snažit, po zásluze 

se dočkáte zasloužené odměny. Po rozchodu možná můžete mít pocit, že se nikdy nevrátíte „zpátky do 

hry“. To je ale jenom momentální pocit. Brzy potkáte člověka, který to změní. Plánujte dovolenou. Na 

chvíli zapomenete na starosti a můžete se začít těšit. Chmury vás obtěžovat nebudou. Vyzařuje z vás 
dobrá nálada. 

Blíženci 

Není-li možné odhadnout závažnost situace, nehrňte se zatím do řešení. Obzvláště teď byste neměli 

být zbrklí. Při nepozornosti snadno uděláte chybu. Nechte si poradit, přátelé vás v této situaci podrží. 

V tomto období jste citlivější. Díky tomu budete zranitelní, ale na druhou stranu budete mnohem 

intenzivněji prožívat intimní chvíle s vaším vyvoleným. Vytěžte z toho co nejvíce. Místo do hospody 

zajděte s kamarády za sportem. Uvidíte, kolik budete mít nových skvělých zážitků. Máte spoustu 
energie a jste ve výborné kondici, pokud se vám delší dobu něco nedařilo, nyní se to zlomí. 

Rak 

Ve vzduchu je cítit změna. Hvězdy se konečně dostaly do toho správného postavení a pozitivně na vás 

působí. To můžete pocítit ve formě nové energie, kterou budete velmi přitahovat lidi kolem sebe. 

Navazování kontaktů bude hračka, i s opačným pohlavím. Udržujte rozumné tempo. Nespěchejte, ale 

ani příliš nezaostávejte za ostatními. Pochůzky po úřadech a nejrůznější vyřizování vám bude ubíhat 
velmi rychle. Hvězdy vám přejí. Znáte přece svoji míru a víte, co vaše tělo zvládne, tak se toho držte. 

Lev 

Bude se vám dařit přesvědčit lidi kolem sebe téměř o čemkoliv. Vaše argumenty budou silné a 

nevyvratitelné, čehož můžete využít jak v zaměstnání k získání zajímavého kontraktu nebo zakázky 

pro firmu nebo i v osobním životě. Nenechte se vyviklat změnami nálad lidí, kterými jste obklopeni. 

Ponechte si svou pohodu a klid, zajisté je eventuálně „nakazíte“ dobrou náladou. Nestůjte si zase tak 

skálopevně za svým názorem i přes pochyby. Budete pro smích. Oprašte činky nebo třeba i švihadlo. 
Uvidíte, jaká to bude zábava. 

Panna 

Někdy je milosrdná lež opravdu nevyhnutelné opatření. Pokud vše děláte pro správnou věc a dokážete 

si své počínání náležitě ospravedlnit, pak je to v pořádku. Dejte ale pozor, pohybujete se na tenkém 

ledě. Není se čemu divit, když nevnímáte okolí. Jste totiž velmi zamilovaní. Raději otevřete oči, ať si 

z vás ostatní nezačnou utahovat. Raději se vyhněte svým nadřízeným a neprodleně splňte všechny 

resty, ať si zbytečně nezaděláte na další potíže. 

 

Váhy 

Protože štěstí přeje připraveným, věnujte alespoň trochu volného času přípravě do zaměstnání či 

školy. Ostatní jistě ocení vaši iniciativu a znalost dané problematiky. Pochvala vám pak jistě zlepší 

náladu, budete se cítit mnohem lépe. Vezměte svou kariéru pevně do ruky. Štěstí vám do klína 



nespadne, vy sami mu ale můžete napomoci. Na párty jste správně naladěni, tak neváhejte a vyrazte s 

přáteli nebo i sami. Zajisté se seznámíte. Nevypadá to s vámi zrovna růžově. Holt není každý den 
posvícení. 

Štír 

Konečně pochopíte pravou podstatu soužití lidí. Dříve jste na všechno třeba stačili sami, nepotřebovali 

jste podporu, byli jste jí sami sobě. S časem ale dozráváte a hodnoty se vám mění. Na tom není nic 

špatného. Naopak. Nezoufejte, když vám vztah zrovna neklape. Dost možná je to pouze přechodné 

období, tak se raději těšte na sladké usmiřování. S nákupem nespěchejte. Nehleďte na cenu a udělejte 

si výbornou večeři. Zasloužíte si to. Raději se vyhněte pokušení pouštět se do zásadních předsevzetí či 
změn. Nedělalo by to vůbec dobrotu. 

Střelec 

Buďte silní, pokud budete čelit rozchodu. Nesmutněte a těšte se na to, co vám přinese budoucnost. 

Neangažujte se do něčeho, co vám nepřijde smysluplné. Je to ztráta energie a času. Je příjemné nechat 

se masírovat, ale přínosné je získat teoretické i praktické znalosti. Zapište se do masérského kurzu. 

Kozoroh 

Se stresem se poperete hravě. Jste vyrovnaní, máte přehled a zdá se, že vás nic nedokáže rozhodit. 

Využijte tohoto harmonického stavu a pusťte se do náročnějších úkonů, kterým jste se třeba dříve 

vyhýbali. Svobodným jsou nyní hvězdy nakloněny, proto vyrazte do společnosti nebo se klidně 

seznamujte po internetu. 

Vodnář 

Hvězdy jsou ve špatné konstelaci. Raději se vyhýbejte složitějším situacím, ať už v zaměstnání nebo 

v domácnosti a osobním životě. Zbytečně byste si „zavařili“, pokud se budete pouštět do konfrontací. 

Jste šikovní a schopní, tak se to nebojte ukázat. Nadřízení to ocení a na závistivé kolegy se neohlížejte. 

Nastává pravý čas pro vážný rozhovor, skvěle se vám argumentuje a hvězdy jsou při vás. 

Ryby 

Psychicky budete v naprosté pohodě a harmonii, bude se vám zdát, že vás už nic nedokáže rozhodit. 

V nestřežené chvíli ale může přijít osudový moment, který vaši rovnováhu poruší. Zážitek to bude 
opravdu velký, ale vy to ustojíte. 

Dát si pauzu může být i pozitivní věc. Díky tomu, že budete mít více času na sebe, si alespoň v klidu 

promyslíte, co doopravdy chcete. 

Nezatěžujte okolí svými stížnostmi. Zkuste si zamést před vlastním prahem a se racionálně se 
zamyslet, zda jsou oprávněné. 

Vypracovali: Daniel a Martina Švecovi 

 

 

 

 

 

  

 



 

1. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.  

1. O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.  

3. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.  

5. Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.  

6. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. 

7. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda namokne každá brázda. Když na Medarda prší, 

nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Medardovy 

mrazy vinné révy nepokazí. 

8. Když na Medarda prší, voda břehy vrší. 

9. Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.  

10. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.  

11. O svatém Barnabáši bouřky často straší.  

12. Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.  

13. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. 

14. Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

15. Déšť na Víta - špatná budou žita. 

16. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita. 

17. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen. 

18. Svatý Vít dává trávě pít. 

19. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.  

20. Prší.li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé počasí ukáže.  

121. Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš.  

22. Na svatého Aloise, poseč louku neboj se 

23. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.  



24. Na svatého Jána otvírá se k létu brána.  

25. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.  

26. Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.  

27. Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.  

28. Do Jana Křtitele nechval ječmene.  

29. Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.  

30. Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.  

31. Panuje.li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v 

horkém pásmu.  

32. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.  

26. Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití) 

33. Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.  

34. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.  

35. Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.  

36. O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.  

37. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.  

38. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.  

39. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.  

40. Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí. 

 

 

  

Napsal: Tomáš Čech :)  

 

 

 

 

 

 



 

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. Června. 

Historie: 

 U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí 

má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. 

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při založení 

Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války. Tehdejší ochránce 

národních práv Musafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu 

jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes 

a je státem uznávaným svátkem. 

Vyhlášení dne děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 

1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. 

Den dětí se odehrál i v naší obci 2. června v sobotu. 

  

 

 

 

Vypracovala: Adéla Budinská 



Svatý Medard 
 

Byl francký biskup ve Vermandois (francouzký kraj). 

 

Životopis  
Narodil se v roce 457 n. l. v Salency. Byl synem bohatého šlechtice Nektarda a Protagie. Od 

dětství projevoval útrpnost a milosrdnou lásku. Svoje šaty dal slepému žebrákovi, jídlo 

zapíral, aby ho mohl dát chudým.Medard studoval ve Vermandois a v Tournaye, které bylo 

královským sídlem. Bývá uváděno, že konečného vzdělání dosáhl na Saint-Quentin a údajně 

roku 505 přijal kněžské svěcení. Medard jako kněz působil v rodišti. Po smrti biskupa 

vermandoiského v roce 530 byl ve věku asi 70 let ve Vermandois jmenován jeho nástupcem. 

V následujícím roce, snad z bezpečnostních důvodů, přemístil své sídlo do opevněného města 

Nyonu. V roce 540 v Noyonu zemřel. 

 

 

Říká se že 8.6. „ Medardova kápě čtyřicet dní kape“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Bauchner Tomáš  

 

 

 



 



Otevřený dopis pro pana ředitele. 

16.5  2018                                     Bukovany okres Sokolov 35755 

Pro pana Ředitele: Mgr. František Hořínek  

Vážení pane řediteli, píšou vám otevřeně o mých znalostech,  mám jich málo, ale vím, že si zato 

můžeme sami, celá naše třída. Neučil jsem se, nepřipravoval jsem se hodiny , nedělal sem úkoly  

prostě jsem na to kašlal. Vím,  že se mi to v budoucnu vymstí. Kdyby mě vzali do práce někam do 

restaurace a neuměl bych to spočítat nebo bych se špatně domluvil se zákazníky německy, tak by mě 

vyhodili…Vím, že nic nedoženu, protože za dveřmi je konec školního roku, uvědomil jsem si to pozdě . 

Na střední se musím učit a taky se chci učit . 

S pozdravem Ondřej Farkaš přeji vám hezký den. 

                             Vážený  pane řediteli 

Jsem žák zdejší ZŠ. Mám špatné známky. Možná by pomohlo, když by bylo méně úkolů. Musím chodit 

brzy domů , abych to vše stihnul. Než vše napíšu, bývám  už hodně unavený . A pak už mi učení moc 

nejde . Mockrát se mi stalo, že jsem usnul s knížkou v ruce. No a abych byl  upřímný ,tak se mi taky 

někdy nechce , a tak se nesnažím. Je to začarovaný kruh. Vím, že bez úkolů to nejde, ale mohlo by jich 

být méně. Já bych měl více času na přípravu , snad by to pomohlo. Učení mi zkrátka moc nejde . 

                                             S pozdravem Martin Csáko             

Dobrý den, pane řediteli. Chci napsat otevřený  dopis o mých mizerných znalostech. Na začátek chci 

jen podotknout, že učitelé za to nemůžou, můžu si za to jen já sama.  Učitelé se snažili,  aby ze mě 

něco bylo, ale marně. Vy jste celé mé třídě a mně vysvětloval,  jak je důležité vzdělání a proč se učit, 

ale my neposlouchali a dělali jsme si, co jsme chtěli. Mé znalosti na žáka devátého ročníku jsou 

hrozné, stydím se za mou hloupost  a  nevědomost.  Chci, aby ze mě něco bylo, abych něco dokázala, 

ale na to už je pozdě,  vaše prosby abychom se učili jsme nevnímali.  Vy jste nám do života toho dal 

moc, dal jste nám vzdělání a smysl života, ale my si toho nevážili. Melánie Bariová 

  

 

Vážený pane řediteli, tímto dopisem bych vám chtěla napsat,  proč mé znalosti nejsou zcela  

výborné. 

Je to z toho důvodu, že jsem hodně moc líná si vzít do ruky knížku a učit se, alespoň tu hodinu. Někdy 

si až připadám jak stará žena, která je slabá a nedokáže ani chodit. No a já jsem skoro ten případ, 

akorát že spím přes celé hodiny a pořádně se ani nezvednu. Až si někdy říkám, vždyť já chodím do 

školy se jen vyspat a domů. 

Není to vina učitelů,  že nic neumíme, je to naše vina. Máme to jednoduše v sobě. 

Samanta Bendíková 

 
 



Školní zahrádka 

Na našem školním areálu se před několika lety 

vybudovala malá zahrádka s jezírkem, konkrétně se 

jedná o jeden záhon. Žáci 7. třídy  zasadili fazole, hrách, 

kukuřice a ostružiny. Nejvyšší fazole měří 96cm. No, 

z našich žáků budou zahradníci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Adéla Budinská, Petra Houčková a hlavní zahradník Jakub Parýsek 



Ochrana zdraví 

Dne 22. 05. 2018 se v ZŠ Bukovany konala akce zvaná,, Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“. Akce se konala od 14:00 do 15:00 hodin. Studenti ze Střední zdravotnické školy nás  

poučovali o první pomoci a především řešení určitého zranění. Měli tam pomocné figuríny. 

Nazvali jsme je Bořek a Pepa. Bylo to velmi poučné. Vyskytla se tam sestra spolužáka. Akce 

pocházela z Chebu a byla místo odpoledního vyučování. Jejich heslo zní: ,, Za chybu na 

figurantovi nikdo život nezaplatí, na poraněném ano.“ Projekt prováděli: V. Vaněk, K. 

Paulusová, T. Křížová. Ta hodina za to stála, připomněla jsem si základní dovednosti první 

pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Adéla Budinská, Petra Houčková, Martin Maráček a Tomášek Bauchner 



Florbalový turnaj v Kyselce 

Dne 23. 05. 2018 se v Kyselce u Karlových Varů konal zápas ve 

florbalu. V hřišti mělo být 5 hráčů a brankář. Jeli jsme i povzbuzovat 

naše hráče. Byli jsme nakonec druzí. No uvidíte na fotce. Zápasy jsme 

si užili. Oběd by mohl být sice o trochu lepší, ale to nevadí. V pauze 

jsme se šli podívat na kozy a ovce. Byly nádherný, měli tam kůzlátka, 

která jsme si mohli pohladit a dát jim tvrdé pečivo. Když jsme se 

vrátili, tak naši hráli poslední kolo o první místo, na které bohužel 

nedosáhli. Tak snad se nám příští rok zadaří. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



 Florbalový turnaj Heinricha Mattoni 2018 

Dne 23. 5. 2018 ZŠ Kyselka pořádala již 3. ročník meziškolního florbalového turnaje. Cílem tohoto 

školního projektu je podpora pohybových aktivit u žáků 2. stupně základních škol z Karlovarského 

kraje. Šlo o celodenní akci, které se kromě našich žáků zúčastnili i žáci ZŠ Bukovany a žáci 8. ZŠ 

v Sokolově, Křižíkova ul. Pravidla byla stanovena dle soutěžícího řádu ČFbU a pravidel florbalu. Pro 

všechny žáky zúčastněných škol byly zajištěny cestovní náklady, pitný režim (poděkování patří 

společnosti Mattoni, která na akci poskytla nápoje pro všechny zúčastněné), oběd a lákavé odměny.  

Celá akce byla též podpořena finanční dotací Karlovarského kraje v hodnotě 10 684 Kč. 

Naší snahou je rozvoj a motivace k pohybu té věkové kategorie, která v dnešní době raději usedá 

k mobilním aplikacím a počítačům, než aby se „opotila“ na hřišti či v tělocvičně. Vždyť právě pohyb 

vede k podpoře zdraví, tělesnému růstu i mentálnímu vývoji a současně pro tyto kolektivní sporty 

platí rozvoj fair play jednání, sociálního cítění, empatie, zdravé soutěživosti, poznávání druhých i 

vznik nových přátelství.  

 

Vítězství, zlaté medaile i pohár právem patřil žákům 8. ZŠ v Sokolově, druhé místo a stříbro obhájili 

žáci ze ZŠ Bukovany. Žáci naší školy vybojovali krásné třetí místo. Všem zúčastněným patří velký dík za 

sportovní nadšení a bojovnost, kterou prokázaly všechny soutěžní týmy. Současně děkuji všem 

pedagogickým pracovníkům (pořadatelům, doprovodu, trenérům, ředitelům ZŠ) kteří se podíleli na 

hladkém průběhu turnaje. Za rok na shledanou... těšíme se. 

                                                                                                                                     Mgr. Jana Vlková   

 

 

 



              

 
V úterý 12.6. vyrazila  7. a 8. třída do sokolovské chemičky. 

Zažili jsme zde jízdu v hasičském voze, pohyb v zakouřené místnosti s termovizí. (Zde jsme 

neviděli ani na špičku nosu), pan Radek… nám přednášel  o povinnostech hasičů a podrobně 

nás seznámil s celým jejch zázemím, po areálu továrny jsme se vozili hasičským autobusem, 

všechno jsme si mohli omakat a vyzkoušet, dokonce i hašení z cisterny.  

V minulém týdnu došlo v chemičce  k výbuchu jedné z nejedovatějších látek, kyseliny 

chlorovodíkové: 

 „Po vznícení došlo ihned i k samouhašení. Přivolaní hasiči na místě začali měřit koncentrace 

látky v ovzduší. Žádné zvýšené hodnoty nezaznamenali, detekci přesto prováděli nepřetržitě 

po celou dobu zásahu. Celou oblast kolem zásobníku bylo nutné uzavřít a vytvořit 

protipožární zabezpečení s množstvím připravených vodních a pěnových proudů. Průzkum 

oblasti vyloučil zranění v době události,“ sdělil Kasal. „Největší nebezpečí představovalo 

uvolněné víko zásobníku, které po výbuchu leželo částečně odtržené na potrubním vedení 

kolony dalších zásobníků. Hasiči museli nejprve připravit ve víku otvor, kterým by se upevnil 

hák jeřábu. Na to využili i speciální zařízení Cobra, které vodním paprskem s takzvaným 

abrazivem dokáže řezat odolné materiály. Po uchycení víka bylo možné s využitím 

demoličního stroje odstřihnout spojení víka se zásobníkem a jeřábem bezpečně sundat na 

zem.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zpracoval: Marek  Maráček 

  



 

Výlety 

 

1. – 3. …………… Zoopark Chomutov 

3. a 4. …………… Františkovy Lázně 

5. …………………. Stanování Habartov 

6. – 9. …………… Bečov, Krásno 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Trpka Lukáš 
 



Žáci končící v letošním školním roce školní docházku 

 

Melánie Bariová – Živnostenská (Cukrář) 

Samanta Bendíková – Živnostenská (Kadeřnice) 

Martin Csáko – Živnostenská (Truhlář) 

Ondřej Farkaš – Živnostenská (Kuchař číšník) 

Jana Parýsková – Zdrávka Cheb  

Roman Pichl – ISŠTE (Automechanik)  

Martina Švecová – Živnostenská (Cukrář) 

Martin Grundza – Živnostenská (Cukrář) 

Vašek Parýsek – Střední škola živnostenská (Služba ve stravování) 

 

Všem Vám přejeme moc štěstí a nevzdávejte učení, snažte se vybrané obory dokončit! Držíme palce! 

Za redakci školního časopisu JOJO – Filip Šuran 

 

 

 

  



 

 

Prázdniny 

 

Prázdniny se blíží a to znamená, že i konec 

školního roku.  

Přejeme vám hodně štěstí , zdraví a ty 

nejkrásnější prázdniny, deváťákům jen to 

nejlepší na střední škole a hlavně super 

známky na vysvědčení.  

Buďte na sebe o prázdninách opatrní, ať se 

vám nic nestane a užijte si je naplno. 

 

Přeje: redakce JOJO 

 

 

Zpracoval: Lukáš Trpka 

 



Film 

Film je souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty – umělecké, 
technické, komerční a společenské. Spolu s tiskem, rozhlasem a televizí a dnes už 
i internetem patří film mezi komunikační prostředky s největším dosahem a vlivem, 
společně s televizí bývá řazen mezi tzv. scénická umění. 

První filmy promítali bratři Lumièrové v roce 1895, ovšem pouze dokumentární (příjezd 
lokomotivy na nádraží) a viděli v tom pouhou pouťovou atrakci. Patří jim však zásluha 
za promítání filmu na plátno pro celý sál plný lidí. Teprve další Francouz, Georges Méliès, 
naučil film vyprávět příběhy (Cesta na Měsíc, Cesta do neznáma, Dobytí pólu). 

Postupně se film stával médiem poměrně oblíbeným, zpočátku zejména žánr grotesky, 
jehož nejvýznamnějším představitelem byl Charlie Chaplin. V americké 
vesničce Hollywood, nyní předměstí Los Angeles, byla vybudována filmová studia, která 
se postupně rozrostla na největší světovou „továrnu na sny“. Časem získal film 
(původně černobílý a nezvukový, natáčený kamerou s ruční klikou) různé technické 
vymoženosti. Nejdříve motor, zajišťující rovnoměrné natáčení i promítání, potom 
také zvuk (v roce 1927 byl natočen první zvukový film prezentovaný v Berlíně - Jazzový 
zpěvák) a barvu. 

Na přelomu 20. a 21. století se do mezinárodního povědomí dostala nová generace 
českých filmařů jako jsou např.: Jan Svěrák, Vladimír Michálek, Jan Hřebejk, Saša 
Gedeon, Petr Zelenka, Alice Nellis. Zatím největší úspěch slavil v České republice i ve 
světě Oscarem oceněný film Kolja (1996) Jana Svěráka. Nominaci na Oscara získaly 
filmy: Musíme si pomáhat (2000) Jana Hřebejka a Želary (2003) Ondřeje Trojana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková  
  



EMINEM 

 

Marshal Bruce Mathers. III, také známý jako. EMINEM, 

Slim Shady, MaM, White boy from D12 a B-Rabbit. 

Tento člověk je inspirací pro mnoho ať už mladých tak i 

starých lidí. EMINEM se narodil 17. 10. 1972 v Missouri 

v USA. Jeho porod trval neuvěřitelných 72 hodin a jeho 

matka při porodu málem zemřela. Od svých 15 měsíců 

se musely přestěhovat do Detroitu. Svého otce nikdy 

nepoznal a měl celkem zdrcující život. Jeho matka byla 

závislá ne heroinu a byla na práškách. „Když si máma 

šlehla, šlo mi o život.“ Sdělil EMINEM médiím. Když mu 

bylo 17 a byl na střední škole, poznal svého nejlepšího 

kamaráda Proofa, s kterým se dostal z problémů 

s matkou do problémů na ulici,  ale jak říkal sám 

EMINEM, „Bylo to na 100% lepší než s matkou.  

EMINEM hrál také v pár filmech. Např: 8 míle, Shady 

tales apod… 

Měl také dost složitý vztah s jeho ženou Kimberley. S ní 

byl již třikrát oženěný a má s ní 3 děti. Hailie Jade Scott, 

Whitney Scott Mathers a Aliana Mathers. 

 



 

 

Pro své dcery složil dost písniček o něm a jejich dětství.  

Jeho dcery s ním totiž zažívaly to, že měly peníze, měli 

majetek, byt, později dům, auto ale neměli jedno. Otce.  

EMINEM kvůli živobytí jezdil furt po koncertech, 

studiích, rádiích atp… 

Dcery už mu to prý odpustily, ale bylo to pro ně těžké. 

Zvlášť pro prvorozenou Hailie. Skoro na ní neměl čas, 

ale když ano, tak to stálo za to. 

EMINEM momentálně nemá přítelkyni ale myslím, že si 

jí sežene. 

 

 

 

 

 

 

 Zpracoval: Trpka Lukáš 

 



Hádanky 

 

Víte, kolik klokanů vyskočí výš než mrakodrap?  

Všichni, mrakodrap skákat neumí. 

 

Víte, co zastaví padání vlasů? 

Podlaha. 

 

Co se stane se zlatou rybkou, když zbankrotuje? 

Bude z ní bronzová. 

 

Víte, jak se drží veš na pleši?? 

No přece vší silou!! 

 

Janin táta má 5 dcer: 

1. dcera se jmenuje A 
2. dcera se jmenuje E 
3. dcera se jmenuje I 
4. dcera se jmenuje O 

Jak se jmenuje 5. dcera? 
Jana. 

Je to sladké, pružné a neprůstřelné. Co to je? 
Hmm... 

Odpověď : Pocukrované kšandy v tanku. 

 

Vypracoval:Daniel Švec 

 
 



he Hole Full of Darkness 

První den 

Jmenuji se (část je silně přeškrtána) a nemám tušení, co se tu děje. Vše, co vím, je, že nemůžu nic 

udělat. Pokud tohle někdo čte, alespoň vím, že jsem tu nebyla sama. 

Nemám ponětí, jak jsem se sem dostala, a nevím, jak jsi se sem dostal ty. Nemám co dělat. A tak píšu. 

Nic o tobě nevím, ale jestli skončíš jako já, jednoho rána se probudíš v místnosti, která ti není 

povědomá. Nevím, jak se to stalo, prostě nevím. Možná jsem moc pila? 

Zkoušela jsem několikrát otevřít dveře, ale je to nemožné. A proč je klika od dveří tak chladná v 

porovnání se zbytkem místnosti? Nevím, jak to je s tebou, ať už jsi kdokoliv. 

Nemůžu říci, že se cítím přímo nepříjemně. Myslím, že jsem tu kolem dvou dnů. Nejsem si jistá, jak 

rozeznat čas, okna jsou tu strašně zamlžená a stejně studená jako klika u dveří. 

Nemůžu tu mlhu setřít; je na venkovní straně okna. Televize nefunguje, i když je zapojená do zásuvky a 

světla fungují. Nevím, proč to tak je. 

Alespoň jsem našla tohle pero a sešit na stole, jelikož za mnou nikdo nechodí a nemám co dělat, 

hádám, že budu psát. Alespoň ta postel je pohodlná. Jídlo taky není špatné, ale jak se sem dostalo? 

Druhý den 

Další den na tomhle místě. Probudila jsem se a byla stále na tom stejném místě. Chvíli jsem zkoušela 

křičet, aby někdo přišel a dostal mě odsud, ale nikdo nepřišel. 

Zkoušela jsem přiložit ucho k oknu a ke dveřím, ale nic jsem neslyšela. A okna jsou stále tak studená. 

Nakonec jsem snědla jídlo na stole. 

Je toho vždy víc než dost a je typicky dobré. Myslím, že dnes jsem jedla krůtu v sendviči. Bylo to 

výborné. 

Ale krom sedění, zírání do stěny a psaní stále nemám co dělat. 

Třetí den 

Když jsem šla do koupelny, uvědomila jsem si, že voda musí odněkud přicházet a někam taky 

odcházet. Ale kam? Nevím. 

Nevím, kde sakra jsem nebo jak se odsud dostanu. Z nějakého důvodu jsem se začala cítit znecitlivěle, 

ale popravdě s tím nic moc nedělám. A tak jsem si na chvíli lehla na dřevěnou podlahu, dokud mě 

nezačaly bolet kosti a já se musela zvednout. 

Koneckonců je bolest lepší než necitlivost. Oh, a dnes jsem měla nějaký druh salátu. 



Čtvrtý den 

Minulou noc jsem se rozhodla zůstat tak dlouho vzhůru, jak jen to bylo možné, abych viděla, jak se 

sem jídlo dostává. Povedlo se mi vyhnout se spánku, takže po tomhle se pokusím usnout, když jsem 

rozsvítila světlo, na malém stolku bylo jídlo, jako tu bývá vždy. Přísahám, že jsem viděla něco 

pohybovat se ve tmě. 

Potřebuji zůstat v klidu. Prostě… V klidu. 

Pátý den 

Chystala jsem se znovu psát, když jsem uviděla něco na zemi. Byl to kousek barvy ze zdi. Neviděla 

jsem, odkud se to bere, a tak jsem se pokusila odsunout stůl, našla jsem místo, kde se malba 

odlupovala ze zdi. Trochu jsem z ní sloupla. 

Jídlo dnes nebylo dobré. 

Šestý den 

Moc jsem v noci nespala. Stále jsem slyšela divné zvuky, něco jako šepot a tiché tupé údery pod 

podlahou. Přísahám, že jsem znovu viděla ty rysy ve tmě, ale když jsem rozsvítila, nikde nic nebylo. 

Na stole, na deskách, na židli. Když jsem se probudila, jídlo bylo zase na stole, opět nebylo moc dobré. 

Začínám šílet nudou a přem- Ježiši, tohle mě vyděsilo. 

Televize se najednou sama zapnula a po obrazovce běhala statika. Byla jsem k smrti vyděšená a 

odpojila jsem ji ze zásuvky. Ta pitomá věc nefunguje, když ji potřebuju, a teď… 

Sedmý den 

Možná je to jen kvůli světlu, ale zdi se zdají být špinavější než obvykle. Předtím jsem si toho nevšimla, 

ale rohy tapet se odlupují a sem tam vidím odřeniny. Předtím to vypadalo čistě. 

To stejné i v koupelně, prach a špína je na umyvadle i toaletě. I když si nedokážu vybavit, co to je… 

Tohle místo je cítit jinak. 

Nemůžu se ho dotknout. Každou chvílí slyším zvuky škrábání a posouvání. Začalo mi to lézt na mozek. 

I jídlo je horší, jedla jsem nějaké mleté brambory a skoro jsem se pozvracela. Je mi zle… 

Osmý den 

Zvuky jsou hlasitější. Myslím, že slyším šepot. A bojím se jít spát. 

Musí tady být cesta ven, prostě musí. Zkoušela jsem vyrazit okno židlí, ale židle se rozbila. Její vnitřek se 

hemžil termity a hmyzem. 

Devátý den 

Na obrazovce televize je prasklina. Ta tam předtím nebyla! 



Desátý den 

Podívala jsem se na místo, kde se barva odlupovala, a uvědomila si, že tam špína není. Strhla jsem ze 

zdi více barvy a našla dřevěnou desku. Všechno jiné je tapeta a beton, o co tady jde? 

Jídlo je tak hrozné, že jsem vyklopila obsah žaludku poté, co jsem snědla nějaké hnusné zelené věci. Je 

mi opravdu zle a bojím se. 

zvuky jsou hlasitější přísahám že jsem viděla něco pohybovat se za oknem a ona praskla a televize je 

rozbitá a zápach je silnější a nemůžu myslet 

Bože, zdi 

Zdi hnijí 

Už to nemůžu vydržet! Potřebuju odsud vypadnout a myslím že to jídlo bylo otrávené. Prkno je jediný 

únik vyrvat prkno potřebuju utýct nemůžu vydržet odtrhnout prkno 

proč mi krvácejí nehty to bolí bolí psát potřebuju kopat nechci spát příliš hluku příliš tmy příliš děsu 

už si ani nepamatuju svoje jméno jak to bylo někam jsem je psala někdo přišel a přeškrtal je napsala 

jsem je na začátek vůbec 

kopání škrábání je to duté škrábání musím vypadnout zápach je strašný a zdi vypadají že krvácejí 

krvácím z nehtů bolí to a mám takový hlad že jsem snědla ten jed a donutila se nezvracet a 

nespala jsem tak dlouho já nevím protože 

slunce tady nesvítí 

Den — 

Usnula jsem a vše bylo pryč. Zvuky, špína, krev, vše. Je to tak, jak to bylo předtím. 

Až na tu díru. Prkno je pryč, je tam prostě jen díra, hladká kulatá díra s prázdnou temnotou uvnitř. A 

smrdí. 

Zápach je stále silný a já vím, co to je, vím, co je ten příšerný zápach, co přichází z té díry. A jsem 

vyděšená. 

Ale nesmím být vyděšená. Jídlo je dobré, ale nemůžu je jíst. Postel je pohodlná, ale nemůžu v ní spát. 

Jdu do díry. Musím najít cestu ven. Doufám, že najdu cestu ven. 

Pokud tohle čteš, následuj mě do díry. Nevím, kam to vede, ale všude je lépe než tady. 



Zápach mě štípe na kůži jako hemžící se mravenci. 

Byla jsem sežrána… Já byla sežrána. 

Nechoďte spát… Nechoďte spát. Protože byste se mohli probudit—— 

 

  

 

 

 

Zpracoval: Filip Šuran 

Zdroj:  https://darktown.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Dovolená v Holandsku je levnější! 

Chcete si letos dopřát skutečně 
netradiční dvolenou? Pak proplujte Středem Holandska na lodi! 
Následně byla prodána a novému majiteli se ji podařilo na konci 
května znovu otevřít. S cenami však pro tuto sezonu musel jít na 
holandské poměry velice nízko a dalším plusem pro zájemce o 
tento typ dovolené je, že jsou stále volné lodě i na tzv. high season 
v červenci a srpnu. 

 

2.  Letní pohoda v Alpách 

Zajeďte do rakouského Weissee, ve světě velehor a ledovců! 
Nemusíte se bát ani ubytování – rodiče s dětmi najdou komfort za 
dobré ceny v tříhvězdičkovém Rudolfshütte, který je nejvýše 
položený hotel Rakouska (2315 m.n.m.!). Mají tu skvělé hřiště, 
hernu i animační programy: každé úterý a čtvrtek se můžete vydat 
na výlet do prehistorie a podívat se, jak vypadá opravdový ledovec 
starý miliony let, děti od 8 let každý mohou každý pátek pod 
dohledem instruktora vyzkoušet svou hbitost na skalních stezkách a 
rodiče osvežit svého ducha při meditaci! 

 

 

https://www.malydobrodruh.cz/wp-content/uploads/Holandsko-Michael-Michael-Fokt-small1.jpg


3. Malajsie 
 

A poslední doporučení na skvělou letní destinaci.„Během našich 
letních prázdnin není všude v tropech jen období dešťů. Naopak 
jsou země, kam je v tuto dobu vyrazit nejvhodnější. Řadí se k nim 
například Malajsie, kde panuje období sucha a nabízí skvělou 
asijskou exotickou dovolenou. Země je to naprosto bezpečná, lidé 
tolerantní a infrastruktura je na úrovni." Doporučuje nejen Malajsii 
kontinentální, ale především její část na ostrově Borneo, kde se 
rozkládá i sultanát Brunej. A alespoň krátkou zastávku v blízkém 
multikulturním Singapuru. 

 

 

Zpracoval: Martin Maráček 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naruto Anime seriál 

Naruto (japonsky ナルト) je japonská šónen manga, kterou vymyslel a nakreslil Masaši 

Kišimoto. Příběh sleduje chlapce Naruta Uzumakiho, který se v Listové vesnici učí na akademii 

pro nindža bojovníky. Naruto je energický, zbrklý a cílevědomý. Jeho snem je stát se nejvyšším a 

nejmocnějším nindžou ve vesnici — hokagem, což v nindžovském světě znamená něco jako 

starosta, který je nejsilnější z vesnice.  

Manga poprvé vyšla v roce 1999 v časopise Šúkan šónen Jump.[1] Později začaly jednotlivé 

kapitoly vycházet ve formátu tankóbon. V roce 2002 vznikla anime adaptace mangy, za kterou 

stojí studio Pierrot a režisér Hajato Date. Tato anime série má celkem 220 dílů a poslední díl byl 

odvysílán v roce 2007. V tomtéž roce začala vycházet nová série Naruto: Šippúden, která 

navazuje na sérii první.[2] Začíná přibližně dva a půl roku po ději popsaném v seriálu Naruto. 

Také tato série adaptuje manga předlohu a vycházela do roku 2017. Vyšlo i několik animovaných 

filmů a OVA, které však příběhem nenavazují na děj v manze a v Česku nebyly dosud 

distribuovány, a několik konzolových her, light novel a sběratelských karet.  

Licenci na vydávání mangy v Česku zakoupilo nakladatelství CREW, přičemž jeden svazek 

vychází jednou za přibližně dva měsíce. Nakladatelství CREW doposud vydalo třicet šest 

svazků.[3] Anime seriál Naruto v dabované verzi vysílala v Česku televizní stanice Jetix (dnes 

Disney Channel), ale pouze 95 dílů, neboť se Jetixu další díly zdály být nevhodné pro děti.[4] Poté 

převzala práva k vysílání seriálu stanice Animax a AXN Sci-Fi.[5]    Zpracoval: Alexej Krajčík 

 

 

 

 



ACH  TY 

 

 

 
Přijde Pepíček za maminkou, že ho bolí hlava. 

"Maminko, mě bolí hlava." 

Maminka mu odpoví: "Víš Pepíčku, musíš hodně pít." 

Pepíček: "Dobře, takže kde je kořalka?" 

 
Pepíček prosí tátu: "Tati, kup mi buben."  

"Nekoupím, budeš mě rušit při práci." 
Pepíček: "Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát." 

 

Policista zaslechne, jak si dva mladíci právě říkají vtip. „Víš, jaký je 

rozdíl mezi policajtem a hlupákem?" Policista k nim rychle přistoupí, 

významně točí pendrekem a ptá se: „No tak řekněte, jaký?" Mladík 

nesměle sdělí: „Žádný..."  

„No proto!" 
 

Spejbl vyčítá Hurvínkovi: 

„Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! Mánička ti upekla bábovku a 

ty jsi jí rozbil okno kamenem!“ 

Hurvínek si jen odkašle. „To nebyl kámen. To byla ta bábovka.“ 

Vybral: Martin Maráček 
 


