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POZNÁVÁME NOVÉ  
 

V tomto čísle Vám představíme pana učitele Zemana, který je třídní v 6.A. Řekl nám o 

jeho netradičním koníčku. 

Víme, že se účastníte LARPů, můžete nám říct, o 

co jde? 

LARP znamená live action role-playing, v překladu 

hraní role na živo. Má mnoho podob, já osobně mám 

nejraději bitvy, kde se spolu střetávají desítky až 

stovky hráčů na dvou stranách konfliktu. Předlohou 

bývají nejčastěji různé fantasy příběh, například 

Bitva pěti armád z Hobita. Na rozdíl od 

napodobování historických bitev nepoužíváme 

železné zbraně, ale měkčené napodobeniny, což 

nám dává větší volnost; člověk nemusí dávat takový 

pozor a může si více užít adrenalinovou zábavu z 

boje. 

S jakou zbraní nejraději bojujete?  

Předpokládám, že jde o bitvy, takže nejčastěji 

používám svůj štít a šavli, i když mojí srdcovou zbraní 

byla vždy sekera. Ve skutečném životě se snažím bojovat zdravým rozumem proti 

blbosti :-) 

Už jste měl nějaký úraz z bitvy? 

I přes to, že používáme 

napodobeniny zbraní z 

laminátu a poretenu, k 

úrazům dojít může. Proto 

každý rozumný člověk 

používá na bitvu helmu, 

případně i jiné části zbroje. 

Já osobně už bych na bitvu 

nejel bez kovového kyrysu 

nebo alespoň kožené 

vesty. I přes to jsem pár 

drobných úrazů už měl, 

například zlomený prst po 

úderu do štítu nebo jsem 

dostal šípem do oka. Ale nic co by stálo za řeč, horší úrazy jsem měl z běžného života 

:D 

 

UČITELE 
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Bojují tam s vámi i holky?  

Ano, určitě víc, než kolik jich reálně 

bojovalo v historii, ale jde o fantasy a kdo 

by si stěžoval, že :D 

Jaké jídlo máte nejraději? To se nedá 

říct, já jím (až na výjimky) všechno. Ale 

hodně rád mám pálivá jídla, jedno zda jde 

o chilli, česnek, hořčici, křen nebo pepř. 

Úplně nejvíc zbožňuju jalapeños a 

wasabi. Jen ten zázvor z těch pálivých 

nemusím. 

Co byste si vzal s sebou na pustý ostrov? 

Dobrou knihu, nůž a zapalovač.  

 

KVÍZ 
Přiřaď správně majitele ke zvířátku a jeho jméno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAZLÍČCI UČITELŮ 
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KNIŽNÍ  
Zapojte se i vy a předejte svůj tip na dobrou a zajímavou knihu svým 

spolužákům. Když nám pošlete na mail dablickyzpravodaj@seznam.cz váš tip 

na dobrou knihu, napíšete ve stručnosti o čem je a my váš tip 

uveřejníme, získáte přednostní kartičku do školní jídelny. 

Psí poslání  

Autor: Cameron Bruce W. 
Autor si myslí, že každý pes jednou přijde do nebe. A každý pes se může narodit 

několikrát po sobě, aby se zdokonaloval a lépe rozuměl člověku. I hlavní hrdina 

této knihy se svět opakovaně vrací. A protože se psi dožívají méně let než lidé, 

tak i hlavní hrdina, když se opět vrací na svět, chce znovu spatřit svého lidského 

kamaráda, kterého miluje. 

Prevítovi 

Autor: Roald Dahl 

Pan a paní Prevítovi jsou oškliví a smrdí. Dělají si samé naschvály a ubližují ptáčkům 

a zvířátkům. Kniha je psaná velmi vtipně a dobře se čte. Zvládne jí i začínající čtenář. 

Nesplachuj 

Autoři:  Mary Platt,  Richard Platt 

Tato kniha pojednává o čůrání a kakání, které se dá využít od hnojení, jako palivo 

nebo ke kouzlům. Která se používají v lékařství nebo i v kosmetice. Dozvíte se, jak 

astronauti recyklují moč, nebo se podíváte do dávné historie. Kniha je pro děti, je 

bohatě ilustrovaná a zábavnou formou jim ukazuje, že obyčejné výkaly se dají použít 

k neobyčejným věcem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPY 

mailto:dablickyzpravodaj@seznam.cz
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PŘEDNOSTNÍ 
Pokud nám pošlete vtip, článek, rozhovor, tip na 

knihu nebo se budete chtít pochlubit, co jste 

namalovali, případně vyfotili a my váš příspěvek 

otiskneme, získáváte jako poděkování tzv. 

přednostní kartičku, která vás opravňuje 

k jednorázovému předběhnutí fronty na obědě. 

Prakticky budete tem den mít výsadu jako učitelé 😊 Kartičku stačí odevzdat dozoru 

v jídelně a jít dopředu. 

BLÍŽÍ 
Olympijské hry jsou největším 

sportovním svátkem na světě. XXXIII. 

zimní olympijské hry se konají 

v jihokorejském Pchjongčchangu od 9. 

února do 25. února 2018. V Jižní Koreji 

se koná olympiáda podruhé. V roce 1988 

se tam konala letní olympiáda ve městě 

Soulu. 

Maskotem těchto her bude Bílý tygr 

Soohorang. Zimní paralympiádu pak bude provázet další zvíře - medvěd jménem 

Bandabi.  

Význam kruhů na olympijské vlajce: 

5 kruhů, jako 5 kontinentů, které se 

spojí při hrách, nebudou mezi sebou 

válčit, ale jen čestně soutěžit 

Dokážete přiřadit správný kontinent ke 

správné barvě kruhu?  

Řešení najdete na straně 8. 

KARTIČKA 

SE ZIMNÍ OLYMPIÁDA 
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HERNÍ 
 

Ahoj já jsem Patrik, 

a vítám vás u herní rubriky. Dnes si povíme něco o hře Clash Royal. 

Clash Royale kombinuje prvky karetní sběratelské hry, tower defense a online arény 

pro více hráčů. Supercell ji oficiálně vypustil 2. března 2016. Hru si můžete ze svého 

app shopu stáhnout zdarma, ale jsou k zakoupení i různé doplňky, což z ní dělá 

freemium hru. 

CLASH ROYAL: 

Clash Royal je multiplayer hra. Účelem této hry je zničit soupeři 3 věže (tower) obr.1. 

Snažíte se vyhrávat a být nejlepší na světě. Nejlepší hráč v ČR je youtuber Pepis. 

Abyste vyhrávali, musíte mít co nejlepší karty. Na obr.2 vidíte novou kartu, která bude 

do hry přidána. Občas vyjde nějaká výzva (challenge) o nejnovější karty obr.3. Z každé 

odehrané bitvy (battle) dostanete truhlu (chest) s kartami obr.4, z nichž si pak poskládáte 

vlastní balíček. 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

RUBRIKA 

1) 

2) 

3) 4) 

http://www.playzone.cz/clash-royale
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YuaKqhWY&id=33BD7196FC96B25B6F33A4B90F8080E84BDC3326&thid=OIF.HqfzOErarWXESO5cNYFS9Q&mediaurl=https://clashfordummiesdotcom.files.wordpress.com/2017/12/screen-shot-2017-12-12-at-1-30-55-pm.png?w%3d777%26h%3d466&exph=466&expw=777&q=Royal+Ghost&simid=143643013676&selectedIndex=4
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=soR%2bOBBB&id=7457CA6839B0100F5EB003C0A725795E3FBC088F&thid=OIP.soR-OBBBKMSHr4hT14CXfgHaEE&mediaurl=http://clashroyalearena.com/wp-content/uploads/2017/03/bandit-challenge-reward.jpg&exph=795&expw=1448&q=chalenege+o+banditu&simid=608001920372968487&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kkUdf1Xr&id=00F9301F962DD29F78350136A78B3FC53B3C63DF&thid=OIP.kkUdf1XrnYc0A0h0NoM_bQHaEK&mediaurl=http://clashroyale.video/wp-content/uploads/2017/06/opening-all-my-amazing-chests-cl.jpg&exph=720&expw=1280&q=all+chests+clash+royal&simid=608039780508501800&selectedIndex=43
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DETEKTIVNÍ  
Vyluštění záhad najdete na poslední straně tohoto časopisu. 

 

1. Manželský pár seděl v baru. Oba si objednali colu s ledem. Muž pil 

rychleji, a proto vypil čtyři skleničky a žena pouze jednu. Druhý den 

žena umřela na otravu. Proč se muž neotrávil, přestože vypil o tři 

skleničky více?  

 

2. Oliver měl 10. narozeniny. Na svou oslavu pozval pouze Jakuba, Davida, 

Lukáše a Dana. Když chtěli rozkrojit dort, tak na jeho místě nalezli jen vzkaz na 

malém papírku. Na něm stálo: 

 

1. dubna 

7. listopadu  

4. června 

5. prosince 

3. ledna 

Kdo z kamarádů snědl Oliverovi jeho narozeninový dort?   

 

PRANOSTIKY 
 

Když je leden bílý, je sedlákovi milý. 

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.  

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

Leden studený, duben zelený. 

 

NA LEDEN 

HÁDANKY 
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VTI 
Pošli nám vtip a za něj dostaneš přednostní kartičku do školní jídelny. 

dablickyzpravodaj@seznam.cz 

O přestávce se hádají dva žáci:  "Jsi hrozný osel!" volá jeden z nich.  "A ty jsi ještě 

větší!" oponuje mu druhý. "Počkejte chlapci," zasáhne pan učitel, "nezapomeňte, že 

jsem tady ještě já!" 

 

"Jakpak se učí váš syn, paní Nováková?" "Ani se neptejte. Na rodičovské sdružení 

chodím pod pseudonymem." 

 

"Alberte, proč musíme v zimě sypat ptáčkům do krmítka?" "Aby jim neklouzaly 

nožičky." 
 

"Tati, pamatuješ si, jak jsi mi slíbil stovku, když nepropadnu?" "Ovšem." 

"Tak mám pro tebe radostnou zprávu, ty peníze si můžeš nechat." 

 

"Pane učiteli, já si myslím, že si tu pětku nezasloužím!"  "Já také, ale šestky nemáme!" 
 

"Tatínku, mně je zima!" "Tak jdi do kouta." "A proč do kouta?" "Tam je 90 stupňů." 
 

Chlubí se jeden policista na strážnici kolegům: „Kluk dostal k 

narozeninám puzzle. Bylo tam napsáno 3-7 let. A já to složil ani ne 

za rok!" 
 

Na telegrafním drátě visí několik netopýrů hlavou dolů, a tu z ničeho 

nic se jeden prudce otočí a zůstane hlavou nahoru. "Hele, co je s ním?" ptá se jeden. 

"Nevím, asi omdlel." 

 

Baví se dva kohouti: "Představ si, že ta moje slepice snesla včera 

hranaté vejce." 

"A co říkala?" "Au."  
 

Přijde ježek za hadem a povídá: "Hade, sorry, že jsem se ti posmíval, že nemáš nohy. 

Had: "No jasně, to ti tak věřím." 

Ježek: "Ne, opravdu se ti omlouvám." 

Had: "No tak dobře." 

Ježek: "Tak ruku na to." 

PY 

mailto:dablickyzpravodaj@seznam.cz
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VIKTOROVI 
 

Viktor ze 4.C chová doma zajímavý hmyz. Přinesl několik exemplářů do školy.  

Saranče – může vám připomínat kobylku, ale 

je mnohem větší. Zadní nohy má silné, 

uzpůsobené ke skákání. Jsou to býložravci. 

Samce poznáme podle toho, že vydává vrzající 

zvuk třením noh o křídla. 

Zajímavé je, že sluchové orgány sarančat se 

nenacházejí na hlavě jako je tomu u lidí, ale na 

bocích zadečku. 

 

Strašilky – na první pohled 

vypadají jako suché 

větvičky. Na Borneu vědci 

objevili druh, který dorůstá 

do velikosti lidské paže. A 

délka od hlavičky po konec 

těla měl 37,5 cm. Strašilky 

jsou také býložravé.  

 

Moučný červ – je vlastně larva 

brouka potemníka. Larvy se používají 

ke krmení ptáků, plazů, hmyzožravců 

nebo obojživelníků. Také můžou 

sloužit jako návnada na ryby. 
 

VYLUŠTĚNÍ 
 

modrá – Evropa ,  žlutá – Asie , černá – Afrika , zelená – Austrálie 

a Oceánie , červená – Amerika 

MAZLÍCI 

Malá strašilka 

OLYMPIJSKÁ VLAJKA 
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ŠKOLY 
Existují školy, kde panují velmi přísná pravidla. Myslíte, že byste do některé z nich 

zvládli chodit nebo si myslíte: „zlatá moje škola“ 😊 

West London Free School – Na škole panují přísná pravidla. Žáci nosí uniformy. 

Nesmí používat telefony a nesmí žvýkat žvýkačky. Musí 4 hodiny týdně chodit do 

školního klubu, kde se učí arabsky. Vlasy žáků musí být upravené, ne dlouhé, ani příliš 

krátké. Před začátkem vyučování čekají v tichosti v řadě na učitele. 

Bob Jones University – Univerzita se nachází v U.S.A. Má velké nároky na vzhled 

svých studentů, kteří musí být slušně ostříháni, tetování ani náramky a řetízky nejsou 

povoleny. Dívky musí mít oblečení s dlouhými rukávy, bez výstřihu, a aby moc 

neodhalovalo jejich křivky. Není povoleno značkové oblečení. 

Brigham Young University – sídlí v Utahu a má 

stejná pravidla jako předchozí univerzita, ale 

ještě k tomu spoustu dalších. V létě kraťasy musí 

být dlouhé až po kolena. Dívky mají povoleno jen 

jednu náušnici na každém uchu. Setkávat se 

s kluky mají povoleno jen ve školní jídelně nebo 

ve školním klubu. Ani noční party život nemohou 

trávit holky a kluci dohromady. Alkohol a cigarety jsou zakázány.  

Totenvill High School – v této škole nesmíte nosit mikiny, legíny, upnuté džíny, 

čepice ani čelenky. Jsou zakázané kraťasy, tílka a krátká trička. Škola nemá 

klimatizaci, takže se často stává, že žáci tyto pravidla porušují, ale pokud si učitel 

všimne, že nesplňujete podmínky, může vás zadržet ve speciální místnosti a to může 

i o víkendu. 

Mosbourne Victoria Park Academy – je to škola, kde je zakázáno odpovědět učiteli 

slovem ne. Po škole musí žáci jít rovnou domů. Je zakázáno setkávání po cestě 

s kamarády nebo zastávky v obchodech. Ve škole můžete jíst pouze v jídelně. Pít 

můžete jen vodu. Pokud přecházíte do jiné učebny, všechny psací potřeby musí být 

v penálu a spolu se sešitem zavřeny v batohu. Když vás někdo uvidí s tužkou v ruce, 

jste zadrženi.  

VE SVĚTĚ 
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Na světě existují i školy, kde se dá naučit 

spoustu zajímavých věcí. 

Ten, kdo má rád Harryho Potera a magii, tak 

zbystřete. Wiccan school v Americe nabízí 

denní i online studium 

magie. Jsou to vlastně 

takové Bradavice.  

 

Milk High school v New Yorku je pro všechny, ale především 

pro gaye, lesbičky a transsexuály. Školu navštěvují žáci všeho 

věku a vymaňují se tak z prostředí škol, ve kterých by mohli být 

terčem výsměchu. Škola je pojmenována Po Harvey Milkovi, prvním 

gayem ve vysokém úřadu v USA. 

Gulu se nachází pod horou v Číně. Asi 

v polovině horského masivu se nalézá škola, 

která je nejhůře dostupnou školou na světě. 

Cesta do této školy trvá z vesnice kolem 5 

hodin a je to spíš horolezecký výkon. Má 

jednoho učitele. Učí děti čínštině a matematice. 

Děti se pilně  učí, ale nikdy neviděly počítače, 

auta a ani splachovací záchody. 

V Indii existuje škola zaklínačů hadů. Tohle řemeslo tam má dlouhou tradici. Žáci se 

v ní učí ovládat hady nástrojem pungi, což je baňatá píšťala. K jedovatým kobrám jsou 

děti pouštěny už ve dvou letech.  

Maharishi school je škola, která má pobočky v Americe, Anglii, Austrálii nebo i v 

Ugandě. Každý den tam děti začínají školu 20 minutovou meditací. A na konci 

vyučování také.  

V Bangladeshi mají základní školu na člunu a to proto, že tam trpí častými záplavami. 

Čluny jsou vybavené počítači, solárními  panely i internetovým připojením. Když 

přijdou záplavy mohou bez problémů fungovat.  

VÍTE,  
1 minuta polibku spálí 26 kalorií? 

11% lidí jsou leváci?  

42% mužů a 25% žen si nemyjí ruce po použití veřejné toalety? 

ŽE 



11 
 

7 z 10 lidí věří v posmrtný život? 

70% chudých lidí na světě jsou ženy? 

8% lidí má pár žeber navíc? 

85% rostlin se nachází v mořích a oceánech? 

Blesk udeří do země 6000x za minutu? 

Celer obsahuje méně kalorií, než kolik ho spotřebujete při 
jedení? 

Citróny obsahují více cukru než jahody?  

Černá skříňka je vlastně oranžová? 

Číslo tři má stejný počet písmen jakou prezentuje hodnotu? 

Člověk má méně svalů než housenka? (640 svalů vs. 2000 svalů) 

Člověk si nemůže políbit svůj loket? (A víte, že 96% lidí to zkusí, když to čte?) 

Člověk spotřebuje v průměru 100 tun potravin a 45424 litrů vody za celý svůj život? 

Kryštof Kocúrek 

VYLUŠTĚNÍ 
Vyluštění ze strany 2:   Radka Nosková – potkan Raffaelo 

     Viktor Černohorský – kokršpanělka Holly 

     Tomáš Novotný – králík Máša 

     L.Zrzavá a J.Zeman – pražský krysařík Bessinka 

Vyluštění ze strany 5: 

1. Jed se ukrýval v kostkách ledu. Muž pil rychle, a proto se 

led nestihl roztát. Žena pila pomalu, takže se led roztál a 

otrávil jí colu. 

2. Číslo určuje pořadí písmene ve slově, takže dort snědl 

DAVID 

 

 

 

 

ZE STRANY  


