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Rozhovor s panem učitelem Tlapákem
1. Kolik je Vám let? 27
2. Jak dlouho učíte na této škole? 4-5 let
3. Baví Vás povolání učitele? Jasně
4. O jaké zaměstnání krom učitele byste měl zájem? Pracuji ještě jako programátor
5. Co děláte nejraději ve volném čase? Moc ho nemám, ale nějaký ten sport, relaxace, 

samozřejmě, koukání na filmy a práce na chatě.
6. Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? Nemám úplně stanoveného favorita, ale asi plněné 

knedlíky
7. Jaká je Vaše nejoblíbenější barva? Modrá
8. A Vaše nejoblíbenější zvíře? Počítačová myš :-)
9. Vzpomeňte si na své mládí; jaké byly Vaše známky? Musíte se zeptat tady učitelů na 

škole.
10. Školní časopis byl Vaším nápadem? Nebyl. Ale myslím, že to byl dobrý nápad. Pokud 

vím, byl to nápad vedení.
11. Kde jste se naučil práci s počítači? Zapátrám ve své paměti....To bylo v počítačovém 

klubu, který se nacházel ve Vršovicích. Bylo to asi v době, kdy jsem byl v 7.-8 třídě. Takové 
počítače už dnes nikdo nezná. :-)

12. Máte přítelkyni? Jak dlouho s ní jste? A kolik jí je let? Ano, mám. Jsem s ní 3 roky a je 
jí 20 let.

13. Máte domácího mazlíčka? Jo jo, mám rybičky. 
       Veronika Jechová a  Katka Uhlířová(7.B)

Ikariam
Ikariam, nová hra která hýbe světem. Mnohým se zdá, že je to jen napodobenina ostatních online 
her  jako  např.  „Travian,  Gladiatus,  O  game  atd..“.  Ale  není  to  tak..  Je  to  naporosto  nová 
neokoukaná hra. Ve hře jde o to ,že musíte rozšiřovat svoji vesnici ,stavíte lodě ,vojska a zabíráte 
nové kolonie a drancujete okolní hráče. Suroviny ve hře jsou: Mramor, Víno, Sklo a Síra. Mramor 
potřebujete pro rozšiřování budov zakládání kolonií. Víno potřebujete pro své obyvatele vesnice, 
aby byli štastní, když jejich štěstí klesá tím klesají možnosti celé hry,proto musíte dělat obyvatele 
štastnými. Krystalické sklo je velice vzácná surovina potřebujete ho proto aby jste zvětšovali počet 
obyvatel  ve  vašich  koloniích.  A  nakonec  síra,  nezbytná  surovina  pro  vojsko,  díky  ní  vyrábíte 
vojáky. Toto je hra Ikariam. 

Zahrajte si jí na   www.ikariam.cz  
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Metro

Vážení čtenáři,  
většina z vás jezdí do školy metrem. Ještě rozespalý si sednete na sedadlo, koukáte na ten ranní 
„blázinec“ a myslíte na to, kdo vás bude učit, jestli vás dneska bude zkoušet z chemie atd. Ale v 
těchto všedních starostech si vůbec neuvědomujete, co se za pojmem metro skrývá. Je načase vás 
s tím seznámit.:

Odborná charakteristika pro Metro je druh kolejové dráhy a městské hromadné 
dopravy. Vozy metra jsou poháněny elektřinou.  Ale v počátcích byly pokusy i s pneumatickým 
nebo parním pohonem. Proud není napájen z pantografu (jako u tramvaje), ale z boční napájecí 
kolejnice. Ale jako každá vymoženost má své nevýhody. Tato kolejnice je trvale pod napětím, a 
proto v rámci bezpečnosti musí být některé trasy kolejnice vedené po povrchu a odděleny od 
okolí zábranami, kam se lidé nedostanou. 
Název Metro je  zkrácenina Metropolitan Railway , neboli metropolitní železnice. Jak jistě víte, 
tak metru se v Německu říká U-Bahn ( pro ty méně informované  U jako Unter-Bahn).

Dějiny Metra sahají až do roku 1863. Toto metro bylo v Londýně a jezdil zde parní 
vlak.  Ale zpět do naší rodné vlasti. Metro mělo být postaveno už na počátku 20. století v Praze. 
Ale tento návrh neuspěl. A teď pár zajímavostí o metru. 
Nejstarší metro 

bylo postaveno roku 1863 v Londýně.
Nejstarší metro v Evropě

je v Budapešti, jeho délka byla 5 kilometrů a otevřeno roku 1896
Největší počet stanic 

je v New Yorku, má celkem 469 stanic. 
Nejvytíženější   metro 

je v Moskvě , přes den přepraví až 9  000 000 lidí. 
Nejmodernější metro 

je v Paříži, je to linka číslo 14 a otevřená v roce 1998 
Nejvýše umístěné metro 

je ve Švýcarsku ve výšce 3 456 m.n.m.
Nejkratší metro na světě

je v Istanbulu a měří 573 metrů. Nazývá se Tünel. 
Nejdelší nástupiště 

je v centru Chicaga  „The Stop“  a měří 1 066 metrů.  

Marek Schulz, 8.A
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DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
OSA

Německo(Adolf Hitler)

Červenec 1932-zvolení NSDAP(nacistické strany),Adolf Hitler toho využil a zažádal o úřad 
kancléře.

30.1.1933 ho prezident Hidenburg zvolil.

Porušení Versaillská smlouvy tím,že Německo zbrojilo víc než mohlo.

Itálie(Benito Mussolini)

1922-zvolení Mussoliniho strany, fašisté donutily krále Viktora Emanuela III. ho zvolit 
prezidentem.

1925-zvolen Benito Mussolini prezidentem.

Japonsko
7.prosinec 1941-bombardování Pearl Harboru.

něco o OSE

Japonsko uznává a respektuje vedoucí úlohu Německa a Itálie při vytváření nového pořádku v 
Evropě.
 Německo a Itálie uznávají a respektují vedoucí úlohu Japonska při vytváření nového pořádku ve 
velkém východoasijském prostoru.
 Německo, Itálie a Japonsko se usnesly spolupracovati při svém úsilí na výše uvedené základně. 
Přebírají dále závazek podporovat se navzájem všemi politickými, hospodářskými a vojenskými 
prostředky, kdyby byla jedna ze tří smluvních stran napadena mocností, která není v přítomné době 
zapletena do evropské války nebo do konfliktu čínsko-japonského.
 K uskutečnění nynějšího paktu se ihned sejdou společné komise, jejichž členové budou jmenováni 
vládami Německa, Itálie a Japonska.
 Německo, Itálie a Japonsko prohlašují, že se výše uvedené dohody nikterak nedotýkají politického 
statusu, který existuje v přítomnosti mezi každou ze tří smluvních stran a sovětským Ruskem.

                                                                                                                           Honza Franěk 6.A
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O zlém duchu
Na kopci nad vesnicí
prastarý les stál

i sedlák se sudlicí

každý se tam bál.

Jednoho dne přes pole

vedoucí svého koně

přijel muž s bílými vlasy,

zaklínač je to asi.

Když přijel, sedláků se ptal,

kde že je ten les, kam se každý bál.

K večeru když uléhal

slyšel divné houkání,

sedláků se sice ptal, 

k domu však teď uhání.

A druhého dne zas přijel 

s velikánskou výzbrojí,

a vydal se na ducha 

a teď už se nebojí.

A když večer černý padl

svůj stříbrný meč popad

a k lesu se rozeběhl.

Na pasece zlý duch tancoval

a zaklínačův druh se dále bál.

Zaklínač se rozběhl

a po duchu ťal 

a ten duch se zkácel

a zaklínač ho sklál.

5. A – Julie Davidová a Janek Vlasák
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Válejte se smíchy s třetí třídou

Po poušti běží blondýna a černovláska a honí je hladový lev.
Už je dohání, když vtom černovláska vezme hrst písku a hodí mu ji do očí. Lev se zastaví a obě 
utíkají dál.
Lev je po chvíli zase dohání. Černovláska mu zase hodí písek do očí a utíká s blondýnou dál.
Doběhnou k jediné palmě široko daleko a černovláska vyleze nahoru, ale blodnýna se zastaví, opře 
se palmu a oddechuje. Černovláska na ní řve, aby vylezla nahoru nebo jí lev sežere.
Blondýna se ohradí: "Mě? Copak já mu házela písek do očí???"

Příjde blondýna do pizzerie a říká prodavači: "Jednu pizzu." 
Prodavač se ptá: "Chcete ji nakrájet na šest dílů nebo na dvanáct?" 
Blondýna praví: "Na šest, já bych totiž dvanáct nesnědla..."

Ve škole: "Pepíčku, jestlipak sis přes prázdniny opakoval počty?"
"Ano, paní učitelko."
"No, tak počítej!"
"Sedum, vosum, devět, deset, spodek, svršek, král a eso."

Jde takhle jednou blondýna po chodníku a na lampě uvidí inzerát: 
“Prodáme byt 3+1, prosíme zájemce, aby jen zaklepali.”
Najednou jde okolo policajt a ptá se blondýnky klepající na lampu: "Copak to děláte?" 
Blondýnka: Ále, visí tu inzerát a tak zkouším, jestli mi otevřou. 
Policajt se podívá nahoru na lampu a říká:" Ale svítěj, takže by měli být doma."

(MEGA JOKE!!)

Tři mladíci se uchází o službu u policie. Policista, který provádí nábor, je zve jednoho po druhém 
do své kanceláře. 
Vstoupí první, je vyzván, aby se posadil. Policista se jej dotáže, co je na něm zajímavého? Mladík 
odpoví: "Nemáte uši." Hned je vykázán z místnosti, že není přijat. 
Vstoupí druhý mladík, posadí se a následuje stejná otázka se stejnou odpovědí. Rovněž je vykázán z 
místnosti. 
Vstoupí třetí mladík. Když je policistou dotázán, co že je na něm zajímavého, chvíli si jej mladík 
prohlíží a pak odpoví: "Nosíte kontaktní čočky." Policista zajásá, ihned mladíkovi oznámí, že je 
přijat, protože je bystrý. 
Ještě se jej však zeptá, jak to poznal. Na to mladík odvětí: "Kdybyste měl uši, nosil byste brýle."

(smích)

Černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá...
Co je to?
?????
Tučňák válející sudy.

(válej se smíchy!!!)
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Turek

 Tento velmi zvláštní název patřil mechanickému stroji, který  byl provozovaný v 18. a 19. století. 
A co to  vůbec takový Turek je? Ano, máte pravdu, je to občan Turecka, ale také to dříve byl 
šachový automat, ale ve skutečnosti to byla pouze mystifikace. Tento stroj a jeho mechanizmus 
sestrojil rakouský vynálezce Wolfgang von Kempelen roku 1771. Téhož roku ho představil 
veřejnosti na zámku Schönbrunn. Na jeho prezentaci se přijela podívat i císařovna Marie Terezie. A 
co dokázal tento stroj? Dokázal sestrojit dobrou šachovou partii proti člověku. Veřejně byl 
představen jako automat, ale ve skutečnosti se jednalo o mechanizmus ukrývajícího šachistu. V 
případě kontroly vnitřku skříně se přemisťoval z jedné strany na druhou. O tazích na šachovnici byl 
informován  pomocí magnetů, na něž si svítil svíčkou. Turek hrál v mnoha zemích Evropy a 
Ameriky téměř 84 let.. Porazil šachové vyzyvatele a státníky jako je např. Napoleon Bonaparte a 
Benjamin Franklin. Avšak mnoho lidí mělo podezření, že se uvnitř skrývá člověk, byl veřejnosti 
původ tohoto záhadného stroje vysvětlen roku 1857. V té době již stoj neexistoval, protože roku 
1854 shořel při požáru muzea ve Filadelfii. 

Zdroj:(Wikipedia.com)

Marek Schulz 8.A

Po kterých schodech se více chodí?
My to zjistili! O velké přestávce jsme počkali 5 minut, než se třídy přestěhují a pak jsme počítali.
Počítali jsme v 1.patře, protože tudy musí všichni chodci zákonitě projít.
Na straně patra, kde je fyzika jsme napočítali 156 lidí. Na druhé straně jsme napočítali 124 lidí.
Vzhledem k tomu, že si u fyziky chlapci z nižších tříd hráli na honěnou a běhali po schodech 
nahoru a dolů má každý z nich na kontě nejméně 5 lidí. Takže počty jsou zhruba vyrovnané.

Otmar Beneš, 8.A 
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Horten Go 229 
Horten Go 229 někdy se mu mylně říká Gotha Go 229 bylo proudové letadlo z druhé světové války.
Bylo to první samokříkdlo, které mělo proudové motory.Letadlo bylo vyrobeno bratry Horteny. 
Příznivcem tohoto experimentu byl i druhý muž třetí říše Hermann Göring a jako první letadlo bylo 
velice blízko k splnění podmínek jeho soutěžě 3×1000 (letadlo, které dokáže unést 1000 kg bomb 
na vzdálenost 1000 km rychlostí 1000 km/h).
První stroj s dvěma vrtulovými motory byl Horten Ho VII, byl používán k výcviku. Měl skvělé 
vlastnosti ve vzduchu a byl připraven k výrobě. Prototyp byl naposledy viděn na konci války na 
letišti v Oranienburgu. První let letadla Ho Go 229 byl v prosinci 1944. Mělo se postavit 93 kusů. V 
březnu 1945 byl program Ho Go 229 určen jako program zázračných letadel s nejvyšší proiritou. 
Bratři Hortenové již v té době době pracovali na projektu bombardéru, který by dokázal shodit 
atomovou bombu na New York (projekt Ho XVIII B). Konec války přišel dříve, než byla vůbec 
první letadla hotova. Jejich výstavba byla pomalá, protože se konstruktéři předně věnovali 
atomovému bombardéru. Američani při získání továrny Gotha našli téměř hotový prototyp V3 a 
rozpracované V6, V7 a V8. Z letadel V4 a V5 byl dokončen pouze zlomek, ale o osudu těchto 
strojů nejsou záznamy. Prototyp vlastní v této chvíli National Air and Space Museum ve státě 
Maryland v USA, kde ho můžete spatřit do dnes.

Otmar Beneš 8.A

Stonožka – boj se šikanou
Projekt Hnutí na vlastních nohou - Stonožka pořádá výtvarnou-literární soutež Boj se 
šikanou.Tato soutež nám má pomoct abychom si uvědomili jak asi žiji děti kteří se s 
šikanou potýkaji každý den . Formát literární práce je esej, povídka a nebo  báseň. 
Formát výtvarné práce je malba, kresba, grafika, kombinovaná technika.První téma k 
souteži Boj se šikanou je Mé zkušenosti se šikanou .Druhé téma je Proč vzniká 
šikana, je to nemoc ?Třetí téma je Boj se šikanou .
Více informací si přečtěte na www.stonozka.org

Veronika Jechová a Katka Uhlířová – 7.B

- 8 -



V 7. třídách jsem provedl vědomostní test
                                        7.A                                                  7.B
1)Kdo byl 1.prezident ČSR?
                            Dobře 1 odpověď z 5                Dobře 3 odpovědi z 5
2)Kdy začal komunismus v Československu?
                            Dobře 0 odpovědí z 5               Dobře 0 odpovědí z 5 
3)Kde byla postavena berlínská zeď?
                            Dobře 0 odpovědí z 5               Dobře 3 odpovědi z 5
4)Kdy skončila 2. světová válka?
                            Dobře 2 odpovědi z 5               Dobře 1 odpověd z 5
5)Kdy zemřel Tomáš G. Masaryk?
                            Dobře 0 odpovědí z 5               Dobře 0 odpovědí z 5 
6)Co je zkratka CCCP?
                            Dobře 0 odpovědí z 5               Dobře 3 odpovědi z 5
7)Kdo založil starověký Řím?
                            Dobře 2 odpovědi z 5               Dobře 2 odpovědi z 5
8)Kde stojí kostel Nejsvětějšího srdce Páně?
                            Dobře 2 odpovědi z 5               Dobře 4 odpovědi z 5
9)Kdo vládl Rusku za 2.světové války?
                            Dobře 0 odpovědí z 5               Dobře 2 odpovědi z 5

                                                   7.A = 7 odpovědí správně
                                                  7.B = 18 odpovědí správně

                                                                         
                                                                                                                        Otmar Beneš 8.A

- 9 -



Hádanky
Tady máte par hádanek,kdyby jste se chtěli někdy pobavit .

Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koňů a kolik lidí je ve stáji?

Dva muži hrají tenis. Sehráli celkem pět setů a každý z nich vyhrál tři. Jak je to možné?

Má to klobouček,
jednu nožičku,
pěkně si sedí,

v mechu v lesíčku.

V zimě dokonce i zebe.
V létě je ho plné nebe.

Na obzoru beránky
zrána jako za večera

proměňuje v červánky.

Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muže na obrazu je synem mého 
otce. Kdo je na obrazu?

Matka s otcem mají šest synů, každý syn má jednu sestru. Kolik členů má rodina?

Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné?

Máme opéct tři topinky, jedna strana trvá 30sec. Za jaký nejmenší čas opečeš všechny tři z 
obou stran, když se na pánvičku vlezou jen dvě?

Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?

Nemá to huby,
ale tři zuby,

u jídla slouží,
po něm netouží.

P.S. No... a odpovědi si budete muset najit na internetu. Nebo se zeptat u paní učitelky. A nebo v 
nějaké knize.

Bára Vymětalová, 5.A
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To je vedro to je hic

To je vedro to je  hic,
jaro léto pak už nic.

Podzim, zimu nemáme rádi

utečou nám kamarádi.

V zimě ,když je země bílá,
sněhulák se na nás dívá.

Na  jaře však roztaje,
jaro léto nastane.

O Vánocích dárky ,pak vánoční svátky,
po vánocích Silvestr a
k němu velký orchestr. 

Julie Kořínková, Katka Novotná, 5.A
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Pranostiky na celý rok

Leden:Stále mírná povětrnost v lednu chystá na únor nám zimy bednu.

Únor:Co si únor zazelená - březen si hájí, co si duben zazelená - květen mu to spálí.

Březen: Jehňata-li v březnu na pastvinách skotačí, v dubnu opět do chlévů 
se potlačí.

Duben:Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná.

Květen  :  V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholivá.

Červen:Když červen sluncem pohostí, úroda bude v hojnosti.

Červenec:Červenec, srpen, září muka, ale potom bude mouka.

Srpen   :  Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí

Září:Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Říjen: Když říjen blýská, zima píská.

Listopad :     Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.

Prosinec: Prosinec nalije a leden zavěje.
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Fyzikální vtipy
aneb

Fyzika pro ty, kteří ji nenávidí.

Úkol № 1
Nepozorný třeťák jednou běžel po chodbě a vrazil do jednoho sedmáka, který ve 
fyzice právě probíral zákony vzájemného působení těles. Za jakým účelem pak 
sedmák celou přestávku honil třeťáka a nakonec ho zmlátil?

Odpověď: Aby splnil zákon „akce a reakce“. (Jakou silou působí jedno těleso na 
druhé, takovou silou působí druhé těleso na první)
                                                            

Úkol № 2
Obrovská molekula vody se spokojeně pohybovala přímočarým pohybem, na jedné 
křižovatce se však srazila s jednou malinkatou molekulou vodíku. Co se stalo dál?

Odpověď: Molekula vodíku někam odletěla, protože má menší hmotnost. Co dělá 
molekulární policie?
 

Úkol № 3
Při fotbalovém zápasu mezi Spartou a Slavii brankař Sparťanů si zlomil ruku a odjel 
do nemocnice. Míč který poslali slavisti se však zastavil ve vzdálenosti 3 metru od 
brány. Co zachránilo Spartu?

Odpověď: Třecí síla mezi míčem a povrchem fotbalového hřiště. Ta síla vždycky 
fandila Spartě.

Úkol № 4
Co chce udělat mafián, který nalil velmi drahý a kvalitní olej brzdícího mechanismu 
auta policejního inspektora?

Odpověď: Nic zvláštního. Prostě je zajímá jak se zmenší třecí síla při bržděni auta 
toho inspektora.
                                                              

Úkol № 5
Jednou Blez Pascal vzal plastovou láhev, naplnil ji vodou a udělal v ní několik dírek. 
Pak ty dírky ucpal, vyšel na balkon, pod kterým se právě nacházela skupinka lidi a 
dírky znova otevřel. Co dokázal tím, že všechny lidi byli stejně promočený? 
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Odpověď: Tím potvrdil svůj zákon, podle kterého je tlak ve všech místech kapaliny 
vždy stejný.

Úkol № 6
Délka Pepíčkovy cesty do školy je 1500m. Do začátku vyučování zbývá 30min. 
Jakou rychlostí se musí pohybovat Pepa, aby nedostal pětku z matematického testu, 
který se píše první hodinu? 

Odpověď: Pepíčkova rychlost nesmí přesáhnout 20 metrů za minutu. Chodit tak 
pomalu je hrozné, ale pětka z matiky je horší.  
                                                            

Úkol № 7
Ondra jel do školy tramvaji. Po celou dobu jízdy ho trápily dva zvláštní jevy. Jeden 
při každé zastávce strkal Ondru dopředu a druhý, když se tramvaj rozjížděla, tlačil 
Ondru dozadu. Odpovězte co to byly za nevychované jevy a co s nimi může udělat 
revizor?    

Odpověď: Ondru v obou případech šikanovala setrvačnost. Ondra sice může 
nadávat, ale revizor s ní stejně nic neudělá.
 

Úkol № 8
Zvládne satan, maximální síla kterého je 1000N nadzvednout a obrátit v rakvi 
nebožtíka, který váží 120kg?

Odpověď: Nebojte se, nezvládne.

Úkol № 9
Jednou se molekuly různých jedovatých plynů, které tvořily atmosféru velmi 
vzdálené a nebezpečné planety, pohádaly. A rozhodli se, že se rozletí na různé strany. 
Co jim znemožnilo uskutečnit tento čin?

Odpověď: Byla to gravitační síla jejích planety.
                                                              

Úkol № 10
Jedno těleso může vykonat práci, ale nechce. Druhé tělo chce, ale nemůže. O kterém 
z těchto těles můžeme říct, že má energii?

Odpověď: O prvním. Jestli to jseš zrovna ty, tak mazej pracovat!

Těším se na vás v příštím čísle našeho časopisu.
S p o z dr a v e m  IS/8.A
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Microsoft
(Největší softwarová firma na světě)

Největší softwarová firma Microsoft,tuhle firmu zná 

snad každý.Byla založena díky jednomu úžasnému 

chlapíkovi „Billu Gatesovi“ a „Paulu Allenovi“,ti tuhle 

firmu  v  roce  1975  založili.Microsoft  se  zaměřuje 

hlavně  na  operační  systémy(kdo  by  neznal 

„Windows“),na  kancelářské  aplikace(MS  Word,MS 

Excel aj.) ,na hry(např.Halo,Zoo Tycon) a v neposlední řadě na vývojářská 

studia(MS Front Page nebo také Visual studio).Má přední postavení na trhu a 

její  výrobky  se  prodávají  po  celém  světě.Navíc  se  Microsoft  nesoustředí 

jenom na software ale i na hardware(pro ty co nevědí co to je hardware,jsou 

to  pevně  věci  u  počítače..např.klávesnice,myš  atd.).Microsoft   vyvinula 

XBox360  a  velice  užitečné  sady  myší,joysticků  a  klávesnic.Nejnovější 

software,který je na trhu je operační systém „Windows Vista“ s kterým je v 

současnosti veliký problém,hlavně s náročností a funkčností.Tento problém 

se  ale  řeší  pomocí  aktualizací  a  doplňujících  packů.Microsoft  vedl  také 

několik soudních sporů,které ke své smůle částečně prohrál.Byly hlavně kvůli 

zavedeným MS formátům(„Wma“, „Wmv“ -Windows media audio a Windows 

media  video).EU  zažalovala  Microsoft  za  poškozování  konkurence  kvůli 

těmto formátům,které obsahuje Windows Media Player a nasolila Microsoftu 

vysokou pokutu.

Napster 

- 15 -



Obsah

Rozhovor s panem učitelem Tlapákem................................................................................................2

Ikariam..................................................................................................................................................2

Metro....................................................................................................................................................3

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA.............................................................................................................4

O zlém duchu........................................................................................................................................5

Válejte se smíchy s třetí třídou.............................................................................................................6

Turek.....................................................................................................................................................7

Po kterých schodech se více chodí?.....................................................................................................7

Horten Go 229 .....................................................................................................................................8

Stonožka – boj se šikanou....................................................................................................................8

V 7. třídách jsem provedl vědomostní test...........................................................................................9

Hádanky..............................................................................................................................................10

To je vedro to je hic............................................................................................................................11

Pranostiky na celý rok........................................................................................................................12

Fyzikální vtipy....................................................................................................................................13

Microsoft............................................................................................................................................15

Obsah..................................................................................................................................................16

- 16 -


	Rozhovor s panem učitelem Tlapákem
	Ikariam
	Metro
	DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
	OSA
	Německo(Adolf Hitler)
	Itálie(Benito Mussolini)
	Japonsko


	O zlém duchu
	Válejte se smíchy s třetí třídou
	Turek
	Po kterých schodech se více chodí?
	Horten Go 229 
	Stonožka – boj se šikanou
	V 7. třídách jsem provedl vědomostní test
	Hádanky
	To je vedro to je hic
	Pranostiky na celý rok
	Fyzikální vtipy
	Microsoft
	Obsah

