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Číslo 3                                   

Ročník osmý                    

Školní rok 2014/2015 

ŠKOLÁK 

 

Náš časopis Školák získal druhé místo! 

V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže 

Školní časopis roku. Nejprve proběhla krajská kola. Soutěžili jsme tedy se 

všemi školními časopisy z celého Středočeského kraje a obsadili jsme krásné 

druhé místo. Celostátní kolo proběhne na podzim.Letos jsou hodnoceny 

časopisy, které vznikly ve školním roce 2013/2014.Tato soutěž je zařazena do 

oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Letos už probíhá devátý ročník. 

 

 

Současná redakce Školáka 
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Slunce se nádherně odráželo od hladiny malého 

potůčku. Vítr svištěl mezi větvemi staré vrby. Tráva  

se ve větru vlnila tak, že vypadala jako moře. Ráda si 

do ní sedám a pozoruju obláčky na obloze. Ve větru 

skákají jako beránci přes ohradu. Ráda poslouchám 

zpěv ptáků. Zpívají vesele na větvi urostlého jasanu. 

Vnímám při tom vítr, který zlehka fouká, společně        

se zvuky pomalu tekoucího potůčka. To vše mě 

uklidňuje a přivádí na jiné myšlenky. Zpěv ptáků           

a bublání potůčku se prolínají v jakousi symfonii. 

Když odcházím, veselých kytiček ubývá a stromy 

jakoby zesmutněly.             Alexandra Havrylyuk, 7. B  

 

Mé oblíbené místo? To je rozhodně náš les. Miluji poklidné procházky jeho rozkvetlými loukami 

kolem jezírka se zrcadlově modrou vodou a blatouchy žlutějšími než samotné slunce. Ráda ležím 

v trávě a poslouchám zpěv ptáků a vnímám vůni jara. Vzhlížím k nebesům, hledím na nadýchané 

bíle obláčky, které jsou jako z vaty. Tam na louce se mi rodí ty nejkrásnější myšlenky. Ráda se 

brouzdám v průzračně čistém potůčku a modeluji jílové figurky. Přitom vzhlížím k hrdě tyčícím 

se stromům s mohutnými kmeny, Přejedu rukou po kmenu, který je drsný, hrubý, cestu si po něm 

razí malí lesní mravenci s nákladem na zádech. K večeru se chodím na kopec loučit se sluncem. 

Květy se už zachumlaly do poupat a spí ve voňavých květních peřinkách. Slunce zapadlo. Louka 

je orosená slzami, lesknou se jako diamanty. Ach to je krása! Nejraději bych tam zůstala navždy!                                                                                                                                                                                                              

Eliška Žáčková, 7. tř. 
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Kde se mi nejvíc líbí? Tam u nás, kde protéká 

malá blýskavá říčka. Tam, kde stromy šumí,  

kde pronikavé hlásky ptáčků piští a kde malí 

zelení obyvatelé kuňkají. Line se odtud tolik 

líbezných vůní, které nejdou napodobit. Jak 

opuštěné je to místo! Kousek nedotčené přírody. 

Malé rostlinky se krčí pod stromy, stromy tak 

velikými jako hory. Tráva tam je jemná jako 

koberec. Ó, jak já mám rád si do ní lehnout.  

Jsou tu mraky rostlinek od drobných teček 

ztrácejících se v trávě až po veliké. A jak voní!         

A tančí ve větru! A hrají všelijakými barvami. 

Velmi se mi tam líbí! Nejvíc na světě! Někdy         

je mi i líto, že takovýchto míst není na světě víc.                                                      

Michal Žapka 7. B 

 

Tam, kde stromy šumí, kapři poskakují          

a voda teče, tam je rybník. Voda je jako 

zrcadlo,  ledňáčci si zpívají, kameny se 

rozžhavují od paprsků slunce. Když projdete 

kolem, žáby skáčou do vody. Šišky padají           

z větví stromů do čerstvě posekané trávy, 

která usychá ve slunečních paprscích                     

a nádherně voní. Cesta, trochu zarostlá,           

vede okolo rybníka. Je lemovaná stromy, 

křovisky a kapradinami. V rybníce se to 

hemží malými kapříky, kteří se vyhřívají           

na slunci a jehož paprsky praží do vody,                

ve  které plave malý potěr oďubující řasy, 

které se zelenají na okraji rybníka.                                                 

David Egrt, 7. B 

 

Pro mě je nejkrásnější místo opuštěná lavička. Na lavičce není nic zvláštního, ale nejkrásnější                 

a nejkouzelnější je ta příroda kolem. Každé roční období tam vypadá jinak a skrývá jiné tajemství.  

Na jaře se posadíte na lavičku a jste v jiném světě. Ve světě, ve kterém se může splnit každý můj 

sen. Z tak malého místa je vidět celou Sobotku. Lavičku lemují dvě lípy. Někdy mám pocit, že             

ke mně mluví. Někomu to zní jako šumot, ale mně to zní jako hlasy. Mluví ke mně a jejich hlasy  

mě uklidňují.  Je poznat, jestli jsou šťastné nebo ne. Když jsou šťastné, září na nich jako 

hvězdičky. Ale když jsou smutné, mají na sobě slzy rosy. V létě je tam příroda veselá, voňavá               

a uklidňující. Za lavičkou se rozkládá pole. Pokaždé září jinými barvami. A v létě je nádherné.  

Nad krajinou září sluníčko podobající se zlatému míči. Na podzim vše kolem lavičky září 

podzimními barvami. Zelená peřina je posetá barevnými listy. Ty zdobí celou přírodu jako          

ozdoby na vánočním stromečku. V zimě úplně vše pokryje bílá sněhová přikrývka. Vypadá to tu 

jako z obrázku Josefa Lady. Celá příroda spí. Je tichá, krásná, bílá, je kouzelná.                                         

Je to to nejkrásnější místo na světě.                                                          Michaela Palounková, 7.B 
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  Lidice pro 21. století  
 

Také letos skončila naše škola v mezinárodní internetové soutěži "Lidice pro 21. století" mezi 

nejlepšími. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 136 základních a středních škol. 

V obrovské konkurenci 3 041 účastníků obsadili žáci naší školy čtvrté místo, mezi základními 

školami jsme byli druzí.  Letošního ročníku se zúčastnili všichni žáci od páté  do deváté třídy  

a všichni si zaslouží veliký dík. V této soutěži mohou žáci zúročit to, co znají, mohou zúročit 

své zkušenosti z práce na počítačích. Účast v soutěži jim také dává pocit, že udělali něco navíc  

a že získali nové zkušenosti i vědomosti. Soutěž Lidice pro 21. století nás opět zaujala svým 

obsahem. Z praxe víme, že téma druhé světové války obecně žáky velmi zajímá, a myslíme             

si, že je nutné připomínat si události, které se dotýkají českých dějin a přinášejí svědectví                     

o tragice a hrůzách války. Navíc naši žáci určitě uvítali elektronickou formu soutěže a možnost 

pracovat  s internetem. Soutěž přináší potěšení i nám, učitelům. I nás obohacuje novými 

poznatky a zkušenostmi. Se slohovými pracemi, dějepisným testem a počítačem letos dětem 

pomáhaly paní učitelka Šárka Švábková, Ingrid Mendlíková, Helena Pánková, Radka Roxerová 

a další učitelé.                                                                                           Mgr. Ingrid Mendlíková  

 

 Zločiny proti lidskosti... 
 
... je jedna z kapitol, které se probírají v dějepise v                    
9. ročníku. Abychom tato témata neprobírali pouze 
teoreticky, připravili jsme s deváťáky malý projekt.  
Úkolem žáků, kteří pracovali ve dvojicích, bylo zpracovat 
téma, které si sami z nabízených okruhů vybrali. 

Žáci hledali informace na internetu, pracovali s učebnicí, 
atlasy a encyklopediemi. Museli sehnat také obrazový 
materiál, k některým tématům mapu a zakreslit do ní, co 
zjistili, museli vytvořit vlastní literární práci na dané téma 
a část měli sami výtvarně zpracovat. Témata byla pro 
žáky zajímavá, práce na projektu je bavila a všichni své 
téma zpracovali velice dobře. Pěkně také své poznatky 
prezentovali. Na závěr jsme vytvořili nástěnku ve 
druhém patře. 

Žáci zpracovali tato témata: Fašističtí zločinci - 
Norimberský proces - Nacistické koncentrační tábory - 
Šoa (genocida židů) - Osvětim - Pronásledování a 
genocida Romů - Terezín - Irena Sendlerová - Sir 
Nicolas Winton - Bolševická genocida v Pobaltí 

Mgr. Ingrid Mendlíková  

 

 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/608/32/Lidice-pro-21-stoleti
http://www.lidice21.cz/default_cz.aspx
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Princezny nejsou vždy na vdávání 

Dne 26. 5. 2015 se uskutečnilo poslední divadelní představení dramatického kroužku Sůvičky.            

Asi měsíc předtím jsem navštívila zkoušku a vyzpovídala jsem některé z herců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptala jsme se Markéty Bariové, 

Denisy Havlové a Evičky  

Dajčové.                                                              

Na otázku, zda se děvčatům líbí 

letošní divadlo, odpověděly 

shodně, že ano. 

Líbí se vám kostýmy?                                                                                                                                       
Markéta Bariová: Docela ano.                                                                                                                  

Denisa Havlová: Ano.                                                                                                                                  

Evička Dajčová: Moc se mi líbí.  

Dále jsme se ptala:                                                                                                                                               

Líbí se vám rekvizity ?                                                                                                                         

Viktorie Havryljuková: Ano.                                                                                                                         

Petr Bartoň: Docela ano.                                                                                                                             

Izabela Demelová: Moc se mi 

líbí. Redaktorka: K. Karnová 

ŠKOLNÍ ZAHRADA 

Paní učitelka Neumanová zpracovala projekt Přírodní učebna. Byl poslán na MŽP a měl úspěch. 

Poskytli nám peníze na zlepšení naší školní zahrady. Původně tam byla skládka, což znamená, že se 

vyvezlo  hodně pytlů odpadu. Byl vytvořen val, na kterém žáci vysázeli jehličnaté stromky, a tak 

vznikl malý lesík. Na jiném místě byly vysázeny i nové ovocné stromy. Také vzniklo malé jezírko, 

do něhož byly pořízeny malé bahenní rostlinky. Nedaleko záhonku byl postaven skleník. Vznikl 

bylinkový a zeleninový záhonek a zahradu zdobí také okrasné keře. Začali jsme pracovat na 

okrasné části, ale bohužel jsme neměli dost času, a tak jsme nestihli vše dokončit. Jinak se školní 

zahradě daří a žáci se snaží dobře pracovat.         S paní učitelkou Neumanovou hovořil Tomáš Míč 
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Sedmáci s druháčky v přírodě  
 

22. dubna se žáci 7. B vydali spolu se žáky 2. A na vlastivědnou vycházku do Obrub.                    

V Obrubech totiž před pěti lety nasázeli sedmáci malé borovičky, ze kterých jsou dnes už velice 

pěkné vzrostlé stromky. Druháci sázeli stromečky loni, ale bohužel se jich hodně neujalo.                     

V překrásném prostředí jarního lesa nám bylo velice příjemně. Kvetly tu sasanky a orseje,                     

v hladině rybníčka se vzhlížely vzrostlé stomy, všude v okolí se sbíhaly malé potůčky. Bylo to, 

jako byste se ocitli v jiném světě. Jarní náladu umocnily také bílé koruny rokvetlých třešní. Malé 

děti si se staršími kamarády dobře rozuměly, při zpáteční cestě pomáhali ti starší malým, a tak 

cesta do školy rychle ubíhala. Chceme velmi poděkovat manželům Žáčkovým, kteří nám 

umožnili strávit velice příjemné dopoledne v tak krásném koutku přírody.      Mgr. I. Mendlíková                                                                         

 

 

Recyklohraní  

S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního prostředí. Za rok 

2014 se nám podařilo odevzdat k recyklaci 11 televizí, 2 monitory a 272 kg drobného elektrozařízení. Díky 

celostátnímu programu Recyklohraní se nám podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie,  ale 

také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí. Spoluorganizátorem celého programu           

je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci 

Recyklohraní žáci třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA 

analýzy dat můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 

díky našemu aktivnímu snažení přírodě ušetřili. Můžeme také spočítat, o kolik jsme snížili produkci 

skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. „Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 

ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 11 televizí, 2 monitory a 272kg drobných 

spotřebičů. Tím jsme uspořili 8,63 MWh elektřiny, 506,49 litrů ropy,  a 0,25tun primárních surovin. Navíc 

jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,76tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 7,11 tun.                                                                                                      

Celkové výsledky  jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL 

podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, 

nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená 

ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem 

mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše 

životní prostředí.                                                                                                 Mgr. Jaroslava Konývková  

 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/611/32/Sedmaci-s-druhacky-v-prirode
http://zs.dolnibousov.cz/news/617/32/Recyklohrani
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Nová mateřská školka, která byla na konci dubna otevřena v Dolním Bousově, se nachází 

v prostorách bývalého kadeřnictví. Stojí blízko základní školy a to je pro budoucí školáky velmi 

dobré. Otevření školky se konalo ráno 30. dubna a i my, redaktorky Školáka, jsme měly tu čest                  

zúčastnit se slavnostního zahájení.   

 

Na dvoře školky bylo připravené malé občerstvení pro návštěvníky. Slavnostní otevření školky 

zahájil náš pan starosta Miroslav Boček, který měl proslov, mluvil o opravách školky. Řekl,                 

co  se v prostorách změnilo a co vše bylo zakoupeno, ale také informoval o financích, které byly  

pro rekonstrukci velice důležité. Pan starosta poté zmínil ještě další opravy, které se ve školce 

budou dělat, a to hlavně v zahradě, která bude zrekonstruovaná a bude se v ní nacházet přírodní 

hřiště. Také mluvil o rekonstrukci horního patra, které bude škole sloužit zřejmě jako hudební 

učebna.  Pak už ale přišly dětičky z mateřské školky, i ony školku přivítaly svým zpěvem                          

o čarodějnicích, měly také velice pěkné čarodějné převleky. Pak jsme se šly do nové školky 

podívat a byly jsme  mile překvapené, protože školka je velice hezky zařízená, na zemi je dokonce 

umístěná interaktivní tabule, na kterou můžou děti malovat. Školka není prostorově moc veliká, je 

však útulná.  Myslíme si, že se tam dětem bude líbit.                                          Barbora Nožířová   
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V souvislosti s otevřením nového oddělení mateřské 

školky jsme se zeptaly. . . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

                                         

 

. . . pana starosty Miroslava Bočka 

 

Která třída školky tady v Bousově se vám líbí 

nejvíce?                                                                         

To se nedá rozlišit, protože všechny prošly 

rekonstrukcí, ale přesto asi ta nejnovější. 

Proč si myslíte, že je tato třída nejlepší?                                                                                                         

Její poloha je přístupná všem, je v centru 

města, blízko všeho. 

Mají „Včeličky“ něco, co ostatní třídy nemají?                                                                      

Interaktivní koberec, kde si děti mohou hrát. 

Jak dlouho se školka stavěla a kolik stavba 

stála?                                                                            

Stavba trvala půl roku a náklady se vyšplhaly 

na 5,6 milionů. 

Plánujete v budoucnu ještě nějaké opravy?                                                                                               

Opravy už ne, ale o letních prázdninách začne 

budování zahrady. 

Chtěl byste si sám někdy vyzkoušet roli učitele                        

ve školce?                                                                       

Narovinu? Ne. (smích) 

Pane starosto, děkujeme za rozhovor.                                                                                              

Taky děkuju. 

 

 

. . . paní učitelky Jany Jenčkové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

a Marcely Vodhánělové  

Kdo vybral název vašeho oddělení - Včeličky?                                                                           

Vybíraly jsme si to samy a Včeličky proto, že se 

nám to líbilo. 

Proč se školka rozšiřuje?                                                                                                                            

Máme mnoho dětí a nestačila kapacita. 

Jak často chodíte s dětmi ven?                                                                                                                 

Jak kdy a podle počasí. Taky záleží na tom, jak 

se vyspí.  

Poznáváte na dnešních dětech, že vyrůstají 

v období nových technologií?                                             

Ano, každý den. Neustále by byly na tabletu, 

počítači nebo na mobilu. Snažíme se, aby si 

alespoň ve školce hrály jako dřív. 

Kolik dětí čekáte, že se přihlásí do vaší školky?                                                                         

Kapacita je kolem 25 - 30 dětí. 

Jak je vedete k samostatnosti?                                                                                                       

Snažíme se, aby se uměly samy obléct a najíst. 

 

             Denisa Havlová a Nikola Novotná 
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Jaká práce na zahradě vás nejvíce baví?                                                                                                     
Všechno.                                                                Když si nakoupím nějaké rostliny a můžu je zasadit. 

Jaká práce vás vůbec nebaví?                                                                                                                                         
Není nic, co by mě nebavilo.                                                                        Vytrhávání mechu z trávy. 

Co se vám na zahradě nejvíce líbí?                                                                                                                                  
Mám ráda okrasné rostliny,                                                                   Mám ráda letničky, levandule,                                                                                                                          
ale i zeleninu a ovoce.                                                                               ale nejraději mám oleandry. 

                                                                 Kdy jste začala zahradničit?                                                                                                                              
Až na gymnáziu, když si rodiče                                                                                         Odmalička s rodiči.                                                                
koupili chalupu se zahradou. 

Jaké roční období máte nejraději ? 

Jaro.                                                                                                             Jaro i podzim, protože na podzim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
je ještě hezky teplo a je babí léto. 

Co na své zahradě pěstujete a čemu se daří ?   

 Všemu, když se daří.                                                              Okrasné rostliny, nejraději mám rajčata. 

Vypěstovala jste někdy něco neobvyklého? 

Luštěnici trnitou, je okrasná.                                                                Žlutý oleandr, je vzácný a je málokdy                                                                                                                            
vidět, ale povedlo se mi ho i rozmnožit. 

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Ptal se Tomáš Míč 

  

 

 

 

 

paní učitelka                             

Jitka Neumanová 

paní učitelka 

Vendula Budínová 

  

Obě paní učitelky jsou výborné 

pěstitelky a skvělé zahrádkářky, a tak 

jim přejeme, aby se všemu, co na své 

zahrádce zasadí a zasyjí, dařilo! 
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HISTORIE FOTBALU 
Fotbal, který známe dnes, se podle dochovaných pramenů zrodil v Anglii v šedesátých letech 

devatenáctého století. To, co bylo předtím, fotbal jen zdaleka připomínalo. Zapátráme-li v historii, 

budeme dříve než o fotbale hovořit obecně o míčových hrách. První zmínka byla už v antickém Řecku 

na Olympijských hrách. 

 

 

HISTORIE ČESKÉHO FOTBALU 
V Čechách a na Moravě se fotbal začal hrát koncem 19. století. Za skutečného „otce“ fotbalu                   

v Čechách je považován Josef Rössler – Ořovský. Ten se novému sportu vyučil v Londýně                             

a po návratu do Prahy přeložil se všemi posledními změnami a doplňky pravidla této míčové hry.                   

To podnítilo hlavní rozvoj nového sportu a založení dvou nejstarších a nejslavnějších českých klubů 

Sparty a Slavie (také v roce 1893). 

 

Fotbalové pojmy 

 

 

 
 
 

 

. 

 

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                           

                                                                                                                     Připravil Marek Mayer 

Ofsajd                                               
Nachází se-li na soupeřově 

polovině hřiště, blíže soupeřově 

brankové čáře než míč a než 

předposlední hráč soupeře.                                                                                                                                          

  
 

Angličan             

Gól od tyčky 

do branky. 

Šibenice                             

Gól, kdy se střelec trefí do 

růžku branky. Občas se 

také říká, "vymetl 

pavučinu". 
 

Placírka                

Kop vnitřní stranou 

nohy ideální pro 

přihrávky na krátkou 

vzdálenost. 
 

Šajtle                 

Kop vnější 

stranou nártu.  

Krtek                  

Hráč při odkopu 

míče vytrhne drn 

z trávy. 

Libero                    
Střední obránce, 

který hraje za 

ostatními obránci. 

Někdy taky zadní 

stoper.  

 
 

Křídlo 
Pravý nebo 

levý útočník.  

 
 

Aut                   

Míč, když opustí 

hřiště za čáru. 

Jesle (Housle, Gajdy) Hráč 

postrčí soupeři míč mezi 

nohama. 

Bek                  

Pravý nebo 

levý obránce. 

Zeď                      

Čtyři až pět hráčů 

stojící vedle sebe 

bránící volnému 

kopu aby se míč 

nedostal až do sítě. 

 

Břevno 

Horní tyč 

brány. 

Nůžky                           

Když hráč je zády 

k bráně, zároveň 

udělá salto vzad, 

trefí míč a dá gól. 
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ROZHOVOR S FOTBALISTOU PATRIKEM NOSKEM 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvůj oblíbený tým? 

Barcelona F.C. 

 

Tvůj oblíbený hráč? 

Messi L. 

 

Jsi pravák nebo levák? 

Obojí, ale spíš levák. 

 

Kolik máš medailí a individuálních 

pohárů? 

Medailí asi dvacet a poháry dva. 

 

Kolik jsi s týmem vyhrál pohárů? 

Asi 25 a z toho 3 nejcennější v okrese. 
 

 

Jak dlouho hraješ fotbal? 

Hraju od sedmi nebo od osmi let,  

takže asi pět let. 

 

Za jaký tým hraješ? 

Dolnobousovský SK. 

 

Jakou pozici hraješ? 

Útočník a někdy i zálohu. 

 

Kolik jsi dal gólů? 

Za těch pět let asi 90. 

 

Baví tě to? 

Strašně moc. 
 

Marek Mayer 

Motocross Káji Šrytra 

Co si člověk představí, když se řekne Motocross? Já už 
vím, že je to spousta dřiny a potu. Pořád si před očima 
přemítám, proč to vlastně dělám. Už to není jen koníček, 
ale přešlo to v lásku. Přestat už prostě nejde. Před 
každým závodem přemýšlím, co se může stát. Je to hodně 
o psychice. Nejvíce stresu se objevuje při staru, kde nás 
stojí třicet vedle sebe. Jen spadne žebřík, jedou všichni 
naplno. Ani nevím, jak to dělám, že se nesrazíme. Kolikrát 
jde o centimetry. Se zraněním se musí počítat. Zatím 
jsem moc zranění neměl, jen zlomenou nohu a dvakrát 
klíční kost. Často se mě lidé ptají, na co při závodu 
myslím. Nedokážu jim odpovědět, protože na nic 
nemyslím. Člověk se dostane do zvláštního pocitu, který 
nejde popsat.  

 

Nejlepší pocit je ten, když projedete cílem 
a víte, že se vám nic nestalo. O motorce ani 
nemluvím. Při mém stylu jízdy to jedna 
nevydrží. Na jednu sezonu musím mít 
alespoň dvě. Je to vcelku hodně drahý sport, 
ale to, co při něm zažijete, je k nezaplacení. 
To, co zažijete při motocrossu, nikde jinde 
nezažijete. 
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McDonald's Cup  

Okrskové a okresní kolo fotbalu pro kluky a holky 

z prvního stupně základních škol proběhlo v průběhu 

května v Bakově nad Jizerou a v Kosmonosích.  Naše 

škola na okrskové kolo vyslala dvě kategorie – kategorii 

A (žáci 1. – 3. tříd) a kategorii B (žáci 4. a 5. třídy). 

Turnaj se konal v Bakově nad Jizerou 12. května za 

pěkného slunečného počasí. Celkově skončili kluci 

kategorie A třetí se 6 body a to znamenalo postup do 

okresního kola. Vítězem se stalo Mnichovo Hradiště.                                                                                                          

Žáci kategorie B skončili ve skupině třetí, čekal nás tedy 

zápas se třetím z druhé skupiny o 5. místo, které jsme 

celkem s přehledem vyhráli. Okresní kolo proběhlo               

21. května v Kosmonosích, kterého se zúčastnila kategorie 

A. Hrálo se systémem každý s každým, 2x10 minut. První 

zápas se ZŠ Brodce jsme vyhráli 3:2, bohužel ostatní 

zápasy byly již jen prohry. Celkově naše škola skončila na 

pátém místě.                                                Mgr. Jiří Kužel 

Florbalová akademie 

Hrajeme zápasy ve Středočeském kraji, systémem 3+1 (3 hráči v poli + brankář). Jsme starší 

žákyně, takže vám asi dojde, že jsme dívčí tým. Účastnit se můžou ročníky 2000 - 2003. Tento rok 

se ale bude zase o ročník zvedat. Soutěž se dělí na skupinu A, B. Vždy když  prohrajete se všemi 

týmy ve skupině A (tím pádem s nejmíň počtem bodů za ten den) automaticky klesáte do skupiny 

B. Samozřejmě je možné dostat se zpátky do lepší skupiny. Našemu týmu se toto stalo naštěstí jen 

jednou. V naší skupině jsou převážně pražské týmy. Naší trenérkou byla paní učitelka Němečková, 

která s námi začínala a dovedla nás tam, kde jsme teď. V půlce sezóny 2014/2015 odešla na 

mateřskou dovolenou. Po ní nás převzal pan Ďiblík, sekretář celé florbalové akademie. Vedl nás 

velmi dobře a za to mu děkujeme. Naše první sezóna nebyla vůbec dobrá, pořád jsme prohrávaly,        

a proto jsme také byly celkově poslední asi s -250 body. Oproti tomu byla tato sezóna velmi dobrá! 

Po všech zápasech jsme skončily druhé. Je to pro nás velký pokrok být kousek za pražským týmem 

Tatranem.                                                                                                                                   Elsa           

 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/614/32/McDonald-s-Cup
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Dnes 10. června jsem trávila den s paní Ingrid Demelovou. Položila jsem jí                    

pár otázek, abychom si dokázali představit, jak takový den paní hospodářky vypadá. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

Co právě děláte? 
Než jsem začala odpovídat na otázky, pracovala jsem s účtem školy - proplácení faktur,                                           

a na bankovních výpisech. 

Od kolika do kolika jste v práci? 

Moje pracovní doba je každý den jiná. Pondělí: 7:00 - 16:30, ale většinou zůstávám do 17:00 hod. 

Úterý: 7:00 - 15:00  Středa: 7:00 - 15:30  Čtvrtek: 7:00 - 15:30  Pátek: 7:00 - 15:30 

Kolik vám toho ještě zbývá? 

Tak to by mě také zajímalo. Moje práce jde naplánovat tak z 60% a ten zbytek záleží na úkolech od 

druhých. (objednávky, otvírání dveří, vyřizování telefonů, úkoly od paní ředitelky, zranění, nevolnost                

a problémy žáků, pokladna, požadavky učitelů, nečekané situace, poštovné, vystavování potvrzení, 

kopírování, hlášení......) 

Co všechno musíte za pracovní den udělat? 

Základ mé práce je účetnictví - ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD, ONIV. Fakturace - vyhotovit nebo přijmout, zapsat, 

zaúčtovat a zařadit do střediska, kam patří, ověřit správnost, proplatit, založit. Práce s bankou - 

proplácím, tisknu bankovní výpisy, proúčtuji a hlídám příjmy- kroužky, stravné ŠJ, školné MŠ, LOGO, 

sběr, 1. tř., vklady, dobropisy, družinu, jazykový kurz, lyžařský kurz… Pokladna - příjmy- podobně               

jako u BV, výdaje, vyhotovit pokladní doklad, zaúčtovat, přiřadit nebo odepsat platbu. Měsíční 

uzávěrky, čtvrtletní uzávěrky, hlídání rozpočtu. No, abych se neroztahovala přes celého Školáka,                        

tak už jen ve zkratce. Podací deník - spisovka, cestovní příkazy a vyúčtování, mzdy - příprava podkladů, 

výplata mezd, telefony, kamerový systém, otevírání vchodových dveří, směrnice, granty, projekty, 

upomínky,  330 klíčů od šaten, chod kanceláře… 

Kolik lidí za vámi dnes přišlo? 

Za mnou zatím kolem patnácti, ale prochází kolem mě všichni, kteří jdou za paní ředitelkou nebo    za 

paní zástupkyní. Je to dost nešikovné, protože to dost vyrušuje. 

Jaká práce vás čeká, až přijdete z práce? 

Protože mi dnes odjel syn na výlet, tak budeme mít s dcerou holčičí jízdu. Takže si budeme užívat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.                                                                                                                                                                                                Míša Palounková                                                                                                                       

V kolik jste dnes vstávala? 

Dnes jsem vstávala v 6:40, ale každé ráno jsem se musela 

hodně přemlouvat. Vstávání nemám ráda. 

Co všechno jste ráno musela udělat? 
Jako první mířím do kuchyně, kde stavím vodu na čaj. Teplý 

ranní čaj je pro nás základ. Připravím něco k snídani a jdu do 

koupelny. Tam se zdržím déle. Prostě jsem ženská. Každé 

ráno uklidím koupelnu, nachystám si prádlo do pračky                   

a uklidím prádlo, které jsem večer vyžehlila, do skříně. 

Jakmile zazvoní dětem budík, jdu jim popřát dobré ráno.  
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Naše učebna 

Naše třída, tedy 7.B,  je celá dozelena. Ve třídě je zelenošedé lino a zelené lavice s židlemi a nábytek                   

se zelenými uchy, kterou zdobí už druhým rokem pohár za soutěž v knihovně. Stěny máme natřeny 

světlounce zelenou. Tyto barvy nejsou křiklavé a to se nám líbí! Máme v ní hezkou a dobrou interaktivní 

tabuli, na které pracujeme skoro pořád. Baví nás práce na ní. Je u ní počítač, který jeumístěn  na stole paní 

učitelky. Ve skříních máme plno knížek a atlasů. Paní učitelka má nad svojí židlí u stolu poličku, která je 

udělaná na její výšku, proto se většina učitelů o poličku praští. Na pravé straně od dveří jsou nástěnky,  kde 

najdete informace na český jazy,  k např. čtenářské deníky. Dále už jsou hlavně dějepisné obrázky.  A na levé 

straně visí zeměpisná mapa. V pravém rohu máme mycí koutek s umyvadlem. Třída má tři řady lavic. Naše 

třída je moc pěkná.                                                                                                                          Eliška Svobodová  

 

Jaký jsme kolektiv ? 

Osobně si myslím že docela dobrý, i když uznávam, že jsou chvíle, kdy bychom se navzájem zabili.                     Ale hlavně se umíme týmově rozhodnout, to nás naučila ale 

Ale hlavně se umíme týmově rozhodnout, to nás naučila paní učitelka Procházková. Skoro vůbec                                                                                                                                                       

se nehádáme a když už, tak druhý den nikdo o ničem neví. Jsme prostě každý jiný, a  tak se občas                                                                                                                                       

neshodneme. Ale vždy se nějak domluvíme, aby to vyhovovalo všem. Je to asi i tím, že se známe už                                                                                                                                                                        

od první třídy a už jsme se dobře poznali. Jsme prostě jedna třída!                       Eliška Žáčková 
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Rozhovor s naší třídní učitelkou Ingrid Mendlíkovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Saša 

 

Čemu dáváte přednost na exkurzích v naší třídě? Ráda organizuji takové exkurze, které doplňují učivo a 

rozšiřují dětem obzory. Myslím si, že mnohdy dá dětem poznání něčeho zajímavého víc, než celý den strávený ve 

školní lavici. Exkurze se snažím zaměřit vždy k učivu literatury, nebo dějepisu, nebo tematicky – např. vánoční a 

velikonoční výstavy. A také se rozhoduji podle toho, kde se mi líbilo. 

Když jste začala učit, byla jste ze začátku nervózní? Nebyla. Moc jsem se těšila a bavilo mě to. Navíc jsem učila 

tehdy vlastně šesťáky, měla jsem je na češtinu, na dějepis a na ruštinu, a byli bezva. Pozvali mě dokonce i na 

vánoční besídku a dostala jsem od nich i dárek, dodnes si pamatuji, že to byly červené plastové mističky na 

nožičce, asi na zmrzlinu. Mnozí z nich mě často navštěvovali doma, pomáhali mi na zahradě, děvčata mě 

navštěvovala doma a povídaly jsme si. Jednou z mých prvních žákyň byla také paní učitelka Radka Nechanská, 

která se později stala mou kamarádkou. Nervózní jsem byla tehdy, když jsem chodila během studií na praxi, 

protože nebylo lehké stoupnout si např. na gymnáziu nebo na oděvní průmyslovce před třídu plnou studentů jen o 

málo mladších, než jsem byla já. V pátém ročníku jsem si vyzkoušela také učit maturitní třídu v mladoboleslavské 

Škodovce, tehdy jsem učila i svého bratrance. A to už bylo o něco lepší.  

Co vás nejvíce baví na dějepisu? Dějepis mě baví už od první minuty v 6. třídě. Měli jsme výbornou paní učitelku 

– Helenu Koníčkovou, při jejích hodinách jsem si dějepis zamilovala. Měla jsem tak ráda historii, že jsem si při 

prohlídkách hradů a zámků dělala poznámky a doma si je přepisovala do velkého tlustého sešitu. V novinách jsem 

hledala obrázky, které jsem vystřihovala a lepila je. A pokud bych měla říct, co nejraději učím, musím říci, že 

středověk, především naše dějiny. A v posledních letech jsem si oblíbila období moderních dějin – tedy dvacátého 

století. Stále se dozvídám nové a nové věci, existuje spousta krásných dokumentů, které se dají využít ve výuce. 

Těch možností, jak obohatit hodinu, je hodně a to mě baví. 

Měli bychom se my sedmáci v něčem zlepšit? Zlepšit se?  Snad v „maličkostech“, např. v plnění domácích úkolů, 

někteří v dodržování pořádku, někteří v chování. Ale celkově jste fajn třída, jste hodní, ochotní, veselí a přátelští, 

pokaždé k vám do třídy chodím moc ráda. A výlet s vámi byl také super. 

Jaké máte záliby? Tak jenom ve zkratce: knihy, divadlo, příroda, práce na zahradě, houbaření, cestování, 

poznávání krás naší vlasti, dějiny architektury – v posledních letech i moderní architektura, fotografování a práce 

s fotografií, plavání, dříve i lyžování. A velice ráda trávím čas se svými vnoučaty, se sedmiletou Nicolkou                       

a čtyřletým Tomáškem.                                                                                                  Připravil Tomáš Míč 
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Paní učitelka Švábková učí na naší škole především informatiku a tělesnou výchovu. Zeptala jsem se jí 

na věci, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat. Co odpověděla, si přečtěte sami… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musela jste projít nějakým školením? Školím se 
neustále, v dnešní době je to nutnost. 

Co se vám na učení nejvíce líbí? Různorodá práce 
s dětmi. 

Kdybyste mohla změnit zaměstnání, jaké by to 
bylo? Každé zaměstnání má své pro i proti. Zatím 
jsem o tom neuvažovala. 

Jaké jsou vaše koníčky? Různorodé sportovní 
aktivity hlavně v přírodě.  

Jaký máte vztah k zahradničení? Práci na zahradě 
mám ráda. Pěstuji bylinky, trochu zeleniny a ovoce. 
Větší část zahrady je okrasná. 

Co máte na zahradě nejraději? Sklizeň všeho 
vypěstovaného, nesmí toho být ale moc. 

Máte nějakého domácího mazlíčka? Momentálně 
ne. Ještě donedávna jsme měli irského vlkodava, 
před ním kočky a pískomily. 

Jak se vlkodav jmenoval? Jmenoval se Arawen Big 
Dagda a říkali jsme mu Erw. 

Jakého věku se dožil? Dožil se 8 let, což je na tak 
velké plemeno relativně hodně. 

 

Máte nějaký sen, který byste si chtěla splnit? 
Nemám, a vlastně jsem nikdy neměla. Mám pocit, že 
si života užívám dostatečně a radost mi dělají i 
drobnosti všedního života. 

Jaký máte vztah ke sportu a cvičení? Bez pohybu 
si život nedokážu představit. 

Jaký sport děláte? Baví mě všechny možné sporty. 
Orientační běh, cyklistika, lyžování, horolezectví, 
volejbal a další… 
                                                                                                                                                               
Chodíte cvičit? Kdybych řekla, že trénuji pravidelně, 
lhala bych, ale většinou si během týdne na sport čas 
udělám. O víkendu si občas i zazávodím. 

Víme, že jste byla až v Americe. Co vám návštěva 
tak vzdálené země dala? A co jste tam dělala?  Do 
Ameriky jsem se dostala čistě náhodou. Oslovili nás 
manželovi kamarádi s tím, že jedou do Utahu, kde 
budou jezdit na horských kolech a mají ještě dvě           
volná místa. Během 14 denního pobytu jsme jezdili 
po nejrůznějších bikerských stezkách včetně 
legendární Slick Rock Bike Trail, která vede jen po 
pískovcových skalách a balvanech. Navštívili jsme 
národní parky Arches National Park, ve kterém je 
největší koncentrace skalních bran, oblouků a oken 
ve světě, Zion National Park – velkolepé bílé, růžové 
a červené skalní masivy a Bryce Canyon. Odvezli 
jsme si mnoho nezapomenutelných zážitků. 

Paní učitelko, jak dlouho už učíte? 
17 let, takže, už učím děti svých bývalých žáků.  

Máte titul inženýra, jakou školu a jaký obor jste 
vystudovala? Vysokou školu strojní                                                           
a elektrotechnickou v Plzni, Fakultu strojní, obor Ekonomika              
a řízení strojírenské výroby. 

Chtěla jste být jako malá učitelkou? Bylo to jedno z mnoha 
přání. Někdy jsem toužila po tom být tankistkou, jindy 
doktorkou nebo učitelkou.  

Jak jste se dostala k informatice? Na VŠ jsme měli předměty 
Kybernetiku a Programování. Tématem mojí diplomové práce 
bylo Řešení distribučních problémů na počítači IQ 151. 

 
 

   Míša Palounková 
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 Jak slavili učitelé a zaměstnanci školy čarodějnice, když byli malí? 

p. uč. Dajčová: U nás na sídlišti se to nedrželo, 

škoda. 

p. uč. Sedláček: U ohně. Zapalovaly se velké 

hromady. Opékaly se buřty a hrálo se na 

kytaru. 

p. uč. Sůvová: Za mého dětství to nebylo 

pravidelné. Pálila se „reakce“ v rakvi. 

p. uč. Pánková: Asi nijak. 

vedoucí školní jídelny p. Oldříšková: Stejně. 

Kuchařka: Dělali jsme si košťata na kterých 

byly připevněné voskové kytky a běhali po 

poli. 

p. školník: Jsem z velkoměsta, proto jsem to 

neslavil. 

p. uč. Tichá: Normálně jako všechny děti. 

p. uč. Skálová: Chodila jsem na lampiónový 

průvod. 

p. uč. Plecháčová: Sešli jsme se na velkém 

kopci, tam jsme zapálili košťata a házeli je do 

velké hranice. 

p. uč. Konývková: Chodili jsme s lampióny a 

pálila se vatra. 

p. družinářka Vodhánělová: Chodila jsem na 

lampiónový průvod k ohni. 

p. uč. Neumanová: Chodili jsme s kamarády 

na lampiónový průvod k řece a tam se střílely 

rachejtle. 

p. uč. Kissová: U ohýnku s kytarou, zpívali 

jsme si. Tehdy se tomu říkalo mírové ohně a 

muselo to být povoleno od úřadu.  

p. uč. Budínová: Sešli jsme se s kamarády u 

velkého ohně. 

p. ředitelka Karnová: Chodili jsme k vodárně a 

tam jsme pálili čarodějnici.                                                               

                       Zpracovala K. Niky a Kačka O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co jste dělali o letošních čarodějnicích?                                                   

                                                                                                                                                           

Barbara Bravencová, 1. A: Soutěžila jsem v Dolním Bousově a vyhrála jsem sladkosti a byla 

jsem převlečená za čarodějnici, také jsem byla na horách. Moc jsem si to užila. 

Denisa Třísková, 6. třída: Byla jsem v divadle v Mladé Bolelvi na pohádce Ondina. 

Tomáš Teichmann, 3. B: Byli jsme na návštěvě, hráli jsme si a pálili jsme čarodějnice, byl jsem 

vzhůru do deseti hodin.  

Alena Brožková, 1. B: Opékali jsme buřty a pálili jsme čarodějnice. Moc se mi to líbilo a těším 

se na příští rok. 

Elišaka Hlaváčková, 3. A: Soutěžila jsem v Dolním Bousově a hrála jsem si s kamarádkami, 

byla to sranda, když jsem visela na stromě.                                                                                                           

Michalea Hrobníková,  3. A: Opékali jsme buřty a upletla jsem si věnec z pampelišek.    

                                                                                                                                       K. Kamča 

 



ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov 

18 

 

 

 
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

  

První máj  

je tradiční český svátek zamilovaných, který 

se slaví každoročně 1. května. Svátek má 

původ v české tradici, avšak předchůdné 

svátky mohly mít kořeny keltské či 

germánské. Tyto svátky oslavovaly první 

květnový den, resp. noc, jako čas plodnosti. 

 

Jak se slaví? 

Slavení prvního máje jako svátku lásky, kdy 

se zamilovaní líbají pod rozkvetlými stromy, 

je jednou z těch tradic, které se natolik vžily 

do všeobecného podvědomí, že je těžké 

vypátrat jejich původ. Jisté je, že je to svátek 

těšící se všeobecné oblibě. 

 

První máj v době totality 

Nejvýznamnější svátek komunistického režimu. 

Státní propagandou byl označován za oslavu 

práce a dělnické třídy. První máj byl dnem 

pracovního klidu. V tento den byly ve všech 

městech a obcích organizovány masové 

prvomájové průvody, kterých se museli 

povinně účastnit žáci, studenti a pracující 

místních závodů. 

 

Stavění májky 

Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna 

nebo 1. května, ale v některých oblastech se 

staví v období svátku sv. Jiří, letnic nebo 

nejčastěji letního slunovratu. Rozkvetlou 

májku původně stavěli mladíci pod okna 

svých vyvolených a měli-li konkurenta, jeho 

úkolem bylo májku zničit. Zvyk stavění 

májek je znám například i z Anglie, podobné 

rituály jsou i součástí svátku Beltaine, který 

se na některých místech Irska a Skotska slaví 

také dodnes. 

 

Co si představíme pod pojmem ,,Májový zvyk“? 

 

3. A - Natálka Pitáková: ,,staví se májka?“  při otázce byla rozpačitá 

5. A - Pavel Zoufalý: ,,kluci stavějí májky“ 

5. B - Jakub Kyzivát: ,,polibek pod třešní“ 

5. B - Lucie Veselá: ,, polibek pod stromem“ 

2. A - Adéla Nohová: ,,všechno kvete“ 

1. A - Vítek Bartko: ,,rodiče někam odejdou“ 

9. tř. - Jana Hovorková: ,,líbání se pod třešní“ dodržuješ tento zvyk?                       

                                        ,, ne, nemám třešeň“ 

9. tř. - Karel Šrytr: ,,muž a žena se líbají pod třešní“ dodržuješ tento zvyk?                

                               ,, ne, nemám s kým“ 

8. tř. - Bára Pajerová: ,,stavějí se májky“ 

6. tř. - Libor Kverek: ,,nevím“ 

7. A - Anna Vlasáková: ,,staví se májka“ 

Ptaly se se: O. Klára, Š. Kačka 

 

Vypracovaly: Kristy a Kamy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_zamilovan%C3%BDch
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A9_tradice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plodnost_(rozcestn%C3%ADk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ji%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_slunovrat
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O svých maminkách, babičkách, prababičkách, tetách, sestrách a sestřenicích                 
psali žáci šesté třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maminka je při mě vždycky, když jsem nemocný 

nebo mám třeba zlomenou ruku. Když jsem 

nemocný, tak mi naklepe peřinu a polštář, aby se 

mi dobře leželo, přinese mi čaj a pustí mi televizi, 

nebo mi pustí na notebooku Teorii velkého 

třesku. Mámu ani celou rodinu bych nevyměnil 

za nic na světě. Máma mi pořád vaří, co mám rád. 

Vyslechne mě, když mám nějaký problém a 

společně ho vyřešíme. O víkendech i v pátek si 

pustíme nějaký film a máma udělá obložený talíř. 

Máma se ráda stará o květiny. Když dostanu po 

dlouhé době pětku ve škole, vyslechne mě a pak 

mi řekne, že těch pětek ještě dostanu. Mám ji 

moc  rád.                                            Jan Merva 

 

Moje prababička je nejstarší z naší rodiny, bude jí už devadesát čtyři let. Skoro každý měsíc k ní 

jezdím. Je moc hodná. Pokaždé, když k ní přijedeme, dá nám něco sladkého. Můj děda k ní jezdí 

častěji než já, protože babička už potřebuje přenést třeba uhlí do kamen a jiné podobné věci.              

Kolem sebe má už jen jednu dceru a ani žádnou sestru ani bratra. Dokáže si sama uvařit, ale už   

je to čím dál tím horší. Každý rok k ní chodíme zobat třešně a sklízet ořechy. U prababičky je to 

tajuplné. Na zahradě měli dříve svoji hospodu a v ní byl bar, stoly, prostě jako v každé hospodě.               

Ale když můj praděda zemřel, přestala už hospoda fungovat. Teď je z hospody stará stodola. Jako 

malou mě do stodoly bavilo chodit, protože mi velmi voní vůně starých domů. Prababička mě 

naučila spoustu věcí. Sbírala se mnou jahody a nikdy jsem se s ní nepohádala. Pořád tu bude pro 

mě a já pro ni.                                                                                                          Klára Oudrnická 

 
Moje maminka je jedinečný člověk. Vždycky mi pomůže, když si nevím rady. Mám ji moc               

ráda, protože má smysl pro humor, umí udělat i legraci. Je vidět, že jsem po ní. Máme toho               

tolik společného. Máme obě hnědé oči, ale nemáme stejné vlasy. Také máme obě rády  zvířata… 

Ale nemůže se věnovat jen mě, musí se také věnovat domácnosti. Děkuji jí za všechny                

společné strávené chvilky. Mám ji moc ráda a ještě jednou jí děkuju za to, že se o mě tolik stará. 

Vždycky mě rozesměje, když mi je smutno. Když mám někdy špatnou náladu, pomůže mi.                

Velký DÍK, mami.                                                                                                   Denisa Řezáčová 
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Mám sestřenici Sandru. Je jí 26 let a už má miminko. Já k ní mám zvláštní vztah. Ten vztah není  

jako s úplně dospělou a pro mě trochu nepochopitelnou osobou, ale není to vztah, který mám                          

se svojí druhou sestřenicí Luckou, které je patnáct. Se Sandrou bych se nepohádala o blbostech           

jako s Luckou, protože by mi to přišlo divné. Někdy v ní pozoruji dospělou osobu, pro mě 

nepřístupnou. Někdy v ní ale naopak vidím sestřenici, která je mi blíž. Zajímalo by mě, jestli                               

i ona cítí něco podobného. Náš věkový rozdíl není malý a já se k ní asi nikdy nepřiblížím. Naopak 

třeba až budu větší, bude ten vztah mezi námi jiný, ale kdo ví. Já na Sandře obdivuji její energii. 

Nikdy jsem ji nezažila malou, a tak nevím, jestli je taková odjakživa. Ale teď z ní srší energie                 

a dobrá nálada. Ale i ona bude mít chvilky, kdy bude smutná, protože život není procházka 

růžovou zahradou. A i když vím, že je mezi námi jakási hranice, věřím, že tu pro mě vždy bude.                                                                                                                     

Kateřina Špytková  

 

Mám velice milou sestřenici Zuzku. Bydlí na Slovensku. Velice ráda s ní trávím čas. Zuzka                         

řed dvěma lety skončila střední školu. Na vysokou ji ale nevzali. Zuzka je velmi chytrá, proto                        

se s ní ráda učím. Baví mě číst její sešity ze základní školy, těm ze střední moc nerozumím.                            

Zuzka si vybrala na střední škole obor farmacie, proto jsou její sešity plné látky a vzorečků.  

Vždycky mi ukazuje co znamená co. Zuzka ráda tvoří a kreslí, vtom jsem zajedno, protože mě              

taky baví kreslení. Ukazuje mi, jak něco vytvořit nebo vyrobit. Já jí na oplátku ukazuju, jak 

vystínovat kresbu. Obě dvě máme rády sport, jenže co se týče her a sportů, skoro nikdy se 

neshodneme. Máme toho moc společného. Je mi líto, že se vídáme tak málo. Jen jednou do roka.                

Ale těch pár dní stojí zato.                                                                                       Nicole Kačurová  

 

   

Mám tetu, která pracuje jako květinářka. Čte mi různé knížky. Vypráví mi, jak chodila před pár 

lety školy. Učí mě, jak se starat o kytičky. Bere mě do květinářství, abych věděla, jak to tam chodí. 

Když za ní přijedu do Bojetic, vezme mě do cukrovaru v Dobrovici, kde mají dobré sladkosti a 

cukrátka. Moc se mi u tety líbí, je tam klid a ticho. Teta přijede ale občas i k nám do Horního 

Bousova a radí nám, jak se starat o květiny. Až budu velká, budu taky květinářka.    Kačka Orlická 
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Vzpomínky 

Příběh, který budu vyprávět, se stal mé prababičce, 

která ho kdysi vyprávěla mé mamce. Babička 

přiblížila mojí mamince skutečný příběh 

z minulých dob. 

Tento příběh se odehrál v roce 1940, když bylo mé 

prababičce osmnáct let. Jako mnoho mladých lidí 

v té době byla i moje prababička nasazená na práci 

do válečného Německa. Po příjezdu do Německa 

byla ubytována v ženském lágru, který sousedil 

s mužským. Bydleli v dřevěných barákách, kde si 

nemohla zvyknout na štěnice v postelích. Nejednu 

noc spala na stole, k nelibosti německé vedoucí 

tábora, která ji vždy ráno našla. Pracovala 

v továrně na zbraně, kde se pracovalo na třísměnný 

provoz až dvanáct hodin denně. Čas plynul a 

prababička si zvykla na odlišný způsob života. 

V táboře si mohly dívky, které pocházely z mnoha 

zemí Evropy, dojít ke kadeřníkovi a byl zde i malý 

obchod, kde toho moc nebylo. Měly i nárok na 

vycházky, musely dostat propustku. V továrně se 

potkávala s německými civilisty, ale také s vojáky 

a důstojníky Wehrmachtu. Co osud nechtěl, do mé 

prababičky se zamiloval německý voják. I když se 

prababičce také líbil, nechtěla si s ním vůbec nic 

začínat. Po nějaké době byla láska silnější než 

válka a politická situace. Díky němu se prababička 

podívala za svými rodiči do Čech na dovolenou. 

V továrně se stala vedoucí českých žen a už 

nemusela tolik manuálně pracovat. Prababička si 

se svým milým plánovala budoucnost a věřili, že 

po skončení války se vezmou a budou spolu žít. 

Byla to její první velká láska. Když přišel rok 1945 

a Německo bylo bombardováno, bála se o svůj 

život. Ale i o jeho život. V posledních dnech války 

musel její milý bránit Německo, a tak se museli na 

nějakou dobu rozloučit. Skončila válka a vlaky 

odvážely zpět všechny dívky i chlapce 

z pracovních táborů domů do jejich zemí. 

Prababička čekala na svého milého a dozvěděla se, 

že byl těžce raněn a je v nemocnici. Chtěla zůstat 

v Německu, ale její kamarádky jí domlouvaly, co 

tam prý bude dělat. Německo bylo zdevastováno. 

O svém vojákovi nevěděla skoro nic, ani jestli žije. 

A tak se se zlomeným srdcem vrátila do Čech. 

Čas plynul a prababička se vdala, měla tři děti. Žila 

klidný a spokojený život, ale na svou první lásku 

nikdy nezapomněla. Uplynulo čtyřicet pět let a 

z prababičky se stala vdova. Žila sama. V roce 

1990 prababičce někdo ťuká na okno. Šla otevřít a 

měla pocit, že je ve snu. Před brankou stojí její 

první láska. Babiččin bývalý přítel si ji našel přes 

obecní úřad a matriku ve městě, jehož název si 

zapamatoval. Pamatoval si i dívčí příjmení. Tak se 

prababička na konci svého života vrátila zpět ke 

svému mládí a první lásce. Až do konce jejího 

života se vzájemně navštěvovali. Také jí její přítel 

nabídl, aby se přestěhovala do Německa, ale to si 

již ve svých sedmdesáti letech nedovedla 

představit. 

Když nad tímto příběhem zapřemýšlím, tak ho 

neodsuzuji. I když není příliš vlastenecký, je v něm 

síla lásky, která překoná válku i politiku. Zůstává 

přitažlivost mládí, zůstává láska a cit dvou dnes už 

starých lidí.                          Pavel Rygl, 9. tř.                                                                                                              
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Sladkosti  
 

Prvním sladidlem, které člověk začal používat, byly některé druhy ovoce a med. Med byl jediným snadno 

dostupným sladidlem pro kuchyňskou úpravu mnoha pokrmů. Ve starých řeckých receptech najdeme medové 

bonbony, koláče, ale také masitá a zeleninová jídla s přísadou medu. Stejné nebo velmi podobné kuchařské 

recepty jsou i ve středověkých kuchařkách po celé Evropě. 

 

Studie z celého světa potvrzují, že zdravá výživa dětí je základem pro jejich zdraví, ovlivňuje jejich chování                

i akademické výsledky. Přísný zákaz sladkostí ve škole může být nejsnadnější cestou ke zlepšení 

koncentrace studentů, zlepšení jejich chování i výsledků písemek. 

Studie prokázaly, že: 

● 6300 žáků ze 40 amerických států, kteří měli přísný zákaz prodeje junk food a sladkých nápojů ve 

školách, vedl ke zdravější hmotnosti dětí 

● že žáci, kteří se zúčastnili programu prevence obezity, jenž byl založen na zdravé výživě, měli 

významně lepší výsledky z matematických písemek 

● studie potvrdila souvislost mezi kvalitou stravy a akademickými výsledky 

● po zavedení zdravého školního stravování podle Jamieho Olivera zjistila na 88 základních školách 

zlepšení známek v anglickém jazyce a přírodovědě, počet vynechaných hodin se snížil o 15%                                

a astmatické děti méně používaly inhalátory 

● špatná výživa se významným způsobem podílí na zvyšující se kriminalitě, agresivitě, případech 

deprese a špatných školních výsledcích                                        stránku připravily Kamy a Kristy 

 

Recepty na zdravé sladkosti: 
 

Kokosové muffiny bez mouky (na 12 kusů)             Avokádovo-kokosový krém (2 porce) 

● 150g kokos 

● 50g mleté ořechy 

● 3 lžíce kokosového tuku 

● 2 jablka 

● 2 vejce 

● skořice 

● vanilka 

● muškátový oříšek 

 

 

Jablka nastrouháme na hrubém struhadle. 

Pak všechny suroviny smícháme v míse 

dohromady. Naplníme muffinky a 

pečeme při 180 stupních asi 25 minut. 

 

● půlka avokáda 

● 50g kokosu 

● ovoce na ozdobu 

● javorový sirup  

 
Oloupané avokádo, kokos, část 

ovoce umixujeme dohladka. 

Přidáme trošku vody nebo 

kokosového mléka pro lepší 

rozmixování. Dle chuti doplňte 

přírodní sladidlo. Nejlépe 

nedoplňujte vůbec a slaďte jen 

ovocem. Nalejeme do misek                    

a ozdobíme kokosem a ovocem. 

 

Pokud máte zájem o další 

recepty, jděte na stránku 

www.receptynahubnuti.cz                                 

http://www.receptynahubnuti.cz/
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Anketa:  Známkovat s mínusy? Ano či Ne? 

Já si myslím, že by bylo nejlepší zase dostávat mínusy. Protože jestliže nám učitelé dají jedna mínus, 

a tím máme lepší známku v žákovské knížce, je to mnohem lepší, než dostat za dvě. Protože všichni 

dobře víme, že mínus je jen prostředník mezi lepší a horší známkou. A my samozřejmě chceme tu 

lepší.                                                                                   

Hlasování

ANO

NE

                                                            

Dyslexie 

Dyslexie je porucha čtení. Pro toho, kdo jí 

trpí, je velice těžké naučit se číst. A proto 

chodí tito jedinci do speciálních škol, kde 

jim věnují velkou péči. 

 

Dysgrafie 

Dysgafie je porucha psaní. Ten, kdo jí trpí, má 

velice neúhledné písmo, píše pomalu, chybuje v 

přepisu a dává si přestávky. Často je také spojená 

s dyslexií. I pro tyto jedince jsou speciální školay. 

                                                                                    

Zpracovala Péťa 

Připravila Eliška Žáčková 
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Opisování úkolů. No co k tomu dodat. Úkol není jen na procvičení látky, ale učíme se tím                                         

i zodpovědnosti. Pokud budeme úkoly opisovat ve škole a ani si doma nedáme tu práci, abychom to 

zkusili, tak se zodpovědnými nikdy nestaneme. V dospělosti nikdy nebudeme moci něco opsat, nebo 

když od nás bude někdo něco potřebovat, tak kvůli naší nezodpovědnosti mu akorát přitížíme. Ale je 

každého věc, jestli se zodpovědným stane či ne. A jaký mají názor na opisování úkolů učitelé? 

Pan učitel Sedláček: Co říkáte na opisování úkolů ve škole? 
 Každý to dělá a každý to dělat bude. 

 Opisoval jste úkoly, když jste byl na ZŠ? 
 Ano. 

Paní učitelka Dajčová: Co říkáte na opisování úkolů ve škole? 
 Myslím si, že je to špatné. Děti se tím nic nenaučí. 

 Opisovala jste úkoly, když jste byla na ZŠ? 
 Ne. Ostatní si spíše úkoly opisovali ode mne. 

Paní učitelka Pánková: Co říkáte na opisování úkolů ve škole? 
 Dětem to nic nedá. 

 Opisovala jste úkoly, když jste byl na ZŠ?  
 Na ZŠ ne. 

Paní učitelka Konývková: Co říkáte na opisování úkolů ve škole? 
 Nemělo by se to dělat. Úkol je od toho, aby se procvičil doma. 

 Opisovala jste úkoly, když jste byl na ZŠ? 
 Už si to nepamatuju, ale myslím, že určitě ano.                Míša Palounková 
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Rumcajs je pohádková postava z Večerníčku, jejíž příběhy                                                     následně  

vyšly i knižně. Autorem televizních příběhů je                                                        VÁCLAV  

VÁCLAV ČTVRTEK a ilustroval je RADEK PILAŘ .                                                                         a  

Oba tvůrci se podíleli také na knižním vydání. Rumcajs                                                                            

je  jičínský švec, který je pro urážku nohy starosty Humpála                                                                              

vyhnán do lesa Řáholce. Stává se loupežníkem, později se                                                                       

k němu připojí jičínská dívka Manka a jejich syn Cipísek.                                                              

Rumcajs  je určitě nejznámějším jičínským hrdinou.  

Piercing 
 

Slovo piercing je odvozeno z anglického slova 

„pierce“ (česky propíchnout) a znamená 

propíchnutí určité části těla a vložení šperku do 

vytvořeného otvoru. 

 

Piercing je módní doplněk, který je oblíbený jak 

u dívek, tak u chlapců. 

Je to ozdoba, která se ne každému musí líbit. 

Piercing lze spatřit na téměř kterékoliv části těla 

(jazyk, rty, uši). 

Jedním z nejoblíbenějších míst piercingu je však 

oblast pupíku, nosní chrupavka, či obočí. 

Většinou propíchnutí určitého místa velmi bolí, 

musí se však také dávat pozor na různé infekce 

apod. 

K piercingu se používají šperky v různých 

tloušťkách a délkách. Vyrobené jsou obvykle z 

titanu nebo chirurgické oceli. 
 

Druhy 
 
Piercing  - ušní - kroužek, činka, podkova 

               - nosu - kroužek 

               - obočí - obočovka 

               - jazyka - činka 

               - pupíku - banánek 

               - genitálií - kroužek 

               - v okolí úst - kroužek, labreta 

               - mikrodermální  

               - šněrovačka – piercing umístěn  

                 na zádech, bocích či pažích 

               - falešný 

                
 

Rekordy  
Brazilská zdravotní sestra Elaine Davidsonová  

má na svém těle 6 925 piercingů. 

Mezi muži je rekordmanem John Lynch, který 

má 241 piercingů.      
 

 

        Připravila Katka Karnová 

Připravila Kristína Kirajnová 
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Chtěla bych Vám představit knihu, která se jmenuje Podivné sestry. Jedná se o fantasy žánr               

a trochu horror. Kniha není dlouhá. Obsahuje jen 128 stran. Napsal ji Charles Gilman a ilustroval 

Eugene Smith. Z anglického originálu přeložila do češtiny Drahomíra Michnová a vydalo ji 

nakladatelství Fragment. Kniha vypráví sice o dvou sestrách, ale hlavními hrdinkami nejsou. 

Hlavním hrdinou je třnáctiletý kluk jménem Robert, který svoji školu zachraňuje od podivných 

příšer. Jeho kamarádi Glen, Karina a čtyřnohé krysy s dvěma hlavami mu pomáhají den co den. 

Kniha se  mi dobře četla. Rozuměla jsem každému slovu a dokázala jsem se do příběhu vžít. V jedné 

chvíli jsem musela knihu zavřít, protože příběh byl velice napínavý. Knížku bych doporučila 

čtenářům, kteří mají rádi fantasy příběhy a rádi čtou.                                                  Tereza Sudíková  

 

Toto manga Kuroshitsuji neboli Black butler je dílem Tokosa Yana. Má 104  epizod          

a každá z nich má přibližně 40 stran. Manga vypráví příběh Ciela Phantomhiva, jehož rodiče byli 

zavražděni a on kvůli pomstě vytvořil smlouvu s démonem. Kuroshitsuji je napsáno v angličtině          

a japonštině. Díky mnoha epizodám je zde rozsáhlý počet žánrů. Poslední dobou toto manga lidé 

čtou, aby se dozvěděli více o příběhu, protože pokračování bylo předěláno do anime. Kuroshitsuji 

bych doporučil spíše teenagerům než dětem. Příběh není moc jednoduchý, ale když ho pochopíte, 

kniha se vám bude líbit. Kniha má kvalitní ilustrace a zajímavý příběh.                        Ladislav Zítka                                                            

 

Kniha Hraničářův učeň od spisovatele Johana Flanagana se mi líbila. Příběh se odehrává            

ve středověku. Hlavním hrdinou je třináctiletý Will, kterému umřela rodina ve válce. Will se nachází 

v sirotčinci na hradě Redmont. Nemá žádné přátelé ani blízké. Hodlá jít ve stopách svého otce, který 

zemřel ve službě vojska. Kniha má kvalitní překlad a dobře se čte. Skládá se z dvanácti dílů. Jeden 

díl má kolem dvouset stran. Nelíbilo se mi přepínání mezi postavami, možná je to jen můj vkus. Líbil 

se mi příběh a to, jak se chovají postavy. Nicméně určitě doporučuju přečíst.                       Jan Oláh 

 

 

Na následujících stránkách najdete náměty na prázdninovou 

četbu. Každý z vás si určtě dal na prázdniny závazek přečíst 

alespoň jednu knihu. Můžete se inspirovat v našem časopise, 

nebo vám určitě rády poradí paní knihovnice ve zdejší knihovně. 

A tak vám všem přejeme hodně krásných čtenářských zážitků! 
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Kniha autorky Freyy North Kolotoč snů je k vidění zřídka, i když byla jeden rok zvolena 

za nejlepší romantickou knížku pro ženy. Je psaná v erformě, což se mi líbí. Hlavní hrdinka Petra je 

náměsíčná. Petra vzpomíná na chlapce, který ji na škole miloval. Dokážou se po tolika letech najít           

a dát dohromady? Kniha je dobře napsaná, alespoň pro mě. Hodně velký vliv na mě měla obálka 

knihy. Kdyby mě obrázek obálky nepraštil do očí, tak bych si ji asi nekoupila. Romány nemám moc 

ráda, ale tenhle mě zaujal a líbil se mi. Když jsem poznala děj, nebyla jsem zklamaná. Pokud vás 

zaujme děj, nebudete se nudit.                                                                                       Eliška Králová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodně se mi líbila kniha Hvězdy nám nepřály, kterou napsal John Green. Popsala bych ji 

jako nejlegračnější smutný román. Je to kniha víc pro holky. Hlavní hrdinka   se jmenuje Hazel Grace 

a má celkovou rakovinu štítné žlázy. Spřátelí se s klukem Augustem Watersem, kterému rakovina 

sebrala nohu. Potkali se na podpůrné skupině, kam chodil i Gasův nejlepší přítel Izák. Gus se do 

Hazel hned zamiluje. V knize dost často mluví o Císařském neduhu, což byla knížka, kterou Hazel 

pořád četla. Je o jedné holce, která žije s rakovinou a nakonec na ni umírá. A proto se Hazel a Gus 

rozhodnou, že poletí do Amsterdamu, kde žije autor té knihy. A chtěli se od něj dozvědět, proč to 

skončilo takhle a co se stalo dál? Kniha se mi hodně líbila, protože se dala dobře číst a okamžitě jsem 

se vžila do děje.                                                                                                               Marie Burešová 

 

Kniha od Joachima Massanka Fotbaloví divoši -  Leon, mistr kliček je 

sportovní a dobrodružný příběh o sedmi kamarádech, kteří hrají fotbal. Vydalo nakladatelství 

Fragment. Příběh je plynulý a dobře se čte. Kniha byla přeložena z němčiny. Ilustrace jsou velmi 

povedené. Knížka na první pohled vypadá nádherně. V knížce se vyskytuje mnoho postav, takže               

se můžete někdy ztratit. Kniha je napsána nespisovně a nachází se tam hodně přímé řeči. Pyšní se 

bohatou slovní zásobou. Autor rozdělil knihu na 21 kapitol. Ilustrace jsou zdařilé a vhodně doplňují 

text. Kniha se mi líbila. Doporučil bych ji dětem, kteřré chtějí hrát fotbal nebo ho hrají. Kniha       

dokáže pobavit, hodí se na dlouhé cesty.                                                                             Vašek Pilař 
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Kost - Hrad Kost je jedním z nejzachovalejších hradů v Čechách. Nachází se asi 18 km od města 

Jičín v chráněné krajinné oblasti Český ráj. 

Humprecht - Lovecký zámek Humprecht byl pojmenován po svém zakladateli, hraběti Janu 

Humprechtu Černínovi z Chudenic. Najete ho na kopci u Sobotky.  

Trosky - Bizarní zřícenina gotického hradu, se stala hlavním symbolem celého Českého ráje. Z věží 

Baba a Panna se nabízí krásný výhled na krajinu Českého ráje i okolí.  

 

 

 

 

 

 

Hrubá skála - Hrubá skála leží na tzv. Zlaté stezce Českého ráje. Okolí obce nabízí bohaté 

možnosti  turistiky a cykloturistiky. Z obce jsou dobře dostupná všechna turisticky významná místa          

v okolí - hrady Trosky a Kost, město Turnov, hora Kozákov, Prachovské a Klokočské skály a další 

přírodní a kulturní památky. V bezprostřední blízkosti obce se na zalesněné skalní plošině nachází 

renesanční zámek Hrubá Skála. Od zámku vede naučná stezka, která směřuje ke skalní vyhlídce. 

Sychrov - Krásný renesanční zámek a rozlehlými zahradami, byl cílem mnoha pohádkových 

režisérů.  

Muzeum panenek a medvídků - Rovensko pod Troskami - Můžeme zde vidět panenky          

a medvídky našich prababiček a babiček, i unikátní soudobé sběratelské panenky prezentované 

našimi i zahraničními výtvarníky. Rozsáhlá expozice čítající více než 2000 exponátů představuje 

vývoj panenek a medvídků od roku 1840 až po součastnost.  
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Autogalerie V.I.T.V.A.R.- Muzeum historických automobilů a motocyklů. Část expozice je 

rovněž věnována Antonínu Vitvarovi - legendě českého motoristického sportu. Muzeum se nachází v 

Nové Pace v  Krkonošské ulici. 

Galerie Radost - Jičín - Zavítejte do Galerie Radost, která se nachází přímo v Knihovně Václava 

Čtvrtka v Jičíně. Konají se zde různé výstavy a přednášky. 

Muzeum vojenské historie 8280 - Mladá Boleslav - V muzeu se seznámíte s vývojem 

uniforem, zbraní, nášivek, odznaků a dalšího vojenského materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Mirakulum - Zábavní park se spoustou atrakcí jako třeba bludiště, velký dřevěný hrad, 

podzemní katakomby a lanové centrum. A to vše nadaleko Milovic. 

Radvánovice - Šťastná země - Přírodní zábavní dětský areál Šťastná země vznikl v roce 2004                    

a během své existence si získal množství stálých návštěvníků, především z řad rodin s malými dětmi.  

Janov nad Nisou - Nová bobová dráha v Janově nad Nisou je skvělou atrakcí a vzrušujícím zážitkem 

pro aktivní využití volného času pro návštěvníky všech věkových kategorií.                                                                                                                                                      

 

koupaliště Jičín, Mladá Boleslav, Kněžmost, Sobotka a Drhleny 

Branžež - Rybník nedaleko Drhlen, v létě je nezvykle teplý a taky mělký, takže je skvělý ke koupání. 

                                                                                    

 

  

Připravily Eliška Žáčková a Saša Havrylyuk 
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Proč se těším na prázdniny ? Myslím si, že každý z vás          

se po tom dlouhém roce (ne)učení, zaslouží volno. Ale               

i učitelé si ho zaslouží. Po té dlouhé době, co s námi 

ztráceli trpělivost a museli číst nečitelné nebo nesmyslné 

práce. Ani bych se nedivila, že jim jde z toho hlava kolem. 

Prázdniny jsou relax pro tělo i duši. Kdybych se měla 

zaměřit na sebe, moc se těším, ale zároveň se i bojím do 

kempu. Tento rok tam jedu poprvé, a tak doufám, že se            

mi tam bude líbit. Také s mamkou plánujeme předělání 

ložnice, tak jí budu pomáhat s výzdobou a doplňky. 

Hlavním aktérem prázdnin je samozřejmě sluníčko                     

a koupaliště, na které budu jezdit na kole. Další mou 

zábavou je turistika s přáteli a naší rodinou, už se těším,          

až se vydáme do hor, urazíme alespoň 60 km. Nějaké 

takové budou mé prázdniny.       Nikol Zahradníková, 8.tř. 

 

 

Na prázdniny se těším kvůli tomu, že pojedu 

na tábor, na chatu a na hory k dědovi.                     

A odpočinu si od učení a od školy. Jinak  

mám čas dělat, co chci, a nikdo mi neříká,         

co musím dělat.                 Pavel Zoufalý, 5.A 

 

Protože pojedeme k moři. A také možná 

k tetě, která žije pátým rokem ve Švýcarsku. 

Ještě pojedeme k babičce. Také si budu jako 

každý rok psát prázdninový deník. A budeme 

jezdit na různé výlety.    Petra Švorcová, 5.A 

 
Těším se na prázdniny, protože už jsem unavený a chci si odpočinout . A ještě kvůli tomu, že budu 

doma, nějaký čas nebudu chodit do školy a nejlepší je, že možná poletím do Jižní Korey a když         

ne, tak to nevadí, protože když nepojedu, tak zůstanu doma a budu pomáhat rodičům v obchodě.   

Pak můžu chodit ven a dělat, co chci. Ale chci mít prázdniny jen jeden měsíc, protože pak se nudím.                                                   

Phoong Dong Cu – Milan, 8. tř. 
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                                                                                                            Sen o žirafě Fifince 

Jednou v noci se mi zdálo o žirafě. Nevím proč, ale měla zajímavé jméno. Jmenovala se Fifinka.                

Ta žirafa Fifinka přišla ke mně do pokoje a začala na mě mluvit: „Nemáš kousek něčeho s listím?“ 

Koukala jsem na ni jako na blázna a ona zase: „Jé, já jsem ale nevychovaná. Mluvit na někoho                   

a nedívat se mu do očí. Ahoj, já jsem Fifinka.“ Žirafa se mi představila a sklonila se ke mně. Koukala 

na mě pořád dokola, dokud jsem jí neřekla vyděšeným hlasem: „Fifinko, venku jsou nějaké listnaté 

stromy, nestačily by ti ty?“ A ona se zvedla, rozhlédla se a ptá se: „A kde je to listí?“ „A jó, vždyť je 

podzim. Tak zkus to listí vyjíst ze země,“ řekla jsem. Vtom se žirafa zase skrčila, koukla se mi do očí       

a řekla: „Tak já jdu o dům dál.“ Táta mě probudil a Fifinka se už nikdy neukázala. Jenom mě 

navštívil její kamarád slon Richard.                                                                       Eva Štěpánová, 6. tř. 

                                                            

Na prázdniny se těším, protože 

pojedeme na Moravu za 

babičkou a dědou, kde mají 

malé králíčky a malinkou kozu 

Bobešku. Budeme se koupat 

v bazénu, budeme jezdit na 

kolách na výlety a také si 

odpočinu od školy. Proto se  

na prázdniny těším!                                           

Natálie Vašenová, 5. A  

 

                                                                 

Na prázdniny se těším, protože 

budeme jezdit na výlety, chodit 

na koupaliště a budeme moct 

být víc venku a víc sportovat. 

Budeme jezdit na kolách, 

koloběžkách a kolečkových 

bruslích. A konečně se uvidím 

s kamarádkou, se kterou jsem  

se neviděla přes tři roky.             

Markéta Zemanová, 5.A  

  

Kdy chodím spát? 

5.a  Lukáš Z. - 20:45 

5.b  David R. - 21:30 

3.a  Míša H. - 20:00 

2.a  Kristýna Ř. - 19:45 

1.a  Tadeáš K. - 19:45 

1.b  Samantha M. - 20:00 

 
 

Zpracoval Matěj Říha 
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Beran 

Živel: Oheň   Vládnoucí planeta: Mars 

Toto léto se nemusí ničeho zlého obávat. Nudy 

se rozhodně bát nemusíte a čekají na vás velká 

dobrodružství ve volném čase. Měli byste ale  

také pomáhat slabším a těm, co jsou v nouzi. 

Léto vám do cesty přivede velkou lásku! 

 

 

Býk 

Živel: Země   Vládnoucí planeta: Venuše 

V létě budete jednou nahoře a jednou dole. V tuto dobu 

vám bude přát štěstí, tak neváhejte a vsaďte si! Ale vaše 

tvrdohlavost vás bude provázet létem, což může vyvolat 

pár problémů. Srpen pro vás bude měsíc plný žhavých 

zážitků, třeba potkáte toho/tu pana/paní 

dokonalého/dokonalou.  

 

Panna 

Živel : Země   Vládnoucí planeta : Merkur 

I když se na to nebudete cítit, tak v létě prožijete šťastné dny. 

Něco vás dokonce příjemně překvapí. Dostanete velkou šanci 

něco změnit, tak to nepromarněte! V lásce se vám vše vyjasní. 

Užívejte si! Léto je jen jednou v roce, tak někam vyražte !            

Ale radši s kamarády než s rodinou. 

 

 

Lev 

Živel : Oheň   Vládnoucí planeta : Slunce 

Zasloužili byste si velký odpočinek, tak nic 

nedělejte a jen tak relaxujte, bude to určitě 

příjemné. V lásce by se vám mělo dařit, 

poznáte nové lidi. Čeká na vás mnoho výzev, 

ve kterých budete úspěšní. Když vás přestane 

bavit sedět na jednou místě, tak vyražte na 

dovolenou nebo se jen tak pobavte s přáleli ! 

 

 Blíženci 

Živel: Vzduch   Vládnoucí planeta: Merkur 

Léto pro vás bude tou nejkrásnější dobou v roce. 

Čekají na vás chvíle štěstí. Toto léto bude pro 

vás pohoda. Když se ale u vás dlouho nic 

neděje, budete znuděni. Budete plní energie           

a budete prahnout po nových zážitcích. Máte 

velkou šanci narazit na někoho zajímavého! 

 

Rak                                  

Živel : Voda   Vládnoucí planeta : Luna 

Na raky čeká romantika, volání dálek i rodinná pohoda. 

Nejrušnější bude červenec, kdy se všechno pohne kupředu.            

V létě se můžete těšit dobrému zdraví. Naberete novou sílu. 

Čekají na vás odměny a nové vztahy. Tak hodně štěstí ! 
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Štír 

Živel : Voda   Vládnoucí planeta : Pluto 

Začněte od začátku a hledejte nové možnosti, 

vyplatí se to! Budou se vám v létě velmi 

zapalovat lýtka! Tak pozor, abyste ho/ji 

nespálili! Poznáte důležitou osobu nebo novou 

lásku, ve všem na vás čeká velký posun 

kupředu! Ale budete mít problem, komu věřit  

a komu ne, mezi přáteli se ukrývá nepřítel ! 

 

Váhy 

Živel : Vzduch   Vládnoucí planeta : Venuše 

Léto byste měli věnovat vzdělání, abyste se něco nového 

dozvěděli. Do toho, udělá vám to radost! Pozvedněte se 

nad věcmi a myslete optimysticky, udělá se vám mnohem 

lépe a nebudete tolik ve stresu! Léto vás naplní radostí, 

vášní, cestováním a přátelskou komunikací! 

 

Střelec 

Živel : Oheň    Vládnoucí planeta : Jupiter 

V červnu budete mít malé problémy se zdravím nebo  

s nemocnou osobou, ale nebojte, dopadne to dobře! 

Úplňky na vás budou působit emotivně. Budete jednat 

zvlášť nepromyšleně a přehnaně, jako byste chtěli 

rychle všeho dosáhnout. Dávejte si pozor na ukvapené 

a zbrklé jednání. Pokud se do cesty připlete nenadálá 

situace, dopadne k vašemu prospěchu ! 

 

Kozoroh 

Živel : Země   Vládnoucí planeta : Saturn 

Začátek roku bude plný událostí spojený s problémy, 

zkuste je vyřešit rychle a efektivně, jinak se vám budou 

pořád plést do cesty ! Přijde velká láska a díky ní 

budete plní energie. Těšte se na nové nápady                           

a příležitosti, ale dávejte si pozor, radši si vše důkladně 

rozmysete ! 

 

Vodnář 

Živel : Vzduch   Vládnoucí planeta : Uran 

Vodnář pozná nové přátele, kteří  ho budou inspirovat k 

úspěchu. Léto přinese mnoho změn, některé budou dobré             

a jiné zase špatné. Budete vymýšlet nové nápady jak se 

přispůsobit, nebojte, vyjde to! Ale neusněte na vavřínech! 

Nebo se dostaví problémy! Sportujte, cestujte a věnujte se 

svým koníčkům, to vám dodá energii a nadšení do života! 

 

Ryby    

Živel : Voda    Vládnoucí planeta : Neptun 

Vaše nerozhodnost vás připravuje o dosažení 

vašich cílů, je načase to změnit! Lidé toho 

jinak využijí a vy budete mít problémy. 

Důvěřujte vašim přátelům, kteří se vám snaží 

pomoct a podporují vás. Zrealizujte nápady, 

které jste už dlouho odkládali. Díky udržování 

vaší dobré nálady přijde vlna nové lásky          

a vášně. Opočívejte, relaxujte a užívejte si 

harmonii ve vaší mysli a hlavně lásku ! 

 

Připravila Eliška Žáčková 
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Na vydání tohoto čísla se podíleli: Mgr. Ingrid Mendlíková (I. M.), Kateřina Karnová, Matěj Říha - 5. třída, Nicole Kačurová (Niky), Kamila 

Kučerová (K. Kamča), Klára Oudrnická (O. Klára), Daniel Lopušanskyj, Kateřina Špytková (Š. Kačka), Eva Štěpánová (Evča) –  6. třída, 

Petra Dědková (Péťa), Saša  Havrylyuk (Saša), Kristína Kirajnová, Marek Mayer, Tomáš Míč, Míša Palounková, Kamila Smandrová, Eliška 

Svobodová (Elsa),  Kristýna Veselá (Kristy) a Eliška Žáčková – 7. třída, Denisa Havlová, Jana Hovorková, Nikola Novotná, Barbora 

Nožířová .                                                                                                                                                                                      Cena 10,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vytvořila Eliška Žáčková 

  

Loučí se vámi dlouholeté redaktorky časopisu Školák                                                                         

Denisa Havlová, Jana Hovorková, Nikola Novotná, Barbora Nožířová. 

Přejeme všem našim čtenářům pohádkově krásné 

prázdniny plné sluníčka a dobrodružství! 



! 

 

 

 

Chválíme: 

1. Všechny členy CHIPSu za jejich 

celoroční práci a pomoc spolužákům. 

2. Všechny redaktory Školáka za jejich 

nápady a pěkně zpracované příspěvky. 

  


