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Milí čtenáři, 

náš tým redaktorů se rozhodl, že se v našem 

časopise začne objevovat úvodní strana, kterou 

můžete najít i v běžných časopisech. Budeme 

vás zde informovat o tom, co na vás čeká 

v aktuálním čísle. Dnes se nezaměřím jen na náš 

časopis, ale i na aktuální dění. Určitě víte, co se 

stalo 7. ledna v Paříži. Skupina teroristů zaútoči-

la na sídlo týdeníku Charlie Hebdo. K útoku se 

přihlásili teroristi z hnutí Islámský stát. Po celém 

světě se zvedla vlna solidarity. Spousta herců, známých osobností si na oděv připíchla brož s heslem 

„Je suis Charlie” [že sví Šárlí] (Jsem Charlie). Tomuto tématu budeme věnovat i jednu stránku našeho 

časopisu. Chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast obětem tohoto teroristického útoku a i náš 

časopis podporuje heslo „Je suis Charlie” (Jsem Charlie). 

Za redakční tým, 

Marek Mroček 

 

 

 

Věděli jste že? 

Hebdo je z francouzštiny a znamená hebdomadaire 

[ebdomader] neboli týdeník. Takže bychom celý název 

mohli přeložit jako týdeník 

Charlie.  
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Na prvním projekto-

vém dni jsem se svou 

skupinou vyrazila na 

stezku Karolíny Světlé.  

Stezka začíná 

v podještědí ve světlé 

ulici. Na začátku cesty 

jsou mále domky, spíše 

malé chaloupky. Dál je 

příroda, 

někdy tam jsou lavičky 

a sochy. Když jsme ušli 

asi 6 km, vyrazili jsme 

na místo, kde se ode-

hrávala jedna 

z povídek, která se na-

zývá „Skalák“. Povídka 

vypráví o mladém muži 

s dívkou a jejich dě-

tech. 

Rodina žila ve skále, 

kde zažila mnoho. Po 

čtyřech hodinách, jsme 

dorazili na zastávku, 

směr Liberec. Celý vý-

let se mi líbil, doporu-

čuji vám se tam podí-

vat, protože to stojí za 

to.                             

            R. Hrnčířová 

Stezka Karolí ny Sve tle   

Rodas 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

S mojí třídou jsem na-

vštívila Rodas 

v Babylonu v Liberci. 

Jedná se o svíčkárnu, 

která byla založena 

roku 1990. Když jsem 

tam vešla, na první 

pohled mě Rodas ani 

neoslovil. Podle mého 

názoru, by mohli  vy-

lepšit posezení. 

Byli jsme tam asi dvě 

hodiny, ale zato jsme 

si odnesli mnoho 

vlastnoručně vyrobe-

ných svíček. Určitě 

vám doporučuji se 

tam podívat, celkový 

dojem Vás určitě 

uchvátí. 

 

R. Hrnčířová 

Začali jsme s prací a 

náš úkol byl do vydla-

bané půlky citrónu 

nalít horký vosk. Po 

chvilce jsme dopro-

střed půlky citrónu 

vložili knot. Výsledek 

mě překvapil, celkově 

ta vyrobená svíčka vy-

padala opravdu hezky. 
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Orbis Pictus - Our World in Pictures 

Naše škola se zapojila počátkem 

září, do evropského projektu 

Comenius. Spolupracujeme 

se školou v Německém Wolf-

sburgu, který se nachází asi 100 

km na západ od Berlína hlavního 

města Německa. Společně s p. 

uč. Jitkou Bärtlovou a učitelkou 

z Německa Ute Greulich vymys-

leli projekt Orbis Pictus. Jedná se 

o obrázkový slovník, který bude 

ve třech jazycích (Čeština, Něm-

čina a Angličtina). Něco podob-

ného sepsal náš učitel 

národa Jan Ámos Komenský, až 

na to že jeho slovník byl psán 

v čtyřech jazycích a to v Latině, 

Němčině, Francouzštině 

a Italštině. 27. 2. 2013 proběhla 

první videokonference se ško-

lou ve Wolfsburgu. Společně 

jsme se všichni představili.  

Samozřejmě se představila 

i škola ve Wolfsburgu. Dali jsme 

si navzájem otázky, na které 

jsem si, i odpověděli. Nakonec 

jsme se rozloučili. Během pro-

jektu jsme se scházeli každý 

týden. Na schůzkách jsme měli 

kurzy Německého jazyka od 

paní Pacltové. Samozřejmě 

jsme zde začali pracovat i na 

obrázcích do slovníku.  

Od 27. 4. - 6. 5. k nám naši ně-

mečtí přátelé přijeli na návště-

vu. Měli zde náslechy 

v hodinách a pracovali jsme na 

projektu, také jsme jim ukázali 

naše město. Moc se jim zde 

líbilo. A tento rok schůze po-

kračují a přibližně koncem dub-

na se naše skupina vydá do 

Wolfsburgu.  

(Marek Mroček) 

 

 

 

 

Cheerleading 

Cheerleading česky znamená roz-

tleskávaní, sport je hodně popu-

lární v Americe. V cheerleadingu 

se používají různé prvky, pohyby 

rukou, skoky, stunty, výko-

py, akrobacie, pokřiky a pyramidy, 

v cheerleadingu se členové dělí 

do skupin od šesti do jedenácti let 

v kategorii peewees. Od jedenácti 

do patnácti let v kategorii junior a 

od šestnácti let v kategorii senior. 

Jezdí se často na různé soutěže, 

kde se vyhrávají medaile a pohá-

ry. Roztleskávačky také hodně 

vystupují na hokejových nebo fot-

balových zápasech. Spousta lidí 

si myslí, že cheerleading dělají jen 

holky, ale to jsou  

na omylu. Tomuto sportu se totiž 

věnují i kluci, když jsem dělala 

cheerleading byl v našem týmu 

i jeden kluk. Podle mě tento sport 

vyžaduje hodně fyzickou 

i psychickou výkonnost. Hodně se 

stávají úrazy a to z toho důvodu 

jak se dělají stunty neboli zvedač-

ky. Holky létají do hodně velké 

výšky, pak se i soutěží na soutě-

žích kdo jí vyhodí nejvýš. Já osob-

ně jsem byla na pár soutěžích a to 

byly soutěže Mistroství Evropy, 

kde jsme se s týmem umístili na 

pátém místě z dvaceti kategorií 

Junior. 
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Dnes jsem se rozhodla psát o svém oblíbeném 

spisovateli. Nejdříve bych vám ho měla před-

stavit, je to americký spisovatel John Green. 

Narodil se 24. srpna 1977 v Indianapolis. V roce 

2005 získal Printzovu cenu za svou první knihu 

Hledání Aljašky. Jeho druhá knížka - Hvězdy 

nám nepřály je moje nejoblíbenější. Tato kniha 

se umístila i v seznamu bestsellerů New York 

Times. Film, který byl podle této knížky natočen 

se mi moc líbí, ale stejně si myslím, že knížka je 

lepší, protože některé věci ve filmu vůbec nej-

sou. John Green si dokonce v tomto filmu za-

hrál.  

Další knihou kterou napsal jsou Papírová měs-

ta. Tuto knížku právě čtu a zatím se mi líbí, 

doufám že nezměním názor. Podle této knížky 

se právě natáčí film na který se moc těším. 

Autor napsal ještě další tři knihy: Příliš mnoho 

Kateřin, Sněží, sněží (kniha Vánočních povídek) 

na které spolupracoval s Lauren Myracleovou 

a Maureen Johnsonovou a poslední kniha Will 

Grayson. Knihu Will Grayson psal společně 

s Davidem Levithanem.  

V roce 2014 byl časopisem Time zahrnutý mezi 

100 nejvlivnějších lidí světa. Jeho knížky mám 

ráda nejen proto, že jsou něčím zajímavé a pro-

tože ke každé jeho knížce mě něco táhne, ale 

i proto, že se dobře čtou. Když se začtete ne-

můžete přestat, je to jako droga. 

                                            Berenika Škaloudová 

John Green 

IQlandia 
16. 2. 2015 naše třída 

navštívila IQlandii Libe-

rec jako každý měsíc. 

Vzděláváme se tam 

a nabíráme nové poznat-

ky o fyzice. Den začíná 

tak, že se celá třída sejde 

v 8:00 uvchodu před 

IQlandií avypraví se do 

určitého useku IQlandie 

a pan učitel začne před-

nášet svůj výklad. 

Den jsme zakončili pro-

hlídkou po IQlandii pro-

tože byla otevřená i pro 

veřejnost.  

Michaela Černá 

 

 

Studijní metody jsou 

velmi poučné a zajíma-

vé třída si určitě hodně 

odnese! Provádí spous-

tu pokusů, které jen tak 

neuvidíme. Jsem moc 

ráda, že se naše třída 

zúčastnila toho to pro-

gramu a ohodnotila 

bych ho moc dobře 

a můj názor je velice 

kladný. 
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Charlie Hebdo - o tom co se stalo 

 

Jak už jsem slíbil v úvodní strán-

ce, jeden můj článek zaměřím 

na popis útoku na redakci Char-

lie Hebdo. Vše začalo 7. ledna 

2015. Teroristé z hnutí Islámský 

stát nesnesli, že redaktoři ve 

svých číslech zveřejňují karikatu-

ru Mohameda, což byl velký pro-

rok Islámu. Pro muslimy, ob-

zvlášť pro radikální, to byla velká 

urážka jejich víry. Proto se roz-

hodli, že tuto redakci potrestají. 

Na redakci zaútočili tři lidé, se 

samopaly a granáty. 

Prezident Francie řekl, že útok 

na tuto redakci, byl teroristický 

útok a ihned vyhlásil v hlavním 

městě nejvyšší stav ohrožení. 

Což znamenalo, že do okolí pa-

mátek byli povoláni vojáci, aby 

tyto památky střežily před další 

hrozbou teroristických útoků.  

Ve všech úřadech Francie byly 

staženy vlajky na půl žerdi a to i 

na velvyslanectvích zemí Evrop-

ské unie. Po celém světě se oka-

mžitě zvedla vlna solidarity, ale i 

hněvu proti lidem, kteří tento 

týdeník obhajovali. 

Na této straně byla velká část 

Turků a dalších Islámských zemí. 

Mezi tím vzniklo heslo Je susis 

Charlie (Jsem Charlie) [že sví šár-

lí], což vyjadřovalo podporu tý-

deníku Charlie Hebdo. Ale týde-

ník ve svém vydávání neskončil, 

ale naopak začal opět tisknout 

karikaturu Mohameda. Výtisků, 

ale vyšlo několika násobně více 

a byly prodány do více zemí 

(USA, Velká Británie, Česká re-

publika atd.), kde se po nich je-

nom zaprášilo.  

Francouzsky Německy Persky Španělsky 

Arabsky Slovensky Rusky Česky 
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Nejoblíbenější roční období 

Co se ti na něm líbí? 

Petr: Na podzimu se mi líbí že má barevné listy. 

Helča: Na zimě se mi líbí  sníh, lyžování a Vánoce. 

Míša: Na létě se mi líbí že se můžu koupat v bazénu. 

Anežka: Na létě se mi líbí že jsou prázdniny. 

Nejoblíbenější  činost?  

Natka: (podzim) Nejradši skáču do listí, pouštím draka a dělám 

růže z listů.  

Jana: (zima) Nejradši lyžuji.  

Kuba: (léto) Nejradši jezdím na kole.  

Áňa: (léto) Nejradši plavu.  

Nejoblíbenější  roční období?Proč? 

Petr: Podzim. Protože mám narozeniny. 

Filip: Zima. Je sníh. 

Michal H.: Léto. Je to nejlepší období. 

Matěj:Léto. Je nejvíce možných sportů.   

                                                                       Berenika Škaloudová 
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Mistroství světa v hokeji 2015 v ČR 
Hokejové mistrovství světa se bude 

konat ve dnech 

1.-17. května 2015. Bude se hrát 

v České republice na stadionech 

v Praze a Ostravě (o2 aréna a ČEZ 

ARENA).  

Pořadatel bude ČSLH - český svaz 

ledního hokeje. Bude to 

79. mistrovství světa v ledním hoke-

ji.  

Pražský stadión má kapacitu 17 360 

diváků a Ostravský stadión má kapa-

citu 10 109 diváků.  

Ve skupině A jsou týmy: Česká re-

publika, Švédsko, Kanada, Švýcar-

sko, Lotyšsko, Francie, Německo a 

Rakousko.  

Ve skupině B jsou týmy: Rusko, 

USA, Slovensko, Norsko, Bělorus-

ko, Slovinsko, Finsko a  Dánsko.  

Oficiální maskot mistrovství světa 

2015 je Bob a Bobek.  

Ceny vstupenek: ve skupině bude 

stát jedna vstupenka od 190 Kč do 

1690 Kč. Ve čtvrtfinále 2390 Kč a 

2990 Kč. V semifinále 4690 Kč a 

5790 Kč. Vstupenky na zápas o 3. 

místo 4290 Kč a  5390 Kč. Na finá-

le do kterého se snad dostane 

i  Česká republika budou stát vstu-

penky 7190 Kč a  8990 Kč. 

Napsal: Daniel Novák 

 

        

 

 

LIBEREC 

Liberec je město na 

severu Čech. Má 

přes 100 tisíc obyva-

tel a je tak pátým 

největším městem 

ČR (třetím v Če-

chách). Okres Libe-

rec se skládá 

z 59 obcí, a má 

102 301 obyvatel. 

Jedním ze symbolů 

města je Liberecká 

radnice, novorene-

sanční stavba z roku 

1893. Širším symbo-

lem nejen města, ale 

i kraje je Hotel 

a vysílač na Ještědu. 

Ještěd je ve výšce 

1012 m. n. m.  

V liberci žiju už od 

narození a rozhodně 

bych se nechtěla od-

stěhovat do jiného 

města. 

Kateřina Hojačová 
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The Hunger Games 
každoročně jedna dívka a jeden 

chlapec z každého kraje nedob-

rovolně bojují o život. Katniss 

a Petta se připravují na Hry, poté 

se musí „předvádět“ před fa-

noušky. Pettovi a Katniss připraví 

jejich vizážista šaty které  jsou 

ohnivé a tak si získají oblibu 

u spousty lidí. Když se dostanou 

do Her které nevypadají zas tak 

jednoduše, Katniss a Petta zázra-

kem a díky své lásce oba přežijí, 

ale nebude to zadarmo. Ve dru-

hém dílu Hunger Games Vražed-

ná pomsta budou muset jezdit 

po krajích a všem vnucovat jak 

se mají rádi a musejí předvádět 

něco co vůbec nechtějí. Katniss 

musí přesvědčit Prezidenta 

Snowa, protože když přežily dva 

splátci lidé si myslí že to není fér 

a že je to vzpoura. I když se 

Katniss snažila sebe víc nevyšlo 

to a tak Snow uspořádal sklizeň 

výherců Her.  

Hunger Games (česky Hladové 

Hry). Je trilogie pro mládež, kte-

rá je i zfilmovaná. Protože já 

jsem knihu nečetla, ale viděla 

všechny díly které byly zatím 

zfilmované. Napíšu vám děj 

o filmu. 

První díl s názvem Hunger Ga-

mes, začíná ve 12 kraji kde bydlí 

Katniss Everdeenová a Peeta 

Mellark, kteří se na neštěstí do-

stali do Her. Katniss  se do her 

přihlásila dobrovolně kvůli své 

sestře Prim. A jak vlastně Hry 

začaly? Země Panem s hlavním 

městem Kapitolem a dvanácti 

okolními kraji. Kapitol jim vládne 

krutou vládou. Poslušnost si udr-

žuje kláním Hunger Games tele-

vizní reality show, ve které 

a to znamenalo že se konají další 

Hry, kde se očividně chtěli zbavit 

Katniss která představovala hroz-

bu pro celý Panem. Lidé v krajích 

se začaly bouřit, ale nic nepo-

mohlo a stejně se Hry konaly. 

I když se Petta snažil vymyslet 

jakýkoliv trik, aby se hry zrušily, 

oženil se a měl dítě, ale nic nepo-

mohlo. Když Hry začaly Katniss si 

vybrala za spojence Finicca 

a Megs. Megs se obětovala do 

her kvůli snoubence Finicca. Bo-

hužel Megs zemře a Katniss a Fi-

nicca si budou muset poradit sa-

my. Stane se tam mnoho zajíma-

vých věcí, ale to bych nenapsala 

do jednoho článku. Na konci dru-

hého dílu se Katniss dostane do 

letadla a zjistí že dvanáctý kraj už 

neexistuje, ale její rodina přežila. 

Pokud chcete vědět co se stalo 

dál, koukněte se na další díl, který 

je právě v kinech. 

 Gubenková Diana 

9. třída 

 

Představení – Ten trapas nepřežiju  

Ve středu 28. 1. jsem se 

svou třídou navštívila 

divadlo PKO v lidových 

sadech. Šli jsme na 

představení „Ten trapas 

nepřežiju“. Vystupoval 

tam herec Ladislav  

Ondřej, kterého můžete 

znát ze seriálu Ordinace 

v růžové zahradě. Před-

stavení bylo o tom, jak 

se má muž chovat 

v přítomnosti dámy. 

Celé představení se mi  

moc líbilo, vzhledem 

k tomu, že se dívám na 

Ordinaci v růžové za-

hradě a hlavně kvůli 

tomu, že ukázali dosti 

dobrých rad jak pro 

muže, tak pro dámy.          

R. Hrnčířová 
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Ian Somerhalder - The vampire diaries  

Ian Somerhalder je 35-ti letý 

americký herec, model a produ-

cent. Narodil se 8. 12. 1978 

v Louisianě. Už v 10-ti letech 

začal s modelingem pro Guess      

a Versace.  Když začal chodit na 

střední odložil na chvíli mode-

ling a věnoval se sportům jako 

fotbalu a basketballu. O pár let 

později přijal nabídku od Evrop-

ské agentury. Poté už se snažil 

držet se ve světě slavných.  

Mezi první role patřily k seriá-

lům Kriminálka Miami a Krimi-

nálka New York . Mezi hlavními 

rolemi hrál v seriálu Ztraceni     

a The Vampire diaries.  

Ian v The vampire diaries hraje 

jednu z hlavních rolí, přesněji 

Damona Salvatore. 

 

 

Na začátku seriálu, přijede Damon 

(Ian) zpět do  Mystic Falls kde žije 

jeho bratr Stefan 

a snaží se spřátelit s Elenou, která 

je nesmírně podobná Katharine. 

Dávné lásce obou bratrů, o kterou 

oba upíři bojovali.  Po čase začíná 

Elena chodit se Stefanem, ale 

Damon je do ní zamilovaný a chce 

ji pro sebe. Po čase začne Elena 

k Damonovi cítit něco víc a po její 

přeměně v upíra se do něj také 

zamiluje. Jejich lásce, ale brání 

mnoho událostí a je jen na nich, 

jak se k tomu postaví… 

Ian přenesl svoji současnou roli 

z části i do svého normálního živo-

ta. Vztah Iana s představitelkou 

Eleny Ninou Dobrev trval dva a půl 

roku, ale kvůli věkovému rozdílu 

10 let se před rokem rozešli. 

Ianova povaha se odráží i v jeho 

seriálové roli a jeho hlášky  vždy 

pobaví.  Sám v jednom rozho-

voru řekl , že  se sžil se svou  

rolí.  

Ian  miluje zvířata a má svou 

vlastní nadaci, která nese název 

Ian Somerhalder foundation. 

Sám řekl, že kdyby se nestal 

hercem, byl by zřejmě moř-

ským biologem.  

Svou hvězdnou hereckou karié-

ru odstartoval v seriálu  Ztrace-

ni, ale nejvíce se proslavil seriá-

lem Upíří deníky, u kterého 

s Diankou Gubenkovou čekáme 

na další díl jako na smilování. 

Šárka Honová 9. tř.  

 

Cicret 

                                        

Je to náramek, který promítá displej na zá-

pěstí. Vymysleli to tři Francouzi z Paříže. 

Promítne vám na ruku displej, který je do-

tykový. Tlustý je pouze 1,5 mm. Zatřesete 

rukou a promítne se vám displej. Funguje 

jako normální telefon nebo tablet. Můžete 

s ním volat, surfovat na internetu atd. Má 

taky bluetooth. Cicret se ještě nevyrábí, 

protože oproti telefonu má krátkou výdrž 

baterie. Snad se v blízké budoucnosti vyrá-

bět začne. 

Roman Doan 
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Upíří deníky je teď velmi po-

pulární americký seriál. Mezi 

hlavní postavy patří středo-

školačka Elena Gilbertová, 

upír Stefan Salvatore a jeho 

upíří bratr Damon Salvator. 

Elena byla vždy velmi oblíbe-

ná, chytrá a krásná. Bohužel 

přišla o své rodiče během tra-

gické autonehody, kterou 

přežila jen ona. Po smrti rodi-

čů se musí se svou tetou Jen-

na starat o svého mladšího 

bratra Jeremyho, s čímž jí po-

máhají její nejlepší kamarád-

ky Caroline která byla na za-

čátku člověk a Bonnie která 

časem zjistila že je čarodějka. 

Do školy přichází nový kluk už 

přečený Stefan Salvatore. 

S Elenou se sblíží a řekne jí, že 

do Mystic Falls, rodného města 

všech postav seriálu se vrací                  

i Stefanův bratr Damon, kterého 

hraje Ian Somerhalder. Do Eleny 

se zamiluje, ale proč? Elena je 

totiž dvojnice Kathariny Petrovo-

vé, dívky do které se oba bratři 

dříve zamilovali a bojovali o ni.  

Jenže během občanské války 

bylo v kostele upáleno několik 

„civilistů“ jak všichni tvrdily 

a mezi nimi byla i Katharina.  

Po čase co Damon hledá svou 

bývalou lásku Kathartinu zjistí, 

že vlastně vůbec nezemřela. 

I když měl  Damon Katharinu rád 

začne ji nenávidět že se mu ně-

kolik století neukázala. Poté si 

začne nacházet cestu k Eleně 

která má zrovna problémy se 

Stefanem. 

Po hodně krušných týdnech se 

Stefanův stav zlepší a tak se 

opět vrátí k Eleně ale, ta mezi-

tím začala milovat Damona.  

I když nás scénáristé hodně 

dlouho napínali stejně se 

Damon vrátil k Eleně a naštěstí 

jsme byli všichni diváci spokoje-

ní ale, aby nás mohly napínat 

dál a taky aby o něčem seriál 

byl, rozhodli se že Damona v 5. 

Sérii zabijí a pošlou ho na tak-

zvanou „druhou stranu. Elena 

nemůže přetrpět smutek kvůli 

ztracenému Damonovi a do-

konce i Bonnie. Protože jsme 

byli všichni zdrceni našeho hr-

diny vrátili ho zpět i když mu to 

neudělali nejlehčí. Seriál pořád 

pokračuje a já s Šárkou Hono-

vou čekáme na každý díl jako 

na Vánoce. 

Dianka Gubenková  

9. třída 

 

The Vampire Diaries  

Crossy road 

 

 

Je to hra do telefonu. Cílem hry je se dostat, co nejdál přes 

překážky třeba přes silnici na které jedou auta nebo přes kole-

je na kterých jede vlak. Jen někdy, když se objeví červená na 

značce. Taky je tam řeka a dostanete se na druhou stranu jen 

tak, že ji přejdete přes klády. Nesmíte moc dlouho stát nebo 

na vás vyletí orel a odnese vás pryč. Za nějakou dobu dostane-

te peníze a za ně si kupujete náhodné postavy. 



12 

 

Den otevřených dveří na gymnázium F. X. Šaldy 

Ve středu 14. ledna 2015 se ko-

nal den otevřených dveří na 

gymnáziu F.X. Šaldy. Pro uchaze-

če o čtyřleté gymnázium začínal 

v 16:00. Přišla jsem s rodiči cel-

kem na čas, ale docela mě pře-

kvapilo, kolik tam bylo lidí. Jak 

jsme se dozvěděli později, bylo 

nás tam okolo dvou set. Studenti 

nás nasměrovali do jedné míst-

nosti – jídelny. Podle zástupkyně 

ředitele gymnázia to je největší 

místnost na škole, ale sotva jsme 

se tam vešli. V první části nám 

zástupkyně ředitele říkala 

informace o studiu na škole 

a o přijímačkách, v té druhé si 

nás studenti ze čtvrtého ročníku 

rozdělili do skupin a prováděli 

nás po škole. 

Byli jsme provázeni po odbor-

ných učebnách napříč celou ško-

lou, která je opravdu obrovská 

a o chvíli jsem ztratila přehled 

i o tom, ve kterém patře se na-

cházíme. Ze všech učeben mě 

nejvíce zaujal ateliér, který byl 

opravdu úžasný a výtvory v něm 

ještě úžasnější. 

Bylo to velmi dlouhé a ke konci 

se už všichni modlili za konec, 

kterého jsme se dočkali, 

a   přívalem nových informací se 

všichni pomalu vydali nadýchat 

čerstvého vzduchu, který ve-

vnitř rozhodně nebyl, ale právě 

tohle odpoledne mě utvrdilo 

v mém rozhodnutí dát si přihláš-

ku na tuto školu. 

Šárka Honová, 9. tř 

Výuka v IQlandii 

V pondělí 19. ledna probíhala 

výuka deváté třídy v budově 

IQlandie. Sraz jsme měli v 8:05 

před vchodem a potom se 

odebrali do budovy, kde jsme 

se dozvěděli, že kvůli průběhu 

jarních prázdnin je IQlandie 

výjimečně otevřená 

i v pondělí.  

Pan učitel Durda nám sdělil, že 

budeme mít samostatnou prá-

ci, kvůli které se budeme 

muset pohybovat po celé bu-

dově IQlandie, abychom zvládli 

zodpovědět všechny otázky  

z pracovního listu, který jsme 

dostali. 

Po vysvětlení všeho co máme 

dělat jsme v devět hodin měli 

rozchod a všichni se vydali získá-

vat své odpovědi co nejrychleji, 

aby pak mohli mít volno.  

Spojili jsme se do skupinek 

a  spolupracovali, ale někdy 

nám chvíli trvalo, než jsme našli 

expozici, která nám měla po-

moct odpovědět na otázku.  

Většina měla hotova celkem 

rychle, a tak jsme si prohlíželi  

ostatní expozice, které alespoň 

mě zajímaly více, než ty, které 

jsem potřebovala 

k zodpovězení otázek. V jede-

náct hodin jsme šli zpět do 

místnosti, kde nám pan učitel 

vysvětloval naši práci. Zde měla 

probíhat science show. Našli 

jsme si místa na sezení, někteří 

zůstali stát, a sledovali jsme 

alespoň část show, než jsme se 

ani ne v půl dvanácté odebrali 

kodchodu zpět do školy. 

Šárka Honová, 9. tř. 
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Přelož slovíčka do němčiny. M. Mroček. 

Najdi 28 německých slovíček.  


