
 

 

 

 

 

 

 

 



 Hola, Hola  

              jaro volá… 
Ahojky čtenáři!!  

      Zima se dala na ústup a přišlo jaro a s ním i 
školní lupeny. V nových školních lupenech najdete 
stránku plnou smíchu, na co se připravit při 
výletě do Anglie, střední školy, něco o sportu 
který ovládá více než polovinu obyvatel v České 
republice.  

 

 

                   Vaše ATA 

 

 

 



 Hříbě 
První paprsek jarního slunce rozzářil blankytnou oblohu. Začal 
probouzet život v okolní krajině a dopadl i na bělostné hříbě. To 
zamžikalo očky a poohlédlo se po své matce. Procházela se 
opodál, zlatavou srst jí pročesával přívětivý větřík. Čistě bílá 
vlnitá hříva a ohon se ve sluneční záři leskly a když se k nim 
otočila zády, aby se podívala na své hříbě, vypadala majestátně. 
Hříbě se vyhouplo na štíhlé nožky, hodilo hlavou a sehlo se a 
olízlo ranní rosu z rozkvetlého krokusu. Stále chladná rosa hříbě pohladila na 
jazyku. Vyběhlo za svou matkou a společně zmizeli za rozkvétajícícím kopcem. 
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Jarní básničky 
                      Proč  

Kdo chce znát, jak kytky voní, 
ten se musí předklonit. 
Kdo se jaru nepokloní, 
bude z něho škarohlíd. 

Včelky bzučí kolem stromů, 
prohlédnou si každý květ, 
pak na chvilku letí domů, 
za chvilku se vrátí zpět. 
Proč to včelky dělají? 
Proč do květů koukají? 
Třešní bude plný stůl, 

medu bude plný úl. 
 

     Zimo, už jdi pryč 
Zimo, zimo, už jdi pryč, 
jaro si už chystá klíč. 
Otevírá jarní bránu, 
jmenuje se petrklíč. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Co nás čeká v Anglii…………… 
 
Někteří z vás jste už možná obdrželi předběžné přihlášky na zájezd 
do Anglie.Termín zájezdu je 17.-22.října 2011. Všichni uchazeči uvidí 
nejznámější památky jižní Anglie , bydlet budete v hostitelských 
rodinách. Všechny rodiny jsou milé a hodně pohostinné a co se týče 
gastronomie říká se, že s kvalitními potravinami neumí naložit, ale 
večeře v rodinách mě přesvědčila ,že to není pravda.                          
                                                                       
      London Eye                                                                    Tower 

Bridge                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        Tower of London                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkin Park 
 

Linkin Park jsou populární hudební skupina, která je původem z Kalifornie. V roce 
2000 vydali své první album pod názvem Hybrid Tudory, které je okamžitě
katapultovalo mezi nejhranější kapely. Tato skupina oslovuje mnoho lidí různých 
věkových kategorií. Nejnovější album se 
jmenuje The Thousand Suns a dle mého 
názoru je velmi povedené.  Skupina má 6 
členů. Hlavní leader se jmenuje Chester 
Bennington. Linkin Park hrají hudbu, 
která se dá shrnout jako mix rapu, 
rocku ,metalu a elektroniky. Kapela 
dostala dvě ceny Grammy a já si myslím, 
že je dostala právem. Jedná se o jednu 
z nejpopulárnějších kapel současné 
rockové hudby. Jedna z nejznámějších skladeb, je skladba s názvem 
„Numb“ z alba Meteora. Dále jsou také známé skladby „Breaking The Habit“, 
„Leave Out All The Rest“, mimo jiné nahráli soundtrack k filmu Transformers 
s názvem „New Divide“. 
Ať už je váš názor na tuto kapelu jakýkoliv, jisté je, že o ní ještě uslyšíme. 
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Fotbal 
Fotbal je nejhranějším sportem v České republice. Hraje ho více než 
polovina obyvatel České republiky, ale kdo z nich ví, kde vlastně fotbal 
vznikl??  
První zprávy jsou již z pradávných civilizací. Na přelomu 18. a 19. století 
vzniká a rozvíjí se novodobý fotbal. První pravidla vznikla již v roce 1840.  
Anglický pohár byla zahájena v roce 1871. Ne nadarmo se říká „Kolébka 
fotbalu, Anglie“ V roce 1904 byla založena FIFA (Mezinárodní fotbalová 
asociace) první mistrovství světa se odehrálo roku 1930 v Uruguayi. Prvním 
mistrem Anglie se v roce 1889 stal Preston North End. 
Fotbal začal posléze expandovat. Po založení anglické asociace, došlo 
k založení hodně fotbalových asociací. Český svaz fotbalový byl založen 19. 
října 1901. Československá fotbalová asociace byla nakonec přijata do 
FIFA až v roce 1923! V současnosti má FIFA 204 členů.  
 
  Nejslavnějším klubem světa je asi Manchester United, který má velmi 
bohatou historii.  
   Nejslavnějším klubem České republiky je samozřejmě AC SPARTA 
PRAHA. 
 

    Nejlepším hráčem 
světa je Cristiano 
Ronaldo.  
   Nejslavnějším hráčem 
České republiky je Tomáš 
Řepka se svými výroky.  
 
 
 



Rozhovor s…. 
                  Kubou Kandráčem (9.A) o fotbale 
 
Kdy a jak si začal??  
Fotbal sem začal hrát závodně asi v 11 letech :D 
 
Jaký je tvůj největší vzor??  
Můj největší vzor je buď Cristiano Ronaldo nebo TOMÁŠ ŘEPKA!!!!! ♥:D 
 
Kolik máš tréninků za tejden??  
Tréninky jsem měl třikrát za tejden teď už nemam žádný :D 
 
Byl jsi už někdy hrát v cizině??  
Nebyl sem hrát v cizině neumim 
cizinsky :D 
 
Do jakýho teamu by ses chtěl 
dostat??  
Chtěl bych se dostat do SPARTY!!! ♥ 
nebo alspoň do Real Madrid 
 
Chtěl by ses fotbalem živit??  
Už se živim teď… Fandové mi nosí 
jídlo přímo pod nos a chtěj za to 
jenom podpis  
 

 

 

 

 



Velikonoční nádivka 

Jeden z tradičních velikonočních pokrmů...takže na něj o 
Velikonocích rozhodně nezapomeňte. 
 
Ingredience:  
8 rohlíků 
6 vajec 
500 g uzeného vařeného bůčku 
sůl 
pepř 
hrnek mléka 
pažitka 
petrželka 
čerstvé kopřivy 
 
Návod k přípravě:  
Rohlíky nakrájíme na kostičky a přelijeme mlékem, které se po chvíli vsákne. 
Přidáme na kostičky pokrájený uzený bůček, žloutky, sůl, pepř a nasekané 
čerstvé bylinky. 
Pořádně promícháme a nakonec vmícháme sníh z bílků.  
Zapékací misku vymažeme sádlem, vysypeme strouhankou, vlijeme těsto a 
upečeme. 
Je to opravdu moc dobré bon apettit  
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…Zdobení velikonočních vajíček… 

  
Ovazování rostlinami  
 - kraslice se obalí listy ze stromů, petrželovou natí, trávou, jedlovými nebo smrkovými 
větvičkami, potom se zavážou do řídké tkaniny  
a vaří v odvaru cibulových slupek nebo se ponoří do barvy. Po odstranění tkaniny a 
rostlin vzniknou otisky přírodního vzoru.  

  

Drátování 
Pro drátování vajíček nejčastěji používáme začátek "z uzlíku". Na konci drátu uvážeme 
obyčejný uzel, ale nedotahujeme.  
Do vzniklého očka začneme drátovat.Můžeme začít malým počtem smyček a postupně 
přidávat  
(do jednoho obloučku udrátovat více smyček), nebo rovnou velkým počtem a pak 
pokračovat: jeden oblouček=jedna smyčka. Když máme hotové asi tři řady,  
můžeme počáteční uzel utáhnout. Vznikne delší cíp, který pak vložíme do dírky ve 
výdutku - práce na vajíčku lépe drží a snáze se s ní manipuluje.  
Vajíčko začínám drátovat na širším konci. Práce se uchytí dřív než pokud začneme 
naopak. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Škrábání 

Na obarvené vajíčko s tmavým 
podkladem se ostrým předmětem vyškrabuje ornament v podobě krátkých čárek. 
 Bývá to většinou ornament rostlinný a často jsou na kraslicích i veršíky.  
Ornament je rozložen po celé ploše a spojuje ho symetricky se opakující vzor. 

   

Vosková batika 
Voskem kreslíme různé ornamenty, které mají  zůstat v té barvě, kterou vosk zrovna 
překrývá.  
Tzn. na bílé vajíčko nanášíme vosk na ta místa, která mají ve vzoru zůstat bílá. Pak 
vajíčko vložíme do barvy, třeba žluté.  
Vyjmeme, necháme oschnout a naneseme další vosk na místa, která mají zůstat v tomto 
případě žlutá. Vložíme do další barvy atd. atd. atd.  
Barvy používáme od nejsvětlejší po nejtmavší = žlutá-oranžová-červená-zelená-
(fialová)-modrá. 
Po skončení barvení necháme vajíčko oschnout a pak všechen vosk setřeme.  
Nejlépe tak, že vajíčko postupně po malých částech nad svíčkou zahříváme a stékající 
vosk rychle stíráme hadříkem nebo ubrouskem.  
Hotové vajíčko můžeme pro lepší efekt namastit sádlem. 

 



Zdobení vajíček je opravdu mnohostranná činnost.  
Je libo malovat? Malujte!  

Je libo je drátovat? Odrátujte je!  
Je snad libo barvu oškrábat? Proč ne? Oškrábejte je!   

A nebo si je třeba olepte slámou, provrtejte pilníkem, obháčkujte, oubrouskujte  
atd. atd. atd. 

 Snad všechno je při zdobení velikonočních kraslic dovolené.  
To bychom ale nebyly my, kdybychom si to nechtěly všechno vyzkoušet..... 

Příroda je schopná všeho…..  
Příroda je schopná udělat cokoliv a právě v těchto dnech nám to dokazuje. 
Všichni víme, co se stalo v Japonsku, ale stejně si to ještě připomeneme. Takže 
Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle  8,9 stupně Richterovy škály ( což je hodně 
moc). Kdyby bylo jenom to zemětřesení bylo by 
to v pořádku, ale po pár chvílích 
přišla i obří Tsunami, která 
smetla všechno, co jí stálo 
v cestě. Už se dalo říct, že 
je to děsivé, ale obří vlnou to 
ještě nekončilo. Na internetu se 
začaly objevovat zprávy typu „Výbuch 
v jaderné elektrárně v Japonsku“. Prý to je pro Japonce to nejhorší co zažili od 
konce války. Jelikož zásluhou zemětřesení nešla elektřina tak zkolabovalo 
chlazení a to znamená, že se reaktory začaly přehřívat a hrozil výbuch a tím 
obrovský únik radiace do ovzduší. Lidé byli evakuováni, ale tzv. 50 statečných 
zůstalo a pokoušejí se zchladit reaktory. V těchto dnech začala unikat 
radioaktivní voda do moře. Po několika pokusech se podařilo únik zamořené  vody 
zastavit, ale nějaká radiace stále uniká. Asi nemají jinou možnost než dělat to co 
dělají, snad se čistá voda po smísení s radioaktivní časem uvede do normálního 
stavu .  

 I na tomhle příkladu je vidět, jak nám příroda vrací to, jak s ní  zacházíme. 
Příroda nám chtěla dokázat, že je schopna všeho, dokonce i zničit část 
nejvyspělejšího státu na světě. 
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Kam na střední školu......... 

 
Spousta z vás už se rozhoduje, kam po základní škole. 

Středních škol je mnoho a je těžké si vybrat už v patnácti 
letech, když to ovlivní váš život. Proto je dobré se připravit, 
kdyby se zase obnovily příjmací zkoušky. A kdyby ne tak se 
snažit mít co nejlepší průměr. 

 

Gymnazium Joachima           Jsou školy zaměřené např.  

Barranda Beroun                  umělecky, kde jsou obory 

                                            grafik,fotografie,atd. 

                                            Nebo zaměřené na techniku  

                                            a technické kreslení nebo  

                                             zdravotnictví.       

 

 



Existují také  přípravné kurzy,abychom se dostali na tu 
školu, na kterou chceme.     

 

Co uděláš, když zákonem chráněné zvíře, žere zákonem chráněnou rostlinu? :DD já bych 
dělala , že jsem to neviděla.  

 

"Mami, dáš mi dvě koruny na lízátko?" 
"Ale Pepo, vždyť už jsi velký kluk!" 
"Tak mi dej dvacku na pivo!" 

 

 

Malý chlapec stojí v poli a radostně pozoruje rudý obzor. 
Kolem jde pocestný a říká: "To je nádhera! Taky Tě tak těší ten západ 
slunce?" 
"To není západ slunce. To hoří škola!" 
Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliže. Vyvolá Aničku: 
„Květiny se musí hodně zalévat, pakliže je hodně sucho!” 
„Výborně!” 
Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh, 
pak lyže!” 
 

Ve školce si povídají tři chlapečci o tom, jak přišli na svět. 
"Mne přinesl čáp," svěřuje se první. 
"Mne zase vrána," objasňuje tajemství svého zrození druhý. 
"Hmm my jsme chudí," pokrčí rameny třetí. "Náš táta si všechno musí udělat sám." 

 

Do školy přijde inspektor. Ptá se jednoho žáka, jestli ví, proč je osa glóbusu nakřivo. Žák 
v rozpacích odpoví, že on to neudělal. Inspektor vyzve tedy učitele, aby to žákům 
vysvětlil. Učitel zrudne a praví: "Opravdu je to tak, pane inspektore, dostali jsme ten 

glóbus takhle už z obchodu." Inspektor pak vypráví celou záležitost řediteli. 
Ten vybuchne: "Stokrát jsem tomu učiteli říkal, aby nenakupoval u 
žida." 



 

Víte, proč nemůže kostra skákat bungee-jumping? 
Protože na to nemá žaludek. 


