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Kam chodíš na školu?
Na zdrávku v Praze.
Jaký obor?
Oční optik.

Proč tato škola?
Zaujala mě při výběru a také má skvělé umístění 
s nádherným výhledem.
Je lepší střední, nebo základka?
Každá škola má svoje pro a proti.
Vrátila by ses na základku?
Jak kdy.
Už ses něco naučila na praxi?
Mít větší trpělivost, ale někdy bych nejradši 
skočila z okna, když neobrousím dobře čočku do 
obroučků.
Jde ti to ve škole?
Zatím si nestěžuju.
Jací jsou učitelé?
Radši bez komentáře.
Jak to máš s ranním vstáváním?
Pro mě, které nevadí prospat půl dne, to není 
úplně vončo.
Kolik času strávíš na cestě do školy?
Autobusem tak hodinu a půl.
Vykají vám učitelé?
Jop. 
Máš jiné předměty než na základce?
Nějaké tam přibyly, nooo.
Máš dost času se učit?
Měla bych, kdybych nečuměla do mobilu.
Jak se ti na škole líbí?
Ale jo, je to fajn.
Odpočíváš o víkendu, nebo se učíš?
Kdo by se o víkendech učil?
Proč nejsi na intru? Baví tě dojíždění?
Moje škola intr nenabízí a maminka mě chce 
zatím doma. 
Jsi ve formě?
Snad.
Máte ve třídě kluky?
Jen samé holky.
Líbí se ti někdo?
Jasně že se někdo najde.

Nestěžuju si.

Chodíš s někým?
Čekám na prince.
Doporučíš nám film, nebo seriál?
Se školou a dojížděním úplně nestíhám, ale 
doporučit můžu seriály Papírový dům nebo 
Outer Banks. 
Trávíš dost času v Praze?
Někdy si zajdu s kámoškama třeba na jídlo, nebo 
na nákupy, ale většinou chci být doma co nejdřív.
Bavíš se ještě s někým ze základky?
Jo, s těma nejlepšíma.
Na co myslíš, když večer usínáš?
To si nechám pro sebe. 
Ztratila ses už někdy v Praze?
Naštěstí ještě ne.
Koukáš na naše videa z mediální výchovy?
Si piš.
Co posloucháš za písničky? Jaký máš styl?
Podle nálady. 
Máš ráda oslavy, účastníš se?
Miluju oslavy, hlavně to jídlo.

Matyáš Komárek

Někdy mám chuť 
vyskočit z okna.

Čekám na prince.

Moc čumim
do mobilu.

Ranní vstávání 
neni úplně vončo.



Kolik těch klonů vlastně je?

Jak tě napadlo pořídit si klony?
Jsem línej, tak mě napadlo, že se naklonuju, 
abych ve škole nemusel tolik makat a tolik se učit.

A jak jsi to chtěl zařídit?
Že se jako každej klon zaměří na nějakej předmět 
a když bude třeba písemka z fyziky, půjde do školy 
specialista na fyziku.

To je dobře vymyšlený. A funguje to?
Vůbec.

Jak to?
Nedošlo mi, že moje klony budou stejně líný jako 
já. Nechtěj makat.

A jsou dobrý aspoň k něčemu? Máš jednodušší 
život?
Ne. Doma to nesměj vědět, že jsem se 
naklonoval, takže musim ty klony schovávat ve 
skříni.

A to je problém?
Jo, velkej.

Proč? Co je špatně?
Myslel jsem, že já budu kápo a klony mě budou 
poslouchat. Jenže se všichni cítěj jako numero 
uno, takže musí bejt demokracie a v tý skříni se 
střídáme.

To je blbý. Jak často seš zavřenej?

Skoro furt, do školy se dostanu jeden den v tejdnu.

A chodíš teď do školy rád?
Moc, aspoň se pořádně najim.

Jinak se nenajíš?
Ne, naši si myslej, že jsem pořád jen jeden, takže 
z jedný večeře se musíme najíst všichni.

A nebojíš se, že od těch klonů dostaneš přes hubu?
Já už přes hubu dostal.

To nás mrzí. A ještě něčim tě štvou?
Dělaj mi do holky. Pokaždý.

To naštve. Ale stejně je fascinující, že ses dokázal 
naklonovat. Jak se ti to povedlo?
Trochu jsem experimentoval s kulmou na vlasy. 

Super. A pořídíš nám taky nějaký klony?
S klonama jsem skončil. Nechci zase dostat přes držku. 
A docházej mi holky. 

Co bys vzkázal našim čtenářům?
Neklonujte se a učte se.

Nenapadlo by nás, že tohle od tebe někdy uslyšíme. 
Děkujeme za rozhovor. A ještě jedna věc: Jak víme, že 
mluvíme s originálem a ne s klonem?
To nevíte.

Majda a Terka

Klony schovávám ve skříni.

Dostal jsem 
přes hubu.

Nefunguje to 
vůbec.



Recenze: Far Cry 5
Far Cry 5 je akční střílečka s úžasným příběhem která vás 
zabaví na více než 15 hodin.
Pokud máte rádi střílečky, dobrý příběh, dobývání budov, 
spoustu misí, zbraní a vozidel, jako např. auta, vrtulníky, 
letadla a lodě, je tato hra přímo pro vás. 
Hlavním cílem hry je osvobození kolegů a osvobození kraje.
Hra nabízí tři způsoby boje:
Bez povšimnutí. Za dobití obdržíte 2 000 kreditů.
Bez spuštění poplachu. Za dobití obdržíte 1500 kreditů.
Na magora. Za dobití obdržíte 1000 kreditů.
Podle mě je nejlepší a nejzábavnější způsob bez povšimnutí, 
ale závisí na vás. 
Po dokončení určitých misích vás čeká takzvaný boss fight, 
který samozřejmě nesmí chybět a zároveň dodá hře 
atmosféru.
Hra také nabízí České titulky a to se mi dost líbí.

Celkově na mě hra udělala výborný dojem, dohrál jsem ji 
patnáctkrát a nahrál na ní přes čtyřicet hodin.
Nejvíce mě bavily boje s hlavními postavami, dobývání 
nemovitostí a mise se stunty (akrobatickými triky).
Ve srovnání s jinými podobnými hrami se mi líbilo grafické 
rozhraní a příběh.
Při boss fightu s Jacobem Seedem na nejtěžší obtížnost na xboxu
to bylo až příliš těžké, ale sedělo to na danou obtížnost.

Antonín Hrma

https://www.idnes.cz/hry/recenze/recenze-far-cry-
5.A180327_155850_bw-pc-recenze_oz

https://www.idnes.cz/hry/recenze/recenze-far-cry-
5.A180327_155850_bw-pc-recenze_oz

Recenze: Rise of the Tomb Raider
Hlavní postava je Lara Croft. Je to 
archeoložka.
Hraju to tři dny. Hrál jsem to do čtyř do 
rána.
Je to příběhovka. Jsou tři díly.
A jdete pro vzácný kámen.
Je to střílečka.
Rok vydání 2015, vývojář Crystal
Dynamics.
Mám tam nahráno 100 hodin.

Lukáš Carboch

https://www.besthdwallpaper.com/hry/rise-of-the-tomb-raider-
videohry-dt_sk-11628.html

https://www.besthdwallpaper.com/hry/rise-of-the-tomb-raider-videohry-dt_sk-11628.html http://www.imfdb.org/wiki/Lara_Croft:_Tomb_Raider

Filmová Lara 
Croft v podání 
Angeliny Jolie.

https://screenrant.com/tomb-raider-reboot-angelina-jolie-cameo/
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Obr. 6. Pepa zdola.

Obr. 1. Vidíte? Pepa studuje.Zdar!
Čau.
Jak je, chábr?
Dobře.
Co škola, nevyhodili tě už?
Ne, nevyhodili. Tebe vyhoděj.
Který předmět tě nejvíc trápí?
Chemie.
Máš na škole nějakou šťavnatou učitelku?
Ano, paní Pudilovou. Moc pěkná holka.
Jsi ve formě?
Když není online výuka, tak jo.
Líbí se ti více černošky, nebo cikánky?
Oboje jsou pěkný holky.
Je lepší uhořet, nebo být sežrán Šimkem?
Radši bych skončil u Šimka v klobáse.

Mám rád 
Honzu Kopku.

Máš rád Carpíka?
Kdo to je? 
Chybí ti nějaká učitelka/učitel ze školy?
Ondřej Sůsa mi chybí.
Máš rád šišatou hlavu Honzu Kopku?
Je to neskutečnej chábr, mám ho rád, 
hlavně s ním je sranda, že jo.
Chleba, nebo rohlík?
Když je teplej, tak chleba, když je studenej, 
tak rohlík.
Broskev, nebo švestka?
Oboje je dobrý, když je to kompotovaný?
Děkujeme.

Matěj Křesina

Obr. 5 je rozdílný od
Obr. 3 a úplně jiný než
Obr. 4.

Chleba je 
lepší teplej.

Mám se dobře.



Wikipedie: „Já vím všechno.“
Google: „Najdu všechno.“
Facebook: „Já znám všechny.“
Internet: „Beze mě jste v háji.“
Elektřina: „Tak se uklidníme, jo?“

Přijde supravodič do baru a barman mu povídá: 
„Takovejm, jako seš ty, tady nenalejváme.“
Supravodič odchází, aniž by kladl odpor.

On: „Miláčku, co kdybychom si udělali hezký 
víkend?“
Ona: „Fajn, tak se uvidíme v pondělí.“

Jaká jsou nejčastější zranění při požáru 
základní školy?
Popáleniny prvního a druhého stupně. 

Jen Chuck Norris vás dokáže uškrtit bezdrátovou myší.

Kolik rublů si koupíte za tisíc euro?
Všechny. 

Když Alexander Graham Bell vynalezl 
telefon, zjistil, že má dva zmeškané 
hovory od Chucka Norrise.

Proč má matematik rád Slunce?
Protože prostě vychází.

Jak se směje 490 římských vojáků?
XD

Učitel: „Kolikrát můžete odečíst 7 od 83 a kolik zbyde?“
Žák: „Kolikrát chci, pokaždý zbyde 76.“

Sejde se Čech, Žid, Rakušan, Japonec, Avatar a 
parta komunistů... Takhle nezačíná vtip, takhle 
začínají naše prezidentské volby.

https://www.vtipnyjenda.cz/c/obrazkove-vtipy/

https://www.emimino.cz/detail-
fotky/?imageId=7090918&target=www.emimino.cz/bazar/4m
oms-1808908/

http://torpeda.cz/791/Omluvn-list-maturanta

http://www.libise.eu/2013/11/super-omluvn-list-d/

http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c1437-Zpravy/n2994-Kuriozity-z-STK-panvicka-
pod-autem-pasek-od-kalhot-pres-baterkuhttps://www.sixt.com/suv-rental/#/



Po úmorném a dlouhém počítání a přepočítávání vašich tisíců hlasů jsme konečně došli
k samotnému konci. Velice nás tento výsledek překvapil, možná až dojal. Je to opravdu
nečekané, ale naším úžasným, nejkrásnějším sexy playboyem je Peťánek Čížek za
druhý stupeň a z prvního stupně Tomáš Soukup. Na druhém místě v naší skvělé soutěži
se za druhý stupeň umístil Michal Křížek a na prvním Sean Sewell. Zajímavostí je, že
první dvě příčky na druhém stupni obsadili hoši z šestého ročníku. Na druhém stupni
získali bronzovou medaili +-Jaromír Calta a Matyáš Daněk se shodným počtem hlasů.
Třetím finalistou na prvním stupni je Vít Mandovec.

První stupeň
1. Tomáš Soukup
2. Sean Sewell
3. Vít Mandovec

Druhý stupeň
1. Petr Čížek
2. Michal Křížek
3. Jaromír Calta, Matyáš Daněk

Přinášíme rozhovory s vítězi:

1. Jak se cítíš jako nejhezčí kluk na škole?
2. Budeš se chovat normálně, když jsi teď

Missák?
3. Máš z titulu radost?
4. Chtěl bys dostat květiny?
5. Co bys chtěl vzkázat našim čtenářům?
6. Myslíš, že budeš mít jako Missák větší úspěch

u dívek?
7. Budeš vystupovat na módních přehlídkách v

různých zemích?
8. Máš pocit, že jsi něco víc než my?
9. Dají se z toho titulu vytřískat peníze?
10. Byl jsi někdy zamilovaný do učitelky?
11. Máš doma akvárko?
12. Máš nějaký mužský vzor, oblíbeného hrdinu,

sportovce apod.?
13. Jaký by podle tebe měl být správný muž? Jak

by se měl chovat?
14. Myslíš, že je pozice žen a mužů ve společnosti

vyrovnaná?
15. Co očekáváš od partnerky? Jaká by měla být?

Petr Čížek
1. Cítím se normálně, jako všichni ostatní.
2. Jo, jako vždy.
3. Docela jo, nečekal jsem to.
4. Jo, klidně.
5. Asi nic.
6. Možná, nevím.
7. No, spíš asi ne.
8. Jsem furt stejný.
9. Kdyby jo, tak bych to bral.
10. Neeeee.
11. Měl jsem.
12. Ne.
13. Zodpovědně a být milý.
14. Asi ne, protože k ženám máme mít úctu.
15. No, jaká je uvnitř a i o vzhledu.

Tomáš Soukup
1. Divně.
2. Jo.
3. Celkem jo.
4. Je mi to jedno.
5. Asi nic.
6. Asi ne.
7. Ne.
8. Ne.
9. Ne.
10. Ne.
11. Ne.
12. Patrik Schick.
13. Měl by být gentleman.
14. Ne, holky jsou na tom hůř.
15. Já už holku mám. Hezká, milá, chytrá,

dokáže mě rozesmát.



Proč máme přesolené obědy? A proč nemají kuchařky na hlavě 
síťovanou čepici?
Nepřijde nám, že bychom měli přesolené obědy. Asi máš přecitlivělé 
chuťové buňky. Síťovaná čepice? Tos viděl v televizi, ne?

Můžu mít doma v akvárku bahenní démony? A kde je seženu?
To je zajímavá otázka. Nemáme ponětí, co to je, ani kde se to shání. Pokud se ti zadaří, dej vědět a pošli 
fotky. Jsme zvědaví. 

Minule jsem se ptala, do jakého věku je možné nacpat dítě do babyboxu, a vy jste mě vůbec nepochopili. 
Já myslela do jakého věku dítěte. Jste úplně natvrdlý? Jak můžete někomu radit?
Nejsme natvrdlí, jen vy neumíte pokládat otázky. Jak vy napíšete, tak mi odpovíme. Ale ideální je ho tam 
nacpat, než začne mluvit, aby tě neprásklo. 

Kdy bude časopis?
Teď ho čteš. 

Můj kluk po mě chce, abych si nechala vytetovat jeho jméno. Mně se ale nechce, prej to bolí a nejspíš to 
půjde blbě dolů. Co mám dělat?
Tak jo, ale ať on začne a vytetuje si tvoje jméno první. Pak se na něj vykašli, je to blb.

Je koza Satan?
Jednoznačně. 

Může člověk uzvednout dospělého slona?
Pan učitel říkal že jo, ale internet tomu nerozumí.

tuto rubriku připravují naše dívky

Proč máme základy administrativy, když to nikoho nebaví?
To není pravda. Najdou se tací, které to baví. Je to velice užitečná 
dovednost, nemusíš datlovat dvěma prsty jako jantar.

Proč nemáme dýl přestávky?
Kdyby přestávka začala déle, byla by předchozí hodina delší a ta 
následující by musela být kratší, protože kdyby nebyla kratší, musela 
by být kratší následující přestávka a potom by to nevyšlo do rozvrhu.

Jak mám řešit hladomor?
Najez se. 

Jak často si mám měnit oblečení?
Tak ideální by bylo třeba každý den, ale jestli se ti líbí tvá vůně, tak stačí jednou za týden. 

Umí anděl lýtat?
Je stejný jako člověk, akorát andělé podle mě umí vyjmenovaná slova líp než ty.

Proč je devítka tak hodná?
Protože máme vysoké IQ. 

Má Terka H. pořád křídla?
No jasně. Jak jinak si myslíš, že se dopravuje do 
školy? 

Proč K. P. nechodí do školy?
Asi už tě má dost. PS: Nevíme, kdo je K. P.
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Do třetice všeho dobrého. Vyhlašujeme soutěž Miss zaměstnankyně naší školy!
Neomezujte se prosím jen na vyučující, hlasovat můžete pro kteroukoliv
zaměstnankyni školy. Pravidla pro hlasování jsou stejná jako dosud. Každý má
jeden hlas, který vhazuje do krabičky umístěné na okně v horním patře.
Neotálejte, ať hlasování můžeme co nejdříve uzavřít a zveřejnit.

Anička + Anička

Přijdete-li na jméno umělkyně na fotografii, něco od nás
dostanete. Pište nám do redakce, nebo nás kontaktujte
osobně.

Nápověda:
• Tchaj-pej
• Stála ... u primasa, za kamnama stála
• Černý kov


