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Jistě už jste

slyšel i o bájných

tvorech, kteří

jsou v poslední

době naprosto

všude, na

Pinterestu,

Tumblru, v obchodech (H&M, Zara, Primark), i

na sociálních sítích. Lidé unicorny

(jednorožce) zbožňují hlavně, protože jsou

roztomilí, mohutní (někdy i malí), krásní a

roztomilí! Nedávno byli unicorni ještě

považováni za koníčky s trubkou na čele z

dětských knížek pro nejmenší, ale teď se

hodně kupují overaly s jednorožci a v podstatě

všechny kousky oblečení s jednorožčí

tématikou. Unicorni se prvně objevily v starých

řeckých bájích a byli považováni za symbol

čistoty, síly a panenství.

Ati Zethenerová a Káťa Fencl, 5.A

Unicorni dobývají svět
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Fenrir

4

Tento obrovský vlk ze severské mytologie je

nejstarším ze 3 synů lstivého boha Lokiho a

ledové obryně Angrbody (Loki a Angrboda dále

zplodil i vládkyni podsvětí Hel a hada

Jormunganda). Fenrirovým osudem je přivodit

zkázu světu a zabít Ódina (hl. Severský bůh),

proto, když se toto proroctví dozvěděl Ódin,

nechal Fenrira spoutat řetězy .Dvakrát byly

řetězy lehce přetržené a proto si na potřetí

přizval Ódin na pomoc trpaslíky, kteří vytvoři l i

stužku zvanou Glepnir, která se skládala ze 6

zázračných přísad – zvuk kočičí chůze, ženský

vous, kořeny hory, medvědí síla, ptačí sl ina a

rybí dech.



Míša Zajíčková, 8.B5

Tato stuha ho měla držet až do Ragnaroku

(poslední den ukončující existenci našeho světa,

v ten den naposledy unikne z pout, pozře slunce

a zabije Ódina). Nyní by Fenrir měl být upevněný

hlu-boko v zemi zvané Gjol (výkřik) a čekat na

svůj osudný den.

My nevíme kdy tento den nastane ba jestl i vůbec

nastane, ale pokud ano, tak nezoufejte. Podle

pověsti , by Ódina měl pomstít

Ódinův syn Vídar a

tak zachránit svět,

který Fenrir poslal

do záhuby. . . . . .



Určitě všichni znáte fi lm Harry Potter. Harryho

hraje Daniel Radcliffe, Hermionu Emma

Watson a Rona Rupert Grint. Moc vám

doporučuji se jet podívat do studia, kde Harry

Potter točil , je to cca 30 minut od Londýna. Byl

jsem tam a je to tam super. Je tam úplně

všechno z Harryho Pottra. Třeba když je záběr

na Bradavice (škola, kam chodí Harry), tak je

to jenom model. Harry Potter má osm dílů,

mně se nejvíc líbí čtyřka.

Radek Vachtl , 4.A

Harry Potter
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Fidget spinner

Káťa Fencl, 5.A

Fidget spinner je módní hračka roku 201 7. Je to

hračka, která má pomáhat dětem se uklidnit, ale

spíš se stala „cool“ hračkou. Catherine Hettinger,

chemická inženýrka, je vynálezkyně této hračky.

V mnoha školách se tato hračka zakázala,

protože děti rozptyluje. Můžete si je koupit v

mnoha velikostech a barvách. Staly se na tol ik

„cool“, že se vyrobily fidget úrovně v mobilní

apl ikaci jménem Color Switch.
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Converse je známá značka bot a

pravděpodobně každý ji zná. Říkali jste si

někdy, na co jsou díry u podrážky? Někdo si

myslí, že jsou na větrání, ale vynálezce

Conversek Marquis Mil ls Converse říká, že

jsou na přebytečně dlouhé tkaničky. Vynalezl

je v roce 1 908.

Converse

8Klára Dušková a Kristýna Rašínová, 3. A



Simpsonovi jsou průměrná americká rodinka,

která žije v městě Springfield a v rodině žije

například Homer. On má rád pivo, donuty a

sledování televize. Další z rodinky je Marge, ta

se stará o Magie, Bárta a Lisu. Simpsonovi

mají souseda Neda Flanderse.

9

Simpsonovi

David Ždimera a Štěpán Čech, 3.B



Asi každý zná pokémony. Spousta l idí je úplně

zbožňuje. Fanoušci tedy měli nemalou radost,

když se objevila hra Pokémon GO. Tahle hra

má výhodu, že nesedíte doma a vyrazíte ven.

Takže vás rodiče nemůžou plísnit za to, že jste

pořád doma a hrajete hry na mobilu. Nadšení

lovci pokémonů hledají pokémony skoro

všude, takže si dávejte pozor, kam za

vysněnými pokémony jdete. Jedním z

nejvzácnějších pokémonů je Pikachu. Ten,

kdo Pikachua chytí, je považován za

pokročilého hráče. Je také několik výhodných

triků, jak hrát Pokémon Go:

Pokémon Go

1 0



Nela Payne a Kája Pacáková, 5.A

1 . AR (Agumented reality) mód je na jednu

stranu docela zajímavý, ale na druhou je zcela

zbytečný. Protože pokud jej používáte, akorát si

více vybíjíte telefon a je ještě těžší pokémona

chytit.

2. Když chytáte pokémona, pokéball roztočte,

protože když chytíte pokémona roztočeným

pokéballem, dostanete 1 0XP navíc.

3. Hned, jak hru poprvé zapnete, se vám objeví 3

pokémoni a vy si máte jednoho vybrat. Stačí je

však ignorovat a jít dál. Tohle zopakujete celkem

třikrát a až se objeví po

čtvrté, tak se s nimi

objeví i Pikachu,

kterého můžete chytit.

1 1



Není to člověk Nevidomý, část první

Nepotřeboval hůl. Nepotřeboval brýle, co by
ostatním ukazovaly, jaký chudáček to je. Co
záleželo na tom, že je nevidomý? Proč se díky
tomu musel tak směšně omezovat? Lidé ho
nemusí vést přes ul ici , aby ho nic nesrazilo.
Ostatní se k němu nemusí chovat j inak, jen kvůli
tomu, že jim nevidí do obličeje. Přece věděl, kdy
je noc, kdy je den, kdo je žena, kdo je muž. . .
Všichni si myslí, že být slepý, je nic nevidět. Jen
všude temnota. Ale přitom to je lež. On sám vidí
barvy. Je to jako vjem před bouračkou. Jsi opilý,
nevíš ani, kam to vlastně jedeš, jen zahlédneš
auto, se kterým uvidíš i naposledy rozmazaná
světla, semafory a vozidla. Prostě nemůžeš
vědět, jaké jsou oči tvojí životní lásky, kol ik prstů
ukazuje ten zakomplexovaný člověk, toužící si z
tebe udělat legraci, proč jsou neštovice tak
ošklivé na pohled. Ale jaké rasy je osoba před
tebou, jestl i zrovna svítí slunce nebo je zataženo,
to ano.

1 2



Sestra mu říká, že když ještě byl v pořádku, měl
krásné oči. I když měly být hnědé, často v nich
byly i j iné barvy, třeba fialová, červená, a ty
svíti ly do všech stran. Světlo, ať už bylo
sebemenší, se v nich vždy odráželo.
Jednoduše, jeho duhovky a panenky byly jako
krystal, co si v obchodě koupíš za několik
tisícovek dolarů. Jenže stačilo pár škrábanců, a
ta krása byla pryč. Doslova vesmírné oči
nahradily bílé necitl ivé bulvy.
„Vlastně, jak jsi k těm očím přišel?“ Po dlouhé
chvíl i se zeptala hnědovlasá dívka, opírající se
společně s omezeným o zábradlí na starém
mostě. Najednou si muž zase vzpomněl na to
všechno, co jeho ztrátu zraku doprovázelo.
Nepřítomně vydechl pár slov, která se díky
vzpomínkám v jeho hlavě vyslovovala velice
těžce: „Závist a sobeckost nejbl ižších byl ten
důvod.“

1 3



Bruneta do něho dloubla loktem, aby se zase

svými myšlenkami vráti l na zem. „Hele, já vím,

je blbý skoro nic nevidět, ale i tak se s tím dá

žít, ne? Upřímně, kdybys měl třeba sluneční

brýle nebo čočky, nikdo by nic na tobě

nepoznal. Nechováš se jako někdo, kdo

nevidí. “

„Když jsem byl v pubertě a s tím, že mi moje

matka znemožnila vidět, jsem se teprve

smiřoval, všichni o mně mluvil i jako o

výjimečném chudinkovi. Štvalo mě to. Ani jíst

jsem nemohl, aniž by se můj otec

nestrachoval, jestl i si cereálie místo do pusy

nestrčím do oka. Byl jsem automaticky blbec.

Snažil jsem se proto následovat jen zvuky,

jednoduše zapomenout, že jsem kdy mohl

něco vidět.

1 4



Zabralo to. Všechny ty cákance barev, co okolo

sebe vidím, tak ty nevnímám, Ingrid, “ svěři l se

přítelkyni nevidomý. Ingrid muže popadla

přátelsky za rameno a pohodově řekla: „Prostě

si nedělej hlavu z toho, že nás nevidíš,

jasný?Však, co se tím mění? Blbý, zlý, drzý či

tak kvůli tomu nejsi. “ Muž se na kamarádku

usmál. Tohle byl důvod, proč s ní byl. Je přes tu

nevidomost stále přece

člověk, tak proč se k němu

chovat j inak?

1 5 Diana Mazačová, 6.A



Paní učitelka Michaela Nováková

Oblíbená/é/ý:
- barva: fialová
- zvíře: kočka
- fi lm: Auta
- hudební skupina: Lordi
- kamarádka: paní učitelka Kobyláková
- kamarád: Pápa

Učí 1 . , 2. a 3. třídu. Má blonďaté vlasy a zelené
oči. Vystudovala vysokou školu pedagogickou. Je
moc milá a chytrá, ale nesmíte j i naštvat. Naučí
vás hodně věcí. Narodila se v Příbrami.

1 6Lenka Roubová, 3.A



Vyřazená 2

Stála jsem tam. A
neodvážila jsem
se udělat ano
krok. Co když je to
koloběh? Jako ten
koloběh, o kterém
mluvil můj
kamarád Taylor.
Ale toho ještě
nepusti l i . Za chvíl i
mu bude 1 8. Měli by ho už pustit. Mě při jde zdravý. Mám
ho ráda. Chci, aby šel taky se mnou ven. Aby taky dostal
šanci znovu začít. Má na to právo. Mluvil i jsme spolu
vždycky o našich problémech. Říkal tomu koloběh čerta.
Nejdřív jsem to nechápala, ale pak jsem se mu podívala
do očí. Viděla jsem v nich celý jeho příběh. Jak se sem
dostal. Pi l . A pil . Chtěl přestat. Nikdo v něho neměl
důvěru. Nikdo neznal naději . Zase pil . Koloběh čerta. Pak
jsem zjisti la, že jsem v tom taky. Ostatní na mě byli
hnusní. Já jsem neměla šanci. Tak jsem jim to oplati la.
Bylo mu už jedno, co si o mě kdo myslí. Chtěla jsem
prostě jen být Tessa. Chtěla jsem pryč z toho koloběhu.
Pryč z tý blbý polepšovny. Teď jsem měla šanci. A tak
jsem pomalu udělala krok. Pak druhýP třetí. Pak jsem už
rychlej i udělala pár dalších a nakonec jsem se úplně
rozběhla. Byla jsem venku z toho koloběhu. Byla jsem
svobodná! ! !

1 7Anička Müller, 6.A



Metro v Praze

Pražské metro jezdí už od roku 1 974. V první dny

provozu bylo metro zpřístupněno lidem s

pozvánkou. Druhý den bylo metro zaplněné. První

provozní úsek byl mezi stanicemi Kačerov-

Sokolovská (dnes Florenc). Byly zde nasazeny vozy

EČS. První typ je vůz č. 81 71 a 81 99. Metro se

začalo prodlužovat a byla zavedena linka B a A.

Roku 2002 přišly povodně a ačkoliv metro mělo

protipovodňovou ochranu, v době povodní se

ukázalo, že ochrana bylo nefunkční, protože některá

tlakové vrata se uzavřela. Praze trvalo obnovit

provoz metra tři měsíce. Roku 201 3 přišl i další

povodně, ale pražské metro už bylo připraveno.

Jan Pecka, 3.B1 8



FRIV

FRIV je známá stránka obsahující 200 her všech

druhů, např. hry s auty, s válečnou tematikou a

také třeba se zvířaty. Skoro každý, kdo je nad 2.

třídou, Friv zná (alespoň ten, kdo chodí na

počítač). Na Frivu se ale dají hrát i sportovní hry.

Nejoblíbenější hry jsou Penalty Fever, Power

Pamplona, fotbal 3D Champions a další.

1 9Ivar Ječný, 4.A



Pan učitel J iří Tlapák je učitel žáků na druhém

stupni. Má rád děti i školáky z vyšších tříd.

Umí zacházet s počítači. Máme ho všichni

moc rádi. Je učitelem i zájmových kroužků:

lezení a robotiky. Učí fyziku a informační

technologie. Pan učitel má zelené oči a hnědé

vlasy. S panem učitelem je veliká zábava. O

panu učitel i se vymyslela i píseň.

Pan učitel J iří Tlapák

Nela Mazouchová Laura Horáková, 3.A 20



Boje na Ukrajině

Konfl ikt vznikl v březnu 201 4 během Ukrajinské

krize, když masové nepokoje, při nichž se

střetávali aktivisté hnutí Euromajdan s přívrženci

později svrženého prezidenta Viktora Janukoviče,

přerostly v ozbrojený konfl ikt. Následovalo

vyhlášení separatistických entit Doněcké lidové

republiky a Luhanské lidové republiky, které se v

květnu 201 4 sjednoti ly do Svazu lidových republik

Nové Rusko. Od vypuknutí konfl iktu do června

201 5 z Ukrajiny uprchlo 900 tisíc l idí, z nichž

většina (až 746 000 osob) odešlo do Ruska.

Dalších 1 ,3 mil ionu byli uprchlíky ve vlastní zemi.

Vojta Felber a Igor Rázga, 8.A21



SKV Florbal

Sokol Královské Vinohrady je florbalový tým, za

který hraj i florbal. Dospělí jsou profíci. Můj

nejoblíbenější hráč je Jan Linhart s číslem 1 0.

Já mám číslo 30. Dospělí hrají na 5 + 1 a my

ostatní 3+1 . Jezdíme taky na turnaje s

ostatními hráči. Jsme rozdělený podle věku. Já

hraj i za Elévy.

22Lukáš Wiedemann, 3.A



Lucie Bílá

Lucie Bílá je často nazývána královnou českého

popu. Její rodné jméno je Hana Zaňáková,

narodila se 7. dubna roku 1 966 v Otvovicích a je

jí 51 let. Její žánry jsou pop, heavy metal, a

muzikál. Nejznámější písničky jsou Láska je

láska, eSeMeS, Jsi můj pán a Vokurky. Má 1 9

fi lmových slavíků.

Klára Dušková, 3.A23



Mount Everest

Mount Everest je nejvyšší hora světa. Mount

Everest vznikl spolu se zbytkem Himalájí kol izí

indické a eurasijské kontinentální desky. Hora je

pojmenována po britském geodetovi George

Everestovi. Hora se nachází na hranicích Číny a

Nepálu v pohoří Himaláje.

Pohoří Himalají stále roste díky neustálému tlačení

Indické desky na Eurasijskou, v důsledku čehož se

zvětšuje i nadmořská výška Mount. O výstup na

Mount Everest se každoročně pokouší mnoho

horolezců. 1 5. října 1 984 se podaři lo i českým

horolezcům výstup na Mount Everest

Ve zkratce:
* výška: 8848 metrů

* prvovýstup: 29. května 1 953, Edmund Hil lary a

Tenzing Norgay

24Hynek Lambl, 5.B



Paul Pogba

Paul Pogba přestoupil z Juventusu do

Manchester United za nejvíce peněz na světě.

Byl prodán za 1 05 mil ionů eur plus dalších 5

mil ionů eur v bonusech — v přepočtu je to 3

mil iardy Kč. Je mu 23 let a působí jako

záložník. Má za sebou přes 1 78 odehraných

zápasů.

Viktor Čech, 3.B25



Podstatné události roku 201 6

Leden: 1 7. ledna vynesla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX
oceánografickou družici Jason 3 na oběžnou dráhu.

Únor: 2. února zasáhlo Tchaj-wan zemětřesení, které zabilo 1 1 5 l idí.

Březen: Byla představena nová řada s názvem Kodiaq od značky
Škoda.

Duben: Panama zprovoznila rozšíření Panamského průplavu. 1 6.
dubna zasáhlo Ekvádor velké zemětřesení o síle 7.8 stupňů
Richterovy stupnice, které zabilo kolem 670 lidí.

Květen: 6 – 22. května se v Petrohradě a Moskvě konalo mistrovstí
světa v ledním hokeji - I IHF. Mistrem světa se stala Kanada.

Červen: 24. června se 51 ,9% anglických voličů rozhodlo pro odchod
z Evropské unie.

Červenec: 6. července zemřelo více jak 250 lidí při sebevražedném
útoku v Bagdádu.

Srpen: 6. srpna odstartovaly LOH 201 6 v Riu. 24. srpna zasáhlo
střední I tál i i si lné zemětřesení, které zabilo až 300 lidí.

Září: 7. září byly zahájeny paralympijské hry v Riu de Janeiru.

Říjen: Nobelova cena za mír byla udělena z kolumbijskému
prezidentovi Juanu Manueli Santosovi. 1 40 l idí zemřelo při leteckém
útoku arabské koalice na pohřebním shromážděním v Jemenu.

Listopad: 8. l istopadu proběhly ve Spojených státech amerických
volby 45. prezidenta USA. Tím se stal republikán Donald J. Trump.

Prosinec: 1 5. prosince se v Praze oficiálně rozběhl evropský
navigační systém Gali leo.

26Hynek Lambl a Marek Haškovec, 5.B



Premiere League

Premiere League je nejvyšší anglická fotbalová

soutěž/l iga. Hrají v ní týmy, které se probojují

kval ifikací. V tomto roce byl v jednom z

finálových soubojů JUVENTUS VS REAL

MADRID. Finále skončilo 4:1 pro REAL

MADRID. Nejhezčí branka padla, když se

prosadil Mandžukič nůžkami. J inak dali branky

dvakrát Ronaldo, jednou Casemiro a jednou

Asensio. Byl to moc hezký fotbal.

David Ždimera a Štěpán Čech, 3.B27
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