
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



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
,,Tak ne asi ty blbče. Budu bydlet někde v hajzlu na okraji města s někým, 

koho vůbec neznám. Fotr říkal že prý je to slušná rodina, ale beztak ta 

matka i ten její parchant budou úplně vymletí.“ A sakra. Řekněte mi 

prosím že je to jen blbý sen. Nebo že se pletu. Cokoliv, co by mi vyvrátilo 

tvrzení, že se  Nathan bude stěhovat k nám a ten divný týpek z rána byl 

jeho táta. To bude moje nová noční můra. Nebo to bude ráj? Sakra, vždyť 

on se mnou bude bydlet pod jednou střechou! A jak předpokládám, tak se 

jeho pokojem stane pokoj pro hosty, který je hned vedle toho mého. Tak 

to bude ještě zajímavé. Z přemýšlení mě vyrušil hlas mé nejlepší 

kamarádky. ,,Hej, jsi v pohodě? Na co tak hledíš?“ ,,Je to v kelu, Sally.“ 

,,Proč? Bolí tě břicho? Počůral ses? Máš pětku z té ekonomie? Co je?!“ 

,,Nathan se stěhuje k nám.“ ,,To jak víš?“ ,,Teď jsem slyšel jak se o tom 

baví s ostatníma z Elity. Navíc dneska ráno u nás byl takový divný chlap, 

ohledně kterého mi máma oznámila, že je to její přítel, a že se k nám bude 

stěhovat i s jeho synem zhruba v mém věku. To nemůže být náhoda.“ ,,Ale 

třeba je, tak se nestresuj, nebo ze sebe ten oběd ještě než vylezeme ven z 

jídelny vyhodíš.“ Snažil jsem se předstírat, že jsem na její radu dal, pravda 

ale byla, že jsem na to myslel celý den. 

 

Školu jsem přežil, nevěděl jsem ale, zda to přežiju doma, jestli je to 

stěhování pravda. Jakmile jsem došel domů, připravoval jsem se na nejhorší, 

jelikož Nathan dnes končil vyučování o dvě hodiny dříve. Velmi 

vystresovaný jsem strčil klíč do domovních dveří a čekal. Neodemykal jsem. 

Prostě jsem stál a nevěděl, jestli otevřít a vkročit, nebo nechat ty klíče v 

zámku a utéct. Utéct daleko. Hodně daleko. Nakonec se mi asi po pěti 

minutách otevřely dveře přímo před nosem. ,,Co se stalo? Jsi v 

pohodě?“ Slyším starostlivý hlas své mámy, a ten mě probere z transu. ,,Jojo, 

naprosto, jen jsem se zamyslel. Mohu jít?“ Máma mě pustila dovnitř a já se 

rozklepaně díval okolo sebe. Nathan nikde nebyl. Třeba se sem budou 

stěhovat později, nebo se mamka s tím chlapem pohádala a já je tu nebudu 

muset trpět. No, myšlenky že se sem nenastěhují mě přešly hned, jakmile 

jsem před sebou spatřil Nathana, s mokrými vlasy, kraťasy a ručníkem přes 



rameno. Asi jsem zapomněl dýchat. Asi už nemám žádný tep. Asi volejte 

záchranku. Tohle. Nemůže. Být. Sakra. Pravda! Stojím teda uprostřed 

chodby, s batohem přes rameno, vyvalenýma očima a pusou otevřenou 

dokořán. Vtom se Nathan rozhodl promluvit. ,,No to si ze mě děláš...“ 



    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. TýdenBillie 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 

Halloween!  

    Na výzdobě tříd před Halloweenem si dali žáci 2. stupně letos záležet: již 2 
týdny před 31. říjnem kreslili, vystřihovali a umísťovali ve svých třídách obrázky 
a postavy duchů, čarodějnic, černých koček, netopýrů a dalších strašidelných 
bytostí. Převládala typická oranžová a černá barva, papírové figurky 
doplňovaly zralé dýně nejrůznějších rozměrů a tvarů. 

     Kluci a dívky ze šesté A strávili celý den ve svých kostýmech, převlečení za 
nejrůznější strašidelné postavy. V rámci konverzační soutěže předvedli svým 
spolužákům krátkou scénku a popis sebe na téma: „! am a monster!“ Ti nejlepší 
se poté představili třeťákům a páťákům. Všichni zúčastnění si odlehčenou, 
strašidelnou „crazy“ atmosféru opravdu užili. 

     A výsledky hodnocení halloweenské výzdoby tříd? Pro hodnotící učitele bylo 
velmi těžké rozhodnout o pořadí, protože každá třída věnovala realizaci hodně 
času a nápady byly vskutku originální. Nakonec vyhrála třída 8. B, v těsném 
závěsu za ní na 2. místě skončila 7. A a 3. místo obsadili deváťáci. 

 

                               



                  Deváťáci na anglickém představení 

 

     V úterý 5. listopadu měli chlapci a dívky z 9. třídy možnost ověřit si dosaženou 

úroveň znalostí angličtiny v praxi: zúčastnili se divadelního představení The last 

wish, které se uskutečnilo v přerovském kulturním domě Teplo. Přestože název 

hry vyvolává spíše smutek, opak byl pravdou. Jednalo se o komedii, která řešila 

nenadálý problém hlavního hrdiny, který zdědil obrovskou sumu peněz, která mu 

docela zkomplikovala život. 

    Účasti na představení předcházela práce žáků ve škole v hodině anglického 

jazyka s pracovním listem, který nabízel cvičení, obsahující obtížnější fráze a 

slovíčka z divadelní hry. Protože angličtina účinkujících herců byla pěkná a 

srozumitelná, pozorní žáci se dobře bavili a porozumění mluvenému slovu v cizím 

jazyce jim nečinilo problém. 

                                    

 

 

Soutěž v manuálních a počítačových dovedností 13.11.2019 
Hranice SPŠ 

Soutěž byla rozdělena do dvou oddělených částí a to rukodělná a počítačová část. v počítačové 

části soutěžili  Matěj Novák a Štěpán Anton a v rukodělné části soutěžili Michal Hruška, Jan 

Sládek, Elena Bartošková a Radim Stohs. 

Matěj Novák získal první místo v počítačové soutěži a Štěpán Anton se umístil na 9. místě z 

35 soutěžících. 



                             Chemická olympiáda 

V pátek  15.10.2019 proběhlo na naší škole školní kolo chemické olympiády pod názvem    " 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" pro žáky   9. tříd. 

Nejúspěšnější žáci z 9. třídy byli: 

1. místo Jiří Tylich 

2. místo Eliška Šindlerová 

3. místo František Polach 

4. místo Štěpán Anton a  Adéla Bartošková 

5. místo Matěj Novák 

Gratulujeme! 

První tři žáci se zůčastní krajského kola v Hranicích na Střední průmyslové škole,kterou pořádá  

ve spolupráci s firmou Precheza Přerov. 

 

            Projekt „91“- Bradavické koleje soutěží 

V úterý dne 19. listopadu soutěžily v hale 4 bradavické koleje -  Nebelvír, Zmijozel, Mrzimor 

a Havraspár. Družstva byla složená z žáků 1. a 9. třídy. Nejdříve jsme si zahráli hry Králové, 

královny, krabice, vybíjenou Všichni proti všem a honičku Velká ruka. Pak přišlo na řadu 

soutěžení ve čtyřech družstvech s různým sportovním nářadím. Po sečtení bodů obsadil 

Nebelvír 1. místo, Zmijozel byl na 2. místě a 3. místo shodně obsadily koleje Mrzimor a 

Havraspár. Všechny koleje obdržely sladkou odměnu a studenti Nebelvíru diplom a malý dárek. 

Akce se povedla, kamarádství mezi prvňáčky a jejich patrony se opět utužilo a všichni se těší 

na další společné setkání. 

            

 



 

 

 

 

 

 

Členové redakce časopisu 

 

Eliška Šindlerová, 

Adéla Ryšánková, 

Natálie Machová, 

Barbora Janíková 

Elena Bartošková, 

Michal Kulifaj, 

Michaela Špaldová, 

Kristýna Pokorná. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


