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slovo úvodem

Vítáme Vás u prvního vydání
časopisu Ráček v roce 2023!
 
V tomto březnovém vydání se
dozvíte, jak si třídy VI.C a VII.C
užily lyžařský výcvik a také si
přečtete zajímavý rozhovor
s panem učitelem Yakoubem
Benradouanem.

Dále si díky žákyním šestého
ročníku připomenete, jak vypadá
hymnus, mezi jakými jmény se
vybírá pro nově narozené mládě
luskouna, jak se měli žáci V.B
na předvánočním výletě
na zámek Stránov a mnoho
dalšího.
 
Jsme rádi, že se díky našemu
časopisu dozvíte něco nového
a věříme, že s časopisem strávíte
mnoho příjemných chvil.
 
Pokud Vy sami budete mít něco,
co byste chtěli do časopisu
vložit, stačí kontaktovat
kohokoli z redakce.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

V lednu se třídy VI.C a VII.C
zúčastnily lyžařského výcviku.
Výcvik trval týden, od soboty
do pátku.
 
Ubytovali jsme se v hotelu
Permon v Albrechticích
v Jizerských horách.
Každý den se uskutečnil
lyžařský výcvik a párkrát jsme si
to užili i na běžkách.
 
Lyžovali jsme ve ski areálu
Světlý vrch. Sněhu bylo dost
celý týden, často nám svítilo
sluníčko.
 
Jeden den jsme se vydali i na
prohlídku horské záchranářské
služby u Tanvaldského špičáku.
Mohli jsme si sednout na sněžné
skútry a také se dozvědět něco
nového, byl to skvělý zážitek.
 
Každý večer se uskutečňovaly

přednášky o lyžování
nebo zábavný program.
 
Díky lyžařskému kurzu se obě
třídy lépe poznaly a všichni jsme
si zlepšili své lyžařské
dovednosti, které jsme mohli
porovnávat v závěrečném
závodu, jak běžeckém tak
i sjezdovém.
Všichni už se těší na další
společné zážitky.
 
Děkujeme paní učitelce Sukové,
Tučkové a Sidorové, panu učiteli
Tauchmanovi a panu
instruktorovi Tučkovi. Také
děkujeme za skvělé ubytování
a výbornou stravu.
 
Monča Malá a Majda Veselá,
VII.C
Samuel Šebesta a Jakub Urban,
VI.C

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Ve čtvrtek 9.3.2023 proběhla
na naší škole tradiční celoškolní
recitační soutěž. Žáci si vybrali
zajímavé básně, které přednášeli
s opravdovou radostí. Všichni si
zasloužili za svoje vystoupení
sladkou odměnu.

 
Vítězové jednotlivých kategorií
obdrželi navíc krásné ceny.
 
Vítězové I. kategorie:
Elen Kubíčková (II.C)
David Hodyc (I.C)
Lucie Fabiánová (I.B)
 
Vítězové II. kategorie:
Radek Macháček (IV.B)
Ema Černá (V.A)
Sára Banoutová (IV.B)
 
Vítězové III. kategorie:
David Fejkl (VII.B)
Tomáš Podařil (VIII.A)
Klára Drasnarová (IX.B)

Série knih Paladero
Paladero - Jezdci z říše hromů 
 
Tato série knih má již tři díly,
první díl byl vydán v roce
 
Sirotek Joss se již od dětství
toužil stát paladerem. Jeho sen
se konečně začíná plnit,
když vyráží se svými druhy
zavázanými Mečem na dlouhou
výpravu, aby dokázal že je titulu
paladera hodný.
 
Ve snu ho ale ještě ten den
navštíví tajemná postava, která
mu nabízí výměnou
za sabotování úkolu nezměrné
bohatství.

Když ráno procitne, tak však
zjistí, že není jediný komu se
zdál stejný sen. Všichni ostatní
z jeho druhů ho měli taky! Josse
samozřejmě hned na jazyku
svrbí otázka....
 
Podle slov jeho druhů všichni
nabídku tajemné čarodějnice
odmítli.
 
Pár dní putují v klidu bez hádek,
jen s občasným hašteřením
kvůli směru cesty, ale to je
pro Josse zcela nepodstatné,
protože se všechno zvrtne...
 
 

 
Jeho druhové si zvolí cestu
nebezpečným lesem, kde se
o sobě dozví zatajenou pravdu
a o tom, že není každý takový,
jaký se zdá na první pohled.
 
Když se všichni učni blíží ke
splnění svého úkolu, musí se
rozhodnout. Pomohou
čarodějnici, nebo budou bojovat
o holý život?
 
Knihu doporučuji všem, kdo
mají rádi napětí a fantasy.
 
Kristýna Šamárková, VII.C
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ROZHOVOR s Yakoubem 
Benradouanem
Tentokrát jsme oslovili pana
učitele Benradouana. Myslím, že
se o něm dozvíte plno
zajímavých informací, které jste
doposud nevěděli.
 
Bydlíte v Praze, nebo do Prahy
dojíždíte?
 
V Praze nebydlím, bydlím
kousek od Dolních Břežan, což
je Praha Západ.
 
Je pravda, že jste fanoušek
fotbalu? Jakému klubu
fandíte? 
 
Z Českých týmu nejvíce fandím
klubu AC Sparta Praha,
ze světových týmů mám
nejraději Manchester City,
z reprezentací mám nejraději asi
Portugalsko a ještě jedna věc,
nemám rád Messiho, z hráčů
mám nejraději Diega Maradonu,
sice už nehraje, ale pořád je můj
oblíbenec.
 
Proč učíte právě na naší škole? 
 
Dostal jsem hodně pozvání
do škol, hlavně ve Francii, kde

jsem studoval, ale tahle škola se
mi líbí a nemám žádný problém
tady učit.
 
Jaké vysoké školy jste
studoval? 
 
Studoval jsem veterinu,
informatiku, ekonomii
a angličtinu.
 
Chtěl jste se stát učitelem už
v dětství? 
 
Ano, je to taková rodinná
tradice, že alespoň jeden
v rodině je učitel, ale kdybych
učitel nebyl, tak bych chtěl dělat
něco s počítači.
 
Z jakého důvodu jste z naší
školy na chvíli odešel, a pak se
vrátil? 
 
Byl jsem na mateřské dovolené,
narodila se mi dcera a manželka
v té době nemohla odejít z práce,
takže jsem šel já.
 
 
 
 

Co rád děláte ve svém volném
čase? 
 
Rád se dívám na volejbal, fotbal,
který si jdu i někdy zahrát
a potom hraji počítačové hry,
moje nejoblíbenější je Prince of
Persia.
 
Proč jste si ke svému životu
vybral právě Českou
republiku? 
 
Je to podle mě jedna
z nejhezčích zemí na světě, má
hezkou přírodu, líbí se mi také
český jazyk a musím říct, že
Česká republika má moc hezkou
historii.
 

Máte nějaký oblíbený film? 
 
Ano, sleduji filmy, a můj
nejoblíbenější asi nebudete znát,
ale jmenuje se Brave Heart.
 
Děkujeme za rozhovor
a přejeme mnoho hezkých chvil
strávených na naší škole.
 
 
Daniel Staněk, VII.C

LYŽAŘSKÉ VERŠOVÁNÍ

Konečně je sníh,
jedem na lyžích.
Se školou a kámoši
jezdíme jak divoši
 
Lyžujeme, dovádíme,
skvělé jízdy provádíme.
Lyžování nás baví,
jsme velmi hravý.
 
Maty, Fíla poprvé
přijde jim to libové.
Permon to je obydlí,
jídlo vaří výborný.
 
Turnikety, ty jsou bomba!
Není u nich žádná fronta
a když už tam je
každý se tam dostane.
 
Samuel Šebesta, Matyáš Patera,
Jakub Urban, VI.C
 
 

Když padá sníh a
my jedem na lyžích
koukáme se po klucích
až všude rozezní se smích.
 
 
My jsme v první skupině
smějeme se a vy ne.
Pluženíčko, plužení
ztráta času mučení.
 
Berte tohle s nadhleden,
probodnem vás pohledem.
Mrznou nám ruce
a my jedem prudce.
 
Za trest kopec šlapeme,
a už víckrát nechceme.
Příště radši přijdem dřív,
sjedem kopec na saních.
Všechno končí šťastně,
Je tu sranda vlastně.
 
Monča M., Terka D., Majda V.,
Kristý K., VII.C

Zemětřesení v Turecku 

Vše začalo 6. února v 4:17, kdy
Turecko a severozápadní část
Sýrie zasáhlo zemětřesení.
 
Zemětřesení mělo původ
v oblasti Východoanatolského
zlomu. Jedná se o místo, kde se
střetávají dvě litosferické desky.
Je to jedno z nejsilnějších
zemětřesení v dějinách Turecka.
Zemětřesení si již vyžádalo 73
000 zraněných lidí a nejméně 42
000 lidí je mrtvých (v Turecku
cca 35 418 a v Sýrii 5 800).
Tisíce dalších lidí je
pohřešováno, uvězněno
pod troskami zřícených budov.
Probíhají dotřesy a nestabilní
budovy záchranné akce
znesnadňují. Úřady se potýkají

s přeplněnými nemocnicemi.
Bylo již zničeno přes 5 600
budov, škody na majetku by
mohli dosahovat až 71 mld.
 
Prezident Recep Tayyip Erdogan
vyhlásil mimořádný stav
a zažádal o mezinárodní pomoc.
Mnoho zemí poskytlo své
záchranáře, aby Turecku
vypomohly. Podle dosavadních
informací bylo ze sutin
vyproštěno přes 10 000 osob.
 
Pozitivní zprávou je, že i po 12
dnech od zemětřesení se stále
daří pod troskami nacházet živé.
 
Barbora Kurzová, VIII.C
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CO SE JINAM NEVEŠLO
SOUTĚŽ VE ŠPLHU
 
Ve středu dopoledne jsme se 4.
vyučovací hodinu převlékli a šli
do tělocvičny. Paní učitelka nás
uvítala a řekla, že budeme šplhat
dvakrát. První šplh jsem vyhrála
a jsem moc ráda. I druhé kolo
jsem vyhrála. Po návratu
do třídy se nás všichni ptali, jak
jsme dopadli.
Soutěž se mi moc líbila, ale
nelíbilo se mi, že jsme soutěžili
proti čtvrťákům, protože já jsem
páťák!
 
Mia Bendíková, V.C
 
 
HYMNUS PRO PANA
UČITELE CHADRABU
 
Náš pan učitel na děják
má vždy každého rád.

Jeho oči září
jak když koukám na polární záři.
 
Jeho humor je směšný,
jsme mu za něj vděční.
Pak učitel ikonik je,
rohlíky s marmoškou přinese.
 
Když jsem smutná jen,
pan učitel mi zlepší den.
A když mám dobrý den,
pan učitel dá test všem!
 
I přesto vše je děják můj
oblíbený předmět,
i když se u něj tvářím jak
medvěd.
A to přece každý ví,
že pan učitel Chadraba je
nejlepší!
 
Bára Klinderová, Markét
Budilová, VI.B

Luskoun - první narozené mládě 
v Evropě

Mláděti luskouna zdánlivě nic
nechybí – až na vhodné jméno!
Vybírat ho můžou lidé už nyní
na Portálu Pražana. Volit může
veřejnost z několika variant,
které navrhli zástupci Zoo Praha
a Magistrátu hl. m. Prahy,
do středy 22. března.
 
Navrhovaná jména jsou:
 
Šiška – přezdívka luskouního
mláděte - pro jeho podobu se

smrkovou šiškou,
 
Kju-ka – „šiška“ v tzv.
tchajwanštině (v subdialektu
dialektu hokkien),
 
Songguo – „šiška“
v mandarínské čínštině, výraz
navíc připomíná jméno otce
mláděte (Guo Bao),
 
Šupinka – návrh, který odkazuje
na jejich kůži složenou z tvrdých
šupin, kvůli kterým jsou
luskouni terčem pytláků a jsou
ohroženým druhem,
 
Cone – „šiška“ v angličtině,
samičce by se tak mohlo
přezdívat Connie.

VÝLET NA 
ZÁMEK STRÁNOV

Následovala cesta na nádvoří,
kde nás uvítal pan komoří. Ten
nás doprovodil do zámku, kde
nás přivítal kuchař. Kuchař nás
dovedl do zámecké kuchyně,
kde jsme pomáhali kuchařově
pomocnici Františce
s vykrajováním perníčků.
 
Při odchodu ze zámecké
kuchyně jsme za odměnu
od Františky dostali kousek
vánočky.
 
Jako další jsme navštívili služku
Andělku. S tou jsme si mohli
vyrobit svíčky, což se nám moc
líbilo. U knížete a kněžny jsme
si zase mohli vyzkoušet různé
vánoční zvyky a tradice, jako je
například rozkrajování jablka.
 

Kněžna nám prozradila, že
když půjdeme po hvězdičkách
nalepených na zemi, dostaneme
se na zajímavé místo. Tak jsme
vyrazili.
 
Hvězdičky nás dovedly až
do zámecké kaple, kde právě
probíhala půlnoční mše svatá.
Jakmile skončila, vrátili jsme se
zpátky na nádvoří.
Potom jsme měli chvilku čas
dojít si koupit něco dobrého
do cukrárny nebo do stánku.
 
Výlet se nám moc líbil
a doufáme, že se brzo vypravíme
na nějaký další.
 
Vojta Gric, Pepi Bubníková,
Jára Svoboda, V.B

Ještě v předvánočním čase žáci
V.B a IV.B vyrazili na výlet
na zámek Stránov.
 
Cesta trvala poměrně dlouho, ale
pak nás čekal příjemně strávený
den. Výlet začal honem
za pokladem. Prvních pět žáků,
kteří správně vyluštili tajenku
a odevzdali ji paní průvodkyni,
dostali skleněnku za odměnu.
 
 
 
 

Liga mistrů 
2022/2023

rozhodne o vítězi Ligy mistrů
2022/23.
 
Ve vyřazovací fázi se objeví
celkem 16 týmů (Rb Lipsko,
Manchester City, Club Bruggy,
Benfica, Liverpool, Real
Madrid, Ac Milán, Tottenham,
Franfurkt, Neapol, Dortmund,
Chelsea, Inter Milán, FC Porto,
PSG, Bayern München.
 
Podle kurzů a statistik má
největší šanci na výhru
Manchester city, Bayer
München a Real Madrid, který
vyhrál minulý rok.
 
Do konce ale zbývá pár měsíců
a všechno je zatím možné. U nás
se fandí Psg a Manchestru.

autor článku:
TOBIÁŠ ČÍŽEK

14. února začala vyřazovací fáze
Ligy mistrů 2022/23.
 
Program začal dvěma
osmifinálovými zápasy Paris
Saint Germain proti Bayernu
Mnichov (0:1) a AC Milán
proti Tottenhamu (1:0).
 
Liga skončí 10. června 2023
finálovým duelem na Atatürkově
olympijském stadionu
v tureckém Istanbulu, kde se

Novinky ze 
světa sportu

Aleš Loprais měl 10.ledna 2023
na jeho narozeniny nehodu,
na závodech rallye Dakar přejel
diváka. Divák mu vlezl do tratě
a následně zemřel při převozu
do nemocnice.
 
V Novém Městě na Moravě
po devíti letech naše ženská
štafeta v biatlonu obdržela
medaile za třetí místo v Soči.
Jednalo se o medaile odebrané
ruským závodnicím, které
v daném závodě využili
nedovoleného dopingu.
 
 
Od 22. do 26.3. 2023 se bude
konat mistroství světa
v krasobruslení v japonské
Saitamě.
 
Amálie Hollerová, Hanka
Kodetová, VII.C

Pelé, vlastním jménem Edson
Arantes do Nascimento, byl
brazilský fotbalista, který je
označován za nejlepšího
fotbalistu všech dob. Zemřel
29.prosince 2022 na rakovinu
tlustého střeva. Hned po jeho
smrti všem fotbalovým
nadšencům bylo do pláče.
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Top pražské zahrady

Františkánská zahrada, pítko "Víly"

Valdštejnská zahrada
Raně barokní zahrada vznikla
společně s Valdštejnským
palácem v letech 1623-1630.
Zahrada obsahuje 5 vodních
prvků, vč. velké čtvercové
nádrže s ostrůvkem se sochami
a rybami, dále asi 20
bronzových plastik, geometricky
zastřižené keře, salu terrenu,
grottu s voliérou, skleník,
květinové záhony a pávy.
Zahrada se nachází hned vedle
stanice metra Malostranská,
takže je i dobře přístupná.
Vstupné se neplatí.

Františkánská zahrada
Zahrada při františkánském
(pův. karmelitánském) klášteře

zahrada Na Valech, kašna s Herkulem

vznikla již po roce 1348. V roce
1604 získala barokní podobu,
vč. výstavby zahradního
pavilonu. Po roce 1989 byla
zahrada zrevitalizována a dnes
slouží k odpočinku občanům.
Nachází se uprostřed zástavby,
mezi Václavským
a Jungmannovým náměstím,
a na rozdíl od těchto prostranství
je zde klid. Nachází se zde také
dvě pítka, dětské hřiště, kované
reliéfní brány a bylinková
zahrada. Vstupné není.

Zahrady pod Pražským
hradem
Velká a Malá Fürstenberská,
Kolowratská, Velká a Malá
Pálffyovská a Ledeburská.

Valdštejnská zahrada, vzadu sala
terrena

Komplex zahrad paláců
ve Valdštejnské ulici
pod Pražským hradem. Krásné
terasovité barokní zahrady
s rostlinami, vodotrysky,
sochami a s výhledy na Malou
Stranu. Vstupné do zahrad
pro dospělé se pohybuje okolo
130 Kč, pro děti za 40 Kč.
Vstupné zahrnuje prohlídku
všech zahrad, kromě Velké
Fürstenberské, tam vstupné stojí
50 Kč.
 

Zahrady v areálu
Pražského hradu
Na jižní terase Pražského hradu
se nachází zahrada Na Valech
a Rajská zahrada. Zahrady jsou

Valdštejnská zahrada, bazén s
ostrůvkem

propojené a je z nich krásný
výhled na Prahu. Jsou dílem
architekta J, Plečnika.
Pod těmito zahradami se ještě
nachází Hartigovská zahrada,
která ovšem není přístupná.
U IV. hradního nádvoří se
nachází zahrada Na Baště.
Symetrická, klidná, nepříliš
výrazná zahrada. Dále známá
Královská zahrada se Zpívající
fontánou, letohrádkem královny
Anny (Belveder), Prezidentským
domkem, oranžerií a empírovým
skleníkem. Do žádné ze zahrad
se neplatí vstupné.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VIII.A

Pražské kašny a fontány

Tančící kašna

Na území hlavního města Prahy
se nachází více jak 750
okrasných vodních prvků, tj.
kašny a fontány. Dnes se
zaměříme na jedny
z nejzajímavějších
 
KAŠNA „PRAŽSKÉ JARO“ /
„ČEŠTÍ MUZIKANTI“ /
„TANČÍCÍ KAŠNA“ 
V roce 2002 vytvořila sochařka
Anna Chromy se sochařem
Janem Wagnerem pískovcovou
kašnu se čtyřmi kovovými
plastikami muzikantů
znázorňujícími světové řeky
pro nový prostor Senovážného
náměstí. Postava s mandolínou
znázorňuje indickou řeku
Gangu, postava s flétnou
jihoamerickou Amazonku,
houslistka Dunaj a trubač
Mississippi. Opodál stojí
v záhonu ještě solitérní plastika,

Vějíř Ž. Chotkové

znázorňující řeku Nil. Vedle
fontány je i pítko.
 
MLŽNÁ FONTÁNA „VĚJÍŘ
ŽOFIE CHOTKOVÉ“ 
Fontána „Vějíř Žofie Chotkové“
se nachází v parku
před Píseckou bránou
na Hradčanech. Autorkou
fontány z roku 2019 je sochařka
Martina Hozová a Jan Paclík.
Fontána byla vyrobena ze šedé
litiny, doplněné moderními
instalatérskými trubkami,
z nichž je vytvořený mělký reliéf
a žebroví připomínající skladbu
vějíře. Rezavá patina
symbolizuje zašlou slávu
Habsburků. Z trubek proudí
jemná mlha ochlazující okolí.

autor článku:
TOMÁŠ PODAŘIL

třída VIII.A

Pražské kašny a fontány - II. část

FONTÁNA „PROUDY“
U HERGETOVY CIHELNY 
Fontánu z roku 2004 tvoří
bazének ve tvaru České
republiky, ve kterém stojí dvě
čůrající mužské postavy. V obou
sochách je umístěn
mechanismus řízený
procesorem, který natáčí boky
postav a zvedá penis tak, že
proud vody na hladinu píše
písmena. Sochy vypisují citáty
vztahující se ke zdejšímu
prostředí. Autorem není nikdo
jiný než český sochař David
Černý.
 
FONTÁNA „MALÁ
TANEČNICE“ 
Fontána se nachází na nádvoří
býv. kina „U Hradeb“ (v dnešní
době zahrádka McDonald's).
Uprostřed kruhového bazénku
stojí mramorová plastika dívky
„Malá Tanečnice“. Voda tryská

ze stran soklu.
 
Jaký je vůbec rozdíl
mezi kašnou a fontánou?  Slovo
„kašna“ pochází z německého
spojení „Wasser-Kasten“, tj.
„schránka na vodu“. Původně
byla totiž kašna jen prostá
kamenná nádrž na vodu. Později
se kašny začaly zdobit různými
vodotrysky či přepady, čímž
vznikly fontány (od latinského
slova „fons“ = pramen).
Fontána je totiž (zjednodušeně)
kašna s vodotryskem. Nicméně
v současné době už tato dvě
slova splývají a nejste-li
odborník, tak je vcelku jedno
který z výrazů použijete.
 
www.prazskekasny.cz
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Ftipy

Ahoj, připravila jsem si pro vás
pár mega vtipných ftipů :)
 
1. Šly dvě sušenky po přechodě,
jednu srazilo auto a ta druhá říká
„nedrob“.
 
2. Víte, proč nejsou vtipy
o poště? Protože nikomu ještě
nepřišly.
 
3. Letí dvě stíhačky a jedna
nestíhá.
 
4. Šli dva a prostřední upadl.

5. „Tati, mně je zima“ říká
chlapec a otec mu odpoví „Tak
běž do rohu, tam je 90°.“
 
6. Jak dopadl hasič u zkoušky?
Vyhořel.
 
Doufám, že jste se mým ftipům,
které jsem sama vymyslela,
zasmáli.
 
Sylvie Matoušková, VIII.A

BAREVNÁ EVROPA očima žáků 
V.C
Ve čtvrtek 16. února bylo
naplánováno, že naše třída V.C
půjde na přednášku s názvem
Pestrá Evropa. Přednáška se
konala v kulturním centru KC12,
které se nachází přibližně 400
metrů od naší školy. Spolu s naší
třídou šla také třída V.B.
 
O Evropě nám necelé dvě
hodiny vyprávěl Tomáš Kubeš.
Je to světoběžník, který byl už
skoro ve všech zemích světa.
Součástí přednášky bylo
promítání fotografií a videí.
Přednáška byla velmi zajímavá,
nejvíce mě zaujala videa
o průvodech s tulipánovými
vozy.
 
Viktor Konopiský, V.C
 
 
Ve čtvrtek 16. února se naše
třída na Barevnou Evropu.
 
Vyšli jsme po velké přestávce.
Cesta byla dlouhá asi 500 m (půl
kilometru), šli jsme přibližně 10
minut. Taky jsme tam 10 minut
čekali a to mě naštvalo!
Přednáška mě tolik nebavila,
protože měla přes 2 hodiny. Byla
tedy delší, než měla být. Museli
jsme proto cestou do školy
běžet, abychom nepřišli pozdě
na pracovky a paní učitelka
na angličtinu. I přestože jsme
běželi, do školy jsme se dostali
pozdě a stihli jsme tak jen půl
vyučovací hodiny.
 
Johy Kubová, V.C

 
Ve čtvrtek 16.2. jsme šli se
školou do KC 12.
 
Cesta tam trvala 8 minut, ale
zpátky jenom 4 minuty,
protože jsme pospíchali.
Když jsme došli na místo, ještě
jsme chvilku čekali venku, než
vyjdou děti před námi.
Přednášku měl Tomáš Kubeš.
Byla moc hezká, dozvěděla jsem
se hodně nových věcí. Trošku mi
vadilo, že zvuk byl příliš nahlas.
Přednáška se protáhla až
do půlky další vyučovací hodiny,
takže jsme skoro nestihli
pracovní činnosti.
 
Martina Malá, V.C

Záhady Kynie
Bylo asi půl osmé ráno, když se
Bob probudil. Máma ho zavolala
do kuchyně na snídani: „Bobíku,
pojď se nasnídat, za chvíli jdeš
do školy!“
 
Bob cestou do školy potkal
svého nejlepšího kamaráda Lea,
který měl rád dobrodružství
stejně jako Bob i jejich
kamarádka Kate.
Leo nebyl nejhodnější, a tak byl
většinou po škole, takže na něj
Bob s Kate čekali před školou,
protože spolu všichni tři chodili
domů.
Kate byla odbornice na kreslení
a vyznala se v počítačích stejně
jako Bob, který dokázal
hacknout každý systém na světě.
 
Když spolu šli ze školy, řekla
Kate klukům o dobrodružství,
které by mohli prožít

v opuštěném městě jménem
Kynie kousek od Prahy. Kluci
řekli, že je to zajímavý nápad
a že by se tam mohli vypravit.
 
Byl pátek a všichni už měli
volno, takže se vybavili a vydali
se na cestu. Do Kynie nejezdila
žádná hromadná doprava, ale
Bobův táta je tam odvezl autem
a hned zase odjel pryč, jelikož
musel do práce.
Město zelo prázdnotou. Leo
chtěl prozkoumat první dům,
který spatřil, a jeho návrh se líbil
i ostatním. V tom domě byla tma
jako v pytli, takže si z batohů
vytáhli baterky a šli dál. Našli
jednu dlouhou chodbu, na jejímž
konci něco svítilo! Všichni tři se
naráz zeptali: „CO TO JE?!“,
přestože věděli, že se odpovědi
nedočkají.
Vyrazili tedy tou dlouhou

chodbou a na konci našli svítící
duhovou kytici. Hned začali
zkoumat, co je zač, ale nepřišli
na to. Po chvíli Bob odtušil, že
se bude jednat o Duhovou růži.
Kate si pomyslela, že je ta kytka
kouzelná a měla pravdu.
Když na ni sáhla, zmenšila se
a byla velká jen asi jako
mravenec.
Leo s Bobem se jí také dotkli,
ale pokaždé se stalo něco jiného.
Bob se proměnil ve svého pana
učitele a z Lea se stal menší obr.
 
pokračování příště
 
Vojtěch Gric, V.B

matematické 
hádanky
1. Které dvě číslice je potřebné
vyškrtnout z čísla 21376854 tak,
aby vzniklo nejmenší možné
číslo?
 
2. Cihla váží kilo a půl cihly.
Kolik váží cihla?
 
 
3. Ve stáji jsou lidé a koně.
Celkem je ve stáji 22 hlav a 72
nohou. Kolik koní a kolik lidí je
celkem ve stáji?
 
 
 
 
1. 2 a 7, vznikne číslo 136854.
2. 2 kg (půl cihly je 1 kg…a 1 kg
+ 1 kg = 2 kg)
3. Ve stáji je 14 koní a 8 lidí.


