
 

 
 
 



 

B 
(Příběh, ve kterém téměř všechna slova začínají na stejné písmeno) 

 

Bylo bezvětří, blýskalo se, brzy bude bouřka. Babičku blanku bolelo břicho, 

byla bledá, brzy bude blít. „Babi, budeš Becherovku?“ „Budu!“ Babička Blanka 

brečí bolestí, bere Becherovku, bojí se blouznění. „Blázinec by byl blízko.“ 

bloumá babička. Babička Blanka bere boty, byla by bosá. Bez bázně bojuje 

s bolavým bachorem. Bohužel, břicho bolí, bolí. „Bylinky budou blahodárné.“ 

blesklo babičce. Blaženě bere brusinky z batohu. Brusinky byly bezvadné, 

babička byla bez bolestí. Bohudík! 

                                                                  Šárka 

 

Bára bydlí v Brně, baví ji badminton a basketbal. Má bratra Bedřicha. Bedřich je 

býk, Bára beran. Bývají u babičky v Boskovicích. Boskovice jsou blízko 

Blanska. Bára je bystrá, buduje byznys, brzy bude bohatá. 

Autor neznámý 
 

O čem se nediskutuje 

 
Nediskutuje se například o rozkazech a „doporučeních,” které 

vám dává nadřízený nebo učitel. V případě diskuse se přímo 

vystavujete riziku poznámky, napomenutí či dlouhodobějšího 

trestu v podobě roznášení informací typu: To je děsný uličník, ten 

udělal to a to a mnohé jiné následky. Například to, že tento 

odstavec píši, může mít za následky některou z výše zmíněných potíží.   

Ale teď o trochu jiné povaze tématu. V některých zemích, především 

muslimských, existují témata, o kterých je přímo zakázáno mluvit. 

V muslimských zemích vůbec je vše takové podivné. Na jednu stranu jsou 

tamější šejkové bohatí, až nevědí co s penězi a na druhé straně nutí ženy chodit 

zahalené od hlavy až k patě. Nedávno jsem četl na internetu článek o tom, že 

v jedné z těchto zemí zatkli Američanku, která vstoupila do obchodního centra 

„pouze“ v krátkém tričku a minisukni. Poté co byla Američanka vyzvána, aby se 

přioblékla, pouze něco drze odsekla. To mělo za následek její zatčení a soud. 

Takže milé slečny v těchto zemích se ihned po výzvě přioblečte. O tom se 

nediskutuje. 

Američané jsou taky „divní patroni“. Na jednu stranu je Amerika země 

neomezených možností a na druhé straně je to země takřka puritánská. Diskuse 

v otázkách, jako je homosexualita, patří k společensky nepřípustným.  

Ale u nás v diskusi už není skoro žádné tabu. To je na zemi, kde byla 40 let 

totalita ucházející. Naštěstí tu máme demokracii, která se snad nezmění 

v despokracii a diskuse bude pokračovat. Snad. 

MK 

 



 

Kdo si hraje, nezlobí… 

 
 

Najdi jména a napiš, ze které pohádky jsou. 
     
     MickeyzsškbflmRůţenkaArielBalúazbzklfmOdeta 
 

 

Vyřeš tajemný nápis. 

 

ŠČKŢOVLIA MZAKSLAVRBOJVDA JZE 

NTEKJMLNEOPUŠZÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

 

Přeházej písmenka a udělej co nejvíce slov. 

LZKSRBVAMKÁHGE 
 

Eliška Hanáková, Natálka Odehnalová 

 

 

Horoskopy 
 

 

Panna: Čeká tě plno úspěchů ve škole. 

Kozoroh: Čeká tě plno zážitků s přáteli a plno cest do zahraničí.  

Blíženec: Čeká tě veliké štěstí v lásce. 

Ryby: Tento rok budeš všem velet, ale dej si pozor někdo se na tebe chystá. 

Lev: Brzy najdeš pravou lásku. 

Váhy: Čeká tě veliká láska. 

Vodnář: Čeká tě celý rok bez úrazů. GRATULUJEME. 

Štír: Čeká tě štěstí. 

Střelec: Čeká tě úspěch ve škole - pravděpodobně v matematice. 

Býk: Čeká tě láska, ale smůle ve škole. 

Beran: Brzy se zúčastníš ohromné oslavy. 

Rak: Čeká tě cestovní období. 

Eliška Hanáková 

 

 

 



 

Recenze Mafia 2 

 
27. srpna 2010 - datum, které se zapsalo do historie českých počítačových 

her. Po dlouhém vývoji si konečně můžeme zahrát nezávazné pokračování 

prvního dílu Mafie. Zajímavé je, že i po tak dlouhé době je příběh velmi krátký 

a chybí jízda. Hra se ale nepodobá 

graficky prvnímu dílu. Úžasná grafika, 

jízdní vlastnosti, perfektní auta, 

dokonalé zpracování, auto můžete I 

zašpinit a pak ho zase umýt. 

 I zbraně se nám rozšířili. 

Bohužel nablízko jsou jen pěsti, ale 

palné zbraně se rozšířily. Colt 1911, 

Colt 1911 special s větším zásobníkem, 

S&W 38, S&W 29, Winchester 12 

Defender (pumpovací brokovnice) 

Thomson 1928, Thomson M1A1, US-

M3, MP-40, Beretta model 38, MG-42, 

Mauser C-96, M1 Garand, Molotův 

Koktejl a samozřejmě granát. 

Policie se nám trochu pozměnila. 

Když spácháte nějaký přestupek, 

vyskočí vám Bloček. Když mu ujedete a 

nevyskočí vám hvězdičky, tak jste za 

vodou. Ale 

u hvězdiček 

jste chodící 

mrtvola zvláště, když má policie povolené 

automatické zbraně. 

 Dopravní prostředky jsou opravdu rozsáhlé. 

Vzhledem k tomu, že se hra odehrává ve dvou 

časových období, jsou k vidění auta z roku 1945 a 

roku 1951. Omezovač rychlosti má na klasických 

silnicích 40 km/h a na dálničních úsecích 70 km/h. 

A policajti po vás jdou v 60 km/h, což je docela 

výhoda. 

 Je to dobrá hra, dohrál jsem ji za 10 hodin, ale 

ta grafika za to stojí. 

 

Mirek Rujzl, absolvent Mafie 2 

                                

 

 



 

Znak Balvi 

 

 

Halloweenská noc 
 

Jednoho dne se sešly tři kamarádky a rozhodly se, že když je ten Halloween, tak 

že u jedné z nich přespí. Večer se sešly u nich doma a začaly si vyprávět 

strašidelné historky. Venku byla zima a zataženo. Holky už to přestalo bavit a 

chtěly si jít lehnout. Ale venku pořád něco šustilo a někdo tam pořád šeptal. 

Holky se dopívaly z okna a tam stála hromada lidí. Holky si myslely, že jsou to 

jen masky. Ale masky to nebyly. Lidi byli zelení a nějak divně se chovaly. 

Potom zafoukal vítr a do země se udělala díra. Ti lidé chodily kolem. Holky se 

tam taky šly podívat. Nejdřív se ale musely namalovat nazeleno, aby vypadaly 

jako ostatní. Vešly a uviděly velkou díru a před ní stál jeden vůdce, který jim 

něco říkal anglicky. Potom začali řvát a najednou se smáli. Sundali si masky a 

poznaly své kamarády.                                                                                                    

? 

Zájezd do Lotyšska 
 (Stručná reportáž o zájezdu z projektu Comenius) 

Pokud jste poslední dva měsíce nechyběli, museli jste se aspoň doslechnout o 

tom, že se něco takového chystá. Vyjeli jsme 22. 10. 2010 okolo 15. hodiny a na 

hranice s Polskem jsme dojeli okolo 18. hodiny. Noční 

cesta probíhala bez problémů. Kolem poledne 

dalšího dne jsme dojeli do Vilniusu, odpočinuli jsme si 

a vyrazili na prohlídku Vilniusu. Průvodkyně nás 

překvapila, když na nás začala mluvit česky. Byla to 

sice čeština s příměsí ruštiny, ale to nevadilo. Při 

návratu nás fascinoval nasvětlený Vilnius. Vrátili 

jsme se kolem osmé hodiny večerní a zabalili jsme 

si (pouze ti, co si věci vybalovali ). Další den jsme si 

individuálně zašli na snídani a ve tři čtvrtě 

na deset jsme nastupovali do autobusu 

s jasným cílem: Balvi. Hranici Litvy s Lotyšskem jsme překročili mezi městy 

Zarasi a Medumi kolem půl jedné. Ve čtyři hodiny jsme dojeli ke škole v Balvi 

plní očekávání, co na nás čeká za rodiny. Měl jsem radost, že jsem se dostal do 

rodiny učitelky ze školy, která nás hostila. V 9.00 místního času (8.00 času 

našeho) jsme přišli do školy, kterou jsme si prohlédli, a pak to přišlo: vystoupení 

žáků. Vše nakonec dopadlo dobře a o vtipnou vložku se postarala moje 

spolužačka Lucka M., které při taneční kreaci spadla bota. Chvíli jsme si 

odpočinuli v šatně a šli jsme na oběd. Oběd mě chutnal, ostatní si taky 

pochvalovali (velmi dobrá polévka neurčeného typu, masová kapsa s brambory 

a dezert, nějaká bílá sladká kostka něco mezi tvarohem a šlehačkou v tekuté 

želatinové „omáčce“). Chvíli jsme si po obědě odpočinuli a nastoupili jsme 

k dalšímu bodu programu: Aktivity pro žáky. Mě osobně tyto aktivity bavily a i 

názory mých spolužáků byly vesměs pozitivní. Dále následovala prohlídka 



 

Balvi, kde jsme měli poprvé možnost vidět tzv. trojvýklad, to je, když mluví 

průvodce svým rodným jazykem, to někdo překládá do angličtiny a to překládá 

učitel angličtiny do češtiny. Po prohlídce jsme se rozešli do rodin, kde jsme 

povečeřeli, abychom se poté zase vrátili do školy na poslední bod programu na 

den s datem 25. 10. což byla diskotéka s předáváním ocenění za nejlepší výkony 

při aktivitách a dekretů, které potvrzovaly účast na zájezdu. Do rodin jsme se 

vrátili okolo 23. hodiny.  Další den jsme vyrazili na návštěvu větších měst 

v okolí, konkrétně měst Gulbene a Alūksne. Po návštěvě Alūksne jsme dojeli do 

skanzenu v Ate, kde jsme poobědvali. Po obědě jsme si prohlídli expozice, 

bohužel pouze asi desetina textu byla v angličtině a asi pětina textu byla v 

ruštině. Když jsme si skanzen prohlédli, čekala nás cesta do Gulbene, kde jsme 

si prohlédli zámek, muzeum povozů a už byl čas jet zpět do Balvi. Ve veselé 

náladě jsme dorazili do Balvi, kde jsme navštívili do plavecký bazén. Zde jsme 

strávili asi 2 hodiny a poté jsme šli do rodin. V rodinách jsme se rozloučili a 

zabalili jsem si věci, protože už další den jsme jeli domů. Po probuzení jsme se 

rychle nasnídali v rodinách a šli jsme ke škole, kde byl přistaven autobus s cílem 

Riga. Lotyši nám podle učitelů kladli na srdce, abychom vyrazili o půl osmé 

místního času, nicméně jsme vyjeli až kolem osmé. Asi 60 km před Rigou po 

přestávce na benzínce nál Lotyši ujeli a my jsme se chvíli motali po Rize, 

nicméně za chvíli jsme se setkali a mohli jsme začít prohlídku Rigy (Lotyšsky 

Rīga) z autobusu, kde nám průvodkyni dělala tlumočnice na českém 

velvyslanectví. Při prohlídce jsme viděli krásné secesní stavby v „diplomatické 

čtvrti” a po prohlídce byl tříhodinový rozchod vyplněný individuální prohlídkou 

a nákupy suvenýrů. Sraz jsme měli před českým velvyslanectvím, odkud jsme se 

přesunuli na autobus, ve kterém jsme už za tmy dojeli k poslednímu bodu 

programu v Lotyšsku, a to letovisko Jūrmala. Do Jūrmaly jsme dorazili už za 

tmy, rohlédli jsme si pláž a moře udělali pár fotek, rozloučili jsme se se svými 

novými kamarády, nastoupili do autobusu a jeli cestu zpět. Moc se nám domů 

nechtělo, chtělo by to ještě minimálně 2 dny. Nakonec všude dobře, doma 

nejlépe. Do Brna jsme přijeli 28. 10. 2010 okolo 15. hodiny a celí unavení jsme 

se pomalu rozcházeli domů. Byl to dobrý výlet, rád bych se do Lotyšska ještě 

podíval a rád bych se setkal znovu se stejnými lidmi. Uvidíme. 

 Matěj Kos, účastník zájezdu 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rady od Lojzíka Nováka pro vytíženého pracujícího člověka 
 

Eliška Vejrostová 

 

Když ráno brzy vstáváš do práce,  

dopoledne ve skladu,  

dopoledne u baru, 

to pak není žádná legrace. 

Zasloužil by sis trochu oddechu, 

snad i nějakého vzruchu. 

Práci si rychle udělej 

a na výlet se brzy vydej. 

Po kolejích jezdí vlaky, 

neváhej a svez se taky. 

Jízdenky kup na pokladně 

a vystup až na zastávce v Kladně. 

Prohlédni si památky, 

ubytuj se v hotelu,  

A pak zpátky do Lhotky,  

práce tě zas čeká v motelu.  
 

 

Proč se Honza nestal králem 
 

Byl jednou jeden Honza. Král jednou přijel za Honzou a řekl mu: „Honzo, když 

budeš tak líný, tak nebudeš nikoho mít.“ Honza řekl: „Jo, jo,” a převalil se na 

druhou stranu. Král jednoho dne nechal vytroubit na poplach. Přišel k hradu 

veliký drak a řekl: „Chci princeznu.“ Král nechal povolat Honzu, ale Honza 

nechtěl, tak mu král slíbil, že se stane králem, ale Honza stále nechtěl. Druhý 

den přišel drak, zafuněl a spolknul Honzu jako malinu. V tu ránu přiběhla 

panímáma a praštila draka vařečkou. Drak byl přemožen. Panímáma vytáhla z 

draka Honzu.  Přiběhl král, udělal panímámu královnou a Honza bydlel v 

jeskyni s drakem. 

Eliška Hanáková 

 

 

 

 

 



 

Komiks pro nejmenší 

Písmenka pro začátečníky 

 

 

 



 

 


