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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři a čtenářky,
rád bych Vás přivítal v novém vydání časopisu Spolužák, který se bude věnovat zajímavým 
článkům – Matějské pouti, aprílu, Velikonocům a jaru. Dále tady najdete tajenku, různé 
rubriky, atd... Já doufám, že se Vám z tohoto vydání nebude točit hlava a věřím, že se Vám 
bude líbit. Přeji Vám příjemnou zábavu a budu rád, když se uvidíme i u dalšího vydání.

Lukáš Hnát
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Příchod jara Jaro
Po dlouhé a kruté zimě se konečně pro-
bouzí jaro. Slunce o sobě dává vědět svý-
mi paprsky. Nehřejí, ale svítí do obličeje 
každému pro radost a pohodu. Přicházejí 
k životu rostliny, živočichové a vše živé 
kolem nás.

První sněženky stydlivě pomalu nakuku-
jí na zem a pilné včely začínají opylovat 
stromy, které nádherně kvetou a jsou 
plné pylu. Parky a stromy voní sladkou 
vůní kvetoucích rostlin a stromů.

Vzduchem se nesou tisíce stříbrných pa-
raplíček a tiše se snáší na zem, kde se 
chystají založit novou rostlinu. To celé vy-
tváří dojem, že uprostřed jara sněží.

Rána už nejsou tak temná a chladná. 
Slunce po časnějším probouzení vychází 
na oblohu v záplavě červánků a za zpěvu 
slavíčků a později večer zase pomalu od-
chází a na nebi se objeví tisíce stříbrných 
hvězd.

Jaro je pro všechny nová příležitost, nový 
začátek. Všichni cítí změnu, nový elán 
a spoustu energie, protože jaro je nád-
herné roční období plné krásné přírody, 
zvířat, lásky a barev.

Markéta Kateřina Ladičová

Jaro je krásné období roku. Na jaře jsou 
stromy stále zelené. Po dlouhé a zasněže-
né zimě je příjemné jít ven do dvora a cí-
tit vánek teplého větru, slyšet první jarní 
ptáky.

V Rusku se 9. května slaví svátek. V tento 
den se slaví vítězství ve válce.

Jaro je moje oblíbená sezóna. Je to doba, 
kdy se příroda probouzí z dlouhého zim-
ního spánku. Začíná být teplo a vychází 
sluníčko. Sníh se roztaví, objevují se první 
květiny. Hejna ptáků se vrací z jihu, zdá 
se, že všechno ožívá. Všude kvetou květi-
ny a stromy, je to tak krásné.

Timofieev A., E. Podivilová, E. Mashkovich
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Symboly Velikonoc
Beránek – představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. 
Zároveň židé jedí beránky jako připomínku svého vysvobození z Egypta.

Kříž – Je nejdůležitějším křesťanským symbolem, protože Ježíš byl popraven ukřižováním.

Vajíčko – Je symbolem nového života. Je symbolem plodnosti, života a vzkříšení.

Kočičky – symbolizující ratolesti, kterými bývali obyvatelé Jeruzaléma

Křen – symbolizující hořkost Kristova utrpení

Mléko s medem – symbolizuje dvojjedinost Krista

Svíce – znamení života
Josef Láska

Velikonoce
Velikonoce jsou pro mě svátky, které ne-
mám zrovna v oblibě. Na rozdíl od Vánoc 
nedostanu žádný dárek, ani se nena-
jím dobrého cukroví. Jediné pozitivum 
na tom však lze najít, a to jsou školní 
prázdniny s tímto svátkem spojené. Podle 
mě dnešní Velikonoce nemají s těmi starý-
mi téměř nic společného. Dříve měl tento 
svátek své kouzlo, ale dnes už se to kouz-
lo ztrácí. Například kolik kluků umí uplést 
pomlázku? Nebo, kolik dívek před Veli-
konocemi zdobí vajíčka? Já osobně jsem 

to zkoušela asi dvakrát v životě a nemám 
v plánu tuto akci opakovat. A stojí vůbec 
kluci o velikonoční vajíčka? Když to srov-
nám s vyprávěním mého dědečka o Ve-
likonocích za jeho mládí, tak si říkám, že 
dnešní takzvané Velikonoce nemají s těmi 
starými nic, vůbec nic společného. Svým 
způsobem je to pěkný svátek, ale myslím 
si, že další generace bude znát Velikonoce 
jen z vyprávění nebo starých filmů.

Valérie Alexandra Kejmarová
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Nejpovedenější apríl
Apríl je jednou v roce, takže pokud máte poťouchlou duši, jako já, tak je zapotřebí toho 
pořádně využít. Teď bych vám ráda představila 9 nejpovedenějších vtípků historie.

1)  V roce 1957 se diváci televizního pořadu BBC dozvěděli, že díky mírné zimě a úspěš-
nému boji s broukem nosatcem špagetovým se švýcarští farmáři těší z neobyčejné 
úrody špaget. Záběry Švýcarů tahající ze stromů špagety pak vedly k záplavě tele-
fonátů od diváků, kteří chtěli vědět, jak si mohou vypěstovat špagety na vlastní za-
hrádce.

2)  V roce 1962 existovala ve Švédsku jen jedna televizní stanice a ta vysílala černobíle. 
Na apríla se ve zprávách představil technický šéf stanice a řekl, že díky nové tech-
nologii, si mohou diváci své televize „zbarevnit”, pokud přes obrazovku přetáhnou 
manželčiny punčocháče.

3)  V roce 1976 ohlásil známý britský astronom Patrick Moore, že v 9:47 hodin ráno do-
jde k neobvyklému astronomickému jevu. Pluto j přejde za Jupiterem, a to způsobí 
dočasný pokles zemské přitažlivosti. Moore posluchačům oznámil, že pokud přesně 
v okamžiku konjunkce Pluta a jupitera poskočí do vzduchu, budou mít pocit, jako by 
plavali. Stovky lidí zavolaly, že onen pocit zažily.

4)  V roce 1977 britský list The Guardian zveřejnil sedmistránkovou přílohu k výročí de-
seti let nezávislosti San Seriffe, malé republiky v Indickém oceánu sestávající z něko-
lika ostrovů ve tvaru středníků. Série článků zasvěceně líčila kultury a zeměpis svých 
hlavních ostrovů jménem Upper Caisse (Velké písmeno) a Lower Caisse (Malé pís-
meno).

5)  V roce 1985 časopis Sports Illustrated zveřejnil příběh o začínajícím baseballovém 
nadhazovači, který prý nadhazuje rychlostí 270 km/h a čeká ho díky tomu přestup 
k New York Mets. Nadhazovač jménem Finch prý své schopnosti získal tréninkem 
v Tibetském klášteře.

6)  V roce 1992 americké Národní veřejné rádio oznámilo, že Richard Nixon bude znovu 
kandidovat na prezidenta. Jeho nový volební slogan měl znít: „Nic špatného jsem 
neudělal a znovu to neudělám.“ Dokonce odvysílali zvukový záznam Nixonova pro-
hlášení. Až poté, kdy stanici zaplavily pobouřené telefonáty občanů. Stanice přiznala, 
že kandidaturu ohlásil ve skutečnosti Rich Little, který Nixona mistrně napodobil.

7)  V roce 1995 oznámil list Discover Magazine, že uznávaný biolog April Pazzo (italský 
výraz pro aprílový žert) objevil na Antarktidě nový živočišný druh: horkohlavého na-
hého ledoborce. Tito tvorové prý měli na hlavách kostnaté desky, které se zahřívaly 
na vysokou teplotu a umožňovaly zvířatům rychle se probourávat ledem. Tato tech-
nika prý byla zvlášť úspěšná při lovu tučňáků.

8)  V roce 1996 americký řetězec obchodů s rychlým občerstvením Taco Bell ohlásil, že 
zakoupil od federální vlády známý Philadelphský Liberty Bell neboli Zvon svobody, 
symbol americké nezávislosti, a že jej přejmenuje na Taco Liberty Bell. Pobouření 
občané zahrnuli společnost rozhořčenými telefonáty a tehdejší mluvčí Bílého domu 
nasadil všemu korunu, když na dotaz tisku událost potvrdil a prohlásil, že vláda také 
prodala Washingtonský Lincoln Memorial (Lincolnův památník). Ten se prý bude na-
dále jmenovat Ford Lincoln Mercury Memorial podle zakladatele známé automobil-
ky, která jej zakoupila.

9)  V roce 1998 ohlásil BurgerKing, že začne vyrábět burger „Left – Handed Whooper“ 
upravený zvlášť pro 23 miliónů amerických leváků. Reklama na tento burger tvrdila, 
že ingredience jsou stejné jako u obvyklého burgeru, ale posunuté o 180 stupňů. 
Tisíce Američanů se pak snažily koupit si burger pro leváky a praváci naopak žádali 
výslovně hamburger „pravostranný“

Elisabeth Fischerová



10 11

Víte, že lidské tělo o váze 70 kg obsahuje 0,2 mg zlata?

Víte, že mozek spotřebuje 20-25% vzduchu, který dýcháte?

Víte, že nejaktivnější svaly jsou oční?

Víte, že nejdelší zatmění slunce trvá 7,31 minut?

Víte, že nejvzácnější typ diamantu je zelený?

Víte, že perly se dají rozpustit v octě?

Víte, že pod vodou se zvuk šíří 5x rychleji?

Víte, že průměrný člověk prospí za život 25 let?

Víte, že v oceánech je 200krát více zlata, než bylo zatím vytěženo?

Víte, že vaše noha obsahuje 26 kostí?

Mojmír Prokop

Matějská pouť Víte že ...?
Jako již každoročně, tak i letos začíná 
24. 2. 2018 Matějská pouť. Koná se v are-
álu Výstaviště Prahy 7. Nabídka tohoto 
lunaparku je na vysoké úrovni, která 
uspokojí každého návštěvníka. Každý rok 
zde hostují atrakce z celého světa, kte-
ré oproti tradičním kolotočům nabízejí 
adrenalin. Staré tradiční kolotoče, jako 
jsou houpačky, létající labutě, řetízkáč, 
strašidelný zámek, lochnesky a auto-
drom patří k nostalgii. Holandské atrak-
ce typu Booster, Gold Mine Tower jsou 
pro ty, kteří chtějí zažít volný pád z výšky 
90 m. Horské dráhy také zaručeně vy-
plaví adrenalin a probudí Vaše hlasivky. 

Ceny atrakcí se pohybují od 20–90 Kč 
za jízdu. V žádném případě nesmíme 
opomenout pouťové střelnice a stánky 
s oblíbenými dobrotami jakož je cukrová 
vata, turecký med a žužu, které zná kaž-
dý z dětství. Jít z pouti bez cukrové vaty 
či perníkového srdce je naprosto nemož-
né. Matějskou pouť je možno navštívit 
každý den krom pondělí od 10-22 hod. 
Pondělí je vyhrazeno pro handicapované 
děti, dětské domovy a charitativní akce. 
Vstupné přes týden je zdarma, o víkendu 
30 Kč na osobu.

Nicole Wertheimová
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Vozíčkář na střední škole Soutěž
Můj přestup ze základní školy na střed-
ní školu byl velice překvapivý, protože 
základní škola byla veliká a tato střední 
škola je menší. Přesto jsem si ji vybral, 
protože je v rodinném stylu. Dále se mi 
líbí, že asistenti i učitelé mají zkušenosti 
s postiženými lidmi, jako jsem já. Vědí, 
co mohu a nemohu dělat kvůli mému 
hendikepu. Další důležitou věcí je pro 
mě to, že u školy mají dobrá parkovací 
místa, protože máme veliké auto a také 
potřebujeme více místa, abychom moh-
li vyndat můj elektrický vozík. Jsem také 
velice rád, že jsem si mohl vybrat, kde 
mohu sedět v lavici, protože s elektric-
kým vozíkem se musí hodně najíždět. 

Další věcí, za kterou jsem rád je, že všich-
ni ve škole respektují to, že jak tomu ří-
kám já! Musím se posadit. To znamená, 
že musím použít hydrauliku, kterou má 
můj elektrický vozík. Ta dělá veliký hluk, 
takže jsem rád, že to všichni respektují, 
protože by mě jinak bolela záda. Celko-
vě jsem na této střední škole velmi spo-
kojen a velice si vážím nadstandartní 
pomoci asistentů, učitelů a studijního 
referenta při pomoci na toaletě. Dokon-
ce i spolužáci přijmuli, že mají ve třídě 
hendikepovaného spolužáka a zapojili se 
do pomáhání. Hned se cítím lépe.

Jiří Šindler

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnějšího mazlíčka 1. B
Vyberte nejkrásnějšího a nejroztomilejšího mazlíčka, jen vy, čtenáři, můžete rozhodnout 

o vítězi. 

A jak na to? Jednoduše.

1) Vyberte si svého favorita.

2) Do každé třídy bude daná tabulka, do které napíšete číslo svého favorita.

3) 6. 4. 2018 si zástupce 1. B tabulku vyzvedne.

4) 9. 4. 2018 bude vyhlášení o nejkrásnějšího a nejroztomilejšího mazlíčka 1. B viset

5)  Bonus: za třídu můžete tipnout konečného vítěze, pouze jednoho. Pokud by váš 
„konečný vítěz“ byl opravdový vítěz, budete jako třída odměněni. 

Valérie Slavíková a Sarah Singer

 Bella Bruno Čenda
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 Exta To Soma Tia Ratum. Eduardo Stetford Bongo Cvak

 Mates Kuba Izja

 Ňuník Phoebe Sofia

 Francesco FlexBuonaroti Orfeo Kvído Miley

!!!Nezapomeňte hlasovat!!!

PRO MĚ NEHLASUJTE (VÍM ŽE JSEM KRÁSNÁ)
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Jenda Kozojed
Blížil se konec školního roku a Jenda se 
ve škole opravdu zlepšil, měl nějaké ty 
dvojky ale jinak samé jedničky. Všichni 
byly překvapeni, jak učitelé, tak jeho rodi-
če. Jendovy se teď dařilo v každém ohle-
du, byl totiž šťastný jak ze svých úspě-
chů, tak ze svého vztahu, který nádherně 
fungoval. Každý den mu připadal kratší 
a kratší, najednou tu byl čas školního vý-
letu. Jenda se na tento výlet těšil, proto-
že se jelo na Šumavu. Jelikož byl i minulý 
rok, tak věděl, že se na tomto výletě nudit 
opravdu nebude. V den kdy se mělo od-
jet, si Jenda trochu přivstal, aby byl oprav-
du úplně připravený na cestu. Když dojel 
ke škole, tak už tam byl velký zástup stu-

dentů, kteří jeli na výlet. Od školy se od-
jíždělo v 9:00, když všichni byly v autobu-
se a nikdo nechyběl, mohli v klidu odjet. 
Na hotel dorazili v 14:00. Poté co všichni 
dostali klíčky od pokojů a odložili si věci, 
se studenti vydali na menší výlet k jezeru 
nedaleko od hotelu. Tam strávili 2 hodiny 
a poté se vydali zpátky na hotel. Udělali si 
ještě menší přestávku v jednom obchůd-
ku, aby si studenti mohli nakoupit nějaké 
jídlo a pití navíc do pokojů. Výlet trval sice 
jenom 3 dny ale i tak si to Jenda a ostat-
ní studenti hodně užili. Netrvalo dlouho 
a byly tu prázdniny.

Jakub Vobnášil

1. Kdo má slogan pomáhat a chránit?

2. Kdo dělá krtičiny?

3. V čem se spí?

4. Co lidé dýchají?

5. Kde je Zeď nářků?

6. Co se dává koňům na kopyta?

7. Kapela co nazpívala písničku nothing else matters?

8. Jeden z nejznámějších režisérů ČR?

9. Marvel hrdina s kladivem?

Tajenka pro luštěnkáře

1

2

3

4

5

6

7

8

9



18 19

ŠKOLNÍ ŘÁD
1) Student chodí do školy proto, aby si odpočinul. 

2) Student do školy chodí, kdy chce. 

3)  Vstoupí-li do třídy ředitel, nebo jiná osoba, pozdraví student lehkým kývnutím hlavy 
a sundá nohy z lavice. 

4) Ze třídy odchází student libovolně. 

5) Při vyučování smí student ležet na lavici, nehraje-li ovšem karty. 

6)  Není-li student spokojen s výsledky a známkou, dá to najevo hlasitými výkřiky. 

7) Student ani učitel v žádném případě nehvízdají na prsty, aby nevzbudili spící žáky. 

8) Má-li student hlad, otevře si svačinu, bez ohledu na to, zda je hodina.

9)  Neexistuje pozdní příchod do hodiny, to jen student má rád pozornost, tudíž je 
učitelem přivítán potleskem.

10)  Hodí-li učitel po studentovi křídou, má student právo vrátit mu to svazkem klíčů.

11)  Nerozumí-li student učiteli, nemusí na něj nijak reagovat.

12)  Pokud má student sluchátka, dává tím najevo, že nemá zájem poslouchat učitele, ti to 
musí respektovat.

13) Neumí-li student učivo, není to jeho vina, ale učitele.

14)  Nemá-li student vypracovaný domácí úkol, nevadí, zřejmě měl něco důležitějšího.

15) Nemá-li student oheň, učitel je povinen mu oheň půjčit.

16) Student smí říct učiteli svůj názor na něj, ale šetrně, pač i učitel je jen člověk.

17) Student své spolužáky nešikanuje, pokud jej vidí učitel.

18)  Student nemaluje nevhodná gesta na tabuli, jelikož tabule už nikoho nezajímá.

19) Přízeň učiteli dává student najevo lehkým zčervenáním a mrknutím očka.

20) Učitel nesmí nutit studenta, aby dával pozor, pokud nechce být uražen.

21) Sešit se hodnotí jedničkou, již tehdy, je-li nadepsán správným předmětem.

22) Shání-li student žvýkačku v hodině, nejde o rušení, ale o dobrou věc.

23) Pokud student poškodí školní majetek, nic se neděje, izolepa vše spraví.

24) Chce-li student spát, prostě spí.

25) Osoby, které student potká na chodbách, pozdraví hlasitým „ČAU“. 

26) Student se zásadně nepřezouvá. 

27)  Je-li student podrážděn, upozorní předseda třídy včas učitele, aby studenta dále 
nedráždil. 

28) Student ignoruje učitele, ale nemlátí je. Když ano, tak ne do hlavy.

29) Student je ukázněný ke spolužákům. Koupí pivo, když je na něm řada. 

30) Je-li student opilý, nerozptyluje učitele svým žvaněním a jde se domů vyspat.

31) Student přichází do školy s úsměvem a krabičkou cigaret v kapse.

32) Při písemném zkoušení opisuje od spolužáků.

33) O přestávkách se větrají zakouřené učebny a služba jde pro pivo.

34) Studenti při vyučování nehrají nic o peníze, od toho jsou přestávky a šatny.

35) Je-li student nespokojen s chováním učitele, stěžuje si u ředitele školy, 

36) který je povinen dotyčného potrestat krácením prémií.

37) Na konci školního roku poděkují profesoři studentům za výdrž.

38) Poté si studenti rozeberou školu. 

Filuta Extra
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