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Proč byly pátky 

 volné? 
 1. května se každoročně slaví den práce. Letos to-

to datum připadá na pátek. Den práce se slaví již 

od konce 19. století. Tehdy se američtí dělníci po-

stavili za svá práva a po demonstracích je i získali. 

V dnešní době se tento svátek slaví téměř po ce-

lém světě. 

 8.května (letos také v pátek) se oslavuje ukončení 

největší hrůzy 20. století -  druhé světové války. 

Neměli bychom se pouze radovat, že nemusíme 

do školy, měli bychom vzpomenout na miliony lidí, 

kteří za války přišli o život. Tím mám na mysli so-

větskou rudou armádu, jež hrdinně osvobodila 

velkou část Evropy, americkou armádu, která zvítě-

zila v Pacifiku, ale i obyčejné občany, kteří se nebá-

li postavit se krutému nacistickému režimu.   

  



 

 

Kurz AJ s rodilými mluvčími  

 

 

Zajímavosti o  

spolužácích 

Martin Kašpar 

 Martin, žák 9.A, je nadprůměr-

ným žákem. Škola ho celkem 

baví, až na některé předměty. 

Svých nejlepších úspěchů však 

nedosahuje na půdě školy, ný-

brž ve sportu. Již ve svých čtr-

nácti letech nastupuje do teni-

sových zápasů proti dospělým 

soupeřům. Věnuje se však aktiv-

ně i florbalu a příležitostně fot-

balu. 

 V tomto čísle našeho časopisu 

jsme pro Vás připravili exkluziv-

ní rozhovor právě s Martinem. 



 

 

 

 

 

 

Rozhovor s  

Martinem 
Jak dlouho se věnuješ tenisu? 

 S tenisem jsem začal v šesti letech. Věnuji se mu 

 tedy již osmým rokem. 

Co jsou tvé nejoblíbenější předměty ve škole? 

 Matematika, tělocvik, chemie a fyzika. 

Co považuješ za svůj největší sportovní úspěch? 

 Celkové vítězství v Královéhradecké tenisové 

 krajské soutěži družstev. 

Kam se chystáš na střední školu? 

 V září nastoupím na Gymnázium F.M. Pelcla v 

 Rychnově nad Kněžnou.  

Jak na tebe působily přijímací zkoušky? 

 Zpočátku jsem byl skutečně ve stresu, přípravě 

 jsem věnoval spoustu času, ale v samotný den při

 -jímacího řízení jsem se uklidnil a zkoušky jsem 

 zvládl, i když úplně jednoduché nebyly. 

  

 



 

 

Čeho by si chtěl v budoucnosti dosáhnout? (ve spor-

tu i v životě) 

 Moc rád bych se jednou sportem živil, ale       

 spokojím se i s obyčejnou dobře placenou prací, 

 která mi zajistí spokojený život. 

Co si myslíš o sportovních schopnostech svých ka-

marádů? 

 Většina z mých nejlepších přátel se aktivně věnu

 je fotbalu a pravidelně nastupují k zápasům 

 krajské soutěže, tudíž jejich schopnosti hodno

 tím kladně. 

Dosáhl jsi nějakého úspěchu i v reprezentování naší 

školy? 

 Ano, ve florbalovém okresním kole jsme skončili 

 na 3.-4. místě a příležitostně se zapojím do   

 plavecké soutěže. 

Čemu se rád věnuješ mimo sport? 

 Rád hraji šachy, jezdím rekreačně na kole a      

 sleduji mnoho televizních pořadů. 

      Děkujeme za rozhovor! 

 

 podle Janiny Havlové 



 

 

 

 

 Dne 22.4. 2015 se šest našich spolužáku zúčastni-

lo krajského kola recitační soutěže v ruštině v 

Hradci Králové. 

 Nejlépe z nich dopadla Petra Karabáčková z 9.A, 

která obsadila skvělé 2. místo a 3.6. se zúčastní 

celostátního kola v Praze. 

   

  

Puškinův památník 



 

 

Vtipy   
 

 

 

Recept 



 

 

     Memoriál  

 

 Žáci 9. tříd  v úterý 12.5. navštívili 

 elektrárnu Dlouhé Stráně. Elektrárna 

 je zajímavá především tím, že se její 

 část  nachází v hoře. 

 

 

 

Dlouhé Stráně 


