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Dovolte nám, abychom se tímto číslem rozloučili jak s uplynulým školním rokem, tak s našimi deváťáky.
Jako by to bylo včera, kdy jsme 1. září otevřeli po dvouměsíčních
prázdninách dveře školy a do šaten se vřítily stovky dětí plné energie
(která je teď na bodu mrazu).
Měsíc za měsícem plynul, bylo tady pololetí. Někteří spokojení, někteří
naštvaní. A teď, v červnu, se vám opět začínají vracet podobné pocity.
Nervozita, co budu mít na „vízo“, co na to řeknou „naši“.
První den možná bude těžší, ale až ráno 1. července vstanete v 11 hodin dopoledne do prosluněného dne na oběd, trable budou pryč.
Proto si prázdniny užijte, co to jen půjde, načerpejte novou energii,
protože my všichni to potřebujeme.
A vy, naši milí, velcí deváťáci, vykročte 1. září do své nové (střední)
školy tou pravou nohou. Nezapomeňte na „svoji“ Dlážku a na ní prožitých 9 let. Rádi vás kdykoliv uvidíme a úsměvem naladíme. :-)
Tým časopisu MATES

„O prázdninách jsou večery teplé, určitě je
hřeje pocit, že nemusíme jít do školy. „
3

Ondřej Lenoch, 8. A

Do 26. 5. se v Galerii Přerov odehrává Absolventská výstava

ZUŠ Bedřicha Kozáka.

Na hradě Helfštýn je do 27. 10. výstava kovaných plastik
s názvem Hefaistovy vavříny.

V muzeu Komenského je také do 27. 10. výstava pojednávající

o falšování potravin a jmenuje se Šejdíři a šizuňkové.

A v poslední řadě ORNIS pořádá výstavu Dravci, sokoli a sovy
do 31. 10. (podle mě je to nejvíce zajímavá výstava že všech).
Zdroje:
https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/akce-kalendar
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Úspěch ve výtvarné soutěži
Činí mi velkou radost podělit se s vámi o další z našich výtvarných úspěchů.
V rámci soutěže Namaluj přírodu, kterou každoročně vyhlašuje Středisko volného
času ATLAS a BIOS jsme se umístili hned na dvou příčkách. Tentokrát se soutěž
zabývala tématem „V korunách stromů a keřů“ (viz obrázek). V kategorii skupinových prací se na prvním místě umístila děvčata Anna Venclová a Martina Konečná
(7. B). Jednalo se o společnou práci kombinovanou technikou na formát A2. Dále
porota ocenila práci Emmy Bolerazké (8. A) třetím místem v kategorii 2. st. ZŠ.
Není se čemu divit, protože malovaný papoušek byl velmi zdařilý. Všem třem výherkyním patří velká gratulace.
K předání cen teprve dojde.
Už nyní víme, že vybraná dílka
vystaví Středisko ATLAS a BIOS
v prostorách kina Hvězda.

p. uč. VyV Zuzana Hostašová

Všechny soutěžní práce žáků 2. stupně
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Soutěž ve skoku vysokém „Svislá laťka“
Dne 23. 4. 2019 se konala soutěž ve skoku vysokém na ZŠ Svisle Přerov.
Zúčastnili se i žáci naší školy. Naši školu reprezentovalo 16 žáků. Nejlépe se umístili Stela Dočekalová a Matěj Mašláň, oba žáci obsadili první příčky. Dobře si také
vedli chlapci z osmých ročníků Josef Frydrýšek a Matyas Šišma.
Jitka Podivínská

Pohár rozhlasu
Dne 9. 5. 2019 se zúčastnilo atletické soutěže v Přerove 37 žáků naší školy. Soutěžilo se v běhu na 60m, štafetě 4x60m, hodu míčkem, skoku dalekém, skoku vysokém, vrhu koulí a vytrvalostním běhu 600m, 800, 1000m a 1500m.
Nejlépe se dařilo mladším žákyním umístily se na 2.místě. Starší žákyně obsadily
krásnou 3. příčku. Mladší žáci obsadily neoblíbené 4. místo.
Jitka Podivínská
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První fotografie černé díry

Lukáš Létal (9.B)

Dne 10. dubna svět spatřil historicky první snímek černé
díry, jednalo se o supermasivní černou díru ve středu galaxie M87. Její fotografii pořídila skupina osmi radioteleskopů EHT, to zaznamenal prostřednictvím medií snad každý,
jenže samotná fotografie nebyla tak přelomová , jak bylo
prezentováno. Před tím, než se začnu věnovat samotnému
významu objevu, rád bych hovořil o tom, co to vlastně
černá díra je. Černá díra je nepředstavitelně hmotné těle-

Vlevo na obrázku je numerická simulace, a nalevo se nachází
fotografie černé díry.

so, které zásadním způsobem ovlivňuje své okolí ohýbáním časoprostoru, a to dokonce tak, že za určitým bodem, se ze sil gravitace nevymaní ani světlo, a když se odněkud nedostane světlo, tak nic. Tomuto bodu se
říká Schwarzschildův poloměr nebo také horizont událostí. Právě horizont událostí bylo to, co EHT zachytil.
Obrázek se ovšem téměř neodlišuje od numerické simulace, což je právě ten úspěch, ne ta fotografie, ale fakt,
že dokážeme pomocí současných technologií zobrazit něco, co ani nevidíme, a hlavně správně.
Master Classes

Master Classes je mezinárodní akce, zabývající se částicovou
fyzikou, pořádaná ve spolupráci s výzkumným střediskem
CERN, určená primárně pro středoškoláky. Česká republika
se do programu zapojuje také, a to na ČVUT v Praze a Slezské univerzitě v Opavě. Sám se se účastnil akce na Slezské
univerzitě a musím přiznat, že se jednalo o zajímavou zkušenost. Sice ještě navštěvuji základní školu, ale nebyl problém se domluvit s pořadateli. Akce se skládá ze dvou
částí. Dopolední, věnující se hlavně teoretické části, kdy vás přednášející seznamuje s postupy užívanými
v CERNu, tak základními informacemi o částicové fyzice. Druhá část je odpolední a zpracovávají se v ní data
nasbíraná při různých srážkách experimentech. Samotným vrcholem akce je pak videokonference
s pracovníky výzkumného ústavu v Ženevě a jinými studenty, jež mají ve stejný den Master Classes. Na zá-

věr bych jen podotkl, že přednášku bych doporučil všem zajímajícím se o fyziku, náročnost akce byla relativně
malá a celkově dobře pojatá.
Zdroje:
Obrázky: alma-telescope.jp Taking first picture of a Black Hole Challenges obtaining an image of a SMBH
8.7.2017
Alma-telescope.jp Astronomes capture first image of black hole 4.10.2019
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Росси́ йская Федера́ ция

Jiří Vyhlídal, 9.B

существует с 25 декабря 1991 года и по сей день.
столица: Москва
Территория России: 17 125 191 км²
население: 146 миллионов человек
(из них 36 миллионов проживает в Сибири).
В России насчитывается 862 города.
Президент: Влади́ мир Влади́ мирович Пу́тин
(второй и четвёртый президент России).
Валюта: Русский рубль
Язык: Русский
религия: ортодоксальная

Герб:
Россия сотрудничает с международными организациями: ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ЕАЭС, ОЧЭС, ГКМЧП и мн.др.
- Россия является самодостаточным государством.
- Это одна из величайших держав мира.
- В 2014 году Россия была исключена из числа наиболее экономически развитых стран G8 в ответ на аннексию Крыма.
- В России 60% верующих, несмотря на атеистические взгляды большинства граждан бывшего Советского Союза
-Финансовый кризис с середины 2008-го года по 2009 год.
-С конца 2014 года в российской экономике наблюдается спад.
- Россия заняла второе место по продажам оружия.
- Наибольшим меньшинством являются татары.
- В XIX и XX вв. русские художники внесли огромный вклад в мировую культуру

Сою́з Сове́тских Социалисти́ ческих Респу́ блик
Существовал с 30 декабря 1922 по 26 декабря 1991 гг.

Герб:
Население: 293 миллиона человек
Площадь: 22 402 200 км²
- Самое большое государство, которое когда-либо существовало.
- Состояло из 16 государств, но позже 15, потому что Карелия исчезла под властью России.
-Основатель СССР - Владимир Ильич Ленин, начавший большевистскую революцию в Санкт-Петербурге. Он верил в равенство
людей.
- Самым длинным периодом считается время правления Иосифа Сталина. Во время его правления погибли многие невинные люди,
в том числе политики, солдаты, мирные жители и т.д. У него был свой гимн и тайная полиция НКВД.
-Советский Союз вместе со странами Восточного блока участвовал в холодной войне и политических конфликтах с США.
-Единственная необязательная и разрешенная коммунистическая партия

Zdroje:

-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Rozhovor s paní učitelkou Eliškou Sahajovou
*Jak si představujete vaše prázdniny?
- Hlavně, aby bylo sluníčko a teplo, víc ke štěstí nepotřebuji.

*Těšíte se na zasloužené volno?
- Ano těším, ale poslední dobou mám pocit, že se asi nedočkám :)
Už odpočítávám každý den.
*Plánujete cestu k moři nebo zůstanete v ČR?
- Zatím konkretní plány nemáme, ale zřejmě letos k moři nepojedeme.
Chorvatsko nechceme a létat se bojím, takže mě budete moct najít někde v ČR
na kolech nebo aquaparcích v Maďarsku.

Tomáš Něměček (8.A)
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Kam pojedete na výlet? A kdy?
Zeptali jsme se všech paní učitelek z 2. stupně kam pojedou a tohle je jejich odpověď:
Šlechtová z 9.A: Pojedeme na výlet do Prahy, 21. kvě tna.
Šindlerová z 9.B: Do Prahy do Divadla, 16. kvě tna
Podivinská z 8.A: Žáci chtě li jet na Laser Game a na Jumppark do Ostravy, 13.
května.
Sahajová z 8.B: My pojedeme do Ostravy na Laser Game, také na únikovou hru.
Dokoupilová ze 7.A: 4. června do Prahy do Jumpparku a pak na památky.
Vrubelová ze 7.B: Ně kdy v červnu pojedeme do Brna do Špilberku.
Škvárová z 6.A: 12.června pojedeme do Olomouce na lanové centrum.
Hladíková z 6.B: 16. kvě tna pojedeme také do Olomouce na bowling a na pevnost
poznání.

Karel Pikna, David Nguyen (8.A)
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Theodor Kuba, 9. B

STELLARIS
Strategie, vesmír, budoucnost. Přesně tato 3
slova spojuje jedna věc, a to je Stellaris. A
sám za sebe musím uznat, že velmi dobře.
Hra je propracovaná skoro ve všech směrech. Celý systém hry je skvěle
udělaný, dá se říct, že všechno závisí na všem, a vy budete ten, kdo rozhodne, co se bude dít. Například se můžete rozhodnout, jestli se vydáte
demokratickým směrem nebo budete chtít zavést diktaturu. Graficky se
hra také nemá za co stydět, planety, vesmírné lodě a vlastně všechno vypadá reálně. A poslední, a pro mě jedna z nejdůležitějších věcí, hudba
dodává hře skvělou atmosféru. Samozřejmě že Stellaris není perfektní, také má své chyby, ale ty
se dají lehce přehlédnout
díky tomu, že se vlastně
pořád něco děje. Sám za
sebe bych nečekal, že by
mě někdy strategická hra
až takhle bavila, a proto
vám ji určitě doporučuji vyzkoušet.

Zdroj: Steam (2019)
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Arnošt Lenoch, 9. B

HELLBOY (2019)
Ze začátku, musím přiznat, že jsem od tohoto filmu díky trailerům moc nečekal. Nakonec se
ukázalo, jak skvělý krok je nedělat si přílišné iluze o tom, jak to bude skvělé a všichni budou šťastní
z toho, jak je tento film dobrý. Ne.
Film absolutně svým dějem popřel dějství původních dvou dílů a snažil se to vyrovnat vtipy, kte-

rým se zasměje jen člověk se smyslem pro humor asi jako opice (ale byly tam i výjimky).
Ale když tohle všechno přehlédneme a zamyslíme se nad samotným dějem, tak to taky není
žádná sláva. Hlavní hrdina se teleportuje z místa na místo, potkává obrovské kvantum postav, které
jsou pro děj absolutně zbytečné a některé až bytostně absurdní či nehorázně otravné. Ve zkratce, je
tam člověk, co se mění na nějakou kočkovitou šelmu, jakási ženština, která má mít jasnovidné
schopnosti a dokáže skrz červa, který jí vylezl z úst promlouvat s mrtvými (ano, to tam opravdu je,
nedělám si z vás srandu). Potom se ve filmu vyskytne cosi jako vědma, která hned zemře, skupina
lovců obrů, která hned zemře, čaroděj MERLIN, který taky hned zemře, baba yaga, která má absolutně nechutnou scénu, při které jsem měl chuť osprchnout přede mnou sedící lidi popkornem, který
jsem právě snědl, a dokonce je na začátku filmu král Artuš, který způsobil, že jsem od druhé minuty
filmu jen zadržoval slzy nebo vzpomínal, jak byly původní dva díly skvělé. Ale jak už jsem říkal, tušil
jsem, že film bude špatný, a tak mu nedám zas až tak špatné hodnocení. Nutno ještě podotknout, že
jedna postava celý film držela nad vodou, až do té doby dokud na konci nezemřela. Bylo to cosi mezi
člověkem, prasetem a medvědem, prostě pračlověd. No a tento pračlověd dokázal vychrlit moře nadávek za půl minutovou scénu, při které jsem se nemohl udržet smíchy. Konkrétně každá jeho scéna
pozvedla film po komické stránce. A díky pračlovědovi a díky tomu, že jsem moc neočekával, jsem
dal filmu hodnocení, jaké vidíte níže.

Hodnocení: 5/10

Zdroj: google.cz
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Vojtěch Orság, 6.B
Zdravím vás, vítám vás u tohoto posledního vydání časopisu Mates v tomto roce. Tak nic, můžeme
jít na to! Dnes si povíme něco o pevných discích. To je ta věc, kde máte uložený operační systém,
hry, soubory, aplikace, a kdo ví co ještě. Tyhle disky dělíme na 2 typy = Ty rychlejší, to jsou SSD
disky, a ty pomalejší plotnové = HDD. Je tady opravdu moc rozhraní a konektorů, ale o tom poz-

ději. Tak začneme třeba tím, že SSD disky si dělíme na dva typy: M.2. a SATA. M.2. se zapojuje
rovnou do desky. Pozor, ne všechny desky toto rozhraní podporují. Skoro veškeré nové desky se
slušným vybavením toto rozhraní podporují. Pokud máte starší desku, mohl by zde nastat problém.
Pro vás, co máte starší desky, je zde řešení v podobě 2,5 SSD palcového disku co se zapojuje do
rozhraní SATA, ostatně jako HDD disky. SSD disky mají menší životnost než HDD disky a jsou
dražší. Takže kdybychom měli porovnat cena/kapacita HDD vs. SSD, vyhraje HDD, ale kdyby byla
rychlost/cena, vyhraje SSD. Ideální kombinace je HDD i SSD, s tím, že na SSD bude uložený systém
a základní programy a na HDD budou uložené soubory, fotky, hry a vše ostatní. SSD doporučuji
min. 240GB a více a HDD 2TB a více z osobní zkušenosti. Tím se dostáváme k HDD diskům, ty jsou

mechanické, takže kdybychom rozebrali HDD, uvnitř jsou vlastně taková ¨CDčka¨ která se otáčí a
čtou data na nich uložena. HDD disky jsou zapojeny do rozhraní SATA a nejnovější mají rychlost
SATA 3, takže 6Gb/s, ale dost možná se setkáte i dnes se SATA 2, která má rychlost 3Gb/s. Pokud
zapojíte SATA 2 disk, nic se nestane, jen bude pomalejší. Pokud zapojíte SATA 3 disk do SATA 2,
nevyužijete plnou rychlost disku, ale jen polovinu. Může to znít tragicky, ale není. Poté disky dělíme
na rychlost pomocí rychlosti otáček za minutu (RPM). Dnes se většinou setkáme s disky s rychlostí
7200RPM, ale výjimečně se můžeme setkat i
s rychlostí 5400RPM, což je celkem dost pomalejší.
Oba tyto disky zapojíte jak do SATA 3,2 i 1. O SA-

TA 1 se ani nebavím, rychlost je tragická.

Zdroj obrázku: https://iczc.cz/biru33mgooh4j9pgbfdsuv3et3-5_7/obrazek
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Kristýna Čechová, 6.B
VINCENT VAN GOGH
Dnes se podíváme na malíře jménem Vincent van Gogh.

Vincent Willem van Gogh se narodil 30. března 1853. Byl
to jeden z nejslavnějších výtvarníku historie. Ovšem během

svého života se nedočkal slávy, prodala se jen jedna malba
necelý rok před jeho sebevraždou. Po jeho smrti začala jeho
sláva stoupat. Několik jeho děl bylo vystaveno v Paříži roku
1901, a díky tomu se spousta lidí o něm dozvěděla.
Van Gogh trpěl psychickou poruchou, roku 1888 si uřízl
lalůček levého ucha, který následně umyl a zabalený donesl
osmnáctileté uklízečce v nevěstinci.
Za svůj život namaloval a nakreslil mnoho obrazů, mezi
známé patří třeba Kosatce nebo Slunečnice.
27. července 1890 ve věku 37 let se postřelil do břicha a

dva dny na to zemřel.

K-POP A BTS, PROTOŽE PROČ NE?

Emma Bolerazká, 8.A
Pro většinu z vás je K-pop úplně neznámý pojem nebo známý,
ovšem rádi jej nemáte. Tak abych vás uvedla do obrazu.
Takzvaný k-pop je hudební styl založený v Koreji. Název je složen
ze dvou slov a to z K jako KOREAN a POP, což značí obyčejnou populární hudbu. Má
v sobě zakomponovanou taneční hudbu a dost často i samotný tanec. Je to většinou elektropop, hip hop, R&B a synthpop. Doplňuje se rapem
K-pop je velice chytlavá hudba a většinou, jak ji začnete poslouchat, tak se vás chytne a
už nepustí.
Jak jste už zjistili, tak zde budu rozebírat i skupinu BTS. Jelikož je to můj jediný článek
za tento rok, tak doufám, že i když bude dlouhý tak ho sem dají a nezkrátí.
14

Tak se do toho jdeme pustit.
Bangtan Sonyeondan, znamí jako beyond the scene, bulletproof Boys Scouts, Burn The Stage a nakonec jako BTS jsou sedmičlenná chlapecká
skupina z Koreje působící na scéně již od roku 2013. Debutová píseň byla „ NO MORE DREAM“ z alba 2 Cool 4 Skool. Patří společnosti
BigHit. Vyhráli Top Social Artist za rok 2018.
Členové jsou: RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V a Jungkook.
O členech:
RM:
Vlastním jménem Kim NamJoon. Narozen 12. 9. 1994. Je leader skupiny, skladatel a hlavní raper. Díky jemu, vznikli BTS. Mluví plynně
anglicky díky seriálu přátelé. Má svá vlastní alba. Jeho dobrá kamarádka je zpěvačka Halsey.
Jin:
Vlastním jménem Kim SeokJin. Narozen 4. 12 1992. Je nejstarší člen skupiny, ale za to nejvíce urážený a zesměšňovaný nejmladším členem,
golden maknaem JungKookem. Do společnosti BigHit entertaiment přišel aby se stal hercem, ale nakonec se stal idolem Asie. Podle statistik

má jeden z nejkrásnějších obličejů na světě a kvůli tomu se nazývá „ Worldwide Handsome“. Je tváří skupiny. (Doporučuji si každého vygooglit na Google obrázcích. Stojí to za to.)
Suga:
Vlastním jménem Min YoonGi. Narozen 9. 3. 1993. Do společnopsti přišel, aby se stal producentem, raperem a textařem, ale nakonec ho
přidali do BTS. Má solové album, se svým vlastní pseudonymem Agust D jako název. V druhém životě chce být kámen.
J-Hope:
Vlastním jménem Jung HoSeok. Narozen 18. 2. 1994. Je textařem, hlavním tanečníkem, vedlejším vokálem a producentem. Ve skupině měl
být hlavní vocalista, ale vyměnil si pozice s Taehyungem. Má solové album s názvem „Hope World“. Objevim se na konci videoklipu od Drakea
„ In My Feelings.“ V dormu je taková máma pro všechny.
Jimin:

Vlastním jménem Park JiMin. Narozen 13. 10. 1995. Je hlavním tanečníkem a vokálem. Málem ho 8x vyhodili ze skupiny za nevhodné chování. Byl nejlepší tanečník na škole a tak mu jeho učitel zaplatil stipendium na univerzitě. Jeho nejlepší nejoblíbenější člen je J-hope. Snaží se
být jako on ve všem dobrý.
V:
Vlastním jménem Kim TaeHyung. Narozen 30. 12. 1995. Hlavní vokálista a herec. Do společnosti se dostal náhodou. Byl tam totiž ze svým
kamarádem, ale oni vzali jeho, poté co se ho na konkurzu zeptali aby zazpíval a on tak udělal. Je z chudé rodiny. Hrál v historickém seriálu
Hwarang. Jeho nejoblíbenější člen je také J-Hope a má ho opravdu hodně rád.
Jungkook:
Vlastním jménem Jeon JungKook. Narozen 1. 9. 1997. Hlavní tanečník a
hlavní vokálista. Zadebutoval v patnácti letech. Je nejmladší a tudíž maknae
skupiny. Říká se mu lidská navigace, protože má dobrou orientaci. Je fanoušek Marvelovek a hlavně Iron-man filmů. Učí se anglicky a zná text od každé
písničky, co se líbí Namjoonovi. Nemá rád oslovení oppa.

Vysvětlivky:
Dorm- dům ve kterém bydlí členi skupiny
Oppa- takhle nazývá dívka staršího chlapce
Doporučuji poslechnou: bts- MIC DROP
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Velikonoce

Anna Shaw, 6.B

Tahle krátká básnička,
je pro milého králíčka.
To máš místo vajíček

a košíčku z pentliček.

Tak zajíček utíkal,
za báseň by život dal.
Zajíček byl malinký,
roztomilý a hezoulinký.
Příroda
Obejmula slepička králíčka,

Příroda se probouzí

řekla:“Ale nemám vajíčka.“

a příroda vstává.

Ty máš moje kraslice,

Sluníčko vstává za mraky,

hurá VELIKONOCE!

a paprsky na nás mává.

Děkujeme za přírodu,
děkujeme mnohokrát.
Budem na ní dávat pozor,
Vždyť ji máme každý rád.
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ANGLICKÁ KŘÍŽOVKA

Pavla Prečanová, 9.B

KŘÍŽOVKA RJ
Elizabeth Kelnarová 9.A
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Jakub Sochor 8.A. Andrej C. Samuels 8.A.

Vodní nádrž Orlík
Vodní nádrž Orlík je součástí Vltavské kaskády ve středních a jižních Čechách. Byla
vybudována v letech 1954-1961. Toto jméno získala vodní nádrž po zámku Orlík,
který se nachází přímo vedle nádrže. Má rozlohu přes 2500 ha, jeho délka je 68

km a max. hloubka je 74 metrů. Po březích Orlíku se nachází hotely, ubytovny, restaurace, půjčovny lodí a samozřejmě i malé přístavy, velmi malé. Dokonce si můžete zapůjčit loď a strávit v ní noc nebo dvě. Bohužel musíte přespávat na pobřeží
nebo v přístavu. Sice to zde vypadá úplně růžově, ale v 90. letech zde bylo pět sériových vrahů, drancovali vypůjčené lodě a těla obětí ukrývali do sudu, do kterého
nalévali louh a shazovali tyto sudy do Orlické přehrady. Celkem obětí bylo 12. O této události byl utvořen kriminální film v roce 2005 režisérem Jiřím Svobodou. Velmi moc vám to zde doporučujeme….
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Báchorka o fazoli
Johann Wilhelm Wolf
ohoutku milý, kokrhej! Pohádko kouzelná, začínej!

enkrát jsem se vydal na jednu vysokánskou horu a na té vám rostly tři pyšné duby. Ten první neměl vrcholek, na tom druhém nerostly žádné větve a ten třetí neměl kořeny. To jsem věru nevěděl, na který bych měl
vylézt. Tak jsem nakonec vylezl na ten, co neměl větve.

dyž jsem se ocitl nahoře, co vám tam nevidím! V kmeni dubu byla klíčová dírka, kterou jsem se protáhl

dovnitř. Našel jsem tam obrovský krajáč kyselého mléka, do kterého nadrobili slámu a otruby. Rozhlížel jsem se,
čím bych se to toho pustil, a co nevidím? Popadl jsem vidle a pustil se do jídla. Inu, najedl jsem se dosyta, ale
když jsem chtěl vylézt ven, tu vidím, že mi narostlo pěkné břicho a nemohu ven.

ak jsem nechal vzkázat domů, aby mi přinesli sekeru, a když byla tu, pěkně jsem si vysekal větší díru. Jak
jsem tak lezl ven, vypadla mi sekera z ruky, a když jsem slezl dolů, viděl jsem, že násada je pryč. Co jsem si počal? Inu, topůrko jsem prodal a koupil si za to fazoli.

azoli jsem zasadil a lehl si k ní. Když jsem se probudil, byl fazolový stonek tak vysoký, že jsem neviděl jeho
konec. Poslal jsem si domů, aby mi přinesli žebřík, a vydal jsem se nahoru.

a vrcholku stál kostel z papíru. Vešel jsem dovnitř a našel tam dřevěného faráře a papundeklového kostelníčka. Farář zvolal: „Dnes máme ale svátek!“ Kostelník se na mne vrhnul a jásal: „Chytím ho za kabátek!“ Tak
jsem skočil ke dveřím, ale narazil jsem si při tom palec na noze, až mi začal krvácet.

ak jsem upaloval dolů, vletěl jsem mezi žebráky, kteří se mlátili mošnami. Dali se i do mě a já nevěděl, čím
bych měl kolem sebe mlátit, a tak jsem si sundal botu a punčochu a tím jsem je pořádal. Ale z toho pro mne
povstala jen škoda, protože jsem botu i punčochu zcela rozmlátil a nevěděl jsem, co si počít.

hlédnu se k papírovému kostelíku a co nevidím? Na střeše seděl ptáček jarabáček, a tak jsem po něm hodil
kámen a buch! Dolů padl centnýř peří a libra masa. To peří i maso jsem prodal a za utržené krejcary jsem si
koupil novou botu i punčochu.

co bylo pak? Inu, pak přiběhla kočka s myší a víc už nikdo neuslyší.
Zdroj: https://www.pohadky.org/index.php?co=pohadka&pohadka=728

Mgr. Lucie Dohnalíková, Mgr. Barbora Nebojsová
Bolerazká Emma 8. A
Sochor Jakub 8. A
Kuba Theodor 9. B
Vyhlídal Jiří 9. B
Čechová Kristýna 6. B
Kelnarová Elizabeth 9. A
Křístková Michaela 8. A
Lenoch Arnošt 9. B
Prečanová Pavla 9. B
Lenoch Ondřej 8. A
Němeček Tomáš 8. A
Pikna Karel 8. A
Shaw Anna Mae 6. B
Orság Vojtěch 6. B
Létal Lukáš 9. B
Nguyen David 8. A
Samuels Andrej 8. A

