
Rádi bychom Vám představili 
první číslo našeho Školního časopi-
su. Časopis bude vycházet jako ob-
časník. Zásluhu na jeho vzniku mají 
především zástupci (předsedové) tříd, 
kteří se pravidelně účastní zasedání 
Školního parlamentu a jejich třídní 
učitelé, zaměstnanci Školního pora-
denského pracoviště a především sl. 
as. Hana Havránková.  Do časopisu 
může přispívat kterýkoliv žák či za-
městnanec naší školy. Články nejsou 
redakcí nijak upravovány. 

Přejeme příjemné čtení a těšíme 
se na další číslo. 

redakce

Srdečně Vás zveme na tyto akce 
školy:

18.4. Velikonoční dílny pro žáky 
školy (v rámci výuky)

25.5. Den otevřených dveří pro 
širší veřejnost

3.6. Školní slavnost pro žáky s 
rodiči
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Pavel Buchníček

Milan Vojta

Zraněný psa
Jeli  jsme s kámošem  na kole. Ko-
lem nějakého lesa Když jsme jeli na 
kole štěkali tam psy .Tak jsme se 
tam  šli podívat. Od hřbitova vyběhl  
zraněný pes.  Úplně krvácel a byl 
pokousaný . Nějaka paní ho chtěla 
chytit. ale on utíkal,tak jsme ho 
s Kubou chtěli chytit. Ale on si našel 
nějakou vyhybku.a viděl  takovou  
uličku , tam se schoval do nějaké 
bedny. A tak tam já s Kubou jsme se 
tam šli kouknout. Paní volala poli-
cisty Ti tam dojeli přijela,i máma té 
slečny.chytili i psa ,který ho pokou-
sal. Jo a pardon ještě něco.Když vi-
díte zraněného psa,Tak volejte poli-
cisti.
Tento příběh se stal vážně v roce 
2009 psal jsem to dne 2.února 2011 

Milan Vojta

Rozbitá hlava
3.1.  měla naše třída II. tělocvik. 
Přecházeli jsme na druhou budovu 
asi 3x,protože jsme dělali bordel. 
Přešli jsme tedy na druhou budovu a 
měli jsme se přezout.V tom ale spo-
lužák,navedl druhého spolužáka,aby 
mne předběhl a řekl:nejdřív pán po-
tom pes.Jenže jak to udělal ,tak se 
při tom sklonil a rozbil si hlavu o 
kliku.Hned se to řešilo a nemohl 
cvičit. Takže vás upozorňuji ne-
nechte se nikým navádět!!

Jakub Hejč
    



Call of duty black  ops
Call je střílečka lita se tam hely-
kopterama   a jezdi člunem . Umiš 
tam plavat ,střílíš tam ruzny vojaky 
střiliž je na vodě,na lodi,na zemi, ve 
vzduchu, v lese, v ohni. Maš ruzny 
zbraně př.M- 9 ,Ákáčko,SMG, 
Sna ipe rka ,min ik ina ,  Brow-
na ,kulomet,raketomet a granaty . 
Je to dobra hra a je akčni.
POPIS: Seš v letadle striliž , seš ve 
vzuchu a proti tobě helikoptéra . 
‚Tu sejmeš letiš na určene místo, 
Tam vysadiž,vojaky jdou na určene 
místo ,přiklad vesnice. Tam vistrili 
dve helikoptéry a par lodi A pono-
rek. Je to dobra hra tak si ji zahraj-
te.

Lukáš Balán

Petr Job

Metin 2 Sindicate
Kydž  jsem zaslechl o této hře ty-
pem MMORPG ,zkusil jsem Me-
tin2 . Levly chodily pomalu. Kama-
r á d  m i  d o p o r u č i l  n ě j a k ý 
„priváte“ (zrychlený server) . ME-
TIN 2 SINDICATE.   Doporučuji 
vám , abyste si do pátého levlu u 
učitele dali tělo. Pátý level máte asi 
tak za 45 sekund. Potom choďte do 
Bakry na 18 lvl. Tam si udělejte 25 
lvl. Pak do Opičího dungedonu. Tam 
vám budou padat koňské medaile. 1 
Kus se prodáva zhruba za 100k. 
Udělejte si tam 30 lvl. Budete mít 
cca 2kk. Když nebudete utrácet za 
žádný blbosti  J . Kupte si Fms +0… 
max +6 . Když ten hráč předtím měl 
tak 4 skla J .U teleportéra se portněte 
do Velké pouště. Tam si udělejte 50 
lvl. Pak už se dá chodit na hrozně 
moc míst. Takhle vypadá moje po-
stava po dvou dnech hraní 

Fms = Ůplňkový meč lvl = level.. J

Marek Vilímek




