
  



 

Krásný den všem, 
jako šéfredaktor časopisu Dobiňák, který slaví své první výročí, bych Vám chtěl 

srdečně za celou 9.B popřát hodně šťastně přečtených stránek. Snad Vám udělají 
radost na tváři a trochu zpříjemní pobyt ve škole! Budeme se těšit jak na vaše 

kladné, tak i záporné ohlasy… 
S pozdravem Vaše, u učitelů oblíbená, 9.B… :D
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Mnozí žáci, kteří již navštívili velkou počítačovou učebnu, si mohli všimnout 
nového uspořádání nábytku a počítačů. Z dvou zaplněných místností se udělala jedna, 
kde je nyní vše pohromadě. Druhá místnost bude sloužit jako nový kabinet pro pana 
učitele Jirutku a pana Frühaufa… zaslouží si to! :) 

      

Pojďme teď položit pár otázek hlavnímu šéfovi této akce - panu učiteli Jirutkovi. 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

Komu a za jakých okolností se tento nápad zrodil v hlavě? 

Bylo tato změna nutná, nebo šlo čistě o vaši iniciativu? 

Ono to celé vychází z toho, že rozdělení jedné učebny do dvou místností je z mnoha 
důvodu nepraktické a narušuje to průběh vyučování. Proto myšlenka reorganizace 
velké PC učebny tu existovala již dávno přede mnou. Sám jsem se tím začal postupně 
zabývat a jednoho dne jsem prostě sedl k „rýsovacímu prknu“, načrtl si danou místnost 
a začal zkoušet různé varianty, jak by se tam dalo „nacpat“ vše. Jakmile jsem našel 
řešení, celé to dostalo rychlý spád. Zašel jsem za panem ředitelem a předložil mu 
návrh. On byl nadšený a dal celé akci zelenou.  

Z pohledu zajištění kvalitnější výuky informatiky šlo o nutnost. Do té učebny chodí 
často početnější kolektivy, takže žáci museli být rozděleni do dvou místností. Ovšem 
dataprojektor byl pouze v jedné z nich. Takže jakýkoliv výklad látky či instruování 
vyžadovalo buď přesun žáků, nebo učitele… a obojí chtě nechtě narušovalo výuku. 

kluci z 9.B pomáhali s přesunem pan Frühauf zapojuje internet 



 

 
 
 
 

 

Jaké jsou ohlasy na nové uspořádání učebny? 

Dle mého názoru teď budou mít učitelé větší kontrolu nad 
žáky – budou jim více pomáhat a zároveň i sledovat, zda 
pracují, či nikoliv… byl to také účel přestavby? 

Jste teď spokojen, nebo máte ještě nějaké plány do budoucna, 
jak učebnu ještě více zdokonalit? 

Ze strany žáků jsem několikrát slyšel uznalý komentář, že to teď vypadá „jak na 
střední“ – sice nechápu, co tím vlastně myslí, ale hlavní je, že se jim to líbí :). Co se 
týče učitelů, tak doufám, že není důvod k nespokojenosti.  

Přesně tak. Učebna informatiky má sloužit k výuce – proto je důležité, aby učitel 
byl v kontaktu se žáky. Jakmile je polovina dětí mimo, logicky je to svádí k jiným 
aktivitám a z výuky si pak nic neodnesou. Doufám, že se to nyní změní.  

-Tomáš Dedecius- 

Plány jsou, ale zatím nebudeme předbíhat, ať to nezakřiknu… :) Na závěr 
posílám velké díky všem, kteří se na přeuspořádání podíleli! 

nové uspořádání učebny 



 

Jak název napovídá, tento článek je počítačové hře MINECRAFT. Pokud nevíte, 
co to ten Minecraft je zač, tak doufám, že víte aspoň co je FORTNITE!  

Pro nováčky, co to vlastně je Minecraft? Pokud Vám to už někdo nevykecal, 
tak hádám, že nemáte kamarády, ale nebojte… jednou si je najdete. Abych ale neodbíhal 
od tématu - jedná se o počítačovou 
hru, která je dnes dostupná na všech 
platformách.  

Začátek hry je jednoduchý - 
objevíte se v náhodném světě, kde se 
máte vypracovat až k fázi, kdy se 
dostanete do End světa. Tam na vás čeká drak. Po jeho zabití se objeví portál END 
PORTAL, a to tam, kde jste dráčka zabili. Po skoku do portálu se vám přehraje 
konec hry a po něm se spawnete ve svém světě. Tímto ale hra nekončí… 

Můžete prozkoumat další lokace, které jste ještě neobjevili. Ve hře jich je cca 45 
a dá se v nich dost vyblbnout s blocky a redstone obvody. Např. si můžete postavit 
krásný dům s automatickými dveřmi či automatické třídění beden. Pokud vás tohle 
nebere, můžete zkusit multiplayer. Zde se vyblbnete určitě.  

Pokud chcete hrát na nějakém serveru, ale nelze se připojit i přesto, že není 
plný a vy nevlastníte zakoupenou hru, je to problém a nemůžete se připojit. Jediné, 
co vám zbývá, je pořídit si originální Minecraft - to přináší spoustu výhod. Můžete 
používat skiny, díky kterým vás ostatní uvidí přesně tak, jak to budete sami chtít. 
Dále lze také používat různé doplňky pro hru. Například texture pack, díky kterému 



 

se budete moci dívat na hru jiným vzhledem. Resource pack dělá to samé co texture 
pack s pár výjimkami. Co je taky fajn, že koupená hra je na vašem zařízení. 

-Jan Rydval- 
 

 

Historie Terraria začíná v roce 2011, kdy vývojové studio Re-Logic zveřejnilo 
hru na Windows a poté i na další platformy, jako jsou konzole a mobilní zařízení. Po 
čase se herní studio rozpadlo a hra zůstala na 
slepém bodě.  

Pro mobile verzi byla ještě stará verze hry 
aspoň do nedávna, dokud se ke hře nepřihlásilo jiné 
studio, které chtělo hru dotáhnout na stejnou úroveň 
jako na ostatních platformách… 

Po nějaké době se jim to podařilo, jenže výsledek 
byl spíše odstrašující. A tak si tehdy všichni říkali, že to měli nechat tak, jak to 
bylo a nemotat se do hry, kterou původně nevyvíjeli.  Ano, jistě udělali to, co slíbili, 
ale to, co s tou hrou udělali, nebylo dobré. Dnes je Terraria na slepém bodě, studio 
Re-Logic se rozpadlo, 505 Games se ke hře radši ani nehlásí, a když se někdo 
najde, že s tím chce něco udělat, tak to kazí a ničí tím jen jméno hry.  

Popis: Terraria je 2D pixel art hra, která má v sobě jak soubojový tak i stavěcí 
a přežívací systém. Hra má velmi obsáhlý obsah od zbraní až po brnění a stavěcí 
materiály.  Hra se ve vzhledovém zpracování dosti podobá hře Minecraft, ale je 
graficky lépe zpracovaná. 



 

 

Pro Terrarii vyšlo a vychází mnoho módů, které buď mění, nebo něco přidávají 
do základní hry. Jeden z těchto módů, který je hráči někdy označován i jako druhý 
díl Terrarie je mód pod jménem „Calamity mod“, který obsahuje skoro stejný obsah 
jako základní hra, přidává jak nové zbraně, tak i nová monstra a bose na poražení. 

Základní hra skončila po porážce Moon Lorda, poté jste neměli co dělat, ale 
když máte Calamity mód, tak pro vás hra ještě nekončí. Mód přidává skoro stejný 
počet nepřátel jako má základní hra a přidává i nová území na prozkoumání.  

 

 

 

 

 

 

-Lukáš Čermák- 

Plusy: Hra s velkým obsahem jak po 
bojové tak i po kreativní stránce, 
základní hra se dá dohrát sólo, možnost 
vybrat si, které zbraně budete používat 
a které ne, možnost obchodování. 
 
 

Mínusy: studio se rozpadlo, hra je pro 
většinu lidí mrtvá, při bojích s bossem je 
někdy špatná viditelnost, takže se 
špatně vyhýbá projektilům, které boss 

na vás posílá. 
 



 

Tato hra je nejnovějším trhákem, a to na Obchodu Play a na App Storu od 
ACTIVISION. Samotná hra se skládá ze dvou režimů, a to BATTLE ROYALE a 
DEATHMATCH. Je to první Call of Duty free to play, tedy první hra zdarma. 

BATTLE ROYALE je herní režim, který se skládá ze 100 hráčů, ale pouze 

jeden z nich vyhraje a dosáhne žádaného titulu “1st WINNER”. 
Naopak DEATHMATCH je mód, ve kterém dva týmy hrají proti sobě, ale pouze 

jeden tým zvítězí. Hraje se jen se 
zbraněmi, které si jednotlivý hráč 
koupí v obchodě v hlavní nabídce. 

Můj názor: Hra je velmi zábavná 
a zahrál jsem si jak i Team 
Deathmatch tak i Battle Royale. Byla to zábava, ale je to absolutní copyright 
PUBG a FORTNITE, ale byla na rozdíl od nich hratelná. V PUBG se špatně orientuje 
jak ve zbraních, tak v nábojích, ale zde to bylo až jednoduché. A od Fortnite tanečky 
a spreje nebo graffiti. Dle mého názoru tahle hra, to že je zdarma, kompenzuje tím, že 
má “mikrotransakce” a je jich tam hodně, a to znamená, že ti, kteří tam platí 
skutečnými penězi, spíše vyhrávají. Ale podle mě to tahle hra dotáhne daleko. 

-Nazar Gamulyak- 
 

 
 
Specifikace: Velmi elegantní Huawei P30 Pro představuje zcela nový pohled na 

fotografování. Systém čtyřnásobného fotoaparátu Leica (40 Mpx), který se přizpůsobí 

Máme tu nový velmi nový, výkonný a populární Huawei P30 Pro. 



 

potřebám uživatele. Optická stabilizace 4K (video). Je velmi elegantní a jednoduchý. 
Pro odemknutí zařízení můžete použít čtečku otisků rovnou na displeji nebo odemknutí 
obličejem. Je odolný vůči prachu a vodě (IP68). Má skvělou výdrž baterie – 
4200 mAh, také nechybí funkce rychlonabíjení a telefon též podporuje bezdrátové 

nabíjení. Telefon nabízí vlastní procesor Kirin980, který se vyznačuje velkým 
výkonem. V nabídce je v několika různých barvách. Popř. si můžete vybrat výkonnější 
verzi tedy 8GB RAM/256GB.   

Názor: Tento telefon mě velmi zaujal svým 
povedeným fotoaparátem, ke kterému nemám žádné 
výhrady. Jediná věc je asi ta, že Google nebude nadále 
podporovat Huawei Technologies. To znamená, že 
Huawei už nebudeme vídat s Androidem. Tento 
telefon je stále ještě prodává s Andoidem, ale 
v budoucnu můžeme u výrobků od 
společnosti Huawei  očekávat nový systém Harmony OS. Také obdivuji funkci 
OneHope, která umožní uživateli jediným dotykem poslat fotky či soubory do zařízení 
MateBook, který také patří do výrobků Huawei Technologies.  

Tento telefon má také 2 bratry Huawei P30 a P30 lite. Nejsou to velmi 
odlišné verze, až na počet Mpx a fotoaparátů. Za tuto parádu si také musíte trochu 
připlatit. Dostupnost je od 12000 do 25000 Kč. K tomu dostanete super výkonnou 
nabíječku o 40W a sluchátka, která ale nemusí vyhovovat každému. 

 
-Tomáš Císařovský- 

Mé hodnocení: 9/10 



 

V posledních měsících se velmi řeší téma znečištěného životního prostředí. Jedná 
se o celosvětový problém, ale pomoci může každý z nás. Začít můžeme třeba na 
našem sídlišti - stačí jen chtít. Je spoustu míst i v České republice, kde je situace 
horší než u nás v Liberci, ale i každý sebraný obal udělá naše město hezčí a zdravější! 

 
 

V našem okolí je spoustu míst, kde můžeme najít i hromady odpadků. Většina 
žáků bydlí na tomhle sídlišti, každý z nás může přispět k tomu, aby už jen ta 
estetická stránka byla lepší.  
 
 
Je pár věcí co může udělat každý:  
 třídit odpad 
 nerozhazovat odpadky kolem sebe (popelnic a košů je na sídlišti dostatek)  
 sbírat jednou za čas odpadky po lesích, parcích… 

 
 
 UKLÍZÍME ČESKO 2018, 2019 (paní učitelky Hošková a Vrátná) 
 KRABICE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD (paní učitelky Křenovská a Hošková, 9.B) 

 

-Kristýna Málková- 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Jak jste se dostal k počítačům? 

K počítačům jsem se dostal na základní škole okolo 3. třídy, kdy 
pro mě bylo novinkou, že se předmět „informační technologie“ týká 
počítačů, poté se z toho stal koníček, až následně zaměstnání. 

Proč zrovna tato škola? 

Shoda náhod. Nemám konkrétní důvod. 

Co jste chtěl dělat, když jste byl malý? 

Hlavně jsem se v životě nikdy nechtěl nudit, ale o konkrétním 
zaměstnání jsem nikdy nepřemýšlel… 

Co se vám líbí na naší škole a co naopak ne? 

Líbí se mi pořádání sportovních akcí pro ostatní školy a nelíbí se 
mi kývající se lavička před naším kabinetem… :D 

Jak dlouho se věnujete počítačové technice? 

Od třetí třídy základní školy. 

Co děláte ve volném čase? 

Ve volném čase se věnuji koníčkům. Nejhorší představa je ta, že o 
volném čase nebudu mít nějaký plán, co dělat, takže se vždy 
snažím něco dopředu vymyslet. Ale obecně mým velkým koníčkem 
jsou auta, takže přes léto různé srazy a výlety. 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

-Jana Karvayová, Kristýna Malá- 

Jaký máte názor na Apple? 

Názor na Apple obecně? Firma, která dokázala ovlivnit spoustu lidí. 
Někteří jí milují, jiní nenávidí. Apple a Coca Colu zná prostě každý. 

Děláte nebo jste dělal nějaký sport? 

Závodně jsem nikdy žádný sport nedělal, nicméně vždy, když je 
nějaká příležitost, rád si něco zahraju. 

Jak vycházíte se svými kolegy? 

Vždy se s každým za každé příležitosti snažím vycházet dobře. 

Máte přítelkyni nebo manželku? 

Ano, mám – přítelkyni. 

Máte životní motto? Jestli ano jaké. 

„Nic není nemožné.“ 

Čeho byste chtěl v životě dosáhnout? 

Postavit si vlastní dům. 

Stýkáte se s některými kolegy i ve volném 
čase? 

Ano, stýkám. 



 

Zdravím vás drazí čtenáři, jméno mé jest Karolina a v tomto článku chci psát 
svůj názor o našem životu na internetu.   

Když někdo řekne sociální média, 
popřípadě sociální síť, co vás jako první 
napadne? Nejspíš to bude Instagram (vlastní ho 
Facebook, takže vás mohl taky napadnout, 
ale v podstatě to bude to samé). Princip je stejný - Instagram, místo přetvářky a 
spousty samozvaných „influencerů“. Tím samozřejmě nechci říct, že toto je jediná 
sociální síť, která má tento problém, ale je ze všech nejznámější a na naší škole 
nejpoužívanější. A právě se teď zaměřím na tuto platformu. 

 
 
Jak už bylo řečeno, toto místo překypuje „dokonalostí“ a „influencery“. Jsem si 

dost jistá, že celý druhý stupeň má založený účet na této platformě. A většina má 
asi přes sto followerů. Což je první věc, která mě celkem zaráží, a bude to i první 
bod, kterému se chci věnovat… takže followeři.  

Představte si, že třeba Iris má čtyřicet osm followerů. Oproti ní má např. 
Vincent dvě stě padesát čtyři followerů. Dejme tomu, že Iris zná osobně všech svých 
čtyřicet osm followerů a všichni to jsou její kamarádi. Přičemž Vincent zná osobně 
padesát čtyři svých followerů a zbylých dvě stě followerů si přidal, jen aby mohl 



 

„flexit“, že má nejvíc followerů ve třídě. Díky čemuž se stane jistým způsobem 
oblíbenějším, ba naopak Iris se bude cítit méněcenná, a to jen kvůli tomu, že si 
nepřidává neznámé lidi.  

Vždy se řešila čísla. Ve školce - kdo do kolika umí počítat, ve škole - jaký 
má kdo známky a v práci - kdo má jaký plat. Jasně, chápu, lidé si vždy musí něco 
poměřovat, ale přijde mi smutný, že si začali poměřovat i sledující (followery), dokonce 
jsou i stránky, kde si můžete zaplatit za to, 
abyste měli třeba deset tisíc followerů, a 
to nemluvím o příručkách, jak získat nové 
followery. Dobře, to ještě chápu - máte 
tam i nějaké rady na dělání fotek a bůhví 
čeho dalšího, ale já tady mluvím o tom, že 
si za peníze zaplatíte followery. Já raději 
ani nechci vědět, kdo by to udělal. Chápu, 
každý má jiné priority, ale tohle je jen další stupidně chytrý obchodní tah, který 
zjevně funguje, protože jsem našla hned několik takových stránek. A teď si vezměte, 
že holka, jako smyšlená Iris, by to udělala, jen proto, aby se cítila oblíbenější. Ano, 
jsou nějaké způsoby, jak zjistit, že ti zakoupení followeři jsou fake, ale myslím si, že 
když si za to zaplatíte nějakou větší částku, tak to mají nějak vyřešené nebo v to 
alespoň doufám, pro ty lidi, kteří jsou za to ochotni zaplatit.  

Dobře, z tohohle bodu chci už pomalu zmizet, protože jsem se u něj zasekla déle, 
než bych chtěla. Závěrem k tomuto bodu chci říct, ať se zamyslíte, jestli vám 
opravdu tolik záleží i na těchto číslech a jestli jste za to i ochotni platit. 



 

A teď konečně k dalšímu bodu, influenceři. Nad tímhle bodem nechci trávit moc 
času, už jen proto, že před pár měsíci byl spor o tom, že lidé, kteří získali třeba 
přes tisíc sledujících, se začali označovat za influencery. Těmhle lidem chci vzkázat 
jen jediné - influencer je slovo odvozené od anglického slova influence (shodou 
okolností v době, kdy píši tento článek je toto slovíčko v lekci), což znamená vliv, 
gratuluji, právě se někteří naučili význam tohoto slova. Teď když všichni vědí, co 

to slovo znamená, tak konečně můžu říct 
pointu. To, že dosáhnete například tisícovky 
sledujících, z vás automaticky nedělá 
influencera. Ano, nejspíš vám vyrostlo 

sebevědomí, chcete-li ego, ale rozhodně nejste vlivní. Nebudu vás tady poučovat, kdo 
je vlivný a kdo ne, od toho tu jsou jiní, ale doufám, že jste alespoň trochu pochopili, 
co tím chci říct. Stručným závěrem tohoto bodu je: nepoužívejte slova, kterým 
nerozumíte, zbytečně se pak ztrapníte :). 

Dalším bodem je naše instagramové já. Vím, teď to zní divně, ale všechno 
vysvětlím. Naše instagramové já, tím jsem myslela, že se ukazujeme, tak jak si 
přejeme, aby nás ostatní viděli, ale neznamená to, že bychom se měli bát, že by nás 
viděli i jinak. Chci tím říci, že se na internetu ukazujeme, jak bychom si přáli, takže 
fotky upravujeme ve Photoshopu a přidáváme různé filtry a bůh ví co dalšího. Nechci 
tím říct, že to je špatně, je přirozené, že chcete udělat dobrý dojem, ale je velmi 
tenká hranice mezi sebeláskou (pozor internetové klišé), která se může změnit na 
sebenenávist. Budeme mít strach z toho, že nás lidé neuvidí, tak jak bychom si přáli. 
A to už není dobrý na psychiku. Nesmíme být tolik posedlí tím, jak na lidi působíme. 



 

Vy jste vy. Nezapomínejte, že ta vyphotoshopovaná fotka není realita a není na tom 
nic špatného. Někteří si tam třeba zúží pas, upraví nos, či něco podobného, ale je 
to jen ve Photoshopu a ne v 
realitě, na to si musíme dát pozor. 
Je to dnešní zlozvyk, co se týče 
sociálních sítí, všichni se před 
sebou snažíme skrývat a 
ukazujeme si jen ty rádoby „dokonalé“ fotky. Prostě tím chci říct, že se nemáme 
stydět za své nedokonalosti, každý nějaké má, nesmíme zapomínat, že máme i své 
dobré stránky. Chci k závěru tohoto bodu jen říci, že když upravíte fotku, třeba 
ve zmíněném Photoshopu, tak to není realita, měli byste se brát takový, jací jste, 
možná nemáte nos jako modelka z titulní strany časopisu, ale to neznamená, že byste 
se za to měli stydět, jak jsem napsala, každý je nějaký.  

 A na závěr článku chci říct, že bych našla určitě další věci, které mě zaráží 
na Instagramu, ale “bohužel“ tento časopis není jen o mém článku, jsou zde i další 
výborné články, které vytvořili mí spolužáci. Původně jsem chtěla napsat i o 
pirátských webech (Openload, Streamango…), ale díky Anti-Piracy je o nich článků 
víc než dost, takže jsem se rozhodla o tom nepsat. A pokud jste tento článek dočetli 
až sem, tak Vám chci moc poděkovat a doufám, že alespoň jednomu, byť jedinému 
žákovi, článek trochu otevřel oči. Mějte se hezky a přeji příjemné čtení, pepeLaugh 
TeaTime. 

A pro pobavení nakonec Vám povím vtip. Přijde chlápek do baru…. 
-Karolína Turková- 



 

 

 

  

BERAN (21. 3. – 20. 4.) 
Berani jsou sebevědomá znamení, ale tenhle týden spíše chtějí útěchu a něčí objetí. Proto by zejména 

Lvi a Ryby měli svým přátelům v tomto znamení pomáhat a podporovat je. 
Šťastný den: čtvrtek - ve čtvrtek byste se měli zaměřit na studium a práci. 

Šťastná barva: zelená - Zelená ve vás vyvolává pocit štěstí a naděje. 

Milostný život: tato znamení by měla trochu krotit své choutky, i když jsou nyní zranitelní, neměli by 
jen tak někomu vlézt do náruče. Měli by spíše přemýšlet nad kariérou nebo studiem. 

BÝK (21. 4. – 21. 5.) 
Býci by se měli více socializovat ve společnosti, častá samota jim neprospívá, měli by se zvednout a 
dělat něco se svým marným životem. Jejich častá absence je bude stát přátele a budou vyřazováni z 

kolektivu. 
Šťastný den: sobota – měli byste zajít do přírody, nebo mezi lidi a hledat nové přátele. 

Šťastná barva: šedá – vždy vám sluší a padne a jste v ní atraktivní. 

Milostný život: vaše nevinnost vás může dostat do potíží, zejména Panny by toho rády využily pro svůj 
prospěch, avšak nebojte se riskovat a zkoušet nové věci, partnera tím potěšíte. 

BLÍŽENCI  (22. 5. – 21. 6.) 
Blíženci rádi riskují, ale tenhle týden by měli brzdit a soustředit se na své okolí nejen na odraz v 
zrcadle. Lidé okolo nich si začínají myslet, že Blížencům na nich nezáleží. Zejména hrdé Lvy tím 

můžete urazit. 
Šťastný den: úterý – měli byste být doma a nejlépe nechodit ven, váš horoskop je v ten den nejasný 
stejně jako vaše vztahy s přáteli. 

Šťastná barva: růžová - je barva, jenž ve vás vyvolává chuť po dobrodružství.  
Milostný život: blíženci by se měli začít více sbližovat, začít si hledat partnera. Hodí se k nim hlavně 
Panny a Ryby se pro svou upřímnost a trpělivost. Blíženci by se měli začít chovat ke svému protějšku 
romanticky, protože ostatní znamení na něm budou závislá. 



 

 
  

RAK (22. 6. – 22. 7.) 
Raci jsou agresivní a velmi impulzivní. Neměli by se dávat do křížku se Štírem, který by jim to mohl 
nehezky oplatit. Ale i pod vulkánem hněvu se skrývá milá a citlivá duše. Měli by se více věnovat 

svým přátelům nejlépe někam zajít a zaplatit za ně. 
Šťastný den: pondělí – v práci a ve škole vás čeká zajímavý zvrat. Dejte si pozor na to, co říkáte. 

Šťastná barva: červená – vyvolává ve vás vámi tak oblíbený vztek. 

Milostný život: raci jsou oddaní a milují zkoušet nové věci. Raci budou mít klidný rodinný život a jejich 
partner bude tak spokojený, že by vás mohl obdarovat. Neusněte na vavřínech, snažte se o jeho přízeň 
a lásku dál. 

LEV (23. 7. – 22. 8.) 
Lvi zažívají hektické období, jejich smysl pro humor pomalu chabne a jejich vztahy s okolím se začínají 

bortit jako domeček z karet. Měli by začít své okolí obměkčovat a trochu se mu otevřít. Není 
zdravé, aby vaše sebevědomí takto trpělo. 

Šťastný den: středa – začnou se vám plnit sny a vaše okolí vás přijme zpět, ale musíte tomu pomoci. 

Šťastná barva: oranžová – prostě proto. 

Milostný život: lvi jsou nejlepší milenci a vyznají se. Je na ně těžké udělat dojem a je těžké si získat 
jejich důvěru, ale jinak jsou vcelku otevření novým věcem, proto se nebojí nových milostných zkušeností. 

PANNA (23. 8. – 22. 9.) 
Panny jsou často velmi energické a přemýšlivé, rády se učí, ale nesnáší, když musí mluvit s někým 

hloupým nebo někým, o kom si myslí, že není hoden jejich času a úsilí.  
Šťastný den: sobota – Panny budou v tento den objevovat nové věci a dozvídat se pravdu o světě, což je 
nabije novou energií a budou dělat vše, na co doteď neměli čas. 

Šťastná barva: žlutá. 

Milostný život: Panny by se měly mít na pozoru, budou se o ně zajímat všichni muži i ženy z okolí. Ale 
určitě by se neměly zavírat, najděte si alternativní způsob komunikace se svými přáteli nebo partnerem. 



 

  VÁHY (23. 9. – 23. 10.) 
Váhy budou mít těžký týden, ale to jim nebrání v tom být na všechny milé a vždy podat pomocnou 

ruku. Váhy budou trošku roztěkané a možná budou tak soustředěné, že si těžko všimnou svého okolí.  
Šťastný den: neděle – tento den byste měli trávit s rodinou a věnovat se jí, budete mít spoustu nápadů a 
budete hlavní osobou, která bude pořádat společenské akce nebo navrhovat hry. 

Šťastná barva: modrá. 

Milostný život: Váhy by si určitě měly najít vztah, teď jim podle Jupitera přeje štěstí objevit pravou 
lásku hlavně ve znamení Ryb a Kozorohů. Zde by mohly najít svůj vysněný protějšek. 

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.) 
Štír je vášnivé znamení, ale neměl by se nechat strhnout emocemi, měl by si udržet kamennou tvář, 
protože v jeho osobním životě se děje něco, co nikomu neřekne, ale měl by se svěřit a ulevit své 

mysli, kterou tím zatěžuje.  
Šťastný den: pondělí – tento den pro vás bude den plný múzy a kreativity. Měli byste se věnovat svým 
silným kreativním stránkám a nechat se unést představami. 

Šťastná barva: fialová. 

Milostný život: budete potřebovat obejmout a pomoci s překonáním emocí. Nejlepší jsou trpělivé Ryby, 
které vyslechnou vše, co vás trápí nebo citliví Býci, kteří vám rádi podají pomocné laso. 

STŘELEC (23. 11. – 21. 12.) 
Střelci vždy věděli kam vypálit, jsou to cílevědomá, ale citlivá znamení. Střelci by měli využít svůj 
intelekt ve svůj prospěch a ve prospěch svého okolí. Avšak měli by si dávat pozor na své nejbližší, 

aby jim neublížili více, než jim to sami dovolí.  
Šťastný den: úterý – naplno se projeví váš intelekt a všichni budou jen žasnout nad tím, jak s lehkostí 
zvládáte to, nad čím ostatní jen bezradně vrtí hlavou. 

Šťastná barva: hnědá. 

Milostný život: i přes svou citlivost si Střelci vybírají svůj protějšek silný a sebevědomý. Rádi vzhlíží 
k někomu, o kom si myslí, že je silný a jejich vztah je u něj v nebezpečí, ale Střelci rádi své city 
svěřují i nesprávným osobám, které toho rády zneužijí. 



 

 KOZOROH (22. 12. – 20. 1.) 
Kozorozi se rádi starají o blaho svých blízkých, ale nenechte se zmást - když jim ublížíte, dokáží 

vám to vrátit mnohem silnějším a účinnějším úderem, který vás dozajista posadí na zadek.  
Šťastný den: pátek – rozevře se vám náruč nových možností a všichni vám půjdou vstříc nejen v povolání, 
ale i ve škole. Byla by hloupost nevzít to, co vám život nabízí. 

Šťastná barva: zlatá. 

Milostný život: i přes vaši tvrdohlavost by vám pořádný polibek nebo objetí jen prospělo. Tenhle týden 
budete spoléhat na rodinu, ale mít svou polovičku by pro Kozoroha byla nejen výzva, ale také opora. 

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.) 
Vodnáři jsou věčně zábavní, sarkastičtí a je s nimi největší legrace, ale i pod tou vrstvou sarkasmu a 
žertů se schovává citlivá osoba. Jenže Vodnáři dokáží vaše podezření spláchnout a vyhnout se tak 

nepříjemným otázkám.  
Šťastný den: středa – budete se moct uvolnit a jen tak se poflakovat, bude to váš nejvolnější den v tomto 
měsíci, proto byste ho měli využít k relaxaci a odpočinku. 

Šťastná barva: tyrkysová. 

Milostný život: jste ten typ partnera, který dokáže zvednout náladu i těm nejsmutnějším. Pokud nemáte 
žádného partnera, vůbec to nevadí. Vodnáři jsou hlavně sólisté a rádi si vše dělají sami. 

RYBY (21. 2. – 20. 3.) 
Ryby jsou trpělivá znamení, která si hlídají své prostředí a přátele, jen máloco je dokáže vyvést z 
míry, ale když se tak stane, není to hezký pohled a mě samotnou z té představy mrazí v kostech. 

Ale tenhle týden budou na hranici mezi výbuchem a klidem. 
Šťastný den: čtvrtek – stane se nevídaná událost. Vaše okolí vás uvidí možná poprvé ztratit klid a vidět 
vás šokované, ale to není nic zlého, právě tím se vám otevřou nové dveře do života někoho jiného. 

Šťastná barva: stříbrná. 

Milostný život: Budou se kolem vás motat Štíři, kteří svou otravnou povahou a chutí vás provokovat, 
naruší váš klid. Ale vy si s nimi umíte poradit po svém, i když jsou to velmi otravná stvoření. 

-Michaela Bieliková- 



 

Přijde kostlivec do baru a říká: „Pivo a hadr.“ 
 
Přijde večer syn za otcem a ptá se: „Tati, my máme ze zeměpisu úkol a já nevím, 
jestli ho zvládnu. Máme určit, jestli je blíž Brno nebo Měsíc.“  

Otec odpoví: „Bože ty jsi hlupák, podívej se z okna. Co vidíš? Měsíc. Vidíš Brno?” 
 
Nešťastná dívka přijde k doktorovi a stěžuje si: „Pane doktore, všecičko mě bolí!" 
„Co konkrétně?" ptá se lékař. Dotyčná se dotkne prstem ucha a zaúpí: „Au!" Pak 
se píchne do tváře, potom do druhé ruky, nakonec i kolene a vždy vykřikne bolestí. 
Doktor se podívá na její blond vlasy a praví: „Je to jasné. Vy máte zlomený prst!" 
 
„Vlaštovky, to jsou moudří ptáci," rozumoval jeden třeťák. „Jakmile začíná škola, 
chystají se odletět jinam…“ 
 
Co vznikne zkřížením krávy a želvy? 
Tele s přilbou. 
 
„Kampak jdeš, Románku?" ptá se maminka malého syna. 
„Jdu si hrát ven." 
„S těmi roztrhanými, špinavými kalhotami?" Ptá se matička. 
„Ne. S Davídkem z vedlejšího vchodu!" 
 
 



 

V obchodě s lyžemi: "Vám se ty lyže zdají příliš dlouhé? Ale to je přece výhoda! Až 
je zlomíte, mohou na nich jezdit ještě vaše děti."  

 
Soudce se obrátí k blonďaté svědkyni: 

„Víte, co vás čeká, když budete křivě přísahat?“ 
„Ano,“ odpoví blondýnka, „kožich a deset tisíc na ruku." 
 

HÁDAJÍ SE:  
Wikipedie: "Já VÍM všechno!" 
Google: "Já NAJDU všechno!" 
Facebook: "Já ZNÁM VŠECHNY!" 
Internet: "Beze mě jste všichni namydlení!" 
Elektřina: "A tak se uklidníme, jo?!"  

-Pavlína Panušková- 
 
 

Všechno má začátek, ale i konec. Právě zde, na poslední stránce končí časopis, 
který pro Vás vytvořila 9.B pod vedením pana učitele Jirutky. Doufáme, že si každý 
v tomto časopise přišel na své.  

Tento časopis by nevznikl bez redaktorů, grafiků, webmastera, fotografa a 
hlavně bez dobrých nápadů. Skoro každý na tomto článku odvedl kus práce a věnoval 
mu kousek svého volného času… teď už je na Vás, jak vy zhodnotíte naši práci! 

-Tomáš Dedecius- 


