
Balbek 
Školní časopis ZŠ a MŠ Horní Stropnice/ školní rok 2021-2022, 5. ročník, 1. číslo 

 

 

 

 

Vaše redakce: Maxim Timko IV., Jan Vejčík IV., Matouš Vodka IV., Marek Ženíšek IV., Jiří Miškei VII., 

Šimon Mašek VII., Michaela Vítková VIII., Mgr. Anna Mášová  



Pohádka 

O statečném psu Alíkovi  
Byl jednou jeden pes Alík, který měl super schopnosti, ale nevěděl, že je má. Jednoho 

dne se ocitnul v jeho blízkosti záporák Bob, který chtěl stále s psem Alíkem bojovat. Jenomže 
pes Alík to nevěděl. 

V pondělí ráno si šel typicky zacvičit, jako to dělá každý den. Ale nebylo to jeho typické 
cvičení, protože potkal Boba a Bob si ho nevšiml, takže pes Alík se rychle schoval za popelnici. 
Bylo to jen tak tak. Pes Alík potom rychle utekl.  

Jednoho dne se pes Alík sebral a šel hledat Boba. Bylo to dobré. Pes Alík našel Boba 
a začal s ním bojovat. Bylo to napínavé, ale pes Alík vyhrál.  

JV 

  

 

Citáty

Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré. – Erasmus Rotterdamský 

 

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. – E. Hubbart 

Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství. – Dalajláma 

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce – který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš. – 

Albert Einstein 

AM 

 
Source: https://czechtheworld.com/nejkrasnejsi-citaty-o-pratelstvi/#ixzz7B0EEtoSk 

https://czechtheworld.com/nejkrasnejsi-citaty-o-pratelstvi/#ixzz7B0EEtoSk


Povídka 

Pán v černém   

Je pátek 12. 9. 2025. Dnes jsem šel domů ze školy, procházel jsem temnou uličkou, a 

pak se na mě koukly čtyři červené oči. Začal jsem utíkat domů. Schoval jsem se do skříně, ale 

slyšel jsem hlasité dupání. Otevřel jsem vrátka a okno bylo rozbité. Kouknul jsem se z okna a 

viděl jsem velké černé stopy. Podíval jsem se do předu a byla tam divná černá postava.  

  

  

Zamrkal jsem a ta postava tam nebyla. Otočil jsem se a byla tam. Běžel jsem ke skříni, 

ale chytila mě za ruku. Tahala mě k sobě. Dal jsem té postavě, muži, facku. Pustil mě, ale zle 

na mě koukal. Pak se proti mně rozběhl, začal strašně řvát a utekl.  

Už uběhlo spoustu let, ale ten podivný přízrak jsem už neviděl.  

M. Ž. (A. M.) 

 

  



Osobnosti 

 

Dream SMP 

(Dříve jako Dream Team SMP) je soukromá 

skupina, v seznamu povolených survive 

multiplayer (SMP). V Minecraft serveru jsou 

Dreamovo přátelé, jež jsou známý tím, že 

jsou serverem s tématem roleplay 

s převážně improvizačním spiknutím a 

dlouhou historií spojenectví, válek, dob a postav. 

Kdo je Dream? 

Dream je slavný youtuber s více než 36 tisíc odběratelů. Je youtuber a twitch 

streamer. Dream je slavný díky sérii Minecraft manhunt.   

 

L‘ manburg 

L’manburg byl nezávislým národním státem 

v Dream SMP. Svou nezávislost na SMP Greater 

Dream prohlásila 29. července 2020 a nezávislost 

získala Dream Team SMP vs. L’manburg War 2. 

srpna 2020. Bylareformována jako Manburg 22. září 

2020, ale byla obnovena dne 16. Llstopadu 2020. 

Byla zničena 6. ledna 2021 trvale rozpuštěna. 

Prezidentem je Tubbo. A je také hymna.  

 

George Not Found 

Od roku 2019 veřejně nahrává aktuální videa na Youtube, ale na 

platformě je od roku 2013. George je spoluzakladatelem Dream SMP 

s Dreamem. George je barvoslepý: druh červeno-zelené 

barvosleposti. Má přezdívku: Gogy. Gogyho oblíbené číslo je 14.  

 

Sapnap 

Spolupracuje s Dreamem. Jeho videa obvykle uvádějí hvězdu jeho 

a jeho skupiny přátel z youtuberských her. Jeho oblíbená barva je 

modrá. Jeho oblíbené ovoce je ananas.  Je napůl Řek. Umí hrát na 

housle. Jeho první video nahrál 29. října 2019.  

M.V. 



Minekraftové okénko 

MINECRAFT - hodní mobové  

Vilager je podle mě jeden z nejdůležitějších mobů. Prase, kráva, jsou za mě 
málo důležití. Typ proti IRON GOLEMOVI - vystavte se tři blocky  nahoru, aby vás nechytl (z 

iron golema padne maximálně 5 ironů.) 
MT 

   

 

 

MINECRAFT ZÁPORÁCI   

Začneme v Nederu.   

VITHER SKELETON: VITHER SKELETON  žije ve Fortes. Obyčejně se VITHER 

SKELETON líně loudá, ale když chce zaútočit, jede jako formule 1. Stejně jako ostatní 

příšery  z Nederu je VITHER SKELETON ohnivzdorný.  

PIGMAN: PIGMAN je vlastně takový indián z Nederu. Žije v malých skupinách. PIGMAN 

stejně jako PIGLIN miluje zlato. Obzvlášť dobrý pozor bych si dával na jejich děti. Jsou děsně 

rychlé a útočí na vás. I když jste neviditelní... 

MAV 

  

  



Vtipy  

Babička vysvětluje Pepíčkovi:   
„Neříká se co, ale prosím.“   
O pět minut později přijde Pepíček k babičce s tímto dotazem: „Prosím děláš, babi?“  
  
V hodině chemie:   
„Nu, Pepíčku, z čeho se vyrábí kyselina sírová?“   
„Kyselina sírová se vyrábí... Se vyrábí... Vyrábí...   
Vyrábí se z kyselého sýra.“   
  
Pepíček říká: „Tati, já nemohu najít na obloze Velký vůz.“ Tatínek odpoví: „Tak ho nehledej, 
už je asi v garáži.“   
  
Paní učitelka: „Pepíčku, zase máš domácí úkol celý špatně!“   
Pepíček: „Chudák táta, on se s tím tak nadřel.“   
  
Mimozemšťani jednou zkusili unést Chucka Norrise. Od té doby je nikdo neviděl.  
  
„Oskare, řekni nám, co je to?“   
„Prosím, paní učitelko, to je lebka.“   
„Dobře, ale z čeho?“   
„Ze zvířete.“   
„Ale jakého zvířete?“   
„Prosím, mrtvého.“   
  
Vstát z postele je první krok špatným směrem...  
  

Vnouček zakládá 
s dědou e-mail.   
„Přezdívku máme, 
jaké dáme heslo?“   
Děda: „Pivo.“   
„To je slabé, nějaké 
silnější.“   
Děda: „Rum.“   
  
Navštivte Českou republiku. Je to krásná země plná 
pozitivních lidí.   
  
  
Přijde pan Novák k veterináři a říká: "Pane doktore, 
co mám dělat? Náš pes honí lidi na kole!" Doktor 

chvíli přemýšlí a pak odpoví: "Seberte mu ho!"   
 

JM 



Auto moto 

BVP-1 (Bojové vozidlo pěchoty)  

„BVP-1 je v Československu licenčně vyráběné sovětské lehké bojové pásové 
vozidlo. Vozidlo má pancéřovou ochranu, vysokou pohyblivost a mohutnou výzbroj. Bývá 
využíváno jako doplněk mechanizovaných jednotek armády, čímž zvyšuje jejich palebnou sílu 
a manévrovatelnost.  

První stroje ověřovací série byly vyrobeny roku 1968. Během času došlo k mnoho 
konstrukčním změnám. Sériově se vyrábět v od roku 1970 až do roku 1989.  
Bylo vyrobeno 17 295 kusů BVP, které se vyvážely do SSSR a tehdejších socialistických a 
rozvojových spřátelených zemí.“   
Další technické parametry: 

posádka: 3 osoby  
hmotnost: 13 tun  
světlost 370 mm  
maximální rychlost: na silnici 65 km/h, v terénu 45 km/h, rychlost plavby 7 km/h  
výrobci: ZTS Dubnica nad Váhom a PPS Detva  
překročivost (šířka příkopu): 2,5 m  
výstupnost (výška překážky): 0,7 m 

ŠM  
  

  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bojov%C3%A9_vozidlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sov%C3%A9_vozidlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sov%C3%A9_vozidlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panc%C3%A9%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1968
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost%22%20/o%20%22Hmotnost


Recepty 

 
Mňamózní buchta  

Potřebujeme: 150 g oleje, 2 vejce, 150 ml 
mléka, hrst rozinek, 200 g cukru krystal, 
vanilkový cukr, 280 g polohrubé mouky, kypřící 
prášek, 400 g strouhané mrkve, 50 g mletých 
nebo nasekaných ořechů. 

Mouku, krystalový cukr, vanilkový cukr a 
kypřící prášek nasypeme do mísy a promícháme, 
přidáme nastrouhanou mrkev a namleté nebo 
nasekané ořechy, přisypeme i rozinky. Pak dáme 
vejce, olej a mléko. Vše zamícháme a vzniklé 
těsto na mrkvovou buchtu a nalijeme na 
vymazaný a vysypaný plech. Dáme péct.  

ŠM 
 

 


