
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



VÍTE, ŽE? 

• Vaše chodidlo je stejně velké jako vaše předloktí? 

• Před šedesátými lety minulého století, nesměli muži 
s dlouhými vlasy a vousy do Disneylandu? 

• Ve Velké Británii je soutěž lhářů, kde mají účastníci 
z celého světa 5 minut na sdělení největší lži, kterou 
vymyslí? Politici a právníci se nesmí účastnit. 

• Uganďan se nakazil Ebolou potom, co ukradl telefon 
pacienta nakaženého touto nemocí? 

• Podvodníci si myslí, že všichni okolo podvádí a lháři si 
zase myslí, že všichni okolo lžou? 

• Asi 95% lidí už svůj telefon upustilo, když se na něj 
dívali v leže? 

• Ve státě Victoria, v Austrálii, může žárovku měnit 
pouze elektrikář s licencí? 

• Istanbul je jediné město, které se nachází na dvou 
kontinentech? 

• 80% všech sovětských mužů narozených r. 1923 
položilo svůj život během 2. světové války? 

• Nečitelné písmo doktorů zabije kolem 19-ti lidí 
denně? To je přibližně 7 000 lidí za rok. 

• Studenti, kteří pravidelně žvýkají, mají lepší výsledky 
v matematice? 

• 50% lidské DNA je stejné jako DNA banánu? 

• Usáma bin Ládin byl nominován na Nobelovu cenu 
míru? 

• Kdyby se obyvatel New Yorku stravoval každý večer 
v jiné restauraci, tak by ani za 54 let nenavštívil 
všechny? 

 
 

 



 

Příběh na pokračování 

 

 

Ekonomii jsem zvládl, i když té písemky se docela bojím, jelikož jsem věděl 

sotva polovinu. Vyšel jsem na chodbu a do někoho narazil. ,,Kam hledíš?! 

Dávej si bacha blbečku!“ Achjo, zase Owen.,,Promiň, nedíval jsem se před 

sebe, moc se omlouvám.“ Je asi o hlavu vyšší, takže musím trochu zaklonit 

hlavu, ale udržet oční kontakt mi i po těch letech stále dělá problém. Jen si 

mě projel pohledem, odfrkl si a při odchodu si zase začal povídat s Carlem, 

se kterým měl teď pravděpodobně biologii. ,,Bože, to je ale idiot, nevím co 

na tom nagelovaném frajírkovi vidíš.“ řekne mi Sally docela znechuceným 

hlasem. Ani jsem jí neodpověděl, protože taky nemám nejmenší tušení. Po 

rozdělení u schodů se Sally jsem šel na frájinu, což pro mě byla ta nejhorší 

a nejlepší hodina zároveň. Proč? Jak už asi hádáte, chodil na ni i Owen, což 

mi soustředění na naši učitelku zrovna dvakrát neulehčovalo. Sedl jsem si 

do lavice, a čekal na příchod Owena s Larou, která se kolem něj pořád 

motala, a k mému neštěstí chodila na francouzštinu taky. Jakmile vešel 

Owen, musel jsem se otočit směrem k oknu, protože na to, jak se po něm 

Lara šplhá, jsem se fakt dívat nemohl. ,,Ale ahoj teploušku, copak, nesneseš 

pohled na heteráky nebo co?“ řekl mi s uchechtnutím. Neozval jsem se. Jen 

jsem seděl, s pohledem upřeným do lavice. Ani jsem si nevšiml že začala 

hodina, a že pan učitel Jensen už je ve třídě, dokud jsem neslyšel své 

jméno. ,,Ano? Omlovám se, nedával jsem pozor.“ špitl jsem ublíženým 

hlasem. ,,No, očividně. Otevřete si učebnici na straně 88 a přečtěte si aspoň 

něco o dnešním tématu, když už nehodláte dávat pozor.“ říkal jsem vám už, 

že mám toho učitele rád? 

 

Zazvonilo na konec matiky a já nemohl být šťastnější, jelikož matiku 

nesnáším. Zamířil jsem se Sally na oběd, jelikož byla obědová přestávka. 

Dosedl jsem ke stolu s tou věcí, které nevím, jestli se dalo říkat jídlo, a 

nechtěně se zaposlouchal do rozhovoru Elity B. Z toho, co jsem se 

nedopatřením dozvěděl, ve mně docela hrklo a doufal, že to je jen shoda 

náhod a opravdu se neděje to, co jsem si teď myslel, že se děje. 



    V říjnu jsme vám zahrály 
1. Týden  

Karel Gott – Srdce nehasnou 

BTS – boy with luv  

Sam Smith – How do you sleep 

Ed Sheeran – Perfect 

Alan Walker – Darkside 

 

2. Týden 

Billie Eilish – Bad guy 

Ed Sheeran, Justin Bieber – I don´t care 

James Arthur – Say you won´t let go 

Little Mix – Black magick 

Aaron Smith – Dancin                                                                                                Shawn Mendes 

 

3. Týden 

Shawn Mendes, Camila Cabelo – Seňorita 

Daddy Yankee, Snow -  Con Calma  

Clean Bandit – Symphony 

Shawn Mendes – There´s nothing holding me back 

Za 100 let 

 

4. Týden 

      Shawn Mendes, Camila Cabelo – Seňorita 

       Nightwish – Nemo 

       Linkin Park – In the end 

       Justin Timberlake – True colour  

       Justin Timberlake – Can´t stop the feeling 



  

STALO SE 

 
                                                         21. 10. 2019  

Na ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Hranická 511 již několik let běží Projekt 
„91“. Žákům 9. třídy, patronům, je svěřen vždy jeden prvňáček po dobu 
celého školního roku. Starší kamarádi malým svěřencům pomáhají 
s přípravou na vyučování, povídají si s nimi, navštěvují je a účastní se 
s nimi různých akcí. Jednou z nich je také výroba draků a závody v jejich  

pouštění. 

                                                      22. 10. 2019  

Ve středu 16. 10. 2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže s názvem 

Přírodovědný klokan. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v 

Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a 

přírodovědné obory. Do soutěže se zapojilo 56 žáků 8. a 9. třídy. Nejlépe 

na otázky z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a chemie 

odpověděli tito žáci: 25. 10. 2019  

 

  



 

 

 

 

   

                             

                                          

                                                                     25. 10. 2019  

Už v minulém školním roce byla zahájena fotografická soutěž na téma 
„Rok v přírodě“. Jak už název napovídá, bude probíhat i v průběhu tohoto 
školního roku. Soutěž je rozdělena do čtyř částí, podle ročních období. 
První kolo, s názvem „Probuzené jaro“, bylo ukončeno koncem května. 
Odevzdání fotografií dalšího kola, s názvem „Zralé léto“, bylo ukončeno 
v polovině října. Pak proběhlo hodnocení, do kterého se zapojili žáci 
druhého stupně, učitelé a lipničtí fotografové, p. Cikánek, p. Tomáš a p. 
Novák. Žákům se nejvíc líbily fotografie mloka a drozda od Jirky Hradila 
ze 7. B a brouci od Elišky Šindlerové z 9. A. U učitelů zabodovalo hnízdo 
Vojty Mikuláška ze 7. B, granátové jablko od Míši Špaldové z 8. B a klasy 
od Elišky Šindlerové. Fotografie drozda a klasů získali nejvíc bodů i od 
fotografů, ti ocenili i běláska od Elišky Šindlerové a racka od Kristýny 
Pokorné. Soutěž bude dále pokračovat podzimním kolem. Těšíme se na 
další zdařilé fotografie. 

1. místo 

Eliška Šindlerová, 9. A (klasy) 

Jirka Hradil, 7. B (drozd) 

2. místo 

Eliška Šindlerová, 9. A (bělásek) 

Jirka Hradil, 7. B (mlok) 

Ondřej Tobola 8. A 71 

Elena Bartošková 8. A 70 

Petr Polák 9. A 68 

Michal Hruška 9. A 64 

Adéla Bartošková 9. A 56 

Michal Molata 9. A 54 

Jiří Tylich 9. A 52 

Michal Kulifaj 8. A 52 

Jan Ludík 8. B 50 

Natálie Judasová 9. A 49 

Dušan Mirga 9. A 49 

Martin Sivák 8. A 49 

Dominik Sivák 8. B 49 



3. místo 

Míša Špaldová, 8. B (granátové jablko) 

Eliška Šindlerová, 9. A (brouci) 

Vojta Mikulášek, 7. B  (hnízdo) 
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1. SOUHRN MAP
2. PLANETA
3. SVĚTADÍL
4. NÁZEV RUMU
5. PŮVODNÍ OBYVATELÉ AMERIKY
6. POHOŘÍ TÁHNOUCÍ SE PŘES USA , KANADU A 

STŘEDNÍ AMERIKU
7. KONTYNENT

 

         To je v tomto čísle všechno a za měsíc Ahoj 



 

 

                                Členové redakce časopisu 

Eliška Šindlerová, 

Adéla Ryšánková, 

Elena Bartošková, 

Michal Kulifaj, 

Michaela Špaldová, 

Kristýna Pokorná, 

Natálie Machová, 

Barbora Janíková. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


