
  

 
Milí studenti a profesoři,
právě čtete úvodník historicky prvního čísla nového školního časopisu, který 
bude s trochou štěstí vycházet co dva měsíce. Možná, že bych naší miniredakci 
měla koupit trička s potiskem „Trochu se to zvrtlo“. Začínali jsme totiž s tématem 
nové začátky, ale nakonec jsme to dotáhli k sudoku a tezi, že šťastný konec je 
roven dobré smrti. Že vám to nedává smysl?
Tento časopis a jeho osnova jsou tvořeny na základě vědecky osvědčené metody 
pokus-omyl. Nevím, proč, jak ani kdy Zpravodaj vlastně vznikl, nicméně byl tvořen 
s radostí a zápalem pro věc. Snad si následující stránky vychutnáte - nebo si na 
nich minimálně smlsnete.
Doufám, že to, co jste právě dočetli, alespoň trochu připomínalo úvodník. 

Tereza Ottová, 6. E

Reportáž: Slovinsko

Téma: Nové začátky
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Úvodník

Přestože prázdniny už jsou dávno  
za námi a dny se také pomalu krátí, 
nic nám nebrání v tom, abychom  
se do slunečného léta vrátili alespoň 
zde, na stránkách našeho časopisu. 
Většina z vás si asi při pomyšlení 
na prázdniny představí moře, pláž, 
palmy a další podobné věci, které 
k létu samozřejmě neodmyslitelně 
patří. U moře se člověk dokonale 
odreaguje a získá energii do dalšího 
školního roku. Pokud byste příští 
prázdniny ale chtěli navštívit nějaké 
méně exotické místo, mohu vám 
vřele doporučit Slovinsko. Tato turisty 
často opomíjená evropská země vám 
toho totiž může nabídnout mnoho.
Slovinsko leží ve střední Evropě, 
má přístup ke Středozemnímu moři  
a na podstatné části jeho severních 
hranic se nacházejí Alpy. V jihozá-
padní části země můžeme také na-
lézt četné jeskyně, podvodní řeky 
a roklinky. Nejvyšším slovinským 
vrcholem je 2864 metrů vysoká 
hora Triglav a hlavním městem  
je Lublaň. Téměř polovinu země tvoří 
lesy, díky čemuž je Slovinsko třetím 
nejlesnatějším státem Evropské unie. 
Na své si zde tedy přijdou opravdu 
všichni.
Skvělým způsobem, jak si můžete 

Slovinsko prohlédnout, ale zároveň 
se přitom také něco zajímavého 
naučit, je účast na World Schools 
Debate Academy. Tato akce  
pro středoškoláky z celého světa  
je každoročně pořádána ve městě 
Kranjska Gora, a to navíc ve velmi 
luxusním hotelu. 
Mládež má možnost se zde sezná-
mit se základy argumentace  
a přesvědčování, ale také získat nové 
přátele a obdivovat překrásnou 
slovinskou přírodu. Během osmi 
dní jsou studenti s pomocí těch 
nejlepších debatních trenérů z celého 
světa zasvěceni do tajů světa debaty. 
Nejprve zjistí, že v každém debatním 
boji proti sobě stojí dva tříčlenné 
týmy. Úkolem prvního týmu je ob-
hájit tezi, tedy jakési kontroverzní 
tvrzení. Letos se debatéři věnovali 
nejrůznějším tématům, např. brazils-
kému fotbalovému šampionátu či 
konzumnímu životnímu stylu. 
Druhý tým musí naopak vyvrátit ar-
gumenty týmu prvního a přinést  
argumenty, jež hovoří proti samotné 
tezi. Každý člen týmu pak musí na 
dané téma hovořit celých osm minut. 
Nakonec přicházejí shrnovací řeči,  
ve kterých je úkolem debatérů 
během čtyř minut dokázat,  

že právě jejich strana by měla zvítězit. 
Přestože je program této letní akce 
opravdu nabitý, účastníci si zde  
mohou i trochu odpočinout. Areál ho-
telu nabízí návštěvy bazénu a vířivky 
a v programu je vyčleněno místo  
i na půldenní výlet do slovinské 
přírody.
Pokud vás tato akce zaujala, můžete 
si o ní najít více na těchto webových 
stránkách: http://debateacademy.
net/Debate_Academy/WSDA_Slove-
nia.html. A pokud ne, tak Slovinsko 
můžete navštívit jen jako běžní  
turisté. Určitě to za to bude stát. :) 

Eva Pospíšilová, 6. E
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Na internetu lze najít nepřeberné množství článků, 
jež čtenáře zahlcují radami, jak uspět při studiu  
na univerzitách v Americe. Esence těch úžasně 
nazvaných příspěvků je ale vždy stejná: sežeňte 
si nějaké kouzelné zvířátko typu „oslíku, otřes se”, 
abyste měli alespoň na letenky, a naučte se konečně 
jazyk země, kde chcete studovat. V tomto článku mne 
bude zajímat druhá strana mince – a totiž to, jak příliv 
zahraničních studentů vnímá hostitelský stát.
Nyní se vraťme k tomu, co nám radí články: pořádně  
si našetřit a naučit se jazyk země, kde chceme studovat. 
Když jsem tyto základní požadavky zmínila před 
učitelkou na VŠ, jen se smutně pousmála, pravíc,  
že kdyby tohle platilo, nemusela by své studenty 
němčiny učit nejprve česky, aby pak němčinu dokázali 
pochopit. 
Od té doby mi vrtalo hlavou, proč zrovna naše země 
– co je k tomu vede? Slováky pochopím, ti to mají,  
co by kamenem dohodil, ale proč ostatní? Co 
Američané, Rusové, Ukrajinci, Kazaši, Korejci? Proč 
míří sem, nikoliv do Německa, proč ne na prestižní 
univerzity, jako je Heidelberg?
Vyzpovídala jsem několik zahraničních studentů 
nejmenované soukromé VŠ a ti mi anglicky poskytli 
alespoň nepatrnou osvětu. Navzdory jazykové 
bariéře – kterou většinou alespoň trochu překonávají 
prostřednictvím intenzivních kurzů češtiny – se jim 
studium v ČR stále vyplatí. Míst na veřejných školách  
v jiných zemích je poskrovnu a požadavky na stipendia 

často nesplnitelná. Jeden z ruských studentů za důvod 
své volby uvedl snahu vyhnout se povinné vojenské 
službě, která je v jejich krajích známá psychickou  
i fyzickou náročností.
Velice mne zaujala úroveň češtiny zahraničních 
studentů, již studují na nejmenované škole,  
a tak jsem hlouběji zapátrala a zjistila, že neexistuje 
žádné minimum toho, co by měl uchazeč umět: pouze 
škola rozhoduje o tom, zda je jazyková vybavenost 
dostačující.
Zahraniční studenti s nízkou úrovní češtiny nejsou 
záležitostí pouze škol soukromých, nýbrž jejich 
počet stoupá i na těch veřejných. Poněvadž mi brzy  
bude osmnáct a jednoho dne budu muset platit daně, 
zapátrala jsem, na co všechno že to přispěji. Náhle 
zjišťuji, že budu spolufinancovat studium na veřejných 
školách, a to ještě lidem, pro něž je (nyní cituji jednoho 
ze studentů) Česká republika pouze přestupní stanicí 
mezi Západem a Východem.
Občas si říkám, jestli je to tak super, že ležíme v srdci 
Evropy. Nemáme velké hory ani teplé moře, jenom 
ukrajinský ropovod, italské mandarinky a každý  
25. člověk je cizinec. Když o tom tak přemýšlím, asi taky 
půjdu studovat do zahraničí.

Studium v zahraničí trochu jinak

Recenze: Hany
film, 2014, drama/komedie
Režie: Michal Samir
V hlavních rolích: Jiří Kocman, Michal Sieczkowski, 
Hana Vagnerová, Jitka Schneiderová, Karel Zima

Český film z roku 2014 sleduje příběh skupiny lidí,  
kteří se sejdou v malé putyce na literární večer.  
Autorovi, který zde přednáší své filozofické drama,  
však téměř nikdo nevěnuje pozornost. Lidé se postupně 
seznamují, a jak se večer mění v noc, dochází k slovním 
potyčkám, ale dojde i na srážku s autem. Později v noci 
se  před dům dostanou pouliční povstalci a dochází  
ke konfliktu s policií, kde naše „partička“ provokuje  
už tak nevraživé po domácku ozbrojené povstalce. 
Snímek je zvláštní tím, že je celý natočený na jeden 
záběr. Možná že to autoři považovali za originalitu, 
bohužel tak ale došlo ke vzniku více prázdných scén, 
které absolutně nic neříkají a jen zaplňují prostor mezi 

ostatními, ne příliš zajímavými scénami. Kromě spros-
tých slov, protivného chování postav, které mají zřejmě 
poukázat na zkaženost „našich mladých“, postrádá 
film pointu, nějaké sdělení. Pokud chtěl přinést něco  
nového, tak zřejmě paradox mezi charakterem  
filozofujícího autora a vyjeveného mladíka, rváče,  
ale i vnitřně smutného člověka. 
Celkově jsem toho od filmu čekala mnohem víc, z kina 
jsem odešla zklamaná, protože jsem od dobré polo-
viny čekala, kdy už to konečně skončí. Pokud se přece 
jen rozhodnete ke zhlédnutí dalšího českého filmu  
s neproměněným potenciálem, doporučuji obrnit se  
co nejnižším očekáváním.

Andrea Šťástková, 6. F 2
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Petr Nezdařil - nový objev mezi kantory. 
Přinášíme vám to, co vás zajímá o profesoru 
Petru Nezdařilovi, učiteli dějepisu a občansko-
společenského základu na naší škole. 

1) Moje první otázka se týká přímo Vás. 
Zkrátka -  kdo jste? 
Tak, je mi 30 let, pocházím z Ostravy,  
i když nemám ostravský akcent, a mám jednu 
sestru, která také bydlí a pracuje v Praze.  
Děti nemám. 

2) Dále by mě zajímalo - jste v současné 
chvíli ve vztahu, anebo vyčkáváte na tu 
“pravou”? Případně, jak by podle Vás měla 
vypadat ideální žena?
No, prstýnek na ruce nemám, ale… (tázaný 
se zasmál, ale nedokončil). Žena by měla 
být zábavná, společenská a samozřejmě 
by měla mít s partnerem společné zájmy.  
Hlavní je její psychická stránka.  
Během života jsem pochopil, že vše rozhodně 
není  jen o vzhledu. Do toho člověk ale musí 
prostě dospět. 

3) Jaké školy jste vystudoval a máte již 
nějaké zkušenosti s vyučováním? Jaké? 
Studoval jsem jak v Praze, tak v Ostravě. 
Původně jen filozofickou fakultu (obor 
historie), ale ve třeťáku jsem se rozhodl 
studovat navíc také pedagogickou fakultu, 
to abych se měl po studiu čím živit. Vyučoval 
jsem rok v Praze, pak v Ostravě, kde jsem měl 
mimochodem společný kabinet s profesory, 
kteří mi seděli u zkoušek, a teď učím tady,  
na Gymnáziu Opatov. 

4) Uměl byste říci, jakou jinou profesi byste 
nejraději vykonával, kdyby Vaše kariéra 
profesora „neklapla”? 
Neuměl bych si představit konkrétní 
zaměstnání, ale určitě bych chtěl pracovat 
s lidmi. Upřímně mě děsí práce v kanceláři 
nebo prostě mimo lidi. 

5) Představte si, že jste byl vylosován jako 
výherce ve Sportce, řekněme, že výhra 
činí 1 000 000 korun. Jak byste s takovou 
sumou nakládal? 
Nejsem ten typ, co si potřebuje kupovat 
stále nové oblečení a další věci. Auto bych  
si nekoupil, protože ani nemám řidičský 
průkaz. Nejspíš bych investoval do bydlení 
nebo do burzy, ta mě totiž moc láká a myslím, 
že by to mohla být docela legrace. 

6) Kdo je Vaší nejoblíbenější historickou 
osobností? 
Nemám vyloženě oblíbenou osobnost.  
Ani neznám nikoho, s kým bych si rád 
popovídal. Zajímají mě většinou lidé, kteří 
jsou úplně jiných názorů, než jsem já. 
Talleylrand mě fascinuje, ale to je na dlouhé 
povídání. 

7) Kterou knihu by si podle Vás měli všichni 
povinně přečíst?
I když jsem ateista, myslím si, že Bibli by měl 
znát každý, alespoň v našich zeměpisných 
podmínkách. Už jen kvůli kultuře,  
která je okolo nás. Jiná kniha, kterou by měl 
každý přečíst, mě nenapadá. 

8) Máte raději nové začátky, nebo šťastné 
konce? 
To je zvláštní otázka, asi souvisí s tím, že jsem 
tady na Opatově nový, ale odpověď je jasná. 
Mám radši nové začátky, rád totiž poznávám 
nové lidi a věci. Konec, ať už je jakýkoliv,  
zní až příliš definitivně. Jako kdybych měl 
zemřít „dobrou smrtí” - no, furt je to smrt, že? 

To bylo něco málo o profesoru Nezdařilovi. 
Jak na Vás působí? Podle mě je to super 
učitel a hlavně člověk, jenž je inteligentní  
a skvěle se orientuje v historii a dění ve světě.  
A to, že je společenský typ, mu jen a jen 
přidává na bodech! Za mě velký palec nahoru! 
Tak se pojďme s úsměvem učit dějepis  
a OSZ, s panem profesorem to rozhodně 
nuda nebude!  :-)

Rozhovor s profesorem: 
Mgr. Petr Nezdařil

Mgr. Petr NEZDAŘIL: 
nový objev mezi kantory

vyučuje občanku a dějepis
rád pracuje s lidmi
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Dominik Kůta, 2. X

Tereza Ottová, 6. E



Recenze: Vampýrská akademie

Potřebujete nutně něco prodat či koupit, nabízíte 
doučování nebo víte o něčem, co by stálo za zveřejnění? 
Neváhejte a pište nám na e-mail zpravodajgo@gmail.
com!

PRODÁM úplně no-
vou solární klávesnici 
Logitech Wireless  
Solar Keyboard  K760 
US pro iPad, iPhone 
nebo Mac. Je bezdrá- 
tová, nabíjí se pomocí 
světla a na nabití  vy- 

drží i 3 měsíce! Na Alze stála 2 499 Kč, já ji prodávám  
za 1 499 Kč. 
Pro více informací pište na kutaadominik@seznam.cz.

ZÁJEZD DO VÍDNĚ
Kabinet německého jazyka pořádá jednodenní 
předvánoční výlet do rakouského hlavního města,  
a to v termínu 12. 12. Náplní zájezdu bude prohlídka  
historické části města a celosvětově proslulých 
vánočních trhů. Zájemci nechť se obrátí na prof. Farskou 
a prof. Synáčkovou.

MATEMATICKÁ OLYPIÁDA
Kabinet matematiky a fyziky nabízí všem zájemcům 
o matematiku možnost zúčastnit se letošního,  
v pořadí již 64. ročníku MO. Více informací najdete  
na stránkách naší školy, zadání si lze stáhnout na http://
mo.webcentrum.muni.cz/ media/1026021/z64.pdf (kate- 
gorie Z7-Z9) a na http://mo.webcentrum.muni.cz/me-
dia/ 1025933/abc64dom.pdf (kategorie A, B, C).

A nakonec něco od naší redakce:
Chtěli byste se s námi podílet na školním časopise? 
Budeme jedině rádi! Práce je tu dost pro každého, 
ať už mladšího nebo staršího, se zájmem o sport  
či o literaturu. Neváhejte a ozvěte se na náš e-mail  
zpravodjgo@gmail.com a podělte se s námi, o čem  
by vás bavilo psát. :-) 

Tipy a triky:

film, 2014, akční fantasy
Režie: Mark Waters
V hlavních rolích:  Zoey Deutch, 
Lucy Fry, Danila Kozlovskij, Joely  
Richardson, Dominique Tipper, Sarah 
Hyland, Olga Kurylenko

Máte rádi upíry, ale klasika na styl Stmí-
vání už vás nebaví?
V tom případě mám tip přesně pro vás! 
Film Vampýrská akademie, který 
se do kin dostal v březnu 2014,  
je rozhodně něco, co tu ještě nebylo.  
Žánr je převážně komedie s příchutí 
romatiky.
Když Lisse zemřeli  rodiče, rozhodla 
se se svou kamarádkou Rose utéct  
a poklidně žít jako normální teenager.  

Ale bylo jasné, že je jednoho dne 
najdou. Když se tak později oprav-
du  stane, musejí se vrátit zpět do 
školy. Lissa musí zvládat stres, který jí 
působí nastalá situace. Rose se zase 
musí snažit, aby mohla v dospělosti 
zůstat se svou nejlepší přítelkyní.  
A také je čeká spousta zlých nástrah.
Můj názor je zcela jasný – tenhle film 
(a ostatně i knižní série) je naprosto 
geniální! Obsazení herců bylo skvělé. 
Veřejně přiznávám, že Rosein trenér 
je k sežrání! Avšak musím uznat,  
že v první části děj běžel nepřirozeně 
rychle, na rozdíl od té druhé,  
kde je všechno detailní. Přesto je to 
chyba, která mě rozhodně neodradí 
od toho, abych se těšila i na další díly!

Klára Feltlová, 6. F

Inzerce:
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Pro znuděné studenty
 » Na webové stránce musicovery.com můžete najít 

hudbu, která se hodí k vaší stávající náladě.
 » Choď ven s lidmi, se kterými se stále zapomínáš 

dívat na mobilu na čas, s těmi ostatními se pravdě-
podobně nudíš.

Pro hladové studenty
 » Do většího hrnečku dej 4 polévkové lžíce hladké 

mouky, polovinu kávové lžičky prášku do pečiva,  
čtvrt hrnečku Nutelly a 3 polévkové lžíce mléka.  
Poté hoď do mikrovlnky na minutu a máš sladkou po-
chutinu. :-)

Pro nemocné studenty
 » Když je ti špatně a nechceš do sebe cpát léky,  

10 mandlí dokáže nahradit Aspirin.
 » Máš zacpaný nos? Nech přes noc rozříznutou  

cibuli ve svém pokoji, ráno budeš mít nos uvolněný.

Do života
 » Denní zpívání ve sprše může zvýšit vaši imunitu, 

snížit krevní tlak a také stres.
 » Učit se jde nejlépe po čtyřicetiminutových inter-

valech, a to s patnáctiminutovými přestávkami.
 » Nejideálnější teplota na kvalitní spánek je něco 

mezi 17-21 °C.
Ondřej Knor, 6. E



Povídka na pokračování:
Úvod do zombieologie

Zajímavosti aneb Co možná nevíte
V roce 1685 bylo v Nové Francii (francouzské kolonie v severní Americe) povoleno 
používat hrací karty jako měnu kvůli nedostatku oběživa.

Italský zákon z roku 1892 zvýšil minimální věkovou hranici pro dívky vstupující  
do manželství na 12 let. 

První bomba, kterou spojenci shodili na Berlín, zabila pouze slona v městské zoologické 
zahradě.

Polovina všech papírových peněz, které byly v oběhu za Občanské války v USA,  
byla falešná.

převzato z: http://procproto.cz/historie/historicke-kuriozity-aneb-dejepis-jak-jej-mozna-ne-
znate/

Můžu vám říct, že zombie se perou zatraceně dobře.
Když jsem se jednu snažil zabít kahanem, další se už 
už chtěla zakousnout do mé nechráněné paže.  Kolega 
chemikář měl naštěstí po ruce velké dřevěné pravítko, 
tak zombie dočasně složil na zem.
Skepticky mě napadalo, že nás tu nakonec všechny 
sežerou. Někdo by měl volat národní bezpečnost.  
Ale když jsem se zrovna nesnažil bojovat o holý život, 
chránil jsem životy nebohých studentů gymnázia,  
kteří se schovávali, kde se dalo, a vyděšeně ječeli.
Přitom to začalo celkem nevinně…

Zaparkoval jsem auto na svém fleku jako každé ráno.  
Po víkendu se mi zdálo neobyčejně kruté jít zase do školy.  
A to, prosím pěkně, nejsem student, ale učitel.
Dobelhal jsem se až do kabinetu, a ještě než jsem dosedl 
na židli, zapnul jsem kávovar, abych se následujících  
osm hodin udržel na nohou. 
Po stole se mi válely učebnice chemie a biologie, což byly 
předměty, jež jsem se snažil vecpat studentům do hlav.  
A ti to zarputile odmítali. No chápete, že někoho neza-
jímají kovalentní vazby?

První hodiny proběhly jako vždy. Snažil jsem se vzbudit 
autoritu. Když to nevyšlo, hrozil jsem. Když nevycházely 
ani hrozby, zapsal jsem do třídní knihy několik výtržníků. 
A jim to bylo fuk. Nakonec jsem si u tabule povídal  
sám pro sebe.
„Tabule, přítel kantora,“ prohlásil Fialka, další profesor 
chemie, na mou stížnost o hlavách a jejich dutosti. Těsně 
poté mu vybublala kádinka s kyselinou. Zase.

Moje nejméně oblíbená činnost, dozor na chodbě, 
mě potkala před pátou hodinou. S rukama složenýma 
na hrudi jsem dohlížel, aby si tu výrostci navzájem 
nevypíchli oči tužkami a netloukli se atlasy. Marná snaha.
Čas jsem si krátil pohledem ven na obří terénní auto 
ředitelky gymnázia. Před ním postávalo několik lidí.  

Potáceli se jako opilí, takže jsem usoudil, že maturitnímu 
ročníku dnes bude pár studentů chybět. Díval jsem se  
na ně, jak tam tak s tupými výrazy stojí. Tak zaujatě,  
až jsem si nevšiml, že ředitelčino auto vyjíždí z parkoviště. 
Nutno dodat, její schopnosti ovládání těžkých strojů jsou 
poněkud nedostatečné. Tentokrát to ovšem dotáhla  
na novou úroveň, když autem do jednoho z postáva-
jících vrazila. 
Padl k zemi. Já spolu s pár studenty jsme vyrazili.  
Jeden z nich mi prudkým otevřením dveří skoro přerazil 
nos.
Doběhli jsme na parkoviště a já se připravoval na to, 
co uvidím. Zvrácená část mého já doufala, že pokud  
to bude mrtvola, dostanu na zbytek dne volno.
Ale nikde nic. 
Ředitelka od místa činu nestydatě ujela. Ale po kolizi 
ani stopy. Nevěřícně jsem nad tím kroutil hlavou,  
já i další přihlížející. Pak jsem se však zadíval na zem  
a všiml si něčeho odporně slizkého a organického.  
Vypadalo to jako kus… masa. 
Zazvonilo.
Tak volno teda nedostanu. Škoda.
Ale ani se tu před všemi studenty nepozvracím.

Konec prvního dílu

Eliška Šafránková, 6. F
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Taháček :-)

D=b2-4ac
x1,2= (-b ± √D)/2a

Vzorec pro vypočítání kořene kvadra-
tické rovnice pomocí diskriminantu:

Dále nabízíme přehled asijských států  
a jejich hlavních měst:

Afghánistán - Kábul
Arménie - Jerevan
Ázerbajdžán - Baku
Bahrajn - Manáma
Bangladéš - Dháka
Bhútán - Thimphu
Brunej - Bandar Seri Begawan
Čína - Peking
Filipíny - Manila
Gruzie - Tbilisi
Indie - Dillí
Indonésie - Jakarta
Irák - Bagdád
Írán - Teherán
Izrael - Jeruzalém
Japonsko - Tokio
Jemen - San’á
Jižní Korea - Soul
Jordánsko - Ammán
Kambodža - Phnompenh
Katar - Dauhá
Kazachstán - Astana
Kuvajt - Kuvajt
Kyrgyzstán - Biškek
Laos - Vientiane
Libanon - Bejrút
Malajsie - Kuala Lumpur
Maledivy - Male
Mongolsko - Ulánbátar
Myanmar (Barma) - Rangún
Nepál - Káthmándú
Omán - Maskat
Pákistán - Islamábád
Saudská Arábie - Rijád
Severní Korea (KLDR) - Pchjongjang
Singapur - Singapur
Spojené arabské emiráty - Abú Dhabí
Srí Lanka - Kolombo
Sýrie - Damašek
Tádžikistán - Dušanbe
Thajsko - Bangkok
Turecko - Ankara
Turkmenistán - Ašchabad
Uzbekistán - Taškent
Vietnam - Hanoj
Východní Timor - Dili

Kdybyste se nudili...
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Na tomto čísle se podíleli:
Klára Feltlová
Ondřej Knor
Dominik Kůta
Tereza Ottová
Eva Pospíšilová
Eliška Šafránková
Andrea Šťástková

korektura: Eva Pospíšilová
grafická úprava: Tereza Ottová

Rádi bychom též poděkovali paní profesorce Věře Dittrichové, která byla 
tak hodná, že si našla čas na konzultaci závěrečné podoby magazínu.

Až budete tento časopis likvidovat, vyhoďte jej prosím do tříděného odpadu. 
Děkujeme.

Určete šest čísel, která následují v řadě po čísle 274:
1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, ...

Dělte výraz, dokud neusnete:
22 : 7 = 


