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Býti andělem není jednoduché 

 A co teprve čertem… 

 



 



5. 12. 2014 návštěva z nebe i pekla 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Tento pátek byl 

tradičně náročný. Všichni ve třídách se obávali o 

svoje dušičky a my v pekle? No nemáte tušení, 

jak se jeden nadře a naběhá. Andělé jsou v poho, 

mají křídla, ale my v pekle? No, momentálně 

zaslouženě pochrupujeme a válíme se. Nicméně – 

buďte ve střehu! Rok uteče, co by rohem trk´  

a jsme tu zas…….………… 

 

 

 

 



Milí čtenáři, zeptali jsme se našeho 

španělského asistenta učitele  

Maria Gonzaleze (25) na pár otázek. 

How are you today, Mario? 

I'm fine but is cold here. 

Do you miss your family in Spain?  

Sometimes yes but it's not so bad. Sometimes 
I feel alone but I don´t have to do for anybody.   

Can you tell me more about your family?  

My family is large. My father has got seven 
brothers and mother has one brother and one 
sister. I have got a younger brother who is 
18ish. 

Would you like live with your future family in 
the Czech Republic? 

Maybe, but I would like to visit many other 
places. 

Do you like Czech girls? 

Yes, they are nice. 

What is the difference among Czech and 
Spanish girls? 

Spanish girls have got dark hair and brown 
eyes and Czech ones often have blue eyes and 
red hair sometimes. 

Do you have a girlfriend? 

Yes, I do. We have been together for two 
years and we are living in the Czech republic. 

Jak se dneska máš, Mario? 

Mám se dobře, ale je tu 

trochu zima. 

Stýská se ti po rodině ve 

Španělsku? 

Někdy ano, ale není to tak 

zlé. Někdy se cítím sám, ale 

alespoň po mě nikdo nic 

nechce. 

Řekni nám víc o své 

rodině? 

Moje rodina je velká. Můj 

otec má sedm sourozenců 

a matka má bratra a sestru. 

Mému bratrovi  je zhruba 

osmnáct. 

Chtěl bys se svou budoucí 

rodinou žít v Česku? 

Možná, ale ještě chci vidět 

spoustu míst. 

Líbí se ti české holky? 

Ano, jsou pěkné. 

Jaký je rozdíl mezi českými 

a španělskými holkami? 

Španělské holky mají 

tmavé vlasy a hnědé oči, 

zatímco české mají modré 

oči a občas i klidně červené 

vlasy.  

Máš přítelkyni? 

Ano, mám. Chodíme spolu 

dva roky a bydlíme 

v Česku. 



Do you have any hobbies or any activity? 

Yes, I like to go to the gym and I wont to go to 
the Czech lessons too. 

Can you say any Czech word? 

Yes, I can say some numbers and else primary 
things. 

 

Do you like Czech beer?  

Yes, very much. It's better than Spain beer. 

What is the difference? 

Spanish beer is full of bubbles, but Czech beer 
is brilliant. 

 

 

 

 

Máš nějaké koníčky 

nebo nějaké aktivity, 

které rád děláš? 

Ano, rád chodím do 

posilovny. Chci také 

chodit na kurzy 

češtiny. 

Umíš nějaké české 

slovo? 

Umím čísla, pozdravy 

a podobné věci. 

Chutná ti české pivo? 

Ano, moc. Je lepší než 

pivo ze Španělska. 

V čem se liší? 

Španělské pivo má 

moc bublinek. České 

je oproti tomu 

prvotřídní.  

 



 

What is your favourite movie? 

I have a lot of favourite movies. I love movies 

like  “Lord of the Rings”. 

What is your favourite book? Do you have 

any favourite writer? 

I like the author who wrote the series Game of 

Thrones. His name is George R. R. Martin. I 

like books of similar genres. 

What kind of music do you prefer? 

I'm listening to something from each. Metal, 

Pop, etc. But the most I like the Spanish 

flamenco. 

What do you like in Prague?  

I like the Charles Bridge. I like to walk around 

Prague Castle. It is huge and beautiful. 

Overall, I like the centre of Prague and I love 

parks in Prague. 

What about Lochovice? Do you know any 

places there? 

I know only the railway station and your 

school. I go there every day. But I´ll want to 

take a walk in Lochovice sometimes. 

 

 

 

 

Jaký je tvůj oblíbený film? 

Mám spoustu oblíbených 

filmů. Mám rád filmy typu 

Pán Prstenů. 

Jaká je tvoje oblíbená 

kniha nebo autor? 

Líbí se mi autor, který 

napsal knihu Hra o Trůny. 

Jmenuje se George R. R. 

Martin. Mám tedy rád knihy 

podobných žánrů. 

Jakou muziku preferuješ? 

Poslouchám od každého 

něco. Metal, Pop atd. Ale 

nejvíce se mi líbí španělské 

flamenco. 

Co se ti líbí v Praze? 

Líbí se mi Karlův most. Rád 

se procházím kolem 

Pražského hradu. Je 

obrovský a krásný. Celkově 

se mi líbí centrum Prahy a 

mám rád parky v Praze. 

A co Lochovice? Znáš tady 

nějaká místa?  

Znám pouze nádraží a 

školu. Chodím tudy každý 

den. Ale někdy bych si chtěl 

Lochovice projít.                         

        

 



 

 

How long did you travel from Spain to Czech 

Republic? 

I travelled 3 hours and half in aeroplane. 

What is better the Czech Republic or Spain? 

There is a snow in the Czech Republic in 

winter and I like snowboarding. But in Spain 

there is often sunny and I like go to the 

beach.   

What is your favourite grade in our school? 

The ninth and eighth because they 

understand me and I can speak with them.  

What would you like to find under Christmas 

tree? 

I would like to find projector because I would 

like to watch films and sports on a big screen. 

Can you say anything in Czech? 

Yes, but not so much. 

And do you understand us? 

It´s the same. Yes, but not so much. 

 

 

 

Jak dlouho si letěl ze Španělska 

do Česka? 

3 a půl hodiny. Co je lepší 

Česko nebo Španělsko? 

V Česku je sníh v zimě a já mám 

rád snowboard. 

Ve Španělsku je často slunečno 

a můžu chodit na pláž.  

Jaká je tvoje oblíbená třída ve 

škole? 

Devátá a osmá, protože rozumí 

a můžu si s nimi povídat.  

Co si přeješ  Vánocům? 

Projektor, abych se mohl dívat 

na filmy a sport na velkém 

plátně. 

 Umíš něco říct česky? 

Ano, ale málo.  

A rozumíš nám? 

To je podobné. Ano, ale málo. 

 

 

 

 

 

 



 -What is your favourite colour? 

 Dark red 

-Do you like travel? 

 Yes, so much. I like travel to different 
countries 

-What did you say, when you saw 
snowing? 

 I like it, but I had to wait for 2 hours 
in the train station 

-What is your favourite food in CZ? 

 Dumplings and mix potatoes 

-Do you have some pet? 

 No, I haven´t. But I had a parrot, but 
it flew me 

-What do you dislike about CZ? 

 There isn´t much sun 

-What is your favourite monument in 
Prague? 

 Castle and St Vitus cathedral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



SPORT 
 TAEKWON-DO 

„Korejské bojové umění, 

protkané nitkami minulosti, 

ovládali ho 

již staří 

bojovníci  

a nyní ho můžeš ovládnout 

také.“  

Smyslem taekwon-da bylo vytvořit 

velice účinné bojové umění sebeobrany, které by se 

dalo použít v moderní době 20. a 21. století. Může se 

ho naučit každý                 

(v rámci svých schopností, samozřejmě).    

 


