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Redakce 

Hlavními redakčními časopisu Bermud se stali Jakub Hekal, Ema 

Urbánková a Adéla Ráboňová. Na našem výtvoru se však podíleli všichni 

z 9. A, sháněli články, zpovídali žáky i učitele.  Speciální poděkování patří 

Elišce Urbánkové, Heleně Šťávové, Markovi Švendovi a Josefu 

Chadimovi, kteří se nestali členy rady, ale i tak nám pomohli dát články 

dohromady.  Stejně tak bychom chtěli poděkovat učitelům. Ti nám 

s časopisem pomáhali a ochotně nám odpovídali na otázky. Doufáme, že 

Vás Bermud pobaví, zaujme a zalíbí se Vám.  

Ema Urbánková 

„Článkopisec“ 

Josef Chadim 

Grafik 

Šťepánka Báborová 

Dobrovolník č.1 

Elisheba 

Dobrovolník č.2 

Marek Švenda 

Dobrovolník č.3 

Jakub Hekal 

„Šéfis“ 

Helena Šťávová 

„Komiksmaker“ 
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Ve škole straší!!  

Skupinka záhadologů prověřila taje naší školy. Výsledky 

strašidelného vyšetřování jsou velmi znepokojivé. 

Začneme s naší třídou, 9. A. Největší záhada pro učitele, 

kteří nás učí, je naše třídnice. Proč vypadá jako salát? 

Proč se pořád ztrácí a není k nalezení? Odpovědi si naše 

třída nejspíš vezme do hrobu, protože tyto záhady ještě 

nikdy nikomu neobjasnila.  

Dalším nevysvětlitelným jevem, jsou školní umyvadla. 

Konkrétně jedno, na pánských toaletách u tělocvičny, 

které už tam dnes ani nenajdeme. Jak se podařilo, že 

někomu prostě zůstalo v ruce (pozdravujeme Jakuba 

Hekala, který je středobodem tohoto jevu)? Jak to, že 

umyvadlo nebylo pořádně připevněné, ale jen položené na 

trubicích? Někdo by si tento paranormální jev vysvětloval 

stářím naší školy. My ale věříme, že jde o něco mnohem 

strašidelnějšího…. 

Nyní zavítáme do třídy minulých deváťáku a jejich 

vytopené třidy. Abychom to našim čtenářům objasnili: 

Když šel žák naší třídy na WC, všiml si, že z tehdejší 9. B 

teče voda. Naše třída tak zachránila školu od potopy. Je tu 

ale mnoho nezodpovězených otázek. Kdo zacpal 

umyvadlo toaletním papírem a pustil vodu? Proč by to 

někdo dělal? Jaký byl motiv? I přes nasazení nejlepších 

agentů školy nikdo případ nevyřešil. Jediný možný viník 

je tak školní duch. 

Jiná nejmenovaná třída je zaplavená nepříjemným 

smradem. Tento puch se line z jídla uloženého v lednici. 

Mysleli jste si, že jsou žáci mučeni smradem, protože 

jídlo má prošlou lhůtu trvanlivosti? Chyba! Je to kvůli 

lednici, ve které jsou potraviny uloženy. Ta ale nefunguje, 

proto ten puch. Ale proč nefunguje, to je záhada. 

Naše škola je plná nevyřešených záhad a tajů, doufáme, že jsme vás moc nevystrašili. Možná 

nějaké záhady vyřešíte, a tak odhalíte největší tajemství Bíteše. 

Ema Urbánková, Eliška Urbánková, Štěpánka Báborová, Alžběta Klímová 
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Vystrašení žáci 

Zeptali jsme se žáků, jestli věří na posmrtný život, reinkarnaci, paranormální aktivity 

a všeobecně posmrtný život. 

Položily jsme otázky a čekali jsme, že na prvním stupni budou spíše vystrašení, ale je to právě 

naopak. 

Žáci prvního stupně jsou skeptičtí a pesimističtí. Na druhém stupni jsou lidé, co nad takovými 

věcmi vůbec nepřemýšlí, ale našli jsme žáky, kteří uvažují nad posmrtným životem. 

Odpovědi žáků nás zaskočily např. takový 1. stupeň, žáci 5. tříd se k nám stavěli velmi 

chladně, vyzařoval z nich strach při kladení našich otázek. Se strachem odpovídali, že na nic 

takového nevěří. 

Žáci na 2. stupni nad tím více přemýšleli a většina z nich nám odpověděla, že na něco 

takového věří. Ať už to jsou paranormální aktivity nebo posmrtný život. 

Shrnutí je, že s přesností nemůžeme říct, zda něco takového existuje. 

Ema Urbánková, Eliška Urbánková, Štěpánka Báborová, Alžběta Klímová 

 

Miss a Missák naší školy 

Jako každý rok i letos se rozhodla naše redakce uspořádat 

hlasování o nejhezčí holku a kluka na škole. Hlasování se 

zúčastnilo žáku 45 žáků. A jak to dopadlo? „Miss“ naší školy se 

stala Daniela Frolková a „Missákem“ Lukáš Rybníček (Ichma). 

Gratulujeme 

 

 

Jakub Hekal, Judita Velebová 
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Zlobiví učitelé? Co vyvedli za mlada? 

Každý byl někdy mladý a s mládím se pojí nejrůznější průšvihy. My jsme vyzpovídali naše 

učitele. První jsme se zeptali paní učitelky Plodíkové. Dobrý den, neprozradila byste nám 

nějaký průšvih, který jste jako malá vyvedla? 

„Ahoj.  Jednou jsem se poprala se svými spolužáky a při tom jsem rozbila dveře. Už na 

základce jsem tak měla důtku.“ 

Pojďme zjistit, jaký raubíř byla naše fyzikářka, paní učitelka Vlčková. Udělala jste ve škole 

nějakou neplechu? 

„Pracovala jsem s hydroponickým roztokem a vylila jsem ho spolužákovi na hlavu.  Byl 

to syn paní učitelky, která učila u nás na škole. Naštěstí jsem vyvázla jen 

s napomenutím.“ 

Pan učitel Pelán se činil a pochlubil se 

nám hned dvěma průšvihy. 

„Kouřil jsem za školu, což vy nikdy 

nedělejte. Taky jsem rozbil tabuli.“ 

Ani pan učitel Holánek nezůstal pozadu a 

vyvedl také dvě neplechy. 

„Prvně jsem rozbil kamarádovi při 

nácviku Spartakiády koleno. Jinému 

jsem v rámci brigády na poli způsobil otřes mozku.“   

I paní učitelka Cendelínová nemá úplně čistý školní rejstřík. 

„Na střední jsem chodila za školu a taky jsem schovávala třídní knihu. Dostala jsem 

důtku.“ 

Paní učitelka Poláchová taky jako malá způsobila neplechu. 

„Měla jsem hrozně otravného a nepříjemného spolužáka.  Jednou jsem ho žďuchla (to si 

zasloužil), čímž jsem rozbila okno. Sice jsem dostala důtku ředitele, ale správně bych 

měla dostat pochvalu,“ dodává paní učitelka s úsměvem. 

 Paní učitelka Malcová se nám svěřila, že provedla spoustu průšvihů. Máme tu i vzorné 

učitele, jak tvrdí, kteří neprovedli za svých školních let nic. Mezi ně se řadí např. paní učitelka 

Velebová, Pohanková, Hradilová… 
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My děkujeme učitelům za rozhovor, že na sebe něco málo prozradili a nenechali si všechno 

pro sebe. 

Ema Urbánková, Josef Chadim, Marek Švenda 

Horoskop

Beran (20. 3. – 20. 4.) 

Blízké období pro berany vypadá na jedničku. Vše jim bude vycházet podle plánu a může se 

tu objevit někdo záhadný. Třeba tajný ctitel či někdo z minulosti. Tvrdohlavý berani se tomu 

musí postavit se vší důstojností a zachovat se, jak se patří. 

Býk (20. 4. – 21. 5.) 

Býkům odbyla červená. Těm hodnějším se do cesty postaví pouze pár překážek, které snadno 

přeskočí. Avšak těm zlejším hrozí časté konflikty a neshody. Mohou se cítit méněcenní, i 

když tomu tak není. 

Blíženec (21. 5. – 21. 6.) 

Blížence čeká mnoho zdařilých akcí. Motivovaní blíženci budou zářit veselím, což se 

pozitivně odrazí v jejich profesním i soukromém životě. Neměli by se bát riskovat, štěstí přeje 

odvážným! 

Rak (22. 6. – 22. 7.) 

Konec nocí plných samoty nastal. Jako zázrakem se objeví ten pravý nebo ta pravá.  Na 

Valentýna se zamilujete a svoji drahou polovičku už jen tak neopustíte. Tahle  láska 

rozhodně nebude na jednu noc, takže dámy už si mohou začít vybírat svatební šaty.  Ale 

pozor na  nevěru! I ta je bohužel s tématem lásky úzce spojená.  

Lev (23. 7. – 23. 8.) 

Apríl je sice ještě v nedohlednu, ale i tak si z vás někdo může začít utahovat. Přesto, že by 

mělo jít jen o nevinný žertík, může to citlivým rakům ublížit. I když to bude těžké, zkuste to 

vzít s nadhledem. Za slzy vám ubohý prank nestojí. 

Panna (23. 8. – 23. 9.) 

Dejte si pozor na své blízké i na cizí lidi. Podivný muž vám vstoupí do života.  Je dost 

pravděpodobné, že vás začne stalkovat. Vaše bezpečí je na prvním místě, proto neváhejte jít 

na policii nebo si alespoň koupit pepřový sprej. 

Váhy (23. 9. – 23. 10) 

Toto období bude ve znamení ztráty svobody. Ať už spácháte trestný čin, budete dopadeni a 
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půjdete do vězení, tak bude omezována vaše osobní svoboda. Všichni vám budou diktovat, co 

máte a nemáte, co smíte a nesmíte. Zatněte zuby a vydržte to, vaši blízcí to s vámi myslí 

dobře. 

 

 

Štír (23. 10. – 22. 11.) 

Pokud jste ve znamení štíra měli byste si dát pozor na rychlé přibývání na váze. Ať už jste na 

salátové dietě nebo baštíte dorty, kila vám prostě naskáčou. Proč, to je záhada. Nemějte 

strach, toto tučné období za chvíli odezní.   

Střelec (22. 11. – 22. 12.) 

Střelci by si měli dát pozor na finance. Hrozí jim totiž ztráta hotovosti, či ztráta peněz na 

bankovním účtu. Nemusí to znamenat, že je někdo okrade, ale můžou být nalákáni na 

nevýhodnou nabídku, kterou nebude chytré přijímat. 

Ryby (19. 2. – 20. 3.) 

Rybám teď hrozí něco neobvyklého. Mohou totiž přijít o svou identitu. Někdo se může za ně 

vydávat, či nějakým způsobem napodobovat jejich chování. Měli by si proto dát pozor, kolik 

informací o sobě vypouštějí do světa. 

Vodnář (20. 1. – 19. 2.) 

Vodnáři jsou pro svou originálnost velice zajímavými osobnostmi, proto většinou mají 

spoustu účtů na sociálních sítích. Hrozí jim ale jejich odcizení, proto by si měli vymyslet lepší 

zabezpečení. 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) 

Pokud patříte mezi ty sečtělejší, může vás překvapit nečekaná zkouška, nebo přepadovka. 

Nepodceňte tedy přípravu a dobře si vše promyslete. Mohlo by se vám to vymstít. 

Ema Urbánková, Adéla Ráboňová 
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Komiks 

 

 

 
  

Jsem na poli každý den, 

dnes jsem však velmi 

překvapen. 

V obilí jsou velké kruhy, 

jeden větší než ten druhý. 

Co to asi může být, 

kdo to mohl způsobit? 

Když se vpravo ohlédnu, 

velkou věc tam zahlédnu. 

K obloze se něco vznáší, 

asi jsou to tvoři plaší. 

Asi se teď vrací z lovu, 

doufám, že nepřijdou znovu. 

Stále je mi záhadou, 

jak to všechno provedou. 

To je konec příběhu, příště budu ve střehu! 

Helena Šťávová 

Z okna uvidím tři hlavy, 

pravděpodobně tam slaví. 

Najednou mě spatřili, 

do ufa mě chytili. 
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Anketa 

1. Měli jste někdy tajného ctitele? 

2. Jste ve vztahu? 

3. Máte crush? 

4. Pokud máte vztah, jak dlouho už trvá? 

5. Valentýn X 1. Máj 

6. Dostali jste někdy zamilovaný dopis? 

7. Dali jste někdy někomu zamilovaný dopis? 

8. Dostali jste už někdy pusu? 

9. Kdy byla vaše 1. pusa? 

10. Jste momentálně zamilovaní? 

11. Máte crush na nějakou celebritu? 

12. Dáte někomu něco na Valentýna?   
 

 

Sofie Padyšáková, Adéla Ráboňová, Judita Velebová 

H- holky, K-kluci  

 8. B - K 8. B - H 8. C - K 8. C - H 9. A - H 9. B - K 9. B - H 9. C - K 

1.  ANO ANO NE ANO NE NE NE ANO 

2.  ANO NE NE NE NE NE ANO ANO 

3.  ANO ANO ANO NE ANO NE NE NE 

4.  – – – – – –  74 dnů 3 roky 

5.  V V – – M M M V 

6.   ANO ANO NE NE NE NE NE NE 

7.  NE NE NE NE NE NE ANO NE 

8.  ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO 

9.  ? 6.ročník 7.ročník – ? 2018 2018 ? 

10.  NE ANO ANO NE ANO NE ANO ANO 

11.  ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO – 

12.  ANO ANO ANO ANO NE NE ANO NE 
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Záhadná křížovka 

 
 

1. Pohádkové strašidlo 

2. Památník obětem svatby, u Lesního 

Hlubokého 

3. Egyptské hrobky 

4. UFO 

5. Egyptský panovník, kterému nevykradli 

hrobku 

6. Nevysvětlitelný jev 

 

Ema Urbánková, Jakub Hekal  

  

1.               

2.        -       

3.               

4.               

5.               

6.               
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Na závěr našeho časopisu, bychom chtěli poděkovat těm kteří to dočetli až 

sem, těm, kteří se zapojili do hlasování, ať už v anketě nebo v „soutěži“ 

krásy.  

A sladká tečka na úplný konec. Vyluštěte křížovku a tajenku i s odpověď 

mi (Heki) doneste do 30. února do třídy 9. A, budete-li mít štěstí vyhrajete 

čokoládu Milka. Děkujeme společnosti Milka za darování výhry. 

 

 

 


