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Příjímací zkoušky 2017 

Dvanáct žáků (včetně 

mě) z IX. Třídy se 

rozhodlo, že po ukončení 

základní školy půjdou 

studovat na střední školy. 

Proto museli všichni 

udělat příjímací zkoušky, 

které se konaly po celé 

České republice ve stejný 

den. A to 12. a 19. dubna 

2017. Příjímací zkoušky 

se psaly z Českého 

jazyka a Matematiky. 

V každém testu byl 

maximální počet bodů 

50. První školy se 

výsledky zkoušek 

dozvěděly už 28. dubna 

(př.: Gymnázia 

v Berouně a Hořovicích). 

Jinde však až 2. května 

(př.: SPGŠ Beroun). 

Nástup do školy je 

nečekaně 1. září. 

                    Jan Šimurda 

 

Bitva u Little Bighornu (25. června 1876) 

 Tak jak se americké území zvětšovalo směrem na západ, začal 

se vyskytovat problém s indiány, kteří byli v důsledku toho zabíjeni a 

odsunováni do rezervací. Tímto úkolem byl pověřen i velitel Custer. 

Toho dne zaútočil na indiánskou vesnici ve státě Montana čekajíce, že 

ji bez problémů zničí. To však netušil, že se proti němu indiáni spojili 

a teď už jeho kavalerii ničí. Odmítl posily, což se ukázalo jako fatální 

chyba, neboť byli obklíčeni a všichni bez milosti zabiti. Byla to 

poslední*výhra*indiánů. 

                               Jáchym Balaš 

 

 

 

Seravan menší 

 Dnes vám budu říkat o malinkatém dráčkovi. Ze začátku vám 

to může připadat divné, když jsem říkala, že budu popisovat jen ty 

nejzajímavější druhy, ale tenhle dráček vás rozhodně nadchne. Jeho 

jméno je Serevan menší, ale my mu říkáme Malý obr. Serevan neměří 

ani půl centimetru, ale umí se zvětšit do obrovských rozměrů. Vybírá 

se podle velikosti proslovu. Jejich hnízda jsou proto velmi malinkatá, 

aby byla nenápadná Serevani byli v bezpečí. Tihle obříci se dožívají 20 

– 30 let. Jsou zbarveni převážně do hnědé, nebo žluto-oranžové barvy. 

Některé významné druhy mohou být sametově modří, ale těch je na 

Wiaře jen málo. Proto je někteří obyvatelé Wiary chovají v obrovských 

liánovitých klecích, které mohou dosahovat až 50 kilometrů v šířce, 

výšce i délce. Serevani jsou totiž velmi dobří letci. A proč myslíte, že 

jsem si jako první vybrala zrovna Serevana? Protože právě oni donesli 

moji knihu až k vám na Zemi. Mají totiž zvlá- 



 

 

 

 

 

 

štní smysl pro dýchání ve Vesmíru. Jejich plíce jsou totiž vinuté do čtyř různých orgánů. Plíce 

jako máme my a pirny. Ty očišťují vesmírné vakuu od všech možných látek a přepracují ho na 

normální kyslík. A taky jsem poslala zrovna Serevana, protože jsem chovatelka draků. Mám 

rozmanité draky, ale k mým oblíbeným patří Serevani a Perejovci. O těch vám ale povím příště. 

                                                                                                                               Tereza Rýpalová 

                Televizní soutěže- studnice moudrosti 

 
 

   Protože dnes máme mnoho televizních kanálů, můžeme si 

mimo jiné vybrat, jakou televizní soutěž budeme sledovat. Dnes 

jsem jich napočítal 7. Ano 7. A ve všech sedí divnolidé za 

malinkými blikajícími stolečky a hledají způsob, jak zodpovědět 

otázku, položenou lidmi, které znáte jenom podle obličeje. Až 

na Aleše Cibulku- ale toho by někteří lidé raději neznali.  

   Do těchto soutěží chodí většinou důchodci, kteří si je tak 

oblíbili, že by si nechali i ruce usekat, aby věděli, kde se narodil 

T. A . Edison a jestli za to ta paní dostane mixér, anebo nic. 

Také sem chodí lidé na dně, kteří si myslí, že něco vydělají. Ale 

marně. Nebo také svobodní lidé, kteří si myslí, že si je nějaká/ 

nějaký vyhlídne. Ale marně, protože člověk, kterého by si 

představovali, se na takové soutěže nekouká. Takže jsou tam už 

popáté. 

   Ale úplně ze všeho nejradši mám uvádění soutěžících na 

začátku pořadu. Moderátorovi na otázku: Kde bydlíte? 

odpovídají většinou názvem obce, jež je mi neznámá a dodávají: 

"To je u ...". Tam si pak odvezou své mixéry, vysavače a muži 

kosmetiku. Nejdřív se ale musí představit. Obvykle se jmenují 

Alena a jsou v důchodu. A pozdraví svá vnoučátka.  

   Nejvtipnější jsou samozřejmě přeřeky soutěžících. Z těch 

nejzábavnějších bych mohl uvést třeba "H s háčkem", "Mr*ník" 

místo Mrtník anebo taky "Pouliční výbor".  

   Otázky by se daly rozdělit do několika kategorií: Otázky 

nezodpověditelné (např. francouzská slovíčka), otázky těžko 

zodpověditelné (např. zeměpisné otázky používající názvy, 

které jsem v životě neslyšel) a nakonec otázky hloupě 

jednoduché (např. největší vojenský konflikt,...). Tyto otázky se 

v pravidelných intervalech střídají, aby i ten největší hlupák měl 

pocit, že něco uhádl. 

    V mnoha soutěžích se pak ani otázky nekladou a lidé jen 

hádají písmena. Ta pak Vlasta Korec (Č*ská tajenka; 

Bar*andov) naťuká do svého displeje, který koupil někdy před 

15 lety. 

   Je škoda, že už zrušili publikum v  těchto soutěžích- to asi 

proto, že už tam nikdo nechtěl chodit.   

A já se jim nedivím. 

 

                Jáchym Balaš 
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1)Mléčný výrobek 

2)Mrak 

3)Maličko 

4)Elektrický výboj při bouřce 

5)Naštípané tenké kousky dřeva 

!!! NEJRYCHLEJŠÍ ŘEŠITEL 

VYHRÁVÁ ODMĚNU!!! 

SOUTĚŽ KONČÍ 20. 6. 2017. 

                          Barbora Knollová 

Slovanská mytologie 

 

Diva – královna všech rusalek. Byla 

údajně velice krásná 

Blud – valašská obdoba Krakonoše. 

Strážce valašských hor s nad-

přirozenou mocí. Dovedl mást stopy 

poutníků, kteří chtěli ukrást jídlo. 

 

A protože jsme žádný jeho obrázek 

nenašli, tak tady alespoň Krakonoš. 

 


