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• Školní rok je již v plném proudu a
naše redakce se hlásí s novým
číslem.
• Náš časopis už má své jméno a to
Klokanův Blesk, novou úvodní
stránku i některé rubriky.
• Časopis je hlavně však o čtenářích,
takže doufáme, že se vám bude
líbit.
• Nezbývá než popřát příjemné
počteníčko . Vás klokan Blesk

Klokan se představuje
• Ahoj děti, jmenuji se Blesk a jsem
klokan. Dlouho jsem přemýšlel, jaký
úkol vám vymyslím. A tak mě to
napadlo.
• Rád cestuji, a tak byste mi mohli
nakreslit, koho nebo co jsem potkal
a navštívil. Můžete do obrázku
přidat bubliny s textem.
•
• Čtyři vylosované obrázky zveřejním
v rubrice klokan Světoběžník.
• Obrázky odevzdávejte
ve školním klubu.

Koza

15.2. 1991 - 3.2. 1992, 1.2. 2003 - 21.1. 2004

nevypočitatelná, elegantní, umělecky nadaná a kreativní,
.Jemiluje
přírodu, ale bohužel je také pesimistická a nestálá. Za svůj
osud ráda hází vinu na ostatní. Ráda by udávala tón ve
společnosti, ale není tomu určená. V životě hledá jistoty a je
velmi cílevědomá. Rodina a blízcí přátelé jsou pro ni velmi
důležití.
Silné stránky
Koza je kamarádská, cílevědomá, pozorná, citlivá a starostlivá.
Má velmi originální nápady a vysoký stupeň kreativity. Je značně
oblíbená pro svou přirozenost a připravenost podat kdykoliv
pomocnou ruku.
Slabé stránky
Nejhorší vlastností Kozy je její pesimismus, dokáže tím otrávit
atmosféru celému svému okolí. Je skeptická a neumí se
rozhodovat. Někdy je též indiskrétní a nedokáže svěřené
informace udržet pod pokličkou.
Co učiní Kozu šťastnou
Pro Kozu jsou velmi důležité věci materiální povahy. Má velkou
tendenci šetřit. Potřebuje cítit jistotu a bezpečí! Daří se jí lépe,
když se vymaní z konvencí a na nikoho a na nic nemusí brát
ohledy.

• První létající stroj vynalezli Číňané,
byl to drak vyrobený z bambusu a
hedvábí. Sloužil k měření
vzdáleností, síly větru a k signalizaci,
člověka zatím neunesl. Později se z
pouštění draků stala zábava.
• Antika – u různých kultur se objevily
legendy o lidech s ptačími křídly, kteří
létali. Nejznámější je řecký mýtus o
Daidalovi a Ikarovi.
• (pokračování příště)
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1. Vyjádři, co dělá v divadle:
Režisér, maskér, dramaturg
2. Vysvětli, co je to Paridův soud
3. Jak se jmenovali řečtí bohové,
kteří sídlili na Olympu?
Vládce bohů, bohyně moudrosti, bůh
moří, bohyně krásy a lásky
4.Jak se jmenuje soubor pohádek z
Orientu?
5. Urči národnost autora
Daniel Defoe, Victor Hugo

• První tři, kteří správně zodpoví
otázky, odměníme drobným dárkem.

•

Příjezd: Přijeli jsme vlakem na nádraží v Chřibské a šli jsme chvilku
po silnici, pak jsme se ale vraceli zpátky na nádraží a šli jsme
bahnitou cestou a lesem. Dorazili jsme do Chřibské a našli jsme
náš penzion.

•
•

Ubytování: V budově byla dvě patra na ubytování, v 1. patře byly
holky a v 2. patře byli kluci.

•
•

Denní akce: Každý den jsme hráli spousty her a chodili jsme na
procházky do lesa. Nejvíc mě bavily noční hry. Hráli jsme i
vybíjenou a každý den jsme byli rozdělení do jiných družstev.
Všichni jsme se hodně vysportovali.

•
•
•
•
•

Odjezd: Na nádraží jsme šli tentokrát silnicí a stihli jsme to tak
rychle, že jsme ještě hodinu čekali na vlak.
Linda Mrázková VI. B

•

•
•
•
•
•

•

•
•

Kdysi dávno zahradník, co sloužil šlechtě na zámku, našel v parku
pod zahradami sedět dívku. Měla rusé vlasy a sklíčeně seděla
uprostřed sametového trávníku. Přišel k ní, chtěl se zeptat, zda by
si nemohla sednout jinam, aby práce, kterou do trávníku vložil,
nepřišla nazmar. Než ale stačil něco namítnout, zvedla k němu
hlavu a smutnýma očima probodla ty jeho.
Zahradník se nezmohl na jediné slovo.
Dívka se pak podívala na svou dlaň. Měla ji sevřenou, ale pomalu jí
otevřela. Bylo v ní pár semen.
S nesmělým úsměvem natáhla ruku k zahradníkovi. Pohledem ho
vyzvala, aby si semínka vzal. Když tak učinil, dívka ihned stáhla ruku
zpět. Tiše se mu omluvila.
„ Za co?“ zeptal se zahradník. Nerozuměl tomu. Ničemu už
nerozuměl.
„Za ten trávník,“ nesměle se usmála. Potom se zeptala, zda ho
něco trápí. Zahradník byl nejdříve zaskočen, ale poté se rozmluvil.
Že by byl rád, kdyby růže už rozkvetly, aby je mohl dát paní do vázy.
Že by byl rád, aby bylo více motýlů, aby udělali dětem radost. Že by
byl rád, aby voda byla lepší, aby kuchaři připravovali lepší jídlo pro
pána. A že by byl rád, aby dostal více peněz, aby se jeho rodina
měla alespoň tak dobře, že by si jeho děti mohly hrát s těmi ze
zámku. Dívka se usmála a bez jediného slova se zvedla a odešla.
Zahradník zůstal stát a díval se za ní. Semínka dal do kapsy u vesty,
a po té odešel.
Druhý den ráno, když dělal svou pravidelnou obchůzku, zjistil, že
růže už opravdu rozkvetly, byly veliké, krásné a barevné. Voněly
téměř omamně a nevypadaly, že kdy uvadnou. Pár květů proto
uřezal a nesl je ke komnatám kněžny. Když přišel, paní zrovna
snídala a pochvalovala si jídlo jako ještě nikdy. Otevřeným oknem jí
do místnosti vlétlo pár motýlů a usedli na stůl. Z venku byl slyšet
smích dětí, a dusot jejich nohou, když běhaly po kamínkách.
Zahradník se uklonil, a květiny dal do vázy. Kněžna právě dojedla,
zvedla se, a přišla k němu. Přičichla k růžím a místo díků věnovala
zahradníkovi krásný úsměv. Zahradník se znovu uklonil a odešel.
Když procházel kolem kuchyně, zaslechl pána, jak osobně chválí
kuchaře. Ovšem neměl čas nad tím přemýšlet, spěchal dokončit
prohlídku zahrad a zalévání rostlin, které to potřebovaly. Kolem
něho po čase proběhly děti. Podíval se za nimi a viděl nejen děti
šlechty, ale i své. Byly bez rozdílů, smály se stejně a užívaly si
Slunce.

•

•

•

•
•

•

Zahradník šel tedy do parku k místu, kde viděl onu dívku.
Chvíli na ní vzpomínal, a snad díky tomu si vzpomněl i na
semínka v kapse. Bez okolků je zasadil přesně na místo, kde
seděla. Nevšiml si, že dívka celou dobu stojí opodál a se
smutným úsměvem jej pozoruje.
Jakmile láskyplně zahrnul hlínou poslední semínko a
poodstoupil, ihned začaly růst stromky. S úžasem pozoroval,
jak rostou výše a výše, a pak se otočil. Spatřil jí, jak se dívá za
stoupajícími špičkami stromů. Když stromy dosáhly výšky
zámecké věže, přestaly růst a dívka zahradníkovi opětovala
pohled. Věnovala mu poslední úsměv, a pak se rozpadala
v zářící prach, který vítr odnášel pryč.
Od té doby chodí zahradník ke stromům každý den. Stejnou
péči, jakou věnuje rostlinám, věnuje i stromům. Ke všem se
chová vlídně a něžně, a snad proto květiny za jeho služby
voněly a dělaly lidem radost ještě tři míle od zámku.
U stromů ale chvíli rozjímá a každý den děkuje oné dívce,
která splnila jeho přání. Nikdy jí nepoděkoval méně, než
předchozí den a nikdy na to nezapomněl.
Možná, že stromy teď plní přání místo dívky. Možná
každému, kdo se u nich zastaví a věnuje jim pár vlídných
slov. Možná každému, kdo není sobecký, se stane něco
dobrého, když je pohladí po kůře. Možná každému věnují
úsměv. Stejný úsměv, jako dívka zahradníkovi.
Veronika Musilová, IX. A
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Jméno: Jaroslav Mansfeld
Jaké byly Vaše oblíbené předměty na ZŠ ? : Přírodopis, Zeměpis,
Chemie
Co jste chtěl dělat, když jste byl malý ? : Kuchaře nebo cestovatele.
Vaše oblíbené předměty na SŠ ? : Chemie, Zeměpis
Jaké byly vaše neoblíbené předměty na ZŠ ? : Ruština, Občanská
výchova, učili mě komunismus !
Měl jste nějaké neoblíbené předměty na SŠ ? :Ruština
Kam jste šel na SŠ ? : Železniční Střední škola v Teplicích.
Co technické předměty, jaké jste k nim měl postavení ? : Bavily
mě.
Z čeho jste maturoval ? : Matematika, Ruský jazyk, Český jazyk,
Elektrotechnika, praktické zkoušky z elektrotechniky.
Kde pracujete, jaká je náplň Vaší práce ? : České dráhy, náplň mé
práce jsou technické kontroly.
Jaký přesný obor máte ? Elektromechanik, vlakové zabezpečení.
K čemu služí Vaše práce, je pro okolí důležitá ? : Pro okolí je velmi
důležitá, jde především o bezpečnost cestujících a pečlivou práci.
Dělal jste někdy něco jiného než tuto práci ? : Po maturitě jsem šel
hned pracovat, již 20 let mám stejnou práci.

• „Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem
život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a
žij.“
• „Miluji život, protože mi dal tebe.
Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“
• John Lennon

• „Někdo má to štěstí, že má schopnost
být přítelem.“ Jan Werich

•

•
•

•
•

Než se stal Drákulou, byl Vladem III.,
vládcem malé zemičky jménem
Transylvánie, která se krčila ve stínu
mocné osmanské říše.
Dobře věděl, že jakýkoli odpor proti
silnému sousedovi by znamenal jeho
konec.
Když ho však sultán „požádá", aby mu
poslal tisíc chlapců včetně jeho
vlastního syna coby čerstvé rekruty do
armády, rozhodne se neuposlechnout.
Aby porazil zlo a odvrátil nevyhnutelné,
spojí se se zlem mnohem větším. Stane
se Drákulou.
Nezničitelným démonem, který je
schopný porážet obrovská vojska, ale
který zároveň ztrácí ty, jež svým
zoufalým aktem zachránil. Své nejbližší.

•
•
•
•
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FC Internazionale Milano je italský fotbalový klub z Milána, který
byl založen 9. 3. 1908 po rozdělení klubu AC Milán na FC
Internazionale Milano a AC Milan.
.FC Internazionale Milano je jediný tým, který hrál všechny sezóny
v Serii A.
Klub vznikl v roce 1908, když se oddělil od Milánského kriketového
a fotbalového klubu, který je nyní znám jako AC Milan. S ním jej
nadále pojí společný stadion Giuseppe Meazzy.
Slavné období FC Internazionale Milano, kterému se nyní říká
Grande Inter bylo období v šedesátých letech, kdy Inter třikrát
vyhrál Serii A v letech (1963, 1965 a 1966) a dvakrát Pohár mistr
evropských zemí v letech 1964 a 1965.

Slavní hráči:
Ronaldo
Francie Youri Djorkaeff
Chile Ivan Zamorano
Irsko Liam Brady
Itálie Camillo Achilli
Itálie Alessandro Altobelli
Itálie Gino Armano
Itálie Roberto Baggio
Itálie Giuseppe Baresi
Itálie Evaristo Beccalossi
Itálie Gianfranco Bedin

Roberto Baggio

•
•
•

•
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•
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Okresní kolo
Letošní rok byl pro nás, běžce v přespolním běhu, velice úspěšný a jsme
na sebe za naše výkony moc pyšní.
Nervozita nás pronásledovala už při nástupu na školním dvoře a po
celou cestu na místo konání, zvlášť když jsme přišli a viděli takovou
konkurenci v ostatních závodnících. Abychom se rozcvičili a prohlédli si
terén, tak jsme si trať proběhli. Nezdálo se to tak strašné, ale při závodu
je to těžší hlavně kvůli stresu z ostatních závodníků. Každá skupina se
běžela na dva rozběhy, starší žákyně běžely 3., tudíž 5.- 6. rozběh. Než
jsme měli vyběhnout my, tak běželiimladší žákyně a žáci a my jim ze
všech sil fandili, aby si věřili a zvládli to. Ale pak přišla řada na nás, bylo
těžké předběhnout nebo alespoň udržet se vepředu, ale nakonec jsme
to zvládli. I starším žákům, kteří běželi po nás, jsme fandili jako o život.
Při vyhlašování se všichni po družstvech postavili do řady a čekali na
vyhlášení, s bušícím srdcem jsme poslouchali a přáli si, abychom jsme
se alespoň umístili, a pak přišel ten šok, (my starší holky) jsme byly
první, byl to skvělý pocit jít si pro zlatou medaili.
Pak se vše rozpustilo a jistě nebudu lhát, když napíšu, že si to všichni
užili. Ale už za týden se konalo krajské kolo, tak nezbylo nic jiného než
znovu nasbírat síly.
Krajské kolo
Na druhý závod přespolního běhu jsme jely do Ústí nad Labem na ZŠ
Elišky Krásnohorské. Šly jsme dovnitř, do šaten jsme si odložily věci a
pak odešly čekat do tělocvičny. Poté , co nás pořadatelé zavolali jsme se
přesunuly ven. Tentokrát to bylo rychlé, protože se jako v okresním kole
neběželo na dva výběhy, ale pouze jeden, tak na nás řada přišla za pár
minut. Stejně jako minule jsme si trasu prošly, ale poté co jsme viděly
ten prudký kopec, který jsme měly vyběhnout 2x se nám moc běžet
nechtělo, ale musely jsme. Sice vydýchané, ale nadšené z vydařeného
běhu jsme se vrátiliy zpět do tělocvičny a nasvačily se. Vyhlášení bylo
bohužel neoficiální kvůli nepronikavému hlasu paní pořadatelky, ale i
tak jsme si naše 3. místo užiliy.
Po návratu do Děčína jsme vyraziliy do školy pochlubit se naším
výkonem a akorát jsme dorazily na posledních pár minut poslední
hodiny. Po skončení vyučování jsme se rozešly domů.
Kateřina Ryndová, VIII. B

Další neznámý žil v 16. a 17. století v Anglii .
Proslavil ho objev gravitace , ale vymyslel i
bionomickou větu , tečny ,derivace , rozklad
světla atd..
Objev gravitace je spojený s historkou o jablku .
Své objevy nikomu neukazoval, jenom svému
kamarádovi Isaacovi Barowovi.
Neznámý byl i v parlamentu, pracoval v
královské společnosti i v mincovně.

• Máme tu podzim - chladná rána,
vstávání do tmy, barevné listí, ale i
oblíbené období čajíčkářů  a
protože jsme ve Školním klubu
šetrní a kreativní, zpracujeme i to,
co ostatní považují za odpadky 

ČERNÁ HISTORKA O
ČERNÉM CHEVROLETU
•
•

•
•

•

Muž spatřil svůj černý chevrolet, vybuchl zlostí a uškrtil
řemeslníka.
…jeden z vás si teď přečte rozřešení, které nikomu
nevyzrazuje. Ostatní pak pokládají otázky zjišťovací
(odpověď ano/ne) a kdo první přijde na scénář vraždy,
vyhrál…
Tento muž dal svůj Chevrolet do lakovny a chtěl ho nalakovat
ohnivě rudou metalízou. Když se od lakýrníka dozvěděl velmi
vysokou cenu za tuto práci, zeptal se: „A co to udělat na
černo?“
Lakýrník prohlásil, že by to bylo asi o 35% levnější, a na tom
se shodli. Ovšem lakýrník mínil barvu a muž daňový podvod.

• Myslíš, že o sobě můžeš říct, že jsi abstinent?
Hmmm, v České republice se za abstinenta
považuje ten, kdo 7 let nepožil ani kapku
alkoholu, tak jak jsi na tom?  A ano, počítá se i
ochutnávka piva od taťky při nedělním obědě.
• Například ve Finsku je abstinent definován jako
ten, kdo nepožil žádný alkohol za posledních
dvanáct měsíců, naproti tomu v Austrálii jen
ten, kdo nikdy v životě alkohol nepožil.
• Vědci v roce 1995 testovali vliv drog na
pavoukovi – koukejte, jak to dopadlo (ta
nejpotrhanější pavučina je tvořena pod vlivem
kofeinu, který je nejen v kávě, ale třeba i
v CocaCole).
•

Do zahrady Hesperidek pro jablka

