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Úvodník
Milí čtenáři,
zapomeňte na chvíli na rozmary podzimního počasí a připravte se na pravidelnou nálož
všeho důležitého, co se událo ve spojitosti s naší oblíbenou školou. Pobavte se o přestávce nebo
si zpestřete jeden z výkladů, je to jen na vás. Držíte v ruce už druhé vydání školního časopisu
Příboj!
Nevíte, jak se připravovat na maturitu, jaké šaty vybrat na ples, kam jít na brigádu, do kina
či na koncert? S tím vám Příboj poradí. Nechte se inspirovat zajímavými studenty Přípotoční, s
jedním z nich vám přinášíme rozhovor. Honza Decker ze 4.A si vydělává na živobytí z pohodlí
domova. Podělil se s námi o zkušenosti s provozováním jeho vlastních webových stránek.
Také se vydáme probádat ještě nepoznané školní prostory. Jen pro vás se náš redaktor vrhl tam,
kam si troufají jen ti nejodvážnější a nejpovolanější – do školního bunkru. Čeká na vás řada
šokujících odhalení!
Jakub Hertl, 4.C

Mnoho povyku pro nic
Jak jste mohli zaregistrovat, v kinech
se objevil nový film s názvem Labyrint: Útěk,
v originále The Maze Runner.
Film byl natočen podle knižní
předlohy režisérem Wesem
Ballem a v hlavní roli se
objeví Dylen O´Brien, kterého
můžete znát ze seriálu Teen
Wolf. Dylen ztvárňuje
postavu Thomase, který je na
začátku filmu vyvezen
podzemním výtahem na
louku obklopenou vysokými
zdmi a který si nejprve nic ze
svého života nevybavuje, ani
své vlastní jméno. Hned po
příjezdu ho přivítá skupina
mladíků, které potkal stejný
osud. Za tři roky zde vytvořili
komunitu, ve které má každý
svoji funkci. Nejzajímavější
jsou tzv. běžci, kteří hledají
únikovou cestu za vysokými
zdmi, kde je neustále se
měnící bludiště.
Nejedná se o nic nového pod sluncem,
film je určen spíše náctiletému publiku a opět
se zde setkáváme s jedním vyvoleným,
hrdinou, který překonává rekordy, a i
z nedosažitelných a nemožných věcí se díky
němu stávají věci reálné a uskutečnitelné. I
když je film hlavně o přátelství a soudržnosti,
nechybí tu ani náznak romance, která by

mohla pokračovat v dalších dílech. Myslím, že
tvůrci filmu se tu snaží o vytvoření nové
filmové ságy jako Hunger Games. Ale to se jim
tedy vůbec nedaří. Je pravda,
že film umí v první půlce
dobře pracovat s diváckou
zvědavostí, ale čím víc se
příběh blíží ke konci, tím víc
se ztrácí napětí. Režisér se
snaží diváka udržet
napjatého až do konce, a tak
ho do děje uvádí jen
tajemnými větami, které
naznačují děj a hlavní pointu.
Ale moc mu to nevychází,
protože to spíše vypadá tak,
že děj v tomto filmu vůbec
neexistuje. I samotná pointa
je dost podivná a
nesrozumitelná. Buď se
jedná o špatnou filmovou
adaptaci, nebo o věrnou
adaptaci špatné knihy. A ani
rozkošný Dylen O´Brien to
nezachrání. Myslím, že se asi
pokračování nedočkáme. Film
bych označila jako podprůměrný a pokud tedy
nechcete zažít 114 minut nudy a vyhodit tak
130 korun, které byste mohli využít kreativněji
stejně jako svůj čas, rozhodně na tento film
nechoďte.
Sabina Karbusická, 4.C
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Tipy (nejen) pro maturanty
Každého na naší skvělé Přípo jednou
čeká maturita, a tak jsme se v naší redakci rozhodli
ulehčit maturantům práci v přípravě na povinnou
státní zkoušku z českého jazyka. Přinášíme vám
tři literární díla, které přečtete rychle, možná vás
budou i bavit a můžete si je přihlásit k maturitě.
Václav Havel – Audience
Největší výhodou této divadelní hry je její délka,
protože 17 stran přečtete raz dva a zároveň si
můžete odškrtnout divadelní hru z kánonu literatury.
Hra je i poměrně vtipná a zábavná, takže to
opravdu přežijete ve zdraví. Existuje i filmový
záznam divadelního představení. A jak víc vás
mohu na tuto divadelní hru nalákat? Co třeba tím,
že 4 z 5 loňských maturantů by vám tuto hru
doporučili?
George Orwell – 1984
Toto velmi nadčasové dílo (vydáno v roce 1949)
popisuje svět v roce 1984. Budoucnost viděl Orwell
velmi chmurně. V knížce se dozvíte, co je to „Big

Brother“ (protože to opravdu není jen reality show) i
„Strana“ a pochopíte, co znamená žánr
“antiutopie”. Věřte nebo ne, ale tuhle knížku bude
hltat opravdu každý! Kniha má i filmové zpracování,
ale doporučuji nejdříve přečíst knihu. Další
výhodou je, že kniha není šílená “bichle” jako třeba
Pán prstenů.
Karel Jaromír Erben – Kytice
S Kyticí se každý z nás setkal už na základní škole,
takže ji nemusím moc představovat. Tento soubor
12 básní by měl být pro každého hračka. Narozdíl
od prokletých básníků či Máchova Máje. Z poezie
je to rozhodně to nejlehčí, co si můžete vybrat.
Jestli i tak sázíte na filmové zpracování, tak trochu
riskujete, protože ve filmu najdete jenom polovinu
básní ze sbírky.
Tak tady to máte. Musíme si pomahát, a to
ve čtvrťáku platí dvojnásob. Divadelní hra, román a
básnická sbírka. Literální díla, která zvládne přečíst
každý!
Michaela Procházková, 4.C

Student a brigáda
Nalijme si čistého vína, v dnešní době je
všechno o penězích, což může být pro mnohé
studenty frustrující zpráva. Zvláště pro ty, co
pocházejí z méně majetnějších rodin, kde se musí
obracet v ruce každá koruna. Nedostatek peněz
však často pocítí i ti „šťastlivci“, kteří dostávají
měsíčně „pětikilo“. Jde to snadno. Když vezmete
v potaz například mezi studenty vzrůstajíci oblibu
nikotinu, která se šíří jako epidemie eboly, a do
toho započítáte aspoň dvakrát do měsíce relaxační
kúru s příchutí chmelu, tak se kapesné rychle
vypaří. Proto se studenti musejí naučit si ke
kapesnému taky něco přivydělat. Skloubit studium
a práci je ovšem dosti náročné, což vím z vlastní
zkušenosti. Rozhodla jsem se po škole zapátrat,
jak jsou na tom ostatní studenti se získáváním
kapitálu. Počet brigádníků mě docela překvapil.
Šest studentů z deseti si při škole nějak vydělává.

Pro inspiraci:
www.jobs.cz
www.fajn-brigady.cz
www.annonce.cz
www.prace.cz/brigady/

Asi nejčastěji zastoupeným případem
studentských brigád je (bůhví proč) práce v
pohostinství. Musíte mít ale štěstí na šéfa a hlavně
vy sami do toho musíte vložit trochu iniciativy.
Daleko lépe se brigáda shání plnoletým, mnohdy
ale člověk sežene dobré místo i bez toho, stačí jen
chtít a nenechat se odradit. Pokud byste rádi
pracovali za 120kč na hodinu v nějaké kavárně,
kde se nic moc neděje a kde dostanete zdarma
oříškové latté, kdykoli máte chuť, tak na to rovnou
zapomeňte. Spousta takovýchto lukrativních
příležitostí poptává spíše pracovníky na plný
úvazek, nicméně za zkoušku nic nedáte. Základem
je nenechat se odbýt a být na správném místě ve
správnou chvíli. Zkuste na místo, které jste si
vyhlédli, docházet pravidelně a ptát se. Pokud máte
nějaké zkušenosti s brigádničením již z dřívějška,
zakomponujte je do svého životopisu. To
nejdůležitější: naučte se mluvit, stydlínům štěstí
nepřeje.
Když už nějaké místo dostanete, zkuste ze
sebe vydávat jen to nejlepší, protože takových, jako
jste vy, obíhá denně s životopisem v ruce po Praze
spousta a zaměstnavatelé si mohou vybírat. A
netvařte se kysele, když jste nuceni začínat od
píky, pokud vytrváte a vaše výkony budou stát za
to, buďte si jistí, že si vás někdo jednou všimne.
Monika Roblová, 4.D
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Pan podnikatel
P

ostrach členů profesorského sboru. Povaleč se špatnými známkami. Rozvraceč hodin. Tyto
nálepky si vysloužil žák čtvrtého ročníku naší školy Jan Decker. Škola ovšem někdy není vše a svérázný, ale
nesporně velmi talentovaný Honza zatím dokonale využívá své zdravé drzosti a kreativity, které se na
školách zatím neučí, a úspěšně se protlouká životem i bez dokončeného středního vzdělání. Je samostatně
výdělečně činný. Jak to dokázal? Čtěte a dozvíte se.
Ahoj Honzo, můžeš čtenářům sdělit, čím přesně
si vyděláváš? A kolik to “hodí”?
Zdravím, podnikám v oblasti internetu a má práce
je můj koníček. Teď v poslední době jsem se pustil
do zakázkovýho prodeje. Tím myslím tvorbu
webových stránek a aplikací na zakázku. Dále
vlastním svůj projekt určený pro studenty –
Ucseonline.cz. K té druhé otázce... Úplně špatně
placený to není (smích)
Jak ses k tomu dostal?
Všechno to odstartovalo, když jsem založil s
Lukášem Hotovým (soused v lavici) první projekt
(ucseonline.cz), díky kterému jsem získal spousty
důležitých kontaktů a dostal jsem se k lidem, od
kterých jsem čerpal jejich zkušenosti a učil jsem se,
dá se říci, od nejlepších.
Jak tě takový projekt vlastně napadl?
Začátek byla fakt velká náhoda. Měl jsem psát test
a neměl jsem zápisky, tak jsem hledal na internetu
a všechno bylo hrozně složitý. Tak jsem založil
vlastní projekt, který obsahuje školní zápisky.
Mezi učiteli ale nejsi příliš oblíbený, je to tak?
Máš cejch desperáda, raubíře a recidivisty.
Je to dost možný (schoval prak za zády)... být
podnikatelem na střední je hrozně fajn, ale
studování je jiná věc. Můj čas je zaplněný prací,
kterou občas musím dělat i ve škole, a proto moje
příprava není úplně ideální. Samozřejmě maturita
se blíží, a tak se moje příprava bude muset zlepšit.
Na druhou stranu s ředitelem máš asi blízký
vztah... Teď narážím na odkaz na tvůj web na
školních webových stránkách.
(smích) Blízkým vztahem se to asi nazvat nedá.
Jen jsme se ho slušně zeptali a požádali ho o
umístění odkazu na školním webu.
Máš v plánu pokračovat po škole? Chceš se v
tomto oboru ještě zdokonalovat, myslím
například studiem vysoké školy...
Samozřejmě v tom pokračovat chci, baví mě to.
Zdokonalovat se v tomhle ve škole bohužel moc
nedá, protože školy jsou hrozně pozadu a trendy,
které se používají v praxi, do škol ještě
nedorazily… Takže své další studium zaměřím
jiným směrem.

Doslechl jsem se, že s kamarády vymýšlíte a
tvoříte i různé aplikace do smartphonů... Můžeš
být konkrétní? Může se k nim náš čtenář
dostat?
Tyto aplikace jsou tvořeny na zakázku a nechci zde
dělat reklamu.
A co holky? Letí na to? Většinou jsou IT hoši
dost nesmělí, ale ty myslím tenhle předsudek
vyvracíš. Máš přítelkyni?
Na to, co dělám, holky určitě neletěj (smích)… Jo,
jsem “pod pantoflem”, ale tyhle věci si radši
nechávám pro sebe.
Prodal bys svůj projekt, kdyby přišla "nabídka,
kterou nelze odmítnout"?
Úplně nevím, záleželo by na nabídce. Můj hlavní cíl
původně nebylo vydělávat peníze, ale usnadnit
život studentům. To, že se mi ozvala společnost
Google, jestli může na web umístit reklamy, je spíš
štěstí než záměr. (skromný úsměv inteligenta)
Díky za rozhovor
Tomáš Horáček, 4.A
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Swing it!
Po roce se opět do Prahy vrátila první
dáma electroswingu Alice Francis a její
doprovod v podobě producenta Goldielocks a
kapely. Organizátoři fanouškům poskytli kromě
hlavního koncertu také předskokany a
electroswingovou afterparty přímo v klubu,
takže si divák mohl užít několik hodin skvělé
hudby. Koncert proběhl v sympatickém
prostředí Lucerna Music Baru.
Okolo půl osmé večer se music bar
začal plnit diváky, jejichž oblečení věrohodně
připomínalo 20.léta minulého století. V sále
bylo cítit napětí a očekávání, zda vystoupení
bude stejně skvělé jako minulý rok. První na
řadě byl český eswingový Dj Mackie Massera,
který rozproudil krev každého posluchači.
Přesně v půl desáté se na podiu objevila
hvězda večera. Za tónů songu Gangsterlove
přišla na podium Alice se svým doprovodem.
V tu chvíli začala dvouhodinová nepřetržitá
euforie.
V provedení od Alice Francis Band
dostává electroswing pravou electro podobu.
Kapela nepoužívá sólové nástroje jako je třeba
saxofon a trubka. Kromě kláves, bubnů a basy

všechny tóny obstarává fešák DJ Goldielocks,
který díky přístrojům, vypadajícím jako konzole
ze Star Treku, dokáže vytvořit opravdu širokou
škálu zvuků. Druhým výrazným mužem
skupiny, a to nejen díky fraku a cylindru, je
Chulmi-Yoo, který obstarává druhotné zvuky
ze syntetizátorů. Celá sestava působí naprosto
sehraně a energicky.
Alice má obrovské nadání nejen na
zpěv a tanec, ale také na komunikaci
s publikem. Od první minuty se atmosféra
neustále stupňovala. Úsměv, který zpěvačku
neopustil po celou dobu vystupování, nakazil
naprosto všechny přítomné, kteří ač chtěli
nebo nechtěli, tančili s ní. Nešlo to jinak.
Nakonec, po bouřlivém potlesku, se
všichni ze skupiny opět vrátili na podium a jako
přídavek zahráli nejznámější píseň St. James
Ballrooom, při které si na své telefony točili
rozbouřené publikum. Jak sama zpěvačka
řekla, čeští fanoušci jsou nejenergičtější z celé
Evropy a skupina se sem bude ráda vracet.
Tak nezbývá než se těšit na další koncert plný
energie, dobré hudby a tance. Swing it!
Veronika Kasnerová, 4.D
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Pod školou
Prahou zní zvuky sirén, lidé panicky utíkají vyhledat úkryt, naši vojáci z 25.
protiletadlového raketového pluku urychleně obsazují své pozice. První exploze smrtonosných
raket a pum rozsévají zkázu. Nepřátelský nálet na hlavní město začíná...
Takto by s největší pravděpodobností
vypadal scénář toho, kdyby se naše země
ocitla ve válce. V dnešní nejisté době musíme
počítat i s touto možností. Dokázala by nám
naše škola poskytnout patřičnou ochranu? Ve
sklepení školy se nachází kryt z doby, kdy
připadal v úvahu i atomový útok. Ale jak
vlastně takový bunkr vypadá? Je funkční?
Hnán zvědavostí jsem se rozhodl toto místo
lépe prozkoumat. Bylo mi dovoleno ho v
doprovodu pana školníka navštívit.
12:00 - Můj průvodce doráží na sraz v
evidentně dobré náladě. Pod schody u šaten
odemyká mříž a sestupujeme dál po
schodech. Ocitáme se v místnosti s křeslem a
lampičkou, která vypadá jako relaxační
místnost určená k četbě poezie. Tak tohle je
ten slavný bunkr? Pociťuji zklamání, když v
tom můj průvodce odhrne závěs v koutě
pokoje. Za ním stojí dveře. Velké, ocelové,

mohutné… přesně takové jsem si
představoval. Než se dostaneme do
samotného bunkru, musíme projít třemi
dveřmi. První jsou nejpevnější. Za nimi je malý
vestibul s kohoutkem. Zde měli být lidé v
protiradiačních oblecích omyti od
radioaktivního „sajrajtu“. Ano, bunkr je
skutečně konstruován tak, aby odolal
atomovému výbuchu a jeho následným
dopadům. Jenom ve velkých vojenských
bednách byste už plynové masky hledali
marně, odvezla si je už dávno armáda.
Pan školník rozsvítí světla a my
můžeme spatřit vnitřek bunkru. Tvoří ho jedna
dlouhá chodba, po jejíž levé straně jsou vstupy
do místností. Každá pro jednu třídu. Celkem
pro 720 lidí, protože dříve navštěvovalo školu
mnohem více studentů. Nadbytečné místnosti
jsou nyní využity jako školní archiv nebo
skladiště. Takže místa pro nás studenty je tam
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tak akorát. Dále se v bunkru nachází dvě
místnosti s několika WC a dvě strojovny,
každá se strojem na filtraci vzduchu. Pan
školník znenadání stiskává tlačítko a stroj
naskočí. Hned a běží jako hodinky. Docela se
tomu divím. Později se mi dostalo ujištění, že
bunkr je od svého založení pravidelně
udržován v kondici a je připraven k
okamžitému použití! Tedy byl do roku 2013,
kdy úřad pro civilní obranu napsal vedení
školy, že na údržbu už nejsou peníze…

nicméně zvuk poslušně pracujících mašin mě
ubezpečil, že vše zatím šlape tak, jak má.
Bunkr má také pro sebe i speciální přívod
vody.
Na koncích chodby se nacházejí dva
únikové východy. Kdyby došlo ke zborcení
budovy, tak by se lidé nemuseli prohrabávat
skrz trosky. Východní únikový východ vyúsťuje
u Botiče, západní u Sportovní ulice. Žádný
luxus ale nečekejte - v případě použití se
budete muset plazit po čtyřech!
Exkurze s panem školníkem se chýlí ke
konci, opouštíme bunkr a ve mně zůstává plno
dojmů. Ve vojenských bunkrech jsem byl
několikrát. Například v pevnosti Dobrošov či
Hanička, ale tam to na mě působilo trochu
jinak. Tam jsem cítil spíše reálnou snahu bránit
se nepříteli, tady spíše atmosféru bezpečného
úkrytu. Doufám, že ho škola bude i nadále
udržovat v provozu. Člověk nikdy neví. Co
kdyby se jednou mohl hodit? Když ne jako
ochrana před nepřítelem, tak jako archiv nebo
skladiště… cenná lejstra totiž budou v
nejvyšším bezpečí.
Aleš Kotrbatý, 4.C
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Potravinoví inspektoři
Měsíc uplynul a je zde opět vaše
oblíbená rubrika, která hodnotí školní jídelnu.
Abychom zajistili co největší objektivitu, zeptali
jsme se přímo vás, našich čtenářů, na váš
názor.
Během měsíce října naši asistenti
náhodně rozdali mezi studenty dotazníky,
které obsahovaly čtyři otázky týkající se školní
jídelny. Z první vyplynulo, že ze 112
respondentů chodí do školní jídelny 87,5% a
zbylých 12,5% se stravuje buď doma, nebo si
nosí své vlastní jídlo. Ti, kteří do školní jídelny
chodí, pak odpovídali na další tři otázky, které
pomohly zhodnotit kvalitu jídel a prostředí.
Respondenti školní jídelnu hodnotili známkami
Voda

Ovoce a zelenina

Druhé jídlo

17 %
48 %
35 %

jako ve škole a v průměru byla školní jídelně
udělena známka 3. Dál jste nám pomohli s
novinkami, které byste uvítali ve školní jídelně.
48% respondentů odpovědělo, že by uvítalo
vedle barelu s čajem i barel s vodou, popř. s
jiným nápojem než čajem, dále 35%
respondentů by uvítalo více syrové zeleniny a
ovoce a 17% respondentů by chtělo druhé
jídlo, které by bylo vegetariánské a zároveň
zdraví prospěšné. Mezi vlastní nápady jste vy,
kteří jste odpověděli na náš dotazník, uvedli,
že byste rádi obohatili jídelníček o nové druhy
jídel. Dále také o větší porce masa a častější
nabídku zákusků. Úhrnem se dá říci, že i
navzdory možnostem pro zlepšení, jste se
školní jídelnou spokojeni.
Na konci našeho článku bychom chtěli
vyhlásit 3 nejoblíbenější jídla podle vás. Na
třetím místě se umístila hned tři jídla se
stejným počtem hlasů. Mezi tato jídla patří
špagety, buchtičky se šódo a svíčková omáčka
s knedlíkem. Na druhém místě se pak umístily
těstoviny a s největším počtem hlasů se na
prvním místě umístil smažený sýr.
Gratulujeme!
Jiří Czolko, Kateřina Paulíčková, 4.D

Šaty dělají člověka
Březen už se nemilosrdně blíží a
to pro naše studenty gymnázia znamená,
že je čas, aby se začali připravovat na
největší událost v roce - maturitní ples.
Pro chlapce je výběr jednoduchý.
Vezmou si sako, kalhoty, vyleští boty a jsou
připraveni. Pro dívky je to mnohem složitější.
Jaký zvolit účes, líčení, barvu a střih šatů.
To všechno musí každá dívka před
plesem řešit. Proto už je ten nejvyšší
čas začít hledat ty pravé šaty.
První problém, který je třeba
vyřešit, je to, zda si šaty pouze
vypůjčit či je rovnou koupit. Z mého
pohledu bych určitě doporučila šaty
si spíše vypůjčit. Na plese je na sobě
budete mít pouze pár hodin a vyjde vás
to mnohem levněji. Musíme totiž také počítat
s cenou, která často není malá. Určitě

nepodceňujte ani barvu šatů. Na ples
bych rozhodně nevolila bílou barvu.
Tyto šaty vypadají jako svatební a
budí u ostatních smíšené pocity. Na
ples bych proto zvolila výrazné barvy,
jako je červená a modrá.
Existuje velké množství
salonů, kde si můžete šaty koupit
nebo zapůjčit. Nejvíce mě ale
upoutal salon Šaty GO
Home, který se nachází
v Praze v Kobylisích.
Výběr je opravdu
obrovský. Lze navštívit i
jejich internetové stránky,
kde naleznete i ceny u
jednotlivých modelů, které se
pohybují od 1499 Kč. Šaty si tam už
teď za zálohu můžete na březen zarezervovat.
Anna Jiřičková, 4.C
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Tetování na Přípo
V dnešní době se stává z tetování téměř běžný estetický doplněk celkového vzhledu
člověka a tento trend samozřejmě dorazil i na Přípotoční. Vyrazili jsme do terénu a ulovili pro vás
ty nejzajímavější kousky, s jakými se na naší škole můžete setkat.
Představuji Vám opravdu originální
kousek. Student 3.B mi prozradil, že skrývá na
svém těle tetování. Jde o vytetované datum
narození jeho sestry. S tímto „výkresem“ se
pojí šťavnatá historka pro dychtivé čtenáře.
Za vlahé letní noci se Max sešel se
svými kamarády na pár pořádně hořkých
kousků v jedné poklidné hospůdce jménem
Roura. Nebylo tu poklidno na dlouho. Tuto noc
měla Maxova sestra narozeniny a tohoto
nadaného studenta nenapadl lepší dárek, než
si vytetovat její datum narození na pravou
půlku. Večer se pořádně rozjížděl a Max byl
připravený své pozadí zkrášlit. Jak jste si sami
mohli všimnout, tetovaní dopadlo za daných
okolností „perfektně“. Hlavní ale bylo, že
sestře se dárek velice líbil a Max si splnil sen
být potetovaný.
Další potetovaný žák je slečna ze 4.B.
Anetka je hrdou fanynkou fotbalového klubu
Sparta, což chtěla dát nějak najevo. Po
dlouhém přemýšlení, čím si zkrášlit tělo, přišla
na opravdu zajímavý nápad. Vymyslela si 3
květy zakomponované v okrasných liniích.
Barva květů, jak si mohli správní sparťané
všimnout, odpovídá barvám oficiální vlajky
Sparty. Aneta si s tímto návrhem zašla do
Hellu v Holešovicích, kde jí tetovaní udělali
podle jejích představ.
Mám tu pro vás dalšího vybraného
potetovaného adepta. Jedná se o studentku
Míšu ze 4.D. Po tetování toužila už od
šestnácti, ale rodiče jí ho dovolili až vloni. Nad
jeho výběrem strávila s kamarádkou dlouhou
dobu. Když ji výtvarně nadaná spolužačka
pomohla s typem písma, obrátila se na
známého tatéra. Tetování proběhlo bez
problémů, jen vpichy na lopatce bolely. Je
spokojená i s výběrem místa na zádech,
protože ho může kdykoliv skrýt. Otravné jsou
jenom časté dotazy, co vlastně latinský nápis
znamená. Takže pro všechny zvědavce:
„Nunquam solus incedere – Nikdy nejdeš sám“
Nikola Němcová, 4.D

9

FUNPAGE
Sudoku
Anglická křížovka

Across:
2 chlapec (3)
4 jméno (4)
5 fotografie (5)
6 manželka (4)
9 elegantní (7)
10 židle (5)
11 taška (3)

Down:
1 syn (3)
2 kniha (4)
3 návrhářka (8)
5 prosím (6)
7 ráno (7)
8 čaj (3)
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