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Úvodník  
Máme tu květen. Už tu máme oblíbenou alergii na pyl. V květnu maminky slaví Den matek. 

Den matek se slaví 13. května. Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. 

Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic. Květen 

mám v oblibě, protože už máme už jen jeden měsíc do letních prázdnin a hlavně kvůli 

krásné krajině. Jen pyl mi ze všeho nejvíce vadí. V květnu je úžasná atmosféra. U konce 

dubna jsme slavili pálení čarodějnic. Pálení čarodějnic je lidový zvyk spojený s pálením 

ohňů a vírou v čarodějnice. Ať už je ten červen.  Ale ještě vydržte a učte se, čeká nás 

všechny vysvědčení, a potom konečně sladké, vysněné prázdniny…………….Tak já se 

s vámi loučím a na  shledanou u dalšího dílu časopisu Jojo. 

 

 

 

 

Napsala: Petr Houčková 



 

 

 

  

 

 

 

I. V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 

II. Mokrý máj - chleba hoj. 

III. Májová voda vypije víno. 

IV. Suchý květen - mokrý červen. 

V. Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 

VI. Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i 

sudy. 

VII. Studený máj - v stodole ráj. 

VIII. V máji hřímoty nedělají trampoty. 

IX. Na mokrý květen přichází suchý červen. 

X. Vymysli něco i ty! 

 

Zpracoval: Martin Maráček 

 Horoskopy 

 Beran 

Milí Berani, váš vládce Mars opouští 16. května napěťovou kvadraturu a vám se znatelně 

ulevuje. Odchází nervozita a tenze, které vás ovlivňovaly ve všech oblastech, prioritně 

však v profesních záležitostech. Mars nyní naopak působí svým příznivým působením a 

zvyšuje energii k častějším kontaktům, přičemž můžete navázat nové přátelství s 

naprosto originální osobou. Prim hraje vše nové a neotřelé! V lásce se objevuje zvýšená 



náladovost, někdy hoříte vášní jako pochodeň, jindy jste zase spíše rozumoví a vyžíváte 

se v komunikaci. 

Býk 

Milí Býci, během tohoto měsíce máte být konfrontováni s poněkud větším vzruchem než 

na který jste běžně zvyklí. Od 13.května se k vám stěhuje pohyblivý Merkur, který je 

předskokanem blížícího se nositele extrémně živé energie. Největší událostí měsíce je 

totiž vstup magnetizujícího Urana, který se koná 15.května, na vaše území! Konjunkci 

těchto dvou planetárních aktérů lze vskutku cítit pod kůží, protože se věci najednou 

dokážou měnit bleskovou rychlostí. 

Blíženci 

Milí Blíženci, květen je měsícem, který má pro vás připraveno spoustu radůstek a 

zajímavých podnětů pro vaši zvídavou duši. Láskyplná Venuše se promenáduje vaším 

znamením a přináší mnoho potěšení ve všech oblastech vašeho života. U nezadaných 

posouvá rafiku milostného a sexuálního jiskření hezky nahoru, máte se na co těšit! Máte 

sebevědomí a mozek na pravém místě, tudíž i vaše profese a finance zaznamenávají 

rozkvět. 

Rak 

Milí Raci, květen je pro vás obdobím plným přátelské atmosféry a skupinových aktivit. 

Merkur se ve srovnání s minulým měsícem umoudřuje a působí na vás od 13.května 

svým příznivým sextilovým vlivem - svítá na lepší časy! Literatura a přednášky, zapojení 

se do charity či veřejných činností, to jsou nyní stěžejní atributy. Láskyplná Venuše se 

nenechává zastínit a 19.května vplouvá do vašeho znamení, aby vás obdarovala láskou a 

radostnými prožitky. 

Lev 

Vstupujete do měsíce, který signalizuje pestrost dění a to jak po stránce harmonických, 

tak i napěťových vlivů. To, čemu je bohatě přáno, jsou vztahy s ostatními. Vlídná Venuše 

do 18.května zvýrazňuje otázku přátelství a schopnost získat oblibu u větších skupin lidí. 

Přiznáváte, milí Lvíčci, že je to pro vás tzv. obuv šitá na míru? Vaší doménou je přece stát 

na piedestalu obdivu a oblíbenosti, astrální Guruové vám chtějí toto přání splnit! Je také 

skvělý čas na zapojení se do dobročinných aktivit, máte šanci expandovat a s podporou 

vašeho vládce Slunce zaznamenat od 21.května úspěch. 

Panna 

Milé Panny, v tomto měsíci je doménou váš vládce Merkur, který vás od 13.května bere 

pod svou plnou ochranu. Jeho úžasný trigon je příslibem nových obzorů, poznávání a 

skvělé komunikace. Vypadá to na zapojení se do složitých podniků či tzv. vyšších cílů, 

což však na druhou stranu přináší náročnější období pro vztahové a citové záležitosti. 



Pro partnerské vztahy je tenký led hlavně do 18.května, kdy se Venuše vlivem své 

kvadratury k vašemu znamení dopouští různých alotrií. 

Váhy 

Milé Váhy, květen je obdobím, které vám dokáže tzv. nalít novou krev do žil, rozhodně se 

nudit nebudete! Všetečka Mars vás od 16.května dopuje silnou energií a akceschopností 

zejména v oblasti lásky, přičemž dává jako bonus neobvyklé zážitky Vaše elegantní 

vládkyně Venuše vám do 18.května hezky nahrává a přináší úspěch jak v duchovním 

růstu a vzdělávání se, tak v záležitostech spojených s cestováním a cizinou. Snaží se tak u 

mnohých dokončit záležitosti, které byly započaty již v minulém měsíci. 

Štír 

Milí Štíři, v tomto měsíci se připravte na konfrontaci s více problémy, poněvadž se 

někteří planetární aktéři rozhodli kout své pikle. Především vás hodlá poškádlit Slunce s 

Merkurem, kteří svou kvadraturou zakládají na nechtěné tenze v každodenním životě. 

Merkurovy rošťácké paprsky míří od 13.května zejména do sféry partnerských a 

profesních vztahů. Jeho konjunkce s Uranem by mohla vyústit v nemilé triky! Celkově se 

nejzátěžovějším dnem jeví 23.květen, kdy je Merkur v nepřátelské opozici s Jupiterem ve 

vašem znamení a může jít o velký duševní přetlak. Mars přikládá do ohýnku již od 

16.května, obrňte se trpělivostí. 

Kozoroh 

Milí Kozorozi, v 1.polovině května pokračují vlivy, které byly započaty už minulém 

měsíci, tudíž, nemusíte pozorovat žádné větší změny. Co se však týče 2.poloviny května, 

jsou znatelné mnohé obraty. A kdo se o ně postará? Především je to Mars, který opouští 

od 16.května vaše znamení a vy to můžete zaznamenat v úbytku energie, ale také 

menším shonu. Příjemnou změnou v tomto měsíci je od 13.května Merkur a jeho 

přechod z negativního prskání na větší pohodičku. Chce vám zajistit perfektní 

porozumění, volnočasové radovánky a nevšední kontakty, zřejmě zpytuje svědomí! 

Vodnář 

Milí Vodnáři, květen je pro vás velmi důležitým měsícem, neboť se ve vašem znamení 

ubytovává nejakčnější planetární aktér - Mars. Od 16.května tedy počítejte s 

fantastickým nábojem nové energie! Jeho postavení však s sebou nese výhody i 

nevýhody. Na jedná straně jste plní vitality, elánu rozvíjet své plány, máte živější touhy a 

sexuální apetit. Na druhé straně však marsovská energie způsobuje sklon k přehánění. 

Inklinujete k netrpělivosti a spěchu, což může vést k nehodám, proto se vyplatí 

opatrnost. 

Ryby 

Milé Rybky, v tomto období vám zachovávají přízeň téměř všichni planetární vládci, 

můžete se tedy těšit na úspěšný měsíc! Moudrý Merkur vám chce od 13.května 



nabídnout ten správný drive pro zdůraznění a prosazení vašich názorů a myšlenek, 

přičemž jsou v jeho menu i četnější cesty. V konjunkci s Uranem chystá i příjemné 

překvapení! Slunce jim přizvukuje a dohlíží na to, aby vaše kroky vedly ke kýženému 

úspěchu. Poněkud vrtošivě se tváří do 18.května Venuše, která žádá, abyste si udělali 

více času také pro rodinu, tak proč nedbat na její naléhání? Pokud se správně 

rozhodnete, stává se z ní od 19.května ta nejdobrotivější víla, která neotálí s odměnou.  

 

 

 

Vypracovali:Martina Švecová a Daniel Švec 



První máj 
První máj jako lásky čas zpopularizoval Karel Hynek Mácha. Co přesně tím myslel? 

Že se probuzená příroda chystá množit, pářit, rozpukat a plodit, včetně člověka. 

Tomu však pudy komplikuje mysl, a tak se povznášející doba lásky skládá z mnoha 

detailů, které vyžadují náš čas. 

Někdy je jeden polibek nebo obejmutí víc než celá souvětí. „Svou ženu políbím 

nejméně čtyřikrát denně,“ říká například známý americký psycholog John Gray, 

autor knih, v nichž muže přirovnává k planetě Mars a ženu k Venuši. „Poprvé, když 

vstáváme, podruhé, když odcházím, potřetí, když přicházím domů a naposledy, 

ještě než usneme,“ svěřil se. 

„Držme si rituály vítání a loučení s polibkem a třeba i objetím,“ nabádá také 

psycholožka Magdalena Dostálová a dodává, že matky malých dětí občas 

zapomínají. „S příchodem dětí může být matka poměrně saturovaná, co se týče 

fyzického kontaktu, o to víc je důležité, aby se nevytratil ze sféry mezi mužem a 

ženou. Berme to také jako prevenci, aby doteky jeden z nás neměl potřebu hledat 

jinde,“ říká. 

 

 

Zpracoval: Tomáš Čech 

 



 

Miluji tě, ale… 

 

Dne 3. 4. 2018 byl celý druhý stupeň v chebském divadle na představení „Miluji tě, ale… „ 

Muzikál byl o tom, jak se od sebe muž a žena liší a o jejich vztazích. V tomto divadle 

účinkovaly 2 páry a společně s nimi jsme sledovali vývoj jejich vztahu od mládí, až do 

samotného stáří. Muzikál se mi líbil jak originalitou, tak hereckými a pěveckými výkony. 

Zároveň herce obdivuji za to, v jakých podmínkách museli hrát. Měli malé komorní divadlo a 

samozřejmě malé pódium, na kterém se stejně pohybovali, jako v prázdném sále. 

 

Kdybych měl hodnotit, tak kladně. 

 

Zpracoval: Trpka Lukáš. 
 



8. květen – Den vítěztví

8. května se v České republice slaví především Den vítězství / Den osvobození. Každý 
ví, že toto datum bylo prohlášeno za státní svátek a je tedy dnem pracovního klidu. 

Méně už je známý fakt, že několikrát v historii se vedly bouřlivé diskuze o tom, kdy by 
se měl tento svátek slavit a jak by měl být formulován. 

8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, a proto 
se tento den považuje za konec druhé světové války. Ta vstoupila v platnost 8. 5. ve 
23:01 hodin středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května času 
moskevského. Z toho jednoduchého důvodu na západě probíhaly oslavy 8. května a v 
Sovětském svazu 9. května. 
V Československu se několik let nemohli politici rozhodnout, jaké datum státního 
svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – den, kdy začalo Pražské povstání. 
Teprve v roce 1951 se poslanci dohodli, že se bude slavit 9. květen – Den osvobození 
Československa Sovětskou armádou. 

Již v roce 1990 vystoupil tehdy poslanec Miloš Zeman s návrhem, aby bylo datum 
svátku přesunuto na 8. května. Oficiální historici obhajovali názor, že obě data jsou 
legitimní, neboť jde o záležitost časového posunu, nicméně napodruhé a po bouřlivé 
diskuzi tento návrh prošel. 8. květen se stal státním svátkem s názvem Den 
osvobození od fašismu. V průběhu dalších let došlo ještě k dalším změnám tohoto 
svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den osvobození a v roce 2004 změněn 
na Den vítězství, což měl být psychologický tah na základě názoru, že je lepší se cítit 
vítězem než osvobozeným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková

 
 



Svátek matek 
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na 
mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic, např. jinak ve Velké Británii 
(čtvrtou postní neděli), jinak v arabských zemích (21. březen) a mnoho dalších. V 
tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobné 
svátky po celém světě existovaly už dávno v historii, např. ve starověkém Řecku se 
slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey 
= Kybelé, matky bohů. 

Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na 
počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně 
slaven o rok později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow 
Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby celonárodního svátku, konající se 
druhou květnovou neděli. 

V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou neděli. V 
Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou 
byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl postupně zatlačován do pozadí 
oslavami Mezinárodního dne žen(slaveného vždy 8. března), ale i přesto se dál v 
některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ se 
ale zachovává také, podobně, jako v jiných zemích. V některých zemích se oba 
svátky sloučily. 

Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu. 

Zpracoval: Filip Šuran 

 

 

 

 



 

 

Pankrác 

Základem mužského jména Pankrác je řecké jméno Pankrátios, které se vykládá z pankrátion 
„celkový závod“, „víceboj“, nebo pankratés „všemocný“, „vševládný“. 

Ve spojení římskokatolického kalendáře s meterologií je svatý Pankrác první ze tří 
„zmrzlích/ledových mužů“ v lidové pranostice vyjadřující severní až severozápadní proudění 

vzduchu s teplotami ještě pod bodem mrazu. 

Servác 
Servác je jméno latinského původu (Servatius). Vykládá se jako uchovávatel, strážce, zachránce, 

osvoboditel nebo zachráněný, osvobozený. Jméno vzniklo z latinského 
slovesa servare (uchovávat). Podle českého kalendáře má svátek 13. Května. V lidové pranostice 

je označován jako druhý ze tří "zmrzlých mužů". 

Bonifác 
Bonifác je mužské křestní jméno latinského původu, odvozené z výrazu „homo boni fati“, tj. „muž 
dobrého osudu/původu“. V ČR slaví svátek 14. Května. V lidové pranostice je označován jako třetí 

ze tří "zmrzlých mužů". Českou obdobou jsou jména Dobromír nebo Dobromil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Budinská 



 Běh za pokladem

 

Začalo to. Naše skupina si vzala první indicii a 

ní stálo něco ve stylu, že tam běhají blázni za 

useklou hlavou. ,,Hřiště“, někdo z naší skupiny 

vykřikl. Běžíme ke hřišti, ale nikdo tam není. 

Rozhlédl jsem se a napravo,  asi 50 metrů od 

nás, sedí učitelka.  ,,Tam!“ , vykřikl jsem a 

všichni běží za mnou. O další indicii jsme si 

mysleli, že je to hřbitov, ale ne. Dva trestné 

body pro nás. Pak mě napadla bažantnice. To 



už bylo správně. Hned za zatáčkou jsme 

spatřili dalšího člověka, dokonce dva. Další 

nápověda, jasnej lom! Hluboké lesy, bláto, 

kaluže, tma. A hle, kopec. Bylo jasné, že vede 

k lomu. Slyším výkřiky. Byla to další skupina. 

Dvě, tři skupiny na jednom místě. To bude 

další nápověda. Běžím do kopce a team 

nechávám za sebou. Nápověda zní, ať jdeme 

cestou, kterou jsme před tím nešli. První 

zatáčka. Jsme v lese. Zase. Slyším motor. 

Traktorista oral pole. Byli jsme ztraceni. Ale 

jeden člen naší skupiny se zeptal na cestu. 

Před náma je celá, CELÁ bažantnice. Přeběhli 

jsme.  Přelezli jsme plot a zase v lese. Škola na 

obzoru a všechna družstva čekají . Oheň.   A 

zbytek soutěží. 

    Zpracoval: Filip Šuran 

 

 

 

 

 



 

V pondělí 30. 4. Měli žáci druhého stupně orientační běh. Soutěžilo sedm skupin. 

Já, Tom, Bobeš, Vašek, Berťa a Pavlína jsme byli v šesté skupině. Ze školy jsme vybíhali v 8:55 a zpátky 

jsme doběhli v 9:50. Od školy jsme běželi k fotbalovému hřišti, tam nám dala paní učitelky Csorbová 

další indícii a museli jsme běžet k bažantnici, kde jsme obdrželi další indícii a vydali jsme se 

k dasnickému lomu. Tam jsme získali další indícii a to už jsme klusali ke školní zahradě. Tam jsme si 

opekli buřty a odpočívali jsme. Najednou jsme se dozvěděli od pana učitele Kříže, že nás čeká další 

soutěž.  Seřadili jsme se po skupinách a museli jsme hledat malé panáčky z 3D tiskárny, které pan 

učitel rozházel kolem stromu. Každá skupina jich našla 12, ale potom pan učitel řekl, že si z nich 

máme sestavit armádu. Naše skupina si vytvořila křiklavě žlutou armádu. Dostali jsme se na druhé 

místo. Byl to super den, mockrát lepší než se učit! 

 

PS: Bobeš ještě jako jediný našel červené prasátko, ale dal ho Tomášovi a tím Tom dostal sladkosti 

navíc! 

 

Napsala: Barbora Křížová 

  



PÍSMENKOVÉ PŘÍBĚHY 

S 

Strašák Stan se spletl. Strašně sám sebe straší. Stala se Stanovi strašná smůla. 

Stan si snědl střechu. „Sakra!“ Stan sviňsky syčí: „Střechu sněd sem.“ Stan spadl 

střemhlav se skály.  

P 

Paní Pavla plavala pro Pepu. Pepa praví: „Pavlo, proč plaveš po písku?“ 

„Proč plavu? Protože palačinka“ 

Plove Pavla pro Pavla. „Pavle? Proč plaveš po páskách?“ Pavel praví: „Protože 

protlak.  

Filip Šuran 

O 

Opičák Olda okukuje Olinu okusující oplatku Opávia.  

Norbert Lonský 

K 

Krysa koupila kilo koblih. Koblihu kousala krásně kuželovitě. Karel kopl krysu. 

Karel krade kryse koblihy. Kobliha kousla Karla. 

Natálie Semanová 

V 

Vychytralé velryby vyhlásily vypasenému vévodovi Vilému Velkému válku. 

Vychytralé velryby vyhrály válku. Vytopily vévodovi Vilému Velkému vesnici. 

Vykradly vitrínu vyuzených veverek. 

Adéla Nováková 

S 

 Stará stařenka se svým synáčkem Simírem si snědli staré skleněné sýry. Sýry se 

snědly snadno. Stařenka syčí: „Snadno?“ „Si snědla strom snad?“, syčí synáček. 



Synáček se správal sviňsky. „Synáčku, si sviňský strarý sajrajt se salámem 

selským“, syčí sytě stařena. „Sním si svého syna.“ „Si se strašně spletla, stařeno 

selská! Sním si svoji střechu. Sním skoro stoprocentně svět.“ Snědl sardinky, 

sušenku, sůl, sýr, sádlo, steak,  savo. Simír se skolil, smrt si sebrala synáčka. 

Sakra. 

Lukáš Trpka 

S 

Sysel, sýček, sova si stále sami slibovali splnit si své sny. Sysel si slib splnil, 

sýček si slib splnil. Sotva sova spatřila sendvič, slétla sníst sendvič. Sysel 

sledoval sovu. Sova spatřila sýčka. Schoval se se syslem. Sova strašně smrděla 

smradlavým sýrem. Seznámila se se syslem. Sova se snažila slib splnit, snad se 

skamarádí se svými spoluobčany, svými sourozenci! 

P 

Pět prastarých prasátek putovalo přes pět přehřátých pouští. Potřebovala 

patnáct párků. Při putování pouští platili platebním pasem, protože potřebovali 

pití. Pět prasátek při putování pouští pomřelo, protože párky páchly plísní. 

Barbora Křížová 

M 

Mickey Mouse má moc malé myšlenky. Má mikro mozek. Musí máchat mile 

malíčky. Může mrkat, máchat, mluvit, mlátit, mlít, mazlit, míchat, mísit. Mele 

maso mlokem. Mlok má menší mozek. 

Bobeš Lippert 

 



 

 

 

Google je americká společnost sídlící v Mountain View v Silicon Valley jižně od San 

Franciska v Kalifornii; její areál je přezdíván Googleplex. Je vlastněná holdingovou 

společností Alphabet Inc. Od podzimu 2006 je Google oficiálně zastoupen pobočkou 

v Česku, sídlící v Praze. Společnost je známá především díky svému internetovému 

vyhledávači, jehož popularita je taková, že se dnes již používá 

i sloveso googlovat či googlit ve smyslu hledat na internetu. V roce 2006 se toto sloveso 

objevilo v Oxford English Dictionary. Z hlediska českého jazyka se Google skloňuje dle 

vzoru hrad (Google, bez Googlu, …). V roce 2006 se podle pravidelného průzkumu 

Brandz Top 100 agentury Millward Brown ve spolupráci s ekonomickým 

deníkem Financial Times stal Google nejcennější značkou světa s hodnotou 66,434 

miliard dolarů, což znamená meziroční růst o 77 procent. 

Název google vychází ze slova „googol“ označujícího číslo složené z jedničky a sta nul 

(10100), které bylo poprvé použito v roce 1938 devítiletým Miltonem Sirrotou, synovcem 

amerického matematika Edwarda Kasnera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 

 



Robinsonův ostrov 
Robinsonův ostrov je česká verze mezinárodní reality show s licencí Survivor pocházející ze 

švédského televizního seriálu Expedition Robinson vytvořeného Charlie Parsonsem, který měl 

premiéru v roce 1997, z tohoto důvodu se v některých věcech odlišuje od americké verze. 

Premiéru měla 16. ledna 2017 na TV Nova. Moderátorem je sportovní komentátor Ondřej 

Novotný. 

Principem této show je vysazení skupiny lidí, kteří se navzájem neznají, na izolovaném ostrově. 

Soutěžící si zde sami musí obstarat jídlo, vodu, oheň a přístřeší. Soutěžící soupeří v soutěžích o 

odměny a imunitu, která je chrání před vyřazením. Soutěžící jsou postupně vyřazováni ze hry na 

kmenových radách v tajné volbě jejich soukmenovci. Tento cyklus se opakuje do chvíle, než 

zbude jen jeden, tomu je udělen titul "český Robinson" a finanční výhra ve výši 2 500 000 Kč. Po 

úspěchu první řady se v létě 2017 natáčela 2. řada, která se vysílá na jaře 2018. Třetí řada je v 

přípravě.Osmnáct soutěžících je rozděleno do dvou týmů po devíti, týmy se nazývají kmeny a 

mají své vlastní barvy, vlajku a znak. Trosečníci jsou nuceni přežívat v divočině bez jakýchkoli 

moderních vymožeností po dobu 44 dnů. V průběhu soutěže se konají náročné souboje o 

odměny, například o jídlo nebo vybavení pro snadnější přežití, nebo o imunitu. Kmen, který 

prohraje souboj o imunitu, musí navštívit kmenovou radu, kde ze svého středu vybere jednoho a 

ten musí ostrov i hru opustit. 

Jakmile zbývá menší počet hráčů, asi v polovině hry, jsou kmeny sloučeny v jeden a soutěžící 

musí soutěžit každý sám za sebe. Individuální imunita nyní chrání pouze jednotlivce. Jedni z 

posledních vyloučených zůstávají na ostrově a dohromady vytváří porotu. Porota se účastní 

následných kmenových rad a sbírá cenné informace k nejdůležitějšímu rozhodnutí: na závěrečné 

radě, kdy ve hře jsou jen dva nebo tři trosečníci, zvolí vítěze 

 

Zpracoval: Tomáš Čech 

 

 

 

 



XXXTentacion 
známý profesionálně jako XXXTentacion je americký rapper, zpěvák a 

skladatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodil se a vyrůstal v Plantation, Florida, Onfroy strávil většinu svého dětství v 

Lauderhill, Florida. Začal psát hudbu poté, co byl propuštěn z výchovného ústavu 

pro mladistvé a nakonec vydal svou první píseň na zvukové distribuční platformě 

SoundCloud v červnu 2013, s názvem "News / Flock".  Je populární postava v 

SoundCloud rap, scéně pasti, která přebírá prvky lo-fi hudby a drsné 808s 

Onfroy vydal své debutové album 25. srpna 2017. Onfroy  debutoval na Billboard 

200 se svými singly "Sad!" a "Changes", které vyvrcholily čísly 7 a 37 na Billboard 

Hot 100. 

 

Zpracoval: A. Krajčík 



Avengers – Infinity War – Napsal Richard Grimm 

Avengers, všichni už víme, že vyšel další Avengers, teď je to, ale úplně jiné, umírali i hrdinové. 

Bylo to vlastně spojení filmu Strážci galaxie a Avengers. 

Příběh: 
Jde o to že Thanos (protivník pro superhrdinům) chce získat všech 6 kamenů, který mu 

pomůže vyhubit půlku světa lusknutím prstu, což se mu takhle i povedlo. 

Thanos zaútočil na Thorovo loď, kde chtěl získat teserakt, ale nepovedlo se mu to, ale zabil 

Thorovo bratra Lokiho, a musel jít dál popostupně získával kameny, ale potkal jeho dceru 

Gamoru, a vzal si jí sebou (protože Thanos byl její nevlastní otec), a také věděla, kde je další 

kámen, když mu to Gamora řekla, tak si jí vzal sebou, aby mu to ukázala podrobněji, ale kvůli 

kameni, musel hodit někoho do velké „jámy“, ale neměl na výběr a proto tam hodil Gamoru. 

Když získal kámen, zbýval mu předposlední a ten měl tvz. Čaroděj. Ale skupinka Iron-Mana, 

Čaroděje, Spider-Mana. Už tam na něj čekala, ale neměli šanci oproti už skoro mocnému 

Thanosovi a proto bojovali, ale podlehli a proto Thanos ten kámen získal. A už zbýval 

poslední, který měl Vision ve své hlavě. Díky, které mohl používat své schopnosti, v tu dobu, 

kdy bojoval Iron-Man atd.. s Thanosem, tak zase. Captain America, Black Panther atd. 

bojovali s Thanosovými zástupci. V té době si ještě Thor dělal své kladivo, díky kterému mohl 

kontrolovat své schopnosti a používat. Když už ho měl hotové, tak se s Grootem (strom), 

Rocketem (podle Thora králík, ale je to spíš takovej mýval), dostali na svět kde bojovali 

Captain America atd.. Když bylo taktéměř po všem, tak se tam dostal už skoro mocný Thanos 

a nedokázali ho zastavit, ale Visionova přítelkyně se snažila zničit ten kámen, což se jí 

povedlo, ale Thanos všechno vrátil na zpět a vzal si Visionovo kámen, když se po něm rozběhl 

celá skupina superhrdinů, luskl a proto vymřela půlka světa. Umřeli superhrdinové: Bucky, 

Groot, Spider-Man a spoustu dalších hrdinů. Přežili: Captain America, Hulk, Thor, Iron-Man, 

Black Panther a Rocket atd..     a také zemřel Nick Fury (kapitán celého spolku Avengerů) 

Moje dojmy? 

Je to takové, už víc záživnější a víc zajimavé, už umírají superhrdinové, myslím si, že proti 

Thanosovi bude bojovat Thor, Captain America, Iron-Man, Hulk a možná i Rocket. 

Myslím si, že budou chtít vrátit svět jaký byl, a jak jsem viděl ještě mají ještě jednu rukavici, 

takže přendají Kameny a dají ho nazpět.

 

 



Vtipy :D 

1: Co se stane se zlatou rybkou, když zbankrotuje? 

Bude z ní bronzová. 

2: Pán jede tramvají se psem a vedle sedí elegantní paní. 

Ta po chvíli povídá: „Jděte s tím psem pryč, už cítím, jak po mně skáčou blechy.“ 
„Azore! Jdeme pryč, paní má blechy.“ 

3: Potkají se Rus a Rakušan. 

Rus říká: „Fakt nechápu, co proti nám ti Češi mají, vždyť pod vaší nadvládou byli bezmála 350 let a pod naší jenom 41, to mi vysvětli!“ 

Rakušan se zamyslí: „No, víš, my jsme je nenutili slavit Bílou horu jako vy Vítězný únor!“ 

(trochu komunistický, někteří ho třeba nepochopí) 

4: Pepíček potká tatínka a ten mu říká: „Pepíčku, skoč mi do obchodu pro rum do čaje“. Pepíček na to: „Dobře, radši si to budu 

opakovat, abych to nezapomněl.“ Jde a jde a najednou zakopne. Zvedne se a jde dál. Dojde do obchodu a paní prodavačka se ho ptá: 

„Co si přeješ, Pepíčku?“ Pepíček: „Čum do ráje!“ 

5: „Mami, můžu si jít hrát ven na mistra Jana Husa?“ 

„Jasně, upaluj!“ 

6: Víte, proč je lepší dát vánoční stromek do garáže než do obýváku? Můžete dostat auto. 

7: Bruneta pozve blondýnku, aby se přišla podívat na jejího nového papouška. Blondýnka tedy přijde, uvidí papouška a podiví se: „A co 

ten papoušek udělal špatného?“ Bruneta odpoví: „Co by měl udělat špatného!?“ Blondýnka řekne: „No, že jsi ho dala do klece!“ 

8: Ve čtvrté třídě se píše písemka z matematiky. 

Franta pošeptá Karlovi: „Ten učitel je ale debil.“ 
Učitel na to zareaguje slovy: „Nenapovídej, Franto, Karel na to musí přijít sám!“ 

9: „Pepíčku, učil ses vůbec?“ 

„Ano.“ 

„A proč máš v domácím úkolu tolik chyb?“ 

„Protože chybami se člověk učí.“ 

10: Otázka: Myslíte, že je v Británii příliš mnoho imigrantů? 

Odpovědi: 17% - Ano. 11% - Ne. 72% - Nerozumět otázka.11: 

12: Rozmlouvají spolu dva politici. 

„Já se ti důvěrně přiznám, kolego, že vůbec nerozumím naší ekonomické situaci,“ svěřuje se jeden. 

Druhý říká: „Ale to já ti ji rád vysvětlím.“ 

„Moment,“ ozve se ten první, „vysvětlit ji umím taky. Ale nerozumím jí...“ 

13: Farmář pěstuje na poli melouny a každou chvíli se mu stane, že mu děti nějaké ukradnou. 

Tak přemýšlí, jak by těm krádežím zamezil, a jednoho dne dostane nápad. 

Vyrobí ceduli, na které je napsáno „Jeden meloun na poli je napuštěn jedem!“ a zapíchne ji na kraj pole. 

Od té doby se opravdu melouny přestanou ztrácet. Farmář z toho má velkou radost, ale jednou takhle jde kolem svého pole, podívá se 

na ceduli a na ní je dětskou ručkou dopsáno: 

„Teď už dva!“ 

14: Zdá se Ti, že jsi opuštěný? Že nikoho nezajímáš? Že jsi úplně bezvýznamný? Že na Tobě nikomu nezáleží? Že o Tobě nechce 

nikdo nic vědět? Že nikoho nezajímá, co vlastně děláš? 

...tak zkus letos nepodat daňové přiznání! 

 

Vypracoval:Václav Parýsek 

 


