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Pohádka
Zázračný čtyřlístek
Byla jednou jedna dívka jménem Žanetka. Odjakživa měla moc ráda morčata. Bylo jí deset let
a splnilo se jí její přání – dostava morče. Uběhl rok a měla opět narozeniny. Tentokrát dostala
semínko. Rozhodla se, že ho zasadí do květináče, který mí fialovou barvu a na obrázku srdce.
Za dva týdny jí vyrostl zlatý čtyřlístek. „Mami, z toho semínka vyrostl zlatý čtyřlístek“, jásala.
„Dám ho svému morčeti a bude se jmenovat Zlatuška.“ Pa provedla svůj plán. Po nějaké chvíli si
Žanetka vzala Zlatušku do klína a z čtyřlístku si vzala lístek. Lístek na Zlatušku položila a najednou se
Žanetka proměnila v morče. Podívala se nahoru a viděla tam sama sebe. Najednou byla tedy dvakrát.
Jednou jako člověk a jednou jako morče. „Zlatuško, co se to stalo?“, zeptala se Žanetka. „Je z tebe
morče“, odpověděla s úsměvem Zlatuška,“ a můžeš se tak o nás dovědět různé informace.
„Pojď, půjdeme ke mně domů.“, řekla Zlatuška. Žanetka ale Zlatušce řekla, ať se nejprve
dotkne dalšího lístečku ze čtyřlístku, aby se pro změnu proměnila v holčičku. „Můžeš si mne jako
holčička pochovat a navíc budeme dvakrát. Jednou tady, jako morčata, a jednou jako lidé.“, řekla
Žanetka.
Nakonec se Žanetka se Zlatuškou jako morčata vydaly do lesa. „Já se tu bojím.“, řekla
Žanetka. Její nová kamarádka jí odpověděla, že je to u morčat normální, že se bojí otevřených
prostorů. Hned na to vyběhla liška. Zlatuška začala honem utíkat směrem k potoku. Žanetka ale
rychle vyhrabala díru a obě tam před liškou schovala. Měly velký strach.
Nakonec se ale vydaly zpět domů. Obě se otřepaly ze zážitku, opět se dotkly zázračného
čtyřlístku a dali se zpět do pořádku. A Žanetka byla moc ráda, že mohla poznat život morčat
v divočině.
Z.V. (A.M.)

Turistika

Turistika je správná věc. Poznáváte zříceniny, tvrze,
zámky, zajímavá místa apod. Ráda vám ukážu vždy pár
zajímavostí. První zajímavosti pro tento článek jsou Čertova
stěna a Kleť u nás v Jihočeském kraji.
M.V.
Čertova stěna

Kleť

Vtipy
Paní učitelka se sklání nad třídní knihou. Paní učitelka: "Tak, koho si dneska
vyvoláme?" Žák: "Třeba Satana!"¨
Blázen jde kolem ohrady a co nevidí - nápis: „Kdo to čte, ten je vůl.” Rozzlobí se,
vezme křídu a připíše: „To není pravda. Vůl je ten, kdo píše po stěnách.”
P. B.

Citáty
„Láska je největší komplikací života, a
kdo si život nekomplikuje, není šťasten
ani hodinu.“
- Archibald Joseph Cronin
„Častá otázka, která se objevuje ve
světě podnikání je: „Proč?“ To je určitě
dobrá otázka, ale stejně důležitá je
otázka: „Proč ne?“
- Jeff Bazos
„Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou.“
- Božena Němcová
Z. Z.
Významné dny
Září
7. 9. Den otevřených dveří památek v ČR
21. 9. Mezinárodní den míru
23. 9. Mezinárodní den neslyšících
28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
Říjen
1. 10. Mezinárodní den lékařů a Světový den
cyklistiky
4. 10. Mezinárodní den zvířat
5. 10. Mezinárodní den úsměvu
13. 10. Mezinárodní den za omezení
přírodních katastrof
20. 10. Den stromů

24. 10. Světový den pro rozvoj informací
28. 10. Státní svátek – Den vzniku
samostatného československého státu
Listopad
1. 11. Svátek všech svatých
2. 11. Památka zesnulých
9. 11. Mezinárodní den boje proti fašismu a
antisemitismu
11. 11. Mezinárodní den válečných veteránů
17. 11. Mezinárodní den studentstva a státní
svátek – Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. Světový den dětí
21. 11. Světový den pozdravů
A. M.

Koníčky
Bike-trial
Bike-trial se jezdí na speciálních
kolech. Jde o ne moc nebezpečný sport, ale
spíše o náročný sport. Bike-trialu se dá říkat
UCI trial, VTF trial a další. Bike-trial jezdí
přes 100 lidí v Česku.
A teď něco o kole. Má úzký protáhlý
rám a většinou je bez sedla. Ve většině
případů je velké 20, 24 a 26 palců. Mívá
hydraulické brzdy vpředu a vzadu bývá
brzdový špalík. Dozadu se dává brzdový špalík kvůli tomu, aby se tam dal dát větší plášť. Díky
němu má jezdec lepší stabilitu.
Nové kolo, které je pro bike-trial vhodné, se sežene od 8000 Kč, ale dá se sehnat i
bazarové od 5000 Kč.

J. M.

Parkour
Parkour založil David Belle v roce 1998. David Belle je herec a hasič. Parkour byl založen
na základě „Rychlé přemístění z bodu A do bodu B“.
Na začátku parkouru lidé lezli po stromech, běhali po vlacích, šplhali po domech atd.
Později se přidala akrobacie.
Dnes už má možnost dělat parkour každý, protože existuje hromada kroužků a haly na
parkour, kde můžeme trénovat. Při parkouru můžeme hrát spoustu her a zábavně posilovat.
Je však nutné mít vždy svého
odborného trenéra. Parkour už
dokonce skáče i jeden pes
z Ukrajiny.
Na kroužek parkouru chodím
do Trhových Svinů a mohu potvrdit,
že parkour pozměňuje mysl a
pomáhá v běžném životě jak fyzicky
tak psychicky.
J. M.

Počítačové hry

The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim nenabízí strhující příběh ani náročné taktické souboje.
Nabízí však komplexní a otevřený fantasy svět, který nemá obdoby a který si po pár hodinách
hraní jednoduše zamilujete. Důraz klade na realističnost a dává vám naprostou volnost v
tom co, kdy a jak v něm podniknete. Řada příběhových linii i nespočet vedlejších úkolů
přináší stovky hodin skvělé zábavy. To vše v nádherně zpracovaných kulisách hornaté
severské země. Za mě jednoznačně jedna z nejlepších her všech dob.

hlavní záporák hry
P. B.

MINECRAFT
Minecraft je hra s náhodně vytvořeným světem, kde si můžete vytvořit cokoli, co
chcete. Hra nabízí několik herních režimů, od tvořivého, až po režim přežití, kde
hráči musí prozkoumat svět a vytěžit své zdroje, aby
se uživili, ubytovali a bránili.
Hrát můžeme i se svými přáteli a vytvořit si
vlastní pravidla jediná podpásovka je, že to stojí asi
720,- Kč.
P. B.

