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Naštěstí jsme měli doma další dvě kobylky, Nelu a Ditu. Do dneška si 

pamatuji, když jsem na Ditě seděla poprvé. Krásná rezatá kobyla s grošema 

a já mohla sedět na jejím mohutném hřbetě. Ten den nezapomenu. 

Zúčastnila jsem se s ní hobby parkurů a o prázdninách si chci splnit svůj 

sen. Pořídit si vlastního koně.  

    

 

 

Vypracovala: Markéta Suchánková 

  

To jsme my… 

Určitě nás všichni znáte, teda alespoň podle vidění. My jsme si ale 

řekli, že bychom Vám o sobě mohli prozradit i to, co nás zajímá a v čem 

jsme dobří! ;) …  

 Kým bychom asi mohli začít? Tak třeba Tereza Tomášková. Milá 

dívenka, která si stojí za svým. 

Už to bude pár let, co chodí do 

školního sboru Radostný 

Plecháček k paní učitelce 

Pavlíně Strnkové.  

 

 

 

 Dále tu máme temperamentní blondýnku. Jmenuje se Karolína 

Očenášková. Stejně jako Terka zpívá ve sboru. Také navštěvuje místní 

uměleckou školu, kde hraje na flétny, chodí na sólový zpěv a výtvarku. 

V osmé třídě absolvovala 

hraním na zobcovou flétnu a 

v letošním roce z ní bude 

absolvent výtvarné výchovy.   

 

 

 

 Největším nadšencem jezdeckého sportu, co známe, je asi Markéta 

Suchánková. Mezi její 

koníčky také patří péče o dvě 

kobyly, hříbátko a psa Agi, 

kterého poctivě vycvičila.  

 

 



 

 Další milovnicí koní je Natálie Novotná. Nejen že se zajímá o koně, ale 

několikátým rokem chodí na 

hasiče. Také ráda kreslí a 

navštěvuje diskotéky. 

 

 

 

 Do hasičáku je také zabraná Andrea Hanušová, to je takový náš smíšek 

(hodně se s ní nasmějeme). Také 

ráda běhá, prochází se se svým 

psem a asi jako každý člen naší 

redakce si ráda zablbne. 

 

 

 

 

 A teď Anetta Pecharová. Tato holka hraje už od malička fotbal. Má ráda i 

jiné sporty jako je basketbal a 

florbal. S tímto člověkem se 

nemusíte bát, že se budete 

nudit. Vždycky Vás pobaví, ať 

už jejími hláškami nebo 

chováním.  

 

 

 

 

 Jediná z nás, která hraje už sedmým rokem na kytaru, je Dorota Beňová. 

Asi pět let chodí na dramatický kroužek a sedm let na výtvarnou výchovu. 

Moje začátky 

v jezdectví… 
 

 

K tomuto sportu jsem se dostala přes mého tatínka a dědečka, kteří 

měli rádi koně už od mala. Pamatuji si, když jsem měla velkou radost 

jen z toho, že se na koně můžu dívat či ho pohladit. První pohlazení a já 

si ten dotek pamatuju doteď. Byla to velká grošovaná klisna Žanetka. 

Byla jsem tehdy moc malá, abych mohla začít jezdit. Takže mě vždy 

děda či táta povodil na neosedlaném koni. To stačilo, abych se do koní 

zamilovala doživotně.  

    Vyrostla jsem, spousta věcí se změnila. Táta, který už s námi 

nebydlel, děda, který už nebyl mezi námi. Ale já jsem si řekla, že děda 

by byl moc rád, kdybych v tomto sportu, mém hobby, pokračovala a 

naučila se jezdit. 

    Tehdy ráno, když jsem byla na víkendu u táty, mě probudil dupot 

koně. Podívala jsem se z okna. A tam vyšla velká rezatá kobylka 

jménem Tewa. Naučila jsem se na ní jezdit drezuru, skákat a dělat s ní 

různé blbosti. Chodit s ní na procházky tak jako ostatní lidé chodí se 

psem. Jenže po 4 letech, co byla u nás, přišla smutná zpráva. Tewa byla 

nemocná. Smutek, smutek, smutek… Nevěděla jsem, co dál.  

 

 

 



Znáš české filmy..? 

1. „Co se stane, když se poliješ kyselinou? Hrachovec.“ „Budu politej.“ 

2. „No podívej, podívej, co dělám!“ 

3. „Když se daří, tak se daří! Kurňa.“ 

4. „Javor.“ „Říká se jasan!“ 

5. „Babovřesky, hříšná ves!“ 

6. „Papej polívčičku, papej.“ 

7. „Něco mě kouslo.“ „Prosím tě teď? V dubnu?“ „Ale mě to kouslo!“ 

8. „Tady máš něco na tu jeho hyperaktivitu, prášek denně a bude jako 

beránek.“ 

9. „Dědo, spadne ti pěna!“ 

10.„Co se ti vybaví při slově dovolená? Mně liposukce.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: T3ereza Tomášková 

 A konečně se dostáváme k nějakému klukovi. Třeba takový Ondřej 

Hladík rád kouká na televizi, 

jezdí  
na kole. Ale úplně nejraději chodí 

se svými kamarády ven.  

 

 

 Jízdu na kole také praktikuje Michal Kloz, který se věnuje i myslivostí, o 

které Vám něco v našem 

časopise napsal.  

 

 

 

 Nejvíce zájmů z kluků má ale Martin Petrik. Ten už šest let rybaří, tři 

roky chodí na lukostřelbu. Je to 

velký blázen do cizích jazyků, 

pátým rokem se učí anglický 

jazyk, ale zajímá se i o jiné.  

 

 

 

 No a nakonec bych se mohla představit já. Jmenuji se Anežka Holá. 

Stejně jako Terka s Kájou navštěvuji školní sbor Radostný Plecháček. 

Ráda zpívám a hraju volejbal.  
 

 

Vypracovala: Anežka Holá 

 



Moderní hudba 

Skupina Linkin Park 

Tato americká rocková skupina působí na hudební scéně od roku 1996. 

Skupina se proslavila svým albem Hybrid Theory, kterého se po světě prodalo více 

než 29 milionu kusů, jako nejnovější album vyšlo Living Things (2012). Linkin Park 

prodala více než 50 milionů alb a také dostala dvě ceny Grammy. 

Současní členové jsou Chester  Bennington, Mike Shinoda, Joe Hahn, Brad 

Delson, Rob Bourdon a poslední David Farrell. Skupina také několikrát vystupovala 

v Praze, třeba jako v roce 2007 v Sazka Aréně. Oficiální americký fanklub se 

jmenuje Linkin Park Undergroud. 

Kapela hraje mix mezi rapem, rockem, (nu)metalem a elektronikou. Mé 

nejoblíbenější skladby jsou: Papercut (Hybrid Theory), Numb (Meteora). Tuto 

kapelu mám rád a poslouchám ji. V hodnocení od 1 do 10 dávám 8. 

 

 

Vypracoval: Ondřej Hladík 

 

Počítačová hra League of Legends      

League of Legends znamená Liga Legend.  Cílem je 

držet se za svými miniony (vojáky), kteří chodí první. 

Možná se ptáte, proč se musí chodit za nimi? Protože 

nepřátelští minioni také pochodují proti Vám a ze 

začátku ubírají spoustu životů, které Vám jsou potřebné. Také proti Vám jde 

nepřátelský hráč, který se Vás snaží zneškodnit, a budete muset proti němu 

bojovat. 

 

 

 

 Nejtěžší je to na úrovni 1, kde máte jen 1 kouzlo (příští úrovně dostanete 

další kouzla). Nejlepší je začít s kouzlem, které je označeno na klávesnici Q, potom 

W, E a ultimátní schopnost R. V této hře jsou 4 mapy (nejtěžší je Howling Abbys). 

Hráči ve hře nesnáší ks: kill steal - spojenec vám zabije nepřítele, kterému jste 

ubral například již 75% života, to znamená, že bonusy za zabití nepřítele se připíší 

jemu a vám jen asistence. Tato hra ode mě dostává hodnocení 2, protože se 

díváte na postavu ve 2D a ne ve 3D. Hru na stejném principu (ale ve 3D) 

doporučuju Smite. Je to freewarová hra. Tuto hru vřele doporučuju všem 

milovníkům tohoto typu hry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Vypracoval: Martin Petrik 



Ve středu 13. 11. 2013 jsme se zúčastnily finále Okresního přeboru. 

K soupeřům jsme měly většinou respekt, protože jsme věděly, že do hradeckých 

škol chodí i holky, co hrají florbal závodně. Doufaly jsme, že budeme dobře 

reprezentovat naši školu a umístíme se co nejlépe. Finále se účastnily tyto školy:  

ZŠ Bezručova, ZŠ Štefcova, ZŠ M. Horákové, ZŠ Sever a my, ZŠ Klicperova. První 

zápas jsme hrály se školou Bezručova, která turnaj organizovala. Celý zápas jsme 

byly lepší, ale daly jsme gól jen jednou. Nevyužívaly jsme šance a doplatily jsme na 

to. 10 vteřin před koncem zápasu jsme dostaly vyrovnávací gól na 1:1. Druhý 

zápas jsme hrály s ZŠ Sever. Hned po rozehrávce jsme daly gól na 1:0. Potom 

soupeř vyrovnal na 1:1 a byl lepším týmem až do konce zápasu. Ke konci utkání 

jsme dostaly smolný gól na 1:2 pro Sever.  Věděly jsme, že máme ještě šanci na 

dobré umístění.  Třetí zápas jsme hrály s ZŠ M. Horákové. Tento zápas se nám 

moc nepovedl a prohrály jsme jasně 3:0. Poslední, čtvrtý zápas jsme hrály s ZŠ 

Štefcova. Věděly jsme, že když vyhrajeme, tak nám bude patřit třetí místo. To nás 

hodně namotivovalo a odehrály jsme skvělý zápas. Skoro všechny týmy nám 

fandily a hnaly nás do vítězství. Zápas jsme nakonec vyhrály a mohly jsme se 

radovat z 3. místa ve finále okresu.  

Pan učitel Prokop nás po turnaji chválil a říkal, že jsme měly na 1. místo. 

Jsme rády, že jsme se mezi hradeckými školami dobře umístily.       

 

 

Vypracovala: Anetta Pecharová 

CRRR… VSTÁVAT 

Jistě všichni znáte ten pocit, kdy létáte mezi oblaky, plavete na lodi 

s Jackem Sparrowem, či když se perete s Chuckem Norrisem a najednou vás 

z vašeho snění vzbudí zvuk budíku. Znechuceně se podíváte na mobilní displej a 

zjistíte, že na Pražském orloji, na bydžovském kostele i na hodinách na školní 

chodbě, prostě na všech možných měřičích času v Česku již odbilo šestou. Lepší 

varianta nastane, když se odhodláte vstát. Horší to však je, když si řeknete, že si 

ještě na „chviličku“ schrupnete a když se probudíte, na všech hodinách v Česku je 

už dávno po deváté. To je pech. 

 V tomto čísle KLI=DU se chceme tomuhle problému věnovat. Máme 

připraveny rozhovor s našimi deváťáky, kde nám prozradí něco o jejich problému 

se vstáváním v brzkých hodinách. 

 

1. V kolik hodin obvykle vstáváš a v kolik hodin chodíš spát? 

Honza: Ráno vstávám okolo sedmé hodiny a večer chodím spát okolo jedenácté. 

Bára: Já chodím spát většinou tak v deset a vstávám v půl sedmé. 

2. Co ti přináší škola? 

Honza: Díky škole jsem chytřejší, udržuju se mezi lidmi a nesedím doma u 

počítače. 

Bára: V první řadě to je vzdělání, které se bude hodit pro budoucí vysněné 

zaměstnání. Dále potom stres, kdy nevíme, kdy přesně bude písemka, nebo co z ní 

dostaneme za známku. A další je kolektiv, kdy zapadneš do věkově stejné skupiny. 

 

 

 

 



3. Dělá ti problémy vstávání v ranních hodinách? 

Honza: Ano dělá. Obzvlášť když je veku ještě tma a zima. 

Bára: Většinou jo, hlavně v zimním čase, kdy vstávám už do tmy. Ale vím, že 

musím vstát, tak se prostě donutím. 

4. Chodil bys do školy, kdyby nebyla povinná a proč? 

Honza: Jo, asi jo, ale tak do 7. třídy, protože ty dva další ročníky mně přijdou 

zbytečný. Protože v těch dalších ročnících se podle mě učíme samé zbytečné věci a 

opakujeme to, co jsme se už naučili. 

Bára: Určitě bych toužila po tom, abych uměla psát a aby mě někde neokradli. 

Takže bych nějaké ty roky do školy chodila a kdyby mě to chytlo, tak bych 

pokračovala dál. 

5. Jak často zaspáváš? Když zaspíš, jak to řešíš? 

Honza: Skoro vůbec. Mám asi pět budíků. (smích) Normálně. Řeknu, že jsem byl 

u doktora. (smích) 

Bára: Čtyřikrát do roka většinou zaspím, když mi jede za 5 minut autobus, seberu 

se neučesaná klidně s ponožkami obráceně, abych ho stihla.(smích) Když ujede 

autobus, počkám na další, popřípadě mě odveze někdo z rodiny.   

 

    

Honza                    Bára 

 

 

 

Vypracovaly: Natálie Novotná, Dorota Beňová 

 

Cesta za 3. místem… 

          Dne 18. října 2013 jsme na palubovce TJ Jiskra Nový Bydžov odehrály 

kvalifikaci na Okresní  přebor dívek ve florbalu. V 8 ráno jsme měly sraz před 

halou a nedočkavě jsme čekaly na pana učitele Prokopa.  Pan učitel přijel, dal nám 

dresy, hokejky a rady do zápasu. Při rozcvičování jsme zjistily, že na turnaj přijely 

školy z Nechanic a Karlovka. Nepřijela škola ze Smidar. První zápas jsme hrály 

s naším největším rivalem Karlovkou.  Moc jsme chtěly vyhrát, ale první chvíle 

zápasu byly vyrovnané. Nervozita z nás opadla po prvním gólu.  Zápas jsme 

nakonec vyhrály s přehledem a postup na okresní finále byl o něco blíž než na 

začátku.  

Jen chvíli jsme si odpočinuly a hned nás čekal poslední zápas se školou 

z Nechanic. Byl to úplně jin zápas, než první. Zápas byl velice těžký a celý zápas 

jsme byly s týmem z Nechanic vyrovnané. Nakonec jsme zaslouženě vyhrály a 

mohly jsme slavit postup do okresního finále. Naší hru bych za celý turnaj 

hodnotila kladně. Všechny podaly dobé výkony a postup si zasloužíme. 

 



K čemu je tento sport dobrý? A doporučil bys ho někomu? 

Ke koordinaci pohybu. Doporučil bych to všem v jakémkoliv věku. 

Chtěl bys někomu poděkovat? Někomu, kdo tě k tomuto sportu dostal? 

Své rodině.  Mamince, tatínkovi a taky trenérovi. 

Máš i jiné zájmy? 

Motokros. Jezdím na motokrosové dráze s motorkou KTM vyrobenou  roku 2008 a 

kdybych si  měl vybrat mezi judem a motokrosem…. Vybral bych si motokros. 

Vyhrál jsi už něco v motokrosu? Nebojí se o tebe maminka? 

NO….. vyhrál jsem už plno cen. A maminka se o mě samozřejmě bojí. 

 

Vypracovaly: Karolína Očenášková, Andrea Hanušová 

Zábava 

1. Z přeházených písmenek poskládej školní předměty. 

MEICHE 

ĚJPSIDE 

ŠNITČEA 

LVĚTIKOC 

VRÝAAKVT 

GNČIIANLTA 

SIPZĚME 

TAMIKTMAEA 

AKYIFZ 

BUDHAKE 

 

2. Dokážeš odpovědět na následující otázky? 

 

Kdo všechno na naší škole učí matematiku? 

a) p. uč. Vopálková, p. uč. Mikšíček, p. uč. Hronková 

b) p. uč. Vopálková, p. uč. Mikšíček, p. uč. Řehořková 

c) p. uč. Vopálková, p. uč. Mikšíček, p. uč. Hronková, p. uč. 

Řehořková 

 

V jakém patře naší školy se nachází třída 9. A? 

a) v 1. patře 

b) ve 2. patře 

c) ve 3. patře 

 

 

 



Kde je na naší škole třída 8.B? 

a) tato třída na naší škole není 

b) v přízemí 

c) ve 2. patře 

 

              Kde je na naší škole bufet? 

a) v 1. patře 

b) v mezipatře 

c) ve 2. patře 

 

                Jak se jmenuje pan školník? 

a) pan Černomorský 

b) pan Černonorský 

c) pan Černohorský 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Tereza Tomášková 

 

Petr Hrdina: 

 

 

Ahoj Petře! 

Dobrý den, slečny! 

Jaký sport provozuješ?  Můžeš nám ho popsat? Jak ses k tomuto sportu dostal? 

Já provozuji judo. Je to bojový sport. Tento sport se mi líbil. 

Od kolika let tento sport provozuješ? Kdo tě k tomuto sport dostal? 

Od sedmi let. No… dostal mě k tomu můj tatínek 

Proč ten sport provozuješ? Co si myslíš, že z toho sportu budeš mít? 

….se mi líbí. To nevím. ……vypracované tělo. 

Už jsi něco vyhrál? Jaké bylo tvé umístění? 

Já jsem vyhrál medailí, ale nejvíce si cením 7. místa  z mistrovství ČR 

Za jaký tým bojuješ? 

Jsme v týmu SKP Nový Bdžov. Díky tomuto týmu jsem se dostal do zahraničí. Např. 

do Chorvatska, Slovenska, Německa, Polska a opakovaně do Rumunska 

Jaký je tvůj sen? 

(Po dlouhé úvaze)  …být mistr světa! 

 

 



                                            Myslivost 

Myslivost je můj koníček, který mě učí můj děda, se kterým jezdím na čtyřkolce 

hledat houby, pozorovat a přikrmovat zvěř. Koníčku se věnuji už 5. rokem. 

Netrpělivě jsem čekal, až mi bude 15let, protože od tohoto věku je možno na 

podzim chodit na naháňku jako honec. 

 A teď pár otázek, které jsem vám připravil. 

  

1. Co to je „černá zvěř“ ? 

a) srnka obecná 

b) prase divoké 

c) králík divoký 

2. Proč dělá datel díry do stromu? 

a) léčí stromy 

b) živí se stromy 

c) pro ozdobu 

3. Čím se přikrmuje zvěř v zimě? 

a) sněhem 

b) chlebem s máslem 

c) obilím, senem, mrkví …. 

4. Kteří psi jsou nejlepší na dohledávání?                                                             

a) jezevčíci 

b) barváři 

c) ovčáci 

5. Proč myslivci používají psy ? 

a) pomáhají myslivcům dohledávat postřelenou zvěř 

b) bez psů by to nebyla myslivost  

c) aby se psi nenudili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Michal Kloz 

 


