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Andělé a démoni 
O co jde? 

 
Andělé a démoni je knížka, jejíž děj vznikl v hlavě spisovatele Dana 

Browna v roce 2006. Jde o první výskyt slavného Roberta Langdona, 

symbologa a učitele na Harvardu, který vystupuje ve většině Brownových 

knih. Příběh nás zavede například do CERNu, ale hlavní děj se odehrává ve 

Vatikánu, nejmenším státě na světě. Název i prostředí knihy se mohou jevit 

jako dosti náboženské, ale zdání klame. Rozhodně to není knížka pro 

zanícené věřící nebo lidi, kteří se štítí násilí. V knížce se také můžeme 

dozvědět zajímavosti o Vatikánu a celkově o křesťanském náboženství. 

Můžete se například dozvědět o původu Vánoc, volbě papeže nebo o velké 

kastraci soch Piem IX. Nezapomenutelný zážitek vám také jistě zajistí tajná 

organizace Iluminátů nebo současný člen obávaných asasínů. Kniha se také 

dočkala filmového zpracování roku 2009, které se od předlohy velmi liší a 

je v něm zachováno jen velmi málo.  

                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Už ti doma udělal nějakou neplechu? 
Jo udělal např. okousal dveře, rozhrabal 
skalku a pak si okousal celou boudu. 
 
Co dělá nejraději a jaké má 
zájmy? 
Nejraději má procházky se svojí 
kamarádkou Agi, když spolu mohou 
dělat blbosti a honit se. Pak rád běhá 
kolem baráku a honí našeho kocoura, 
který ho pořád provokuje. Ale úplně 
nejraději dělá bordel po celé zahradě a já 
to pak musím uklízet . 
 
Řekneš nám něco z osobního života? 
Mám nejlepšího psa a kamarádku . 
 
 



 

Andrea Hanušová 
Ahoj Andy! 
 
Jaké jsou tvé zájmy a čemu se 
ráda věnuješ? 
 
Cvičení mého psa Baddyho  
Jaké plemeno je Baddy a jak je starý? 
 
Je to kříženec labradora s rotvajlerem a je to půlroční 
štěně. 
 
Mohla bys nám říct, co už umí za povely? 
 
Nejvíce mu jde, sedni a zůstaň, ale na ostatní povely musí 
ještě přijít je to přeci ještě štěně. A nejvíce spolupracuje, 
když mu za odměnu dám pamlsek  a to už se ho potom 
nezbavím. 
 
Plánuješ s ním chodit na cvičák? Anebo na nějakou 
soutěž? 
 
Ano plánuj, už na jaře se tam s ním chci podívat a doufám, 
že se naučí i další povely. Až vyroste tak bych s ním chtěla 
dělat agility. 
 
Jakou má povahu? 
 
Tak povahu má pořád štěněte a tak si pořád hraje a moc 
nechce poslouchat, takže to je takový výtržník!  

Sborové zpívání 
 
 Už tady zaznělo několik koníčků 

členů naší redakce, tak jsem si řekla, 

že bych Vám ráda něco pověděla o 

svém hobby, což je sborové zpívání. 

 

 Když jsem byla ve čtvrté třídě, 

začala jsem chodit do školního sboru Radostný Plecháček. Dostala 

jsem se k tomu přes mé nejlepší kamarádky, se kterými tam 

chodím dodnes.  

 

 Tento sbor vede paní učitelka Pavlína Strnková. I přes 

veškeré hádky jsme to vždy urovnali a dobře spolu vycházíme. 

Jaké zpíváme písničky? No, tak podle mého názoru nejsou 

nikterak moderní, ale párkrát jsme si zazpívali The lions sleep to 

night. Tato píseň se mi líbila zatím asi nejvíce, ale uvidíme, jak to 

půjde dál… 

 

 Každopádně bych tímto ráda poděkovala paní učitelce 

Strnkové za její trpělivost s námi, a pokud je mezi Vámi někdo, 

kdo rád zpívá, nebojte se a zkuste se přihlásit do Radostného 

Plecháčku   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

VTIPY 
 
Učitelka napsala žákovi 

do žákovské knížky: 

"Smrdí, umývat!!!" 

Otec odepsal: 

"Učit, nečuchat!!!" 

 

 

Studentka přijde pozdě na hodinu. 

Profesor se ptá:  

"Tak s kýmpak jste zaspala dneska?" 

 

 

Učitelka: "Jak se zdraví lidé v Německu?" 

Žák: "Německy?" 

 

 

"Můžeš mi říct, zlobí se otec, za co jsi dostal trojku z 

mravů?" 

"Kouřil jsem na záchodě, přiznává se hříšník." 

"To mi nepovídej, za to jsem já dostal dvojku!" 

"No jo, brání se syn, ale tys určitě nepoblil učitelku."  

Současní členové kapely:   

Andy Biersack (2006 - současnost) – zpěv 

Ashley Purdy (2009 - současnost) - baskytara a doprovodní 

zpěv 

Jinxx Ferguson (2009 - současnost) - kytara a housle 

Jake Pitts (2008 - současnost) - hlavní kytara 

CC Coma (2010 - současnost) – bicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Black Veil Brides 
 

Black Veil Brides je americká, pravděpodobně 

nejznámější metalová hudební skupina. Byla založena 

v roce 2003. Jejím zakladatelem a zároveň jediným 

původním členem skupiny je Andy Biersack (Sixx). Už 

několikrát navštívili Českou republiku a opět se sem 

chystají v roce 2015. Ve skupině se vystřídalo hodně 

muzikantů. 

 

My osobně BVB posloucháme už asi 2 roky. Dostaly jsme 

se k nim přes naši kamarádku. Líbí se nám celkově jejich 

hudba, styl hudby. Vybrat nejlepší písničky z jejich 

repertoáru je velice těžké, ale kdybychom musely 

vybrat tři, byly by to písně In the end, Rebel love song a 

Ritual. Jistě je okamžitě poznáte podle jejich vzhledu, 

stylu oblékání. Černé vlasy, oční linky, zesvětlený 

obličej, oblečení tmavých barev a potetované ruce. 

Jestli máte rádi metal a jemu podobné hudební styly, 

můžeme vám skupinu doporučit.   

 

 

 

 

 

Tři žáci stojí za trest na chodbě. 

"Co jste provedli?" ptá se inspektor. 

První povídá: "Já jsem chtěl hodit houbu z okna." 

Druhý: "Já také." 

"A co Ty?" 

"Já jsem Josef Houba." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Taháky, to je u dnešních žáků velmi 

 

populární pomůcka při hodině, tedy obzvlášť při písemce. Každý někdy 

v životě tenhle malý kouzelný papírek použil, troufám si říct, že i naši 

učitelé. Taháky je možné schovat na mnoho míst. Tradiční je penál, 

pravítko, tužka, a hlavně ruka. Žáci nejednou přijdou ze školy s popsanou 

končetinou, ať to je ruka, nebo noha. Faktem je, že taháky nejsou všechno. 

Pořád je asi nejjistější zvolit bolestnější variantu a látku se doma poctivě 

našprtat. Dříve či později vám učitelka stejně na vaši tajnou skrýš přijde. A 

proto se radši učte a na taháky zapomeňte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strategií, estetikou, qi gongem jinými tradičními čínskými myšlenkami a 

směry. 

  Na základě formy cvičení můžeme wushu rozdělit na vnitřní a vnější styly. 

Pro sportovní sestavy je umění útoku a obrany základním stavebním 

materiálem. Přes útok, obranu, pohyb vpřed, vzad, vzájemným spojováním 

dynamického pohybu a statistických postojů, vzájemnou asistenci síly a 

poddajnosti se vytváří ucelená tréninková forma.         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bojová umění 

 
Kung Fu 

  Je čínský výraz často používaný pro čínská bojová umění. Jeho původní 

význam je poněkud širší. Dva znaky kung a fu  v sobě spojují snahu a úsilí. 

Je to cesta, po které musí projít člověk, aby dosáhl určitého cíle, dovednosti, 

umění. Když se dnes někdo zmíní, že studuje kung fu, znamená to 

pravděpodobně, že se věnuje jednomu z mnoha stylů čínského bojového 

umění. Tento termín však upozorňuje na dlouhý proces, kterým daný člověk 

prochází nejen na úrovni svého těla, ale také kultivací své mysli. Kung fu 

vyžaduje disciplínu, čas, trpělivost a veliké úsilí. 

 

Wushu 

  Wushu vzniklo v Číně, je důležitou součástí tradiční čínské kultury, je 

příběhem-ságou lidské civilizace. Wushu má dlouhou historii, bohatý 

obsah, má vysokou nejen sportovní, ale i zdravotní hodnotu. Přitahuje 

pozornost a zájem lidí mnoha kultur a má obzvláště velmi důležitou úlohu 

při formování charakterových mladých lidí. Wushu posiluje tělo, jeho 

obranyschopnost, trénuje vůli, kultivuje ducha, nabízí rekreační a sportovní 

využití, podporuje přátelství a navazování kontaktů. Wushu je tělesná 

kultura, která odráží specifikum čínské kultury a národa.  

  Před asi 200 lety francouzští misionáři použili společný název gong fu pro 

wushu a qi gong a představili gong fu v Evropě. Postupem času se přestaly 

používat zbraně typu meč, šavle, hůl a začínali se objevovat sestavy se 

zbraněmi a beze zbraně, což mělo velký vliv na formování soutěžního 

wushu a wushu se stalo součástí sportu.  

  Wushu je tradiční, vniklo v prostředí kultury národa, očištěné vývojem se 

spontánně promícháno s filozofií, tradiční čínskou medicínou, etikou, 

 

 

 

V současné době se vyrábí mnoho pomůcek na výrobu taháků. Od tužky 

s papírkem schovaným uvnitř až po prstýnek s malými slovníčky, od bot 

s periodickou soustavou prvků až po knížky zvané „taháky do kapsy“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední školy v NB 

Jistě víte, že jako každým rokem si žáci devátých tříd budou podávat 

přihlášky na střední školy. V Novém Bydžově jsou střední školy celkem tři. 

Tímto článkem bychom chtěli informovat o těchto školách. 

Gymnázium  

Škola organizuje studium ve čtyřletém a šestiletém cyklu. Zaměření všech 

tříd je všeobecné s možností diferenciace v posledních dvou letech studia 

výběrem volitelných seminářů a cvičení. Pro potřeby výchovného a 

vzdělávacího procesu jsou využívány prostorné kmenové učebny, řada 

menších učeben pro výuku cizích jazyků, odborné semináře a cvičení, dále 

laboratoře a odborné učebny fyziky, chemie a biologie, dvě učebny 

výpočetní techniky, tělocvična a dvě venkovní hřiště. 

www.gnb.cz 

Střední škola technická a řemeslná 

Hlavním cílem školy je příprava žáků v oborech středního vzdělání 

s výučním listem a s maturitní zkouškou připravujících pracovníky ve sféře 

opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, dopravy, 

zemědělské prvovýroby, potravinářství a služeb pro specifické podmínky 

regionálního trhu práce, podnikatelské sféry, venkova, menších obcí a měst. 

Škola si klade za cíl profilovat se jako regionální školské zařízení vyučující 

obory středního vzdělání v oblasti dopravy, opravárenství, 

autoopravárenství a strojírenství, dále specifický program zemědělského 

oboru středního vzdělání, dále pak programem přípravy žáků pro výrobní a 

obchodní subjekty 

 

• Lotyši sice dvakrát vyrovnali, český tým si ale vítězství získal na svojí 

stranu i potřetí a nakonec zvítězil právě o dvě branky. 

 

 

ČESKO – ŠVÝCARSKO 0:1 (0:1,0:0,0:0) 

• Tento zápas byl bojovný z obou stran, ale na vítězství to z naší strany 

nestačilo. 

• Češi se dostávali do šancí, ale chyběl někdo, kdy puk dopravil za 

brankovou čáru 

  

 

ČESKO - SLOVENSKO 5:3 (3:0, 1:1, 1:2) 

• Česko bylo produktivní už od začátku, kdy se šlo poprvé do kabin za stavu 

3:0 

• Slovensko zápas dokázalo zdramatizovat 3 góly  

• Česko si zvýšilo náskok na 4:3 a potvrdila své vítězství trefou do prázdné 

brány 

• Derby tedy skončilo příznivěji pro nás a čekala nás Amerika 

 

 

ČESKO - AMERIKA 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) 

• Amerika v tomto zápase se projevovala lépe a útočněji 

• Proto táke po první třetina vedla o 2 góly 

• Druhá třetina byla vyrovnanější ale na gól jsme jsme se nezmohli 

• V třetí třetině jsme sice dali gól ale Američani navýšily svůj náskok o 3 góly 

a naše šance na postup byli velmi malé 

• Američané bohužel vyhráli a my jsme díky této prohře nepostoupili dále a v 

Soči jsme skončili šestí 

 

Myslím že jsme byli dobrými soupeři pro všechny národy a byla pro nás čest opět 

ne vždy zářit na olympijském ledě. Doufejme, že za 4 roky si tzv. cinkneme. 

Nakonec nezbývá než říct: HRDI KDYŽ SE VYHRÁVÁ, VĚRNI KDYŽ SE 

PROHRÁVÁ!!! 

http://www.gnb.cz/


 

Fandíme našim!  

 

 

 

Jak už dobře víte, od 7. února začaly zimní olympijské hry a tentokrát v ruském 

městě Sochi. Já jsem si jako téma vybrala hokej, protože jsem fanoušek hokeje a 

myslím si, že vás to zaujme. Podíváme se na sestavu Českého národního týmu, 

nebo na jednotlivé zápasy našich hokejistů. 

Nominace zněla takto : 

Brankáři: Pavelec, Kovář, Salák.                              

Obránci: Gudas, Michálek, Rozsíval, Šmíd, Židlický, Barinka, Kaberle, Krajíček.

                         

Útočníci: Eliáš, Frolík, Hanzal, Hemský, Jágr, Krejčí, Michálek, Palát, Plekanec, 

Sobotka, Voráček, Červenka, Nedvěd, Novotný.        

 Trenér: Alois Hadamczik  

Naši účast jsme odstartovali zápasem se Švédskem 

 

ČESKO - ŠVÉDSKO 2:4 (0:2, 2:2, 0:0) 

• Reprezentace se rvala, na body to však už nestačilo. 

• Tento zápas se nám moc nepovedl, ale v  úvodu měl Jágr jasnou šanci a 

nevyužil ji. Kovář přepustil místo Salákovi a Češi po pár minutách povstali. 

 

 

ČESKO- LOTYŠSKO 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) 

 

v řeznicko-uzenářské a cukrářské výrobě a programem v oblasti 

gastronomie a služeb. 

http://www.sstrnb.cz 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 

V současné době nabízí možnost studia ve dvou ekonomických oborech 

SOŠ a jednom oboru VOŠ. Na střední škole můžete studovat obory 

Ekonomika a podnikání ŠVP: Management sportu a Ekonomika a 

finanční služby. Dalším oborem nabízeným v rámci studia SOŠ je obor 

Obchodní akademie se ŠVP Obchodní akademie. Vyšší škola pak nabízí 

studium oboru Ekonomika a podnikání se vzdělávacím programem 

Účetnictví a daně. Zázemí školy je tvořeno hlavní budovou školy s 

kmenovými a odbornými učebnami, dále pal domovem mládeže, 

tělocvičnou se sportovním areálem a školní jídelna. 

http://www.sosnb.cz 
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Průzkum mezi žáky 9. tříd naší školy 

 
Na naší škole se hodně žáků rozhodlo, že půjde na střední školu 

zaměřenou podle jeho výběru a své studium zakončí maturitní zkouškou. 

Někteří se ale naopak rozhodli, že své studium budou dále rozvíjet na škole, 

která je zakončena tím, že její absolvent obdrží výuční list. 

 Volba každého žáka byla svobodná. Pouze ti žáci, kteří měli 

s výběrem problémy, si nechali poradit od svého třídního učitele nebo od 

výchovné poradkyně paní učitelky Havlíkové. Někteří se rozhodli při 

předmětu ,,Volba povolání‘‘, ve kterém si děláme různé testy a podle nich 

se žáci dozví, jaký jsou typ a jaký druh práce by jim vyhovoval, jak 

povahově tak psychicky nebo fyzicky.  

V grafu je soupis našich žáků a jejich rozhodnutí. Celkově je na naší 

škole 40 deváťáků. Z toho jde na střední školu 33 žáků a na učební obory 7 

žáků. Ve druhém grafu je znázorněno kolik deváťáků se chystá opustit 

Nový Bydžov a kolik jich zde zůstane studovat. Třetí graf je věnován taktéž 

dojíždění, bydlení na internátu a žákům, kteří jdou na školu v místě svého 

bydliště. 

 

 

Fenoménem poslední doby se stala mobilní hra Pou. Kdo je to vlastně Pou? 

Není to nikdo jiný, než váš malý přítel ze vzdálené galaxie. Možná si vzpomínáte 

na oblíbenou japonskou hru Tamagotchi s domácím zvířátkem, o které bylo 

potřeba pečovat, aby bylo spokojené. 

Na čem je hra Pou založena? 

Pou hra je založena na podobném principu, ale je daleko zábavnější. I váš 

Pou má své potřeby a na vás je, abyste si s ním hráli, dávali ho spát, krmili 

ho, myli a starali se o něj tak jako ve skutečném životě. 

Osobnost vašeho Poua se postupně vyvíjí v závislosti na vaší péči, kterou mu 

poskytujete. Pokud se o něj budete starat dobře, Pouík poroste a bude získávat 

vyšší a vyšší úrovně. Jestliže na něj ale budete zapomínat, nenakrmíte ho nebo si s 

ním nebudete hrát, Pouík bude nešťastný. Zhubne, rozpláče se a to přece nechcete! 

Věnujte mu dostatek péče a on se vám odvděčí v podobě zábavné hry. Pro jaké 

telefony je Pou hra k dispozici? 

Na jaké mobily si můžete Poua stáhnout? 
Hra Pou je ke stažení pro mobily a tablet s Androidem, iOs nebo 

BlackBerry, ale i do počítače nebo notebooku. 

Nás na tom baví to, že když nemáme co dělat, zapneme Poua a začneme 

hrát. Vyděláváme peníze, abychom ho mohli ‚vystajlovat‘ a koupit mu 

njaký ten klobouček. Staráme se o něj každý den, hrajeme si s ním, aby byl 

šťastný. Myjeme ho a krmíme ho, když má hlad. Oblíbená hra je fotbal, 

když Pou musí chytat míč a většinou ho nechytne. Tedy ovšem, když to 

umíme my.  
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Hlášky žáků naší školy: 

 

Jako téma našeho článku jsme si vybraly hlášky žáků. Vzhledem k tomu, že 

každý ze žáků školy má svůj‚,kec‘‘. Myslíme si, že se v tom každý najde a 

to minimálně v jedné z hlášek. Ať jsou to narážky na učitele anebo pouze 

řeči o přestávce, každý, aspoň my, někdy tohle z pusy vypustíme. 
 

 Co? Písemka? 

 Dáš mi opsat ten úkol? No jo, ale nevím, jestli to není 

blbě …. 

 Za jak dlouho se zvoní? 

 Jdeš do bufetu? 

 Co je další hodinu? 

 Já chci domů! 

 Co je k obědu? 

 Nemáš papír a tužku? 

 Nemáš žvejkačku? 

 Co to mele? 

 Poslouchá jí někdo? 

 Já nemám omluvenku! 

 Nezapneme si film? 

 Kdo má službu? 

 



UŽ ABY BYLO JARO! 

Také se nemůžete dočkat jara? Jaro si dává trochu načas, nic 

Vám ale nebrání vytvořit aspoň trochu jarní atmosféru svým 

oblečením.  

 

 

 

 

 

Jak to tak vypadá, podle jarní kolekce H&M bude barvou této 

jarní sezóny zářivě žlutá v kombinaci s bílou a námořnickou 

modří nebo černou. 

 

 

 

 

Dalším trendem, které můžeme pozorovat v jarní kolekci značky 

New Yorker, jsou trička a mikiny s jednoduchými nápisy nebo 

velkými malbami.  

 

 

 

 

Samotné barvy v jarní kolekci Tally Weijl nijak výrazné nejsou. 

V kolekci převažuje černá, bílá, khaki a šedá barva, které jsou 

občas zpestřeny výraznou modrou, světle růžovou či vínovou.  


