Milí čtenáři,
minule jsme Vám představili nový školní časopis INFORMACE
S TUŽKOU V RUCE. Jednou za tři měsíce se Vám budeme snažit
připravovat nová čísla časopisu. Můžete si zde přečíst zajímavosti o
zvířatech nebo o vesmíru, najdete zde také typy na filmy a zajímavé
knížky a na mnoho dalších témat. Doufáme že se Vám bude druhé
číslo časopisu líbit.
Žáci tercie

Obsah
4…………………………………………….........Události z historie
5…………………………………………… …………..…..Zajímavosti
6-7…………………………………………….Studentský horoskop
8………………………..…………………..….…Informace o zvířeti
9……………………………………………………………………...Příběh
10-11……………………………………………………………….……DIY
12……………………………………………………………….…Recepty
13…………………………………………………………………...Cvičení
14-16……………………………………………………………...Komiks
17…………………………………………………….Pranostiky,citáty
18-19………………………………………………………………...Knihy
20………………………………………………………………………Filmy
21…………………………………………………..…..Křížovky, vtipy
22……………………………………………………Rozhovor s učiteli

3

UDÁLOSTI Z HISTORIE

BITVA U GAUGÁMEL(1. ŘÍJNA -331)
V této bitvě makedonský král Alexandr Veliký porazil perského krále Dareia III.

START RAKETOPLÁNU ATLANTIS (3. ŘÍJNA1985)
Z mysu Canaveral odstartoval v rámci mise STS-51-J raketoplán Atlantis.

PRVNÍ LETECKÝ SOUBOJ (5. ŘÍJNA 1914)
V tento den se uskutečnil první souboj letadel v historii lidstva.

BITVA U ARAUSIA (6. ŘÍJNA -105)
Germáni v této bitvě drtivě porazili římské legie.

PRVNÍ FOTOGRAFICKÉ SNÍMKY ODVRÁCENÉ STRANY MĚSÍCE
(7. ŘÍJNA 1959)
Sovětská sonda Luna 3 vyfotila první snímek odvrácené strany Měsíce.

OBJEVENÍ AMERIKY (12. ŘÍJNA 1492)
Kryštof Kolumbus přistál u bahamských břehů a tím objevil Ameriku.

PRVNÍ OBLÉHÁNÍ VÍDNĚ (14. ŘÍJNA 1529)
První turecké obléhání Vídně skončilo neúspěchem stejně jak to druhé.

START VESMÍRNÉ LODĚŠEN-ČOU 5 (15. ŘÍJNA 2003)
Čína do vesmíru vyslala svého prvního kosmonauta.

VSTUP FINSKA DO EU (16. ŘÍJNA 1994)
Finové rozhodli o vstupu své země do Evropské unie.

BITVA U ZAMY (19. ŘÍJNA 202)
Římané v téhle bitvě porazili Kartágince a tím skončila druhá punská válka.

NÁSTUP MARIE TEREZIE NA TRŮN (20. ŘÍJNA 1740)
Vlády v Habsburské monarchii se ujala historicky první žena Marie Terezie.

OTEVŘENÍ MOSTU HONGKONG-ČU-CHAJ-MACAO (23. ŘÍJNA 2018)
V Číně byl před dvěma lety otevřen most Hongkong-ču-chaj-macao, který měří na délku 55 km.
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VESMÍRNÉ ZAJÍMAVOSTI
IO
Io je jeden z měsíců obíhajících kolem Jupiteru. Měsíc byl pojmenován podle řecké
kněžky Io, která se stala milenkou boha Dia. Jedná se o 3. největší měsíc planety
Jupiter a o 4. největší měsíc ve sluneční soustavě. Je taky větší než trpasličí planeta
Pluto. V lednu roku 1610 byl měsíc objeven Galileo Galileem. Na povrchu se nachází
více než 400 aktivních sopek a to z Io činí geologicky nejaktivnější těleso v naší
sluneční soustavě. Povrch dále pokrývá více než sto hor vzniklých vyzdvižením části
povrchové kůry a z toho je jich několik vyšších než nejvyšší hora Země Mount Everest.

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
ČÍNSKÁ ATLANTIDA
Čínská Atlantida se nachází na dně jezera Qiandao. Ztracené starobylé město ShiCheng,
někdy přezdívané kvůli své poloze u Lví hory jako Lion City, je na dně jezera pohřbeno
pouhých 53 let, ale jeho vznik se datuje do roku 25 až 200 našeho letopočtu.
První podvodní průzkum města ShiCheng se uskutečnil v roce 2001, kdy byly objeveny trosky
asi 265 oblouků. Následně potápěči objevili město ShiCheng o velikosti cca 62 fotbalových
hřišť. Město se nachází v hloubce 26 až 40 metrů pod hladinou.
Město kdysi sloužilo jako politické a ekonomické centrum pro východní Čínu, ale poté, co
čínské orgány postavily kvůli vodní elektrárně v roce 1959 umělé jezero Qiandao, město už
nikdo vícekrát neviděl.
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STUDENTSKÝ HOROSKOP- PODZIM 2020
BERAN (ARIES) 21.3.- 20.4.
Milí Berani, čeká vás náročný měsíc, který však zvládnete levou zadní, pokud se ostatním
trochu přizpůsobíte. POZOR na úrazy a oslabené zdraví !

BÝK ( TAURUS) 21.4.- 21.5.
Milí Býci, v tomto měsíci budete ve svém živlu. Čeká vás doslova kouzelná událost. POZOR si
dávejte na své zdraví, můžete se rychle vyčerpat !

BLÍŽENCI ( GEMINI) 22.5.- 21.6.
Milíý Blíženci, tento měsíc vám přinese nával kreativity a odvahy. POZOR na impulzivní
jednání. Nezapomínejte na dostatečný spánek!

RAK ( CANCER) 22.6.- 22.7.
Milí Raci, čeká vás měsíc plný komunikace. Nebojte se toho, s každým dokážete vyjít. POZOR
na nedostatek vitamínů!

LEV (LEO) 23.7.- 22.8.
Milí Lvi, díky vlivu Merkuru bude výborná doba na sebevzdělávání. Tento měsíc vás čeká
spousta pozitivních událostí.

PANNA ( VIRGO) 23.8.- 22.9.
Milé Panny, pokuste se vyslechnout, co mají ostatní na srdci. Budou potřebovat vaši pomoc.
Svoji vnitřní rovnováhu získáte pobytem v přírodě.
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VÁHY ( LIBRA) 23.9.- 23.10.
Milé Váhy, čeká vás zkouška trpělivosti. POZOR na hádky a určité těžkosti, se kterými se
musíte vypořádat. Nezapomínejte relaxovat!

ŠTÍR ( SCORPIO) 24.10.- 22.11.
Milí Štíři, dokážete všechno, co se vám zamane. Máte spoustu síly překonat možné překážky.
POZOR si dávejte na větší vyčerpání.

STŘELEC ( SAGITTARIUS) 23.11.- 21.12.
Milí Střelci, v tomto měsíci budete naprosto klidní a vyrovnaní. Je nejlepší doba na změnu
vizáže. Nezapomínejte na pohyb, velmi vám prospěje.

KOZOROH ( CAPRICORN) 22.12. – 20.1.
Milí Kozorozi, tento měsíc je jako stvořený k přemýšlení o sobě. Nedůvěřujte každému, koho
potkáte! POZOR na oslabenou imunitu.

VODNÁŘ ( AQUARIUS) 21.1. – 20.2.
Milí Vodnáři, tento měsíc si dávejte POZOR na konflikty. Raději se věnujte svým zálibám.
Naslouchejte svému tělu, předejdete zdravotním problémům.

RYBY ( PISCES) 21.2. – 20.3.
Milé Ryby, tento měsíc vám prospěje učení a získávání nových informací. POZOR na vztek,
můžete ublížit druhým. Doporučujeme si raději zaběhat.
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Zvířata
Upír obecný
Řeč není o Drákulovi, ale o živočichovi,
který se živí výhradně krví teplokrevných
živočichů. Přes den zůstává schovaný
v jeskyních, dutinách stromů či
opuštěných budovách a v noci se vydává
hledat svou kořist. Téměř nikdy k ní
nepřiletí, většinou dojde po čtyřech.
Krevní cévy vyhledá podle vyzařovaného tepla a ostrými zoubky dokáže porušit i silnou
kůži dobytka, který se často stává jeho obětí. Zvíře se nemusí ani probudit, a i pokud ano,
upír se nedá jen tak snadno odehnat.
Jeho sliny obsahují látky, které zabraňují srážení krve. Průmyslově vyráběné deriváty se
testují jako lék, který je důležitý zejména při mrtvici či infarktu. Upír napadá lidi jen
vzácně, ale i takové případy se mohou vyskytnout. Například v letech 2007-2008 zemřelo
několik desítek lidí nikoliv na ztrátu krve, ale na vzteklinu, kterou upíři přenáší. S upírem
se můžete setkat v subtropických částech Střední a Jižní Ameriky.

Veverka obecná
V Česku se můžeme nejčastěji setkat s veverkou
s charakteristickou rezavou, ale i černou barvou. Jelikož
se veverky zbarvují podle prostředí, není v zahraničí
výjimkou ani šedá či čistě bílá forma. Až na období
rozmnožování se ostatním veverkám vyhýbají a 60-80%
dne tráví hledáním potravy. Tou jsou převážně semena
šišek, houby a různé plody, které zahrabávají pod zem či
schovávají do dutin stromů. To, že veverky zapomínají,
kam potravu schovaly, je jen mýtus. Ve skutečnosti si
jednoduše vytvoří větší zásoby, než dokáží zkonzumovat. Přesto chodí své zásoby
kontrolovat, popřípadě lépe skrýt. Veverky si vytváří hnízda se dvěma vstupními otvory
(často jich mají i několik). Obzvlášť v létě je hnízdo před
zraky ostatních dokonale skryto. Přestože jde o málo
dotčený druh, je ve většině států Evropy
chráněný.Veverky byly totiž loveny nejen pro
kožešinu, ale i pro maso
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Svědomí
Už to je několik dní od toho incidentu, a stále na to nemůžu přestat myslet.
Položil jsem skleničkou od whiskey na barový pult a houkl na barmana, aby
mi dolil, ale jeho výmluvný pohled mi naznačil, že dneska se už asi nenapiju.
Hodil jsem po něm těch pár šupů, které mi ještě zbyly, a chystal se na odchod.
Pomalu se zvedám ze židle, když vtom jsem ji uviděl. Seděla na barové židli a
vedle ní ten parchant a ruku měl přehozenou přes její ramena. Párkrát jsem
zamrkal, a když jsem se znovu podíval, tak už tam nebyli. Zaplašil jsem
nepříjemné vzpomínky, které se draly na povrch, a vykročil jsem ke dveřím.
Venku mě ovanul chladný večerní vzduch a já jsem je znovu spatřil. Stáli na
protějším chodníku a ten člověk měl krk zkroucen v nepřirozeném úhlu.
Naproti tomu Margarete vypadala normálně, až na rozsáhlé pohmožděniny
na krku. Rozbušilo se mi srdce, chtěl jsem ji sevřít v náručí a říct jí, jak moc mě
mrzí, co jsem uděla,l a že chci vše vrátit zpátky. Rozběhl jsem se k ní, ale místo
toho, aby se mé prsty dotkly její kůže, tak jí prošly a já tvrdě dopadl na zem.
Vyškrábal jsem se na nohy, a když jsem se otočil, už tam nebyl ani jeden
z nich. Roztřeseně jsem přešel ulici zpět ke svému autu. Otevřel jsem dveře a
nastartoval vůz. Ruce se mi stále ještě klepaly. Začaly se mi vracet vzpomínky
na ten osudný den. Tehdy jsem se vrátil z práce dřív. Vyrazili mě. Už když
jsem stál ve dveřích, tušil jsem, že je něco špatně. Z obýváku se ozývaly hlasy,
Margaretin hlas jsem poznal okamžitě, ale ten druhý… Vyběhl jsem po
schodech nahoru a rozrazil dveře do obýváku. Na gauči seděli dva lidé.
Margaret držela v ruce sklenici vína a smála se. Vedle ní seděl muž, který ji
jednou rukou objímal kolem pasu. Vztekem se mi zatmělo před očima.
Poslední, co si jasně pamatuji je Margaretin výkřik: ,,Jonasi !‘‘ Pak už mám
všechno v mlze. Vím jenom, že jsem vyrazil ode dveří a srazil toho muže
k zemi.
Pokračování příště ; )
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-Strašidelná lízátka
Na výrobu strašidelných lízátek budeme potřebovat: - kulatá lízátka
-

Varianta DUCH: papírové
kapesníky, stuha, černý fix
varianta DÝNĚ: oranžový
balónek (podlouhlý), stuha,
ozdobný drátek,
neobarevný papír, černý fix

Postup: DUCH: Lízátko zabalíme podle obrázku do kapesníku (doporučuji dát
dva kapesníky na sebe, aby neprosvítal výrazný obal lízátka) a poté duchovi
uvážeme z barevné stuhy mašličku kolem krku. Dále dokreslíme oči a originální
dáreček je hotový.
DÝNĚ: Přes lízátko natáhneme podle obrázku balónek, který ve spodní části
upevníme stuhou. Vrchní část ovážeme gumičkou nebo ozdobným drátkem.
Pokud nemáte ozdobný drátek, tak můžete zelenou ozdobu vytvořit
z barevného papíru. Nakonec jen dokreslíme černou fixou (nejlépe lihovou)
strašidelný obličej.

-Dýně plná sladkostí
Budeme potřebovat: - oranžový nafukovací balónek
-sladkosti
- zelený barevný papír/krepový papír a černý fix
Postup: Balónek nejprve naplníme sladkostmi a poté ho nafoukneme
(jednodušší to bude s pumpičkou). Otvor zavážeme a následně na něj vyrobíme
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zelenou ozdobu podle obrázku. Nakonec dokreslíme na balónek (nejlépe
lihovou fixou) obličej a Halloweenský balíček bude hotový.

Návod na dýni ze zátek
Budeme potřebovat: -25 zátek
-oranžovou temperu/akrylovou barvu
-zelený filc/tvrdý papír
-provázek
-tavnou pistoli
Postup: Vezmeme si 24 zátek a natřeme je oranžovou barvou,
zbylou jednu zátku rozpůlíme. Oranžově natřené zátky nalepíme
postupně na sebe a polovičku z té poslední zátky nalepíme na
vytvořenou dýni. Ze zeleného filcu nebo tvrdého papíru
vystřihneme list, který nalepíme na dýni. Kolem stopky zavážeme
provázkem mašličku. A máme hotovo.
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Podzimní dobroty

Mumie z listového těsta
Ingredience:
-

listové těsto
koktejlové párečky
plátkový sýr
černá sezamová semínka

Postup:
1. Těsto vyválíme na tloušťku asi 3-4 mm, délku asi 30 cm a nakrájíme na půlcentimetrové proužky.
2. Každý párek omotáme cikcak proužkem těsta.
3. Jednotlivé mumie poskládáme na plech s pečícím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě
(asi na 200°C) zhruba 10-15 minut.
4. Ze sýra vykrojíme malá kolečka a vytvoříme oči, na každé očko ještě položíme jedno černé
sezamové semínko.
5. Vložíme znovu na minutku do trouby a pak podáváme.

Brownies s malinami
Ingredience:
-

30 g hladké mouky, hrubá mouka na vysypání formy
120 g hořké čokolády, pecičky z bílé čokolády
60 g másla
2 vejce
170 g třtinového cukru
15 g kvalitního kakaa
150 g malin
špetka soli

Postup:
1. Ve vodní lázni si rozpustíme čokoládu s máslem a necháme vychladnout. Mezitím si v robotu
vyšleháme vejce s třtinovým cukrem a špetkou soli.
2. Když máme vejce s cukrem vyšlehaná do světlé pěny, šleháme na pomalý stupeň a pomalu
přiléváme čokoládu. Nakonec přidáme mouku a kakao.
3. Malý pekáček o velikosti cca 20×30 cm si důkladně vymažeme máslem a vysypeme trochou
hrubé mouky. Těsto vylijeme do pekáčku a poklademe malinami, které do těsta zlehka
zatlačíme. Pečeme na 180 stupňů 30–35 minut.
4. V misce si rozpustíme trochu hořké čokolády a pomocí špejle vytvoříme na pecičkách z bílé
čokolády tečky tak, aby nám vznikly oči.
5. Upečené brownies necháme vychladnout, nakrájíme je na obdélníky a zdobíme
čokoládovýma očima.
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Čím doplnit knihovnu
Meta- Pavel Bareš
V jiném světe by Lenka Křížová mohla být regulérní superhrdinkou. Jenže
v tom jejím nadšence ve spandexu a pláštěnkách nikdo nepotřebuje. Po
amatérských lovcích zločinců zkrátka není v jednadvacátém století
poptávka. Zato po showbyznysu a skandálech se lidi můžou utlouct. A tak co
svět kolem ní nadšeně hltá každou novou metasenzaci, Lenka si spokojeně
žije příběh vysokoškolačky, která má vlastní život na háku. Vyspává
kocovinu, prospává přednášky, nezvedá matce telefon a občas pomůže
kamarádce u zkoušky svými ,,superschopnostmi“. Nikdy zkrátka nestála o
slávu, pozornost kamer ani zástupy fanoušků. Ale přesto se zdá, že jednoho
má.
,,Kniha byla skvěle napsaná. Autor knihy dokázal perfektně vystihnout dnešní
svět s tím fiktivním. Bylo v ní spousty zajímavých myšlenek a témata, která se
v knihách často nezmiňují. Určitě stojí za přečtení.“

Má chudinka Jane- Cynthia Handová, Brodi Ashtonová, Jodi
Meadowsová
Možná si myslíte že, ten příběh znáte. Chudá sirota Jane Eyrová začíná
nový život jako vychovatelka v Thornfield Hall. Zde poznává zachmuřeného,
avšak okouzlujícího pana Rochestera- a vezme si ho. Nebo ne? V tomto
nebývalém dobrodružství je všechno jinak, než se zdá. Jistý gentleman
skrývá více než jednoho kostlivce ve skříni. Chudinka Jane vidí duchy a
Alexandr Blackwood zas disponuje nadpřirozenými schopnostmi. Je
alespoň začínající spisovatelka Charlotte Brontëová normální? Další skvělý
příběh od autorek bestselleru Má lady Jane plný zmatků, romantiky a
nadpřirozeného chaosu.
,, Za mě top strop kniha, byla tam romantická linka, skvělé prostředí a celý
příběh byl propletený tajemstvím a samozřejmě sem tam nechyběl ani
humor…“

Šest vran- Leigh Bardugo
Ketterdam- rušné přístavní město, kde se dá za peníze koupit naprosto
cokoliv. Nikdo to neví lépe než Kaz Brekker, fenomenální podvodník a
zloděj. Neštítí se žádné špinavé práce a dokáže vybruslit z každé situace.
Jednoho dne dostane nabídku, na kterou by kývl jen šílenec. Pohádková
odměna však několikanásobně převyšuje všechna nebezpečí, která za
sebevražedné zakázky plynou. Sám to ale nezvládne. Bude potřebovat
další pomocníky… Trestance prahnoucího po pomstě. Zázračného střelce
se slabostí pro hazardní hry. Černou ovci z prominentní rodiny na útěku
z domova. Špiónku pohybující se neslyšně jako stín. Dívku využívající svoji krásu
jako smrtící zbraň. Šest nebezpečných psanců se pokusí o nemožné- vloupat se
do Ledového paláce, nejstřeženější pevnosti světa. Kdo z nich přežije? Jaká
tajemství vyplavou na povrch? Odvrátí nebezpečí, které hrozí světu?
,,Kniha se může pyšnit nejen skvěle a do hloubky promyšlenými postavami,
ale také zajímavým prostředím a napínavým příběhem, který vás chytne a
nepustí až do samotného konce knihy.“
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Naslouchač- Petra Stehlíková
Velká válka rozdělila svět na dvě části, z nichž jedna je obyvatelná a
druhá zamořená jedovatými plyny. Obyvatelnou polovinu chrání štít,
který čerpá energii z nerostu zvaného sklenit. V blízkosti štítu žije
národ sklenářů, kteří jako jediní dokážou sklenit těžit. Platí však za
to vysokou daň. Energetické pole štítu odsuzuje sklenáře k životu ve
středověkých podmínkách, lidé z nížin je zotročili a těžba sklenitu
jim způsobuje nemoci a znetvoření. Třináctiletá Ilan se jako jedna
z mála narodila bez deformací, a navíc se vzácným darem dokáže
naslouchat sklenitu. Aby ji neodvedli od rodiny, od dětství se vydává
za chlapce v masce a hábitu, které musejí sklenaři nosit na znamení
podřízenosti. Díky svému daru by snad mohla mít o něco lepší život,
protože se může vyučit sklenářským brusičem. Jenže její schopnosti
jsou už teď tak výjimečné, že si ji vybere kapitán od pětadvacítky,
družiny, která chrání sklenářská města před nebezpečnými tvory
zrozenými z otráveného vzduchu za štítem. Ilan ví, že musí své
tajemství před pětadvaceti bojovníky uchránit. Jsou to přece
nepřátelé, které život sklenaře nezajímá. Nebo se mýlí?
,,Kniha nabízí temný, ale originální dystopický svět a nejednu situaci,
u které napětím nebudete ani dýchat, či chvíle, kdy se příběh odlehčí humorem.“

Alchymistova šifra- Kevin Sands
,,Nikomu neprozraď, co jsem ti dal." Dokud Christopher Rowe neobdržel
toto tajemné varování, učil se řešit složité šifry a hádanky, vyráběl
účinné léky, lektvary a zbraně a vůbec byl jako učedník u mistra
Benedikta Blackthorna celkem spokojený. Pak však začne londýnské
lékárníky pronásledovat záhadný kult. Umírají lidé a nebezpečí se
přibližuje k jejich obchodu. Christopher bude muset přijít celé věci na
kloub a řádění zla zastavit!
,,mě osobně se kniha velmi líbila a patří k mím nejoblíbenějším. Vám se
snad bude líbit taky.“

Podzim, na který nezapomenu- Robin Constantine
Wren a Grayson mají hodně společného: minulost, které se chtějí zbavit, a budoucnost,
pro kterou chtějí žít. Jak dopadne jejich osudové setkání?
Wren je úplně obyčejná hodná holka. Průměrně oblíbená, průměrně chytrá, vždycky
ochotná udělat to, co se od ní čeká. Jenže s nástupem na střední má už té své nijakosti
právě dost. Chtěla by být jiná, zajímavější. Jenže neví, jak na to. Grayson byl na střední
Wreniným opakem: hvězda lakrosového týmu, jeden z nejlepších ve třídě, zářnou
budoucnost měl jistou. Pak ho ale vyloučili ze školy za podvody při psaní esejí. Jeho
skvělý život se v tu ránu změnil a on dopadl na tvrdé dno. Ačkoliv to tak nevypadá, Wren
a Grayson mají hodně společného: minulost, které se chtějí zbavit, a budoucnost, pro
kterou chtějí žít. Jak dopadne jejich osudové setkání? Dokážou společně najít svá nová já,
nebo jim jejich nadšený, leč poněkud rozpačitý podzimní románek přinese jen další
starosti a trápení?,,Za mě ta pravá romantická a oddechová kniha pro lidi, kteří nejsou
zrovna velcí knihomolové.“
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Filmy
Shrek

Strážci galaxie

-Animovaný/rodinný film

-Akční film

-USA-2001

-USA, Velká Británie-2014

-87% se líbí

-82% se líbí

Počátek

Co žere Gilberta Grapea

-Akční film

-Drama

-USA, Velká Británie-2010

-USA-1993

-89% se líbí

-85% se líbí

Joker

Aladin

-Krimi film

-Animovaný/rodinný film

-USA, 2019

-USA-1992

-86% se líbí

-83% se líbí

Nedotknutelní

Cesta do fantasie

-Životopisný film

-Animovaný/fantasy film

-Francie, 2011

-Japonsko,2001

-91% se líbí

-87% se líbí
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Křížovky a vtipy

1. místo, kde je zakopáno mrtvé tělo
2. domácí mazlíček ježibaby
3. nádoba, ve které se vaří
4. zazděné strašidlo
5. nástroj na oběšení
6. značka wolframu
7. z mrtvých vstatý
8. děti v Americe říkají na Halloween pořekadlo trick or ….......
9. na Halloween vyřezávaná zelenina

Dnes je Halloween. Můžu vyrazit do ulic bez mejkapu.

Halloween? Ten já mám každé ráno před zrcadlem.

,,Tati, koupil bys mi žárovku?´´ prosí Filip.
,,A k čemu ji potřebuješ?´´
,,Paní učitelka říkala, že budeme dělat na Halloweena svítící dýni, tak aby svítila.´´
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Rozhovor s učiteli
Rozhovor s paní učitelkou Rolkovou
- Otázka: „Cítíte se v některých třídách jako v cirkuse? Pokud ano, jak
to zvládáte? Máte nějaké doporučení pro ostatní učitele?“
-Odpověď: „Ano. Zvládám to blbě.“ Citát: „Důležité je se z toho
neposrat“
-Otázka: „Plánujete nějaký zvířecí přírůstek do rodiny?“
-Odpověď: „Ano, pokud se počítá miminko.“
-Otázka: „Jaké jsou vaše oblíbené filmy? Doporučila byste nám
nějaké?“
-Odpověď: „Zfilmovaná Zeměplocha od TerryhoPratchetta. A jinak
mám ráda pohádky např. pohádka Na vlásku.“
- Otázka: „Co máte na podzimu nejradši?“
- Odpověď: „Barvy.“
- Otázka: „Co byste si vybrala spíše za zvíře - veverku nebo opičku?“
-Odpověď: „Opičku“
- Otázka: „Stalo se vám někdy, že si vaše kočka přivlastnila jednu
z vašich věcí? Pokud ano, co?
- Odpověď: „Ano. Přivlastnila si byt, oblečení a spoustu dalších věcí.“
- Otázka: „Věříte na štěstí?“
- Odpověď: „Věřím spíš na náhodu než na štěstí. Protože, náhoda Tě
dovede ke štěstí.“
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Na časopise se podíleli
Caulfield Isabella
Federselová Tereza
Gregorová Ester
Hakalová Rozálie
Hrčířová Alexandra
Jedlička Vojtěch
Jeřábek Robin
Kauerová Amanda
Kmetová Amálie
Kosíková Klára
Koudelová Anna
Krist Tomáš
Kristová Veronika
Kvarda Milan
Misařová Klára
Pálková Kateřina
Šedivá Ester
Švecová Nela
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