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       Životodárná přírodo,   
tento dopis ti píšu na borovou kůru. Líbí se mi tvá moc. Líbí se mi, jak vdechuješ život 
květinám a mláďatům, avšak chytá mě za srdce, jak bereš život slabým a starým. Ale to je 
divočina, přežije jen ten nejsilnější. To celé je totiž koloběh života a smrti, protože život 
znamená smrt a smrt znamená život. Drahá přírodo, jsi tak nespoutaná a krásná, jsi 
divoká, ale i něžná a přece si člověk dokázal část tebe podmanit. Člověk však také 
dokázal znečistit tvé vody, vyhubit některé druhy zvířat i rostlin a utiskovat tě 
mrakodrapy. Pokládám si otázku, proč to udělal? Jenže člověk tu nebude navěky a ty, 
příroda, si pak vše postupně vezmeš zpátky. Také si pokládám otázku, jaké by to bylo na 
světě bez člověka? Vždyť člověk narušuje tvou biologickou rovnováhu, člověk pro tebe 
není vůbec důležitý, a stejně existuje. Doufám, že ti dopis dorazí, protože ti ho posílám 
po řece. Můj dopis sice končí, ale vím, že ty jsi všude kolem nás. Naštěstí. Zatím 
nashledanou.                                                                                                                Niky Kačurová 

Číslo 2                                   

Ročník osmý                    

Školní rok 2014/2015 

ŠKOLÁK 
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Ahoj jarní přírodo!  

Když každé ráno rozkvetou tvá další poupátka, chce se mi smát. Tvoje nejhezčí květiny jsou podle mě 

krokusy. U nás na zahradě jich máme hodně. V době, kdy střídáš zimu, vykvete sněženka, někdy i 

bledule. Vždycky, když vidím sněženky, vím, že už tu brzy budeš. Tvoje krásné květy u nás září po celé 

zahradě. Mám z nich radost, když jdu do školy i když se ze školy vracím. Slunce sice ještě moc nehřeje, 

ale stejně je jaro mé oblíbené období. Jsi tak krásně barevná, přírodo. Jako můj obrázek, co mám 

v pokoji. Ráda se dívám z okna, protože mám pod oknem ráj květin. Jsou tu krokusy, tulipány, 

sedmikrásky a sousta dalších květin. Každé ráno slyším zpívat ptáky, někdy mi sednou na okno a krásně 

vyzpěvují. Moc tě pozdravuji, krásná jarní přírodo.                                              Denisa Třísková                                                                                                                                                                                                               

P.S.: Tvé květiny si někdy utrhnu a dám do vázy, aby zdobily náš dům. 

 

     

    Milí ptáčci,  

píšu vám poděkování, že jste na jaře opět přiletěli z teplých krajin. Když se vzbudím, poslouchám váš 

zpěv a pískot. Rád pro vás stavím budky.  Rád vám nosím do lesa potravu. Dívám se, jak stavíte hnízda               

a sbí-ráte v lesích klacíky. Patříte mezi mé nejoblíbenější živočichy, protože jste bezpeční. Někdy bych 

si chtěl vyzkoušet být ptáčkem, abych si zkusil létat. Patříte mezi nejlepší obyvatele lesa.   Libor Kverek                                                      

Milé kytičky a milí ptáčkové,   

dnes jsem si všimla, že vykvetly fialky. Zaradovala jsem se, protože mám fialky nejraději. Ptáčkové, dnes 

jste mě probudili svým zpěvem. Obdivuji vás, protože ráno vylétnete z hnízda a začnete si zpívat. Miluji 

vaše písničky. Když je poslouchám, mám pocit takové svobody, že bych byla schopná za vámi i vyletět. 

Ráno jsem si cestou do školy všimla fialek a řekla jsem si, že si je musím natrhat. Teď sedím v kuchyni           

a vnímám jejich vůni. Je sladká a plná něžnosti. Malá fialka vypadá sladce a nevinně. A nejsem jediná,  

kdo si všiml, že je jaro v plném proudu. Dnes mi kamarádka řekla, že jim na zahradě rozkvetl zlatý déšť.   

Já jí řekla o fialkách a ona, že si jich musí pár natrhat. Jaro mám ze všech období nejraději, protože je 

všechno plné života.                                                                                         Ahoj, vaše Kačka (Špytková) 
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V této rubrice přinášíme jako vždy informace o dění na naší škole. Tentokrát nejsou úplně aktuální, 

protože druhé číslo našeho časopisu vychází se značným zpožděním. Důvody jsou různé, některé jsme 

ovlivnit nemohli, ale nejpodstatnější je, že redaktoři neplní termíny. Mnozí měli i více než měsíc 

zpoždění, než v první verzi odevzdali svoji práci. A tak si, milí čtenáři, přečtete o akcích, které se konaly 

těsně před Vánocemi, v prosinci. Doufejme, že se členové redakce polepší a další číslo si budete moci 

přečíst v brzké době.                                                                                                                          I. M.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 
 

  Jazykový kurz 
V týdnu od 8. - 12. prosince úspěšně proběhl jazykový kurz, kde si děti pod vedením zkušených 

zahraničních lektorů mohly vyzkoušet, co se učí na běžných hodinách angličtiny, seznámili se s novou 

slovní zásobou, hráli anglické hry a procvičovali své komunikační dovednosti. V souvislosti s touto 

událostí nás navštívila redaktorka Boleslavského deníku, které někteří účastníci kurzu poskytli krátký 

rozhovor.                                                                                                            Mgr. Lenka Dajčová 

   Soutěžní den  
V úterý 9. prosince se  
v rámci Týdne jazyků 
uskutečnil soutěžní 
den. Při plnění různo-
rodých úkolů si pomá-
hali žáci 6. - 9. třídy 
rozdělení do deseti 
soutěžních skupin.                                       

   

Hráli jsme divadlo  
Během týdne jazyků nacvičily 

všechny třídy druhého stupně 

dramatizaci nejznámějších čes-

kých pohádek. Některé třídy 

pojaly nastudování pohádky  

klasicky, jiné ji zmodernizovaly. 

Výsledkem byla velice zdařilá 

představení, při jejichž nacvi-

čování i předvedení jsme se    

všichni opravdu pobavili.  I. M.              

 

  

http://zs.dolnibousov.cz/news/561/32/Soutezni-den
http://zs.dolnibousov.cz/news/565/32/Hrali-jsme-divadlo
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  Předvánoční exkurze                                                                                 
Abychom zpestřily dětem období adventu, uspořádaly jsme 

pro  6. třídu a 7. B 18. prosince exkurzi do Dlaskova statku               

v Dolánkách u Turnova a do turnovského muzea, kde právě 

probíhala výstava nazvaná  V srdci Hedvábné stezky - Umění 

a řemeslo střední Asie. Na Dlaskově statku nám paní 

průvodkyně vyprávěla o životě obyčejných lidí v dřívějších 

dobách, o tom, jak slavili Vánoce a jaké zvyky dodržovali.          

Ve vytopené místnosti praskala polínka v peci, voněla 

purpura a při poutavém vyprávění nám bylo příjemně. 

Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavostí a prohlédli si  

i vánoční expozici instalovanou v patře. V muzeu Českého 

ráje v Turnově jsme navštívili expozici mineralogie, která se 

dětem velice líbila. Zajímavá byla také výstava o umění                    

a řemeslech střední Asie, mohli jsme si prohlédnout jurtu, 

oblečení, šperky a spoustu dalších zajímavých věcí.                   

Mgr. Ingrid Mendlíková                                                                                                

 

Všechny uchvátil obrovský 

dioramatický obraz Pobití 

Sasíků pod Hrubou Skálou 

namalovaný podle námětu 

Mikoláše Alše pro Klub 

českých turistů, který byl 

poprvé vystavován před 120 

lety na Národopisné výstavě 

Českoslovanské v Praze. Plátno 

o rozměrech 10 krát 8,5 m je 

jedním z největších evropských 

pláten. Obraz byl nainstalován 

jako diorama, tedy se 

skutečnými předměty - kameny, 

keři, kmeny stromů, kůžemi. Po 

skončení výstavy v roce 1895 

byl uchováván v různých 

skladištích a byl značně 

poškozen. V roce 1960 byl 

převezen do Turnova a 

restaurován, ale trvalo ještě 

dalších čtrnáct let, než byl 

postaven nový pavilon, do 

kteráho se plátno vešlo. 

 

 

 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/571/32/Predvanocni-exkurze
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 Zápis do prvních tříd  

                                                           
Ve dnech 5. – 6. února 2015 proběhl v naší základní 

škole zápis dětí do prvních tříd. Děti k samotnému 

zápisu doprovodily pohádkové bytosti. Během krátkého 

pohovoru paní učitelky zjišťovaly schopnosti a doved-

nosti jednotlivých dětí, které jsou důležité pro jejich 

přijetí do školy. Všechny děti byly šikovné a jako dárek 

si odnesly několik drobností, které pro ně vyrobili jejich 

starší kamarádi. V ředitelně školy dostaly děti nejenom 

rozhodnutí o přijetí do školy, ale také poukázku na  

pohár do cukrárny pana Borovičky a paní Koldové. 

Tímto oběma ještě jednou děkuji. Samozřejmě také 

děkuji všem paním učitelkám, které celý zápis pečlivě 

připravily. A jak celý zápis dopadl? Celkem se k zápisu 

dostavilo 55 dětí, zapsáno bylo prozatím 43 dětí,                

u 12 dětí bylo doporučeno vyšetření v Pedagogicko-

psychologické poradně. Na všechny děti se v září         

těšíme a přejeme jim hodně úspěchů v jejich školním 

životě.                       Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Počítačová animace – 6. třída 
 

Žáci šesté třídy uplatnili svoje znalosti z anglického jazyka 
a informatiky při tvorbě animovaného filmu. Pod vedením 
p. uč. Tiché a Švábkové vytvořili  ve dvojicích  v programu 
Pivot kraťoučké animace, které následně spojili do 
jednoho filmu. Ovládání počítače a programů dětem 
problémy nedělalo. Některým žákům však občas chybí při 
práci trpělivost a důslednost.            Ing. Šárka Švábková  

 

Vánoční zpívání                                                   
Poslední předvánoční dny dětem              

z 1. stupně přijeli zahrát muzikanti  

Divadla Matýsek z Nového Boru. 

Zahráli známé i méně známé vánoční 

písně a koledy, doplněné soutěžními 

otázkami pro děti, povídáním                       

o zvycích a vánočních tradicích.                                

Mgr. Radka Roxerová 

První pomoc  
Žáci 3. A  a 5. A třídy se zúčastnili začátkem března 

pořadu Hudebního divadla Hnedle vedle. Představení 

se konalo v Kulturním domě v Mladé Boleslavi a 

jmenovalo se První pomoc? Pomoc! Hudební pořad 

zábavnou formou prozradil ty nejdůležitější informace 

z oblasti první pomoci. Klaun Tom a děti se zde setkali 

s opravdovým záchranářem. Všichni si zopakovali 

základní znalosti o první pomoci, kterými můžeme 

zachránit lidský život.                 Mgr. Radka Roxerová  

 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/592/32/Zapis-do-prvnich-trid
http://zs.dolnibousov.cz/news/569/32/Vanocni-zpivani
http://zs.dolnibousov.cz/news/591/32/Prvni-pomoc
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Koncert  
3. března. 2015 se u nás ve škole uskutečnil koncert 

Kamily a Miloše, který je rukou pravák a nohou levák  

a, jak říkal, jsou jen jediní tři na světě. Mohli jsme 

slyšet hudbu z období gotiky, renesance a baroka. Hráli 

například na kravský, beraní, kozlí roh, měchýř 

milovaného kozla Karla, dudy, flétny, píšťaly atd. 

Nakonec mohli dva žáci vyhrát CD této skupiny. Byla 

s nimi veliká legrace, protože měli smysl pro humor.                                                                          

Kamila Smandrová 

 

 

 

Co je SoliDeo? Severočeský soubor SOLIDEO, který vznikl v roce 1998, se specializuje na interpretaci 

instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Od roku 2002 se prezentuje jako kvartet. Koncertní 
provádění skladeb období 12. – první poloviny 18. století se stává autentičtější a posluchačsky zajímavější využitím 
dobových hudebních nástrojů. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový  i zrakový obraz prováděných skladeb . 
Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje. Díky tomu jsou koncerty 
vhodné i pro mládež a všechny, kteří se tzv. „vážné hudby“ zbytečně obávají. Koncerty se stávají zajímavé právě stálým 
střídáním hudebních nástrojů. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji 
zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou. 

 Kamila Purkytová - V souboru zpívá                

a hraje na cembalo, varhany a další 

historické nástroje.  

 

Miloš Rejman - V roce 1998 založil soubor SOLIDEO, 

ve kterém zpívá a hraje na repliky středověkých a 

barokních dechových nástrojů a je uměleckým 

vedoucím a manažerem souboru. 

 

Po vystoupení jsme Kamile a Milošovi položili pár otázek:                                                                                    

Jak jste se dostali ke hraní koncertů? Autem.                                                                                                                                                                                                                

Jak dlouho už hrajete a odkdy? Jako soubor už 16 let.                                                                                                                                                

Líbí se Vám naše škola? Krásná. Jsou tu odvšivené, milé děti.                                                                               

Jak na Vaše koncerty reagují děti z jiných škol? Podobně jako vy. 

Většinou jsou hodné a pozorné.                                                                                                                       

Na jaké hudební nástroje hrajete nejraději? Na dudy a na 

koncertní flétnu.                                                                                                             

Jak dlouho Vám trvá naučit se skladbu na jeden roh? Mě to trvá 

chvilku. Mé kolegyni o trochu déle.                                                                              

Eliška Ž. a Kristy V.                                                                                                                     

 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/588/32/Koncert
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Knižní online katalogy  
Žáci pátých tříd se pod vedením paní knihovnice Dity Říhové naučili začátkem března vyhledávat informace           
o knihách v online knižním katalogu dolno-bousovské knihovny, seznámili se s možností prohlížení svého 
čtenářského konta a prodloužení termínu vypůjčených knih odkudkoli, kde je přístup k internetu. Paní 
Říhová ukázala dětem fotografie Národní knihovny v Praze a největší knihovny na světě, americké 
washingstonské Library of Congress. I tyto velké knihovny mají své online katalogy, ve kterých se 
vyhledává obdobně jako v katalogu dolnobousovském. Děkujeme paní Říhové za zajímavou a přínosnou 
přednášku.                                                                                                             Ing. Šárka Švábková  

 

 
   Budka pro sýkorky  

V rámci spolupráce s ornitologem panem Pavlem 
Kverkem vyrobili žáci 6. třídy v hodině pracovního 
vyučování budku pro sýkorky. V pondělí, 16. 3. 2015,              
ji odpoledne byli vyvěsit v Dolním Bousově v lokalitě 
Zahrádky. Od pana Kverka se dověděli spoustu 
zajímavých informací o záměrech s touto lokalitou                 
i o zvířeně zde žijící. Žáci, kteří bydlí na Zahrádkách, 
budou budku pozorovat a o případném zahnízdění 
sýkorek nás ostatní budou informovat. Pokusí se            
zajistit i fofodokumentaci.     Mgr. Jaroslava Konývková  

  

 

 

 
  Zatmění Slunce  

 
Dnešní (20. 3.) neobvyklý úkaz, částečné zatmění 

Slunce, pozorovali i žáci naší školy. Paní učitelka 

Budínová upozornila děti na nebezpečí poškození 

zraku při přímém pohledu na Slunce. Všechny děti 

měly možnost podívat se přes svářečské sklo             

č. 13, které na školním dvoře paní učitelka dětem 

půjčovala. Děvčata z 9. třídy pozorovala zatmění  

z okna třídy. Postupné zakrývání Slunce nafotil 

Tomáš Mistalér, žák 9. třídy.   Mgr. J. Konývková  

 

 

 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/590/32/Knizni-online-katalogy
http://knihovna.dolni-bousov.cz/katalog/
http://www.nkp.cz/
http://www.loc.gov/
http://zs.dolnibousov.cz/news/593/32/Budka-pro-sykorky
http://zs.dolnibousov.cz/news/593/32/Budka-pro-sykorky
http://zs.dolnibousov.cz/news/595/32/Zatmeni-Slunce
http://zs.dolnibousov.cz/news/595/32/Zatmeni-Slunce
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Jazyková animace  
Dne 9. 3. proběhla na naší 

škole jazyková animace 

určená pro všechny žáky 

učící se německý jazyk. Hry, 

soutěže, aktivity, při nichž 

žáci užívají cizí jazyk - to je 

jazyková animace. Některé 

náměty jistě obohatí i běžnou 

výuku.       

Mgr. Helena Pánková  

 

 
 

  Klokan 2015  
V pátek 20. 3. 2015 jsme se opět účastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan. Tato soutěž 

probíhá jen ve školních kolech. Výsledky jsou ale shromažďovány na celostátní úrovni a v květnu 

zveřejněny na internetových stránkách. Zde si můžete zjistit, jestli jste se zařadili mezi nejúspěšnější 

řešitele v celé České republice. V naší škole patří k nejúspěšnějším řešitelům Pavel Skála ze 3. A              

a Markéta Zemanová z 5. A, získali 84 bodů, na druhém místě jsou Ladislav Zítka ze 7. A                        

a Monika Žapková z 9. třídy se 78 body. Třetí místo obsadila Kamila Smandrová ze 7. B                        

se 74 body.                                                                                        Mgr. Jaroslava Konývková  

 

Den Země  
10. dubna jsme u příležitosti Dne Země vyrazili na úklid Dolního Bousova a jeho okolí. Sbíráme to, co naši 

dospělí spoluobčané uklízejí do příkopů, zákoutí nebo do okolí zemědělské cesty spojující silnici na Vlčí Pole              

se silnicí od Markvartic. Loni jsme tuto cestu velice pečlivě vyčistili. Bylo toho tam dost a asi vše, na co si 

vzpomenete. Letos zde nejsou v takové míře nepotřebné plasty, sklo, i jiné věci domácnos-tem již nevyhovující. 

Letos je zde neskutečně mnoho bioodpadu. Shrabané listí, tráva, větve stromů. Jsou zde i dvě veliké hromady 

stavební suti. Možná je někdo použije k opravě části této cesty. Práci jsme si zpříjemnili pozorováním okolí. 

Viděli jsme a poznali květy jara, v dálce na poli se proháněli zajíci. I svačina s umytýma rukama (použili jsme 

hygienické ubrousky) nám na sluníčku v přírodě chutnala. Po příchodu do sběrného dvora dostali všichni malé 

občerstvení. Dobu, po kterou jsme čekali na návrat všech skupin, dělti využily k zahrání si fotbálku s míčem, 

který jsme po cestě   v příkopě našli. Myslím, že jsme odvedli kus dobré práce a že jsme si tento den společně 

užili.                                                                                                                          Mgr. J. Konývková  

 

  

http://zs.dolnibousov.cz/news/598/32/Jazykova-animace
http://zs.dolnibousov.cz/news/599/32/Klokan-2015
http://zs.dolnibousov.cz/news/602/32/Den-Zeme
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Olympiáda v českém jazyce                                                                           
V prosinci proběhlo na naší škole Školní kolo 

Olympiády v českém jazyce. Žáci museli 

vypracovat jazykový test a napsat slohovou 

práci, letos na téma Pohled z okna. Letošní 

soutěže se zúčastnilo 30 žáků, 18 osmáků               

a 12 deváťáků.       Mgr. Ingrid Mendlíková  

 

Výsledky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. místo  -  Anna Bartková, 8. tř. (28 bodů)                                                                                                      

2. místo  -  Jana Hovorková, 9. tř. (27 bodů)                                                                                                             

3. místo  -  Adéla Zdobinská, 8. tř. (24 bodů) 

 

 

 

Biologická olympiáda  
Žáci druhého stupně se zúčastnili 4. února 2015 Školního  

kola Biologické olympiády. V kategorii D, což jsou 6. a 7. 

ročníky, se na prvních třech pozicích umístili: 1. Tomáš 

Míč,  2. Kateřina Špytková,  3. Michaela Palounková.          

V kategorii C, což jsou 7. a 8. ročníky, se na prvních třech 

pozicích umístili: 1. Anna Bartková, 2. Michaela 

Špytková a 3. Adéla Zdobinská. S tímto školním 

výsledkem postupují do okresního kola, které se bude konat 

v Mělníce. Gratulujeme úspěšným přírodovědcům.                

Mgr. Lukáš Sedláček                                                                                                    

 

Ve škole nám pan učitel nabídl dobrovolně se přihlásit do soutěže biologické olympiády. V polovině 

října jsem se přihlásil a dostal jsem informace od pana učitele Sedláčka. Dal mi materiály s názvem 

Studijní text. Musel jsem se naučit informace o životě stromu. Učení nebylo těžké, protože 

přírodopis je můj nejoblíbenější předmět. V únoru se konalo školní kolo. Jedno odpoledne jsme se 

sešli po vyučování. Dostali jsme testy, které obsahovaly tři části. První část obsahovala nauka o 

stromu, živočiších, kteří žijí v okolí stromu a další věci. Druhá část bylo poznávání živočichů a 

rostlin, které nám pan učitel Sedláček promítal na interaktivní tabuli. A třetí část bylo poznávání 

pupenů na větvičkách, které jsme určovali pomocí přiložených textů. Pak jsme je museli namalovat. 

Po jarních prázdninách jsme se dozvěděli výsledky. Byl jsem na 1. místě ve školním kole a postoupil 

jsem do okresního kola. Musel jsem však splnit jeden ze čtyř úkolů, které nám pan učitel Sedláček 

předložil. Vybral jsem si zpracování tématu Památné stromy. Zjistil jsem si, kde jsou, vytiskl mapy a 

poprosil otce, zda by se mnou jel. Musel jsem se totiž před každým stromem nechat vyfotit. 

Navštívili jsme sedm stromů a na internetu jsem si o nich zjistil potřebné informace. Potom jsem 

vytvořil dvanáctistránkovou seminární práci. Předal jsem ji panu učiteli. Za týden jsem se dověděl, 

že moje práce je dobrá, a tak v dubnu jedu do Mělníka, kde proběhne okresní kolo. Tak doufám, že 

se mi to povede!                                                                                                          

 

Zajímalo nás, co všechno musí soutěžící zvládnout a jak se výherce školního kola 

připravuje na okresní. Popsal nám to Tomáš Míč, výherce kategorie D. 

http://zs.dolnibousov.cz/news/572/32/Olympiada-v-ceskem-jazyce
http://zs.dolnibousov.cz/news/584/32/Biologicka-olympiada
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Ješte vzpomínka na lyžařský kurz :-) 

Na lyžařský kurz jsme se vydali 3. ledna. Kromě žáků sedmé třídy, pro které je lyžařský kurz určený, 

jeli také žáci 6., 8. a 9. třídy. Doprovázeli nás pan učitel Jiří  Kužel, paní učitelka Šárka Švábková a 

paní ředitelka Kateřina Karnová. Po příjezdu do Dolní Malé Úpy v Krkonoších jsme museli jít asi 

dva kilometry pěšky k chatě. Restaurace, kam jsme se chodili pravidelně stravovat, byla vzdálená asi 

150 metrů. Poté, co jsme si vybalili, jsme šli s učiteli lyžovat. Sjezdovka byla celkem daleko. Svah 

byl dobře upravený, ale bylo špatné počasí, hodně foukal vítr. Lyžovat jsme chodili dvakrát denně. 

Druhý den nás už pustili i na tisícovku, na které to bylo poměrně lepší. Zpátky od sjezdovky jsme 

jezdili lesní cestou. Zažili jsme tam nemálo legrace. Po dvou dnech jsme se rozdělili na čtyři 

skupinky a šli jsme  na běžky. Běhali jsme asi čtyři kilometry. Kdo chtěl, mohl pak jezdit i 

dobrovolně. Večerku jsme měli po půl desáté. Měli jsme celkem dost velké problémy s personálem. 

Tonda Steinbock rozbil invalidní sedátko a Vojta Boček prošlápl kus matrace, protože přesahovala 

přes postel. Také nás podezřívali, že jsme ukradli nanuka. Poslední den odpoledne byl závod na 

běžkách. Večer byla jako každý rok diskotéka. Myslím, že až na neshody s personálem jsme si 

všichni lyžařský kurz užili.                                                                                                       Elsa 

 

Jaké byly PLUSY+ a MÍNUSY– lyžáku? 
 Aleš Pitro, 7. B: + dobrá cesta na chatu od sjezdovky, večeře a obědy, dobré soutěže po večerech                                          

                             – dlouhá cesta, něco jsme rozbili                                                                                          

Eliška Svobodová, 7. B: + sjezdovka, byla sranda – byli jsme obviněni z toho, že jsme všechno  

                                        rozbili                                          

Petr Ort, 7. A: dobrá parta lidí, holky (některé) – za všechno jsme mohli my 

Bára Nožířová, 9. tř.: pěkné počasí, pokoje – personál 

Eliška Králová, 7. A: + sjezdovka, zábava – občas počasí, chata, personál                                       

Tonda Steinbock, 9. tř.: + byla sranda – rozbil jsem sedátko pro invalidy, zima a blbé běžkování                                                                                                                

Karel Šrytr, 9. tř.: + sníh, holky, pan učitel Kužel – zima, běžkování, hnusné jídlo 
                                                                                                                 Ptala se Kristína Kirajnová 
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  pan učitel Sedláček  paní učitelka Pánková 

Máte rádi lyžování?   Ano, hodně, hlavně v Alpách v Itálii. *** Ne. 

Běžky nebo sjezdovky?   Sjezdovky. *** Běžky. 

V kolika letech jste poprvé stáli na sjezdovkách?   V sedmi letech. *** Asi v šesti, sedmi letech. 

V kolika letech jste poprvé stáli na běžkách?   V sedmnácti letech. *** V deseti, jedenácti letech. 

Sledujete rádi lyžařské závody v televizi?   Ne, hokej je lepší. *** Ne. 

Víte, jakými barvami se značí sjezdovky?   Modrou, červenou a černou. *** Myslím, že červenou,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

.                                                                                                                             černou a modrou. 

Co se vám na lyžování nejvíce líbí?  Rychlost, velká rychlost. *** Asi to, že jsem venku v přírodě. 

Bavilo vás jako děti lyžování?   Ano, moc, ale více bobování. *** Ano, velice. 

Máte z lyžování nějaký super nebo legrační zážitek?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Na lyžařském výcviku v 7. třídě                  ***                Při vyjetí ze sjezdovky jsem                                

jsem si na skokánku zlomil nohu.                                     vjela do lesa a objala strom. 

                                                                                                                Zjišťovala Eliška Žáčková 
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Lyžování vzniklo z různých forem pohybu po sněhu, např. ze sněžnic. Domíváme se, že lyžování 

existuje už 4500 let (objev kreseb v Norsku). Původně se k přesunu z místa na místo používala 

ohoblovaná dřevěná prkénka. Otec moderního lyžování je Nor Sondre Norhemov, který vynalezl 

vázání umožňující zatáčení. Běh na lyžích je starší než sjezd. Běžky se vyvinuly ze sněžnic, které 

klouzaly po sněhu.                                                                                                 Eliška Žáčková 

 

Lukáš Bauer 

Je to český reprezentant v běhu na lyžích. 

 Počet výher: 12 

                     9× individuální závod 

                     1× štafeta 

                     2× Tour de Ski 

 

Kateřina Neumannová 

Nejúspěšnější česká lyžařská hvězda všech dob              

v běhu na lyžích. Celkem získala 13 medailí: 

 3x zlato - z toho 2x mistrovství světa 

 6x stříbro  

 4x bronz 

 

Šárka Strachová  

Je to česká reprezentantka v alpském 

lyžování. Specializuje se na slalom, v němž 

se stala mistryní světa na Areském 

šampionátu 2007. Celkově na mistrovství 

světa získala čtyři medaile: 1x zlato 

2x stříbro 

3x bronz 

 

Pavel Ploc 

Bývalý československý skokan na lyžích.  

Dostal dohromady 6 medailí: 2x stříbro  

                                                4x bronz 

 

Jiří Raška 

Byl český skokan na lyžích, olympijský 

vítěz a český lyžař století. Dostal 

dohromady 7 medailí: 2x zlato 

                                    4x stříbro 

 

 

                                    1x bronz 

                                             

 

 

Jaroslav Sakala 

Je to bývalý český skokan na lyžích, mistr světa 

v letech na lyžích a olympijský medailista. 

Dostal dohromady 6 medailí:  

1x zlato 

2x stříbro 

3x bronz  

 

 

 

 

 

Zpracovala Saša Havrylyuk 
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Taekwon-Do 

Rozhovor s Nicole Kačurovou, žákyní 6. třídy 

 

 

Nocole, jak jsi s tímto sportem začala?                                                                                                                                       
Dozvěděla jsem se to od Kačky Š. 

Zaujalo mě to, a tak jsem to zkusila. 

Jak dlouho už taekwon - do děláš?                                                                                                                             

Budou to tři roky. 

Jaký už máš pásek?                                                                                                                                       
Mám žluto-zelený a brzy budou zkoušky 

na zelený. 

Jakého pásku chceš dosáhnout?                                                                                                                 
Můj největší cíl je černý pásek, ale 

chtěla bych pokračovat, dokud mi bude 

zdraví sloužit. 

Kdy máte trénink?                                                                                                                                

Dvakrát týdně, v pondělí a ve středu. 

Jak se dělí pásky?                                                                                                                                      
Jsou stupně žákovské a pak jsou stupně 

mistrovské. 

Kolik zkoušek na pásky už jsi dělala?                                                                                                          

Tři, a brzy za sebou budu mít už čtyři. 

Od jakého pásku se bojuje?                                                                                                                        

Bojuje se od zeleného pásku a říká se 

tomu matsogi. 

 

Podle čeho se volí barvy pásků?                                                                                                                

Žlutý je podle semínka stromu, zelený podle 

prvních lístků stromu. Modrý znamená, že 

strom roste do nebe, a červený jsou plody. 

Jaký je slib Taekwon - Do?                                                                                                                       

1. Budu dodržovat zásady Taekwon-Do                                                                                                          

2. Nikdy nezneužiji Taekwon-Do                                                                                                                      

3. Budu respektovat instruktora a sombe                                                                                                         

4. Budu zastáncem spravedlnosti a svobody                                                                               

5. Budu budovat lepší a mírovější svět                                                                                  

Přejeme hodně zdaru a ať se ti podaří splnit 

zkoušky a získat zelený pásek! 

Kristy V. 
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   Coca Cola cup  
 

Dva góly Pajerové stačily dívkám na postup.V pondělí 
13. dubna 2015 se ve Veltrusích konal turnaj fotba-
lového Coca Cola cupu dívek, 2. kolo. Z turnaje                  
se odhlásila ZŠ Týnec nad Labem, proto se místo 
původních šesti utkání hrála jen tři. Po dramatickém 
průběhu obsadily dívky ZŠ Dolní Bousov první místo              
a postupují do 3. kola.                 Mgr. Miloslav Ječný  

 

 

 Florbalová liga  
 
Tři výhry znamenají prvenství v soutěži FLVC. Předposlední, sedmý turnaj Florbalové ligy 
volného času se hrál v neděli 22. března 2015 v Benátkách. Odehráli jsme ho v nejsilnější 
možné sestavě – chyběl jen Žáček. A přítomnost Bočka, Orta, V. Pilaře a Demela byla znát           
na střelbě. Jestliže na minulém turnaji jsme dali sedm branek, tentokrát jich bylo dvacet čtyři. 
Přineslo to tři jasné výhry, které nám zajistily prvenství v soutěži již před závěrečným turnajem, 
který se hraje v sobotu 25. dubna 2015 v Tip sport aréně v Liberci.         Mgr. Miloslav Ječný  

 

Florbalový turnaj  
 

Turnaj v bousovské hale vyhráli 
domácí hráči. V neděli 19. dubna 
2015 se v dolnobousovské 
sportovní hale konal přípravný 
turnaj ve florbale kluků ročníků 
2003 a mladších (elévové). 
Startovaly čtyři týmy, které hrají 
soutěž mladších žáků – ZŠ Dolní 
Bousov, Sokol Benátky, DDM 
Větrník Liberec a SCP Český 
Dub. Vítězem se stal domácí tým, 
který dokázal všechny svá tři 
utkání vyhrát. Hrálo se 2x12 
minut čistého času.                        

 Mgr. Miloslav Ječný  

 
 

http://zs.dolnibousov.cz/news/603/32/Coca-Cola-cup
http://zs.dolnibousov.cz/news/597/32/Florbalova-liga
http://zs.dolnibousov.cz/news/604/32/Florbalovy-turnaj
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Skauting                                         

Už přes čtyři roky se věnuji skautingu. Byl jsem na 

jednom skautském táboře. Tři kamarádi se mnou 

chodili na tento kroužek. Brzy pojedu na třetí 

závody. Během našich schůzek, které se konají 

každý pátek od 16:55 v prostorách knihovny, 

vystupuji v důležité roli neúplného rádce - musím 

ještě splnit rádcovský kurz. Ale už teď si připravuji 

hry a částečný obsah schůzky. Také podnikáme 

různé výlety a 14.4.2015 jedeme na skautské 

závody. Vítaní jsou u nás všichni, kteří by se chtěli 

stát skauty. Určitě přijďte! Přikládám fotku 

z tábora.                                  Daniel Lopušanskyj 

 

Byli jsme v divadle 

Jiří Brdečka: Limonádovcý Joe 

Dne 18. února jely sedmá B a šestá třída do mladoboleslavského 

divadla na představení Limonádový Joe. Tato hra se odehrávala          

v jednom městečku na divokém západě. Děj začene tak, že 

jednomu bohatému továrníkovi se vrátí jeho dcera Winifred, 

kterou po cestě přepadli bandité, ale zachránil ji Limonádový Joe. 

Ti dva se do sebe na první pohled zamilují, ale do cesty jim 

vstoupí místní madam, která chce Joea jen pro sebe, a také Joeův 

dávný nepřítel, který zabil jeho přítele. Nakonec Joe zjistí, že jeho 

nepřítel je vlastně jeho ztracený bratr a madam jeho ztracená 

sestra. A tak vše dobře dopadne.  Představení bylo velice pěkné          

a myslím si, že se všichni pobavili.                    Eliška Žáčková 
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A jak vypadá jeho den? 

V kolik hodin vstáváte?  Vstávám ve 4:30, špatně spím. 

V kolik hodin chodíte spát? Většinou kolem 22. hodiny. 

Co jste dělal, než jsme za vámi přišli? Přidělával jsem v nové školce nádobky na mýdlo. 

Co děláte ve volném čase, když přijdete z práce? Chovám andulky a další ptactvo. Dvakrát týdně 

chodím také do posilovny.                                                                                                                                   

Proč jste se si vybral zrovna tuto práci? Vlastě se mi na ní líbí, že je tu různá práce, nedělám vždy to 

samé a to mě baví. 

Jak jste se k této práci dostal? Hledal jsem práci. Když jsem jednal s bývalým panem ředitelem 

Ječným o práci školníka, tak se ke mně choval férově a tak jsem ji vzal.                               Elsa 

  Ježíšek  
I žáci osmé třídy se přidali               
k výzvě "Staňte se Ježíškem 
dětem z DD" a za část peněz 
získaných sběrem papíru 
koupili dle přání jednoho                  
z účastníků této výzvy sadu 
gumiček na tvorbu náramků            
a přívěsků. Doufejme, že 
dárek do DD Ledce doputoval 
a pomohl splnit další dětské 
přání. Mgr. Helena Pánková  

 

 

 Vánoční sbírka  
Od konce listopadu do poloviny prosince probíhala na naší 
škole peněžní sbírka na dárky pro děti z Dětského domova 
v Mladé Boleslavi. Celkem bylo vybráno 4 090,- Kč (2 530,- Kč 
ve škole a 1 560,- Kč během Vánoční výstavy). Všem Vám, 
kteří jste přispěli, děkujeme. Po dohodě s pracovníky Dětského 
domova jsme letos koupili dětem krásné barevné osušky.              
Mgr. Ingrid Mendlíková  

  

 

 

Náš pan školník se jmenuje Martin Szabó. Je veselý           

a velice ochotný. Je s ním legrace. Děti ho mají rády, 

často si s ním i povídají. Každé ráno nás vítá                       

u hlavního vchodu a vždy je dobře naladěný. 

 

 

http://zs.dolnibousov.cz/news/570/32/Jezisek
http://zs.dolnibousov.cz/news/567/32/Vanocni-sbirka
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Jaký jsme kolektiv?   Náš kolektiv je velmi družný, nikdy se nenajde ten, kdo by třeba na 

referát zůstal sám. Ani přestávku nikdo netráví sám, no tedy, jestli to sám nechce. Ale po 

tělocviku to bývá hrůza.  Hádky o tom, že někdo neumí chytat, dáva snožky atd. V naší třídě se 

najde i pár zlobilů, kvůli kterým píšeme testy, ale to není důvod k tomu, abychom s nimi 

nemluvili. Třeba pan učitel Sedláček nám dává všem testy jen kvůli jednomu zlobilovi a 

vysvětluje to těmito slovy: „Jste kolektiv,  a proto za to nesete zodpovědnost všichni.“ Zajmavé je, 

že když děláme referáty, tak i ti, kterým to nejde, dostávají díky pomoci ostatních pěknou známku. 

Naše třída je na nějaké předměty rozdělená na dvě skupiny, což se týká jen pracovních činností, 

informatiky a angličtiny.                                                                                      Daniel Lopušanskyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                               Zpracovali Nicole Kačurová a Dan Lopušanskyj 
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Rozhovor s naší třídní učitelkou 

paní Jaroslavou Konývkovou 
Paní učitelko, jaké máte koníčky a záliby?                                                                                           .                    

Jsou to různé ruční práce. Ráda vyrábím věci, které jsou potřebné, nebo jen tak pro radost. Když jsem 

studovala, tak jsem hodně pletla. Nejdříve jen ručně, potom i na pletacím stroji. Když jsem měla malé 

děti, tak jsem ještě přidala i šití. Dnes se těmto činnostem věnuji jen okrajově, spíš provádím jenom 

opravy. V současnosti vyrábím ze všeho, co je k dispozici - papír, látka, dřevo, drát. Ze starých 

kalendářů vyrábím dárkové tašky, pletu a zdobím věnce pro různá roční období, ráda vyrábím vánoční 

svícny. Z pediku jsem se naučila vytvářet košík, tác, misku a různé aranžovací podložky. Zkoušela 

jsem i brousit do skla. Raději než mytí nádobí mám řezání dřeva na velké pile. Věnuji se pěstování 

pokojových a truhlíkových rostlin. To je jistě vidět v mé třídě a na druhém stupni naší školy. 

Co učím a co jsem učila?                                                                                                                         .       

Na mé první škole jsem učila matematiku, pracovní vyučování a přírodopis. Na této škole bylo málo 

žáků, měla jsem na matematiku spojené čtvrté a páté třídy. Každému ročníku jsem musela věnovat           

část hodiny, v druhé části děti pracovaly samostatně. V Libáni se mi k mým vystudovaným oborům - 

matematika a pracovní činnosti - vloudila do úvazku ruština a pak tělocvik. Zde v Dolním Bousově 

jsem od roku 1990 a učím především matematiku a pracovní činnosti, učila jsem ale i občanskou 

výchovu. Nepravidelně, v suplovaných hodinách, jsem učila všechny předměty vyučované na této 

škole.                                                                                                                 Ptala se Kamila Kučerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Naše učebna  

Já si myslím, že je naše učebna pěkná. Žlutá barva není tmavá ani světlá, je prostě nádherná. Zelené 
lavice se k tomu naprosto hodí. V naší učebně se většinou vyučuje matematika, proto se jí říká 
„Matika“. Když vcházíte, po levé straně uvidíte nástěnky s matematikou. Hned vedle tabule má naše 
paní učitelka stůl, kde má všechny pomůcky na matematiku. Úplně na konci třídy máme stěnu skříní, 
na kterých jsou umístěny květiny.                                                                                   Denisa Třísková 
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Víme o Vás, že se věnujete zpěvu. Proč jste se rozhodla zpívat v pěveckém spolku Stojmír Bendl? 
Jaká hudba se vám líbí? Co posloucháte?                                                      

     Vybrala jsem si tento sbor, protože ráda zpívám a vždy jsem zpívala ve sboru. Nemám vyhraněný               

      žánr, ale ráda si poslechnu vážnou hudbu. 
 

Jaké jsou vaše další zájmy? 
     Nejvíce se věnuji psychologii, ale mám ráda i četbu a přírodu. 

                                                                                                                                                                                            

Čtete tedy ráda. Co nejraději? Četla jste v poslední době nějakou zajímavou knihu?            
     Ano čtu velmi ráda, bez čtení si neumím téměř představit den.  
  

Víme, že jste nějakou dobu strávili s manželem v bývalé Jugoslávii. Učili jste na základní škole. 
Mohla byste na tuto dobu zavzpomínat?                                                                          
     Byla to pro mě veliká zkušenost, přála bych každému, aby mohl učit na více školách, aby získal větší    

     rozhled. Na tyto časy vzpomínám ráda. 

 

A co vaše role babičky? Prozradíte nám, kolik máte vnoučat? Učíte se s nimi? Zpíváte jim? 
Mám čtyři vnoučata, tři holčičky a jednoho chlapečka. Nejstarší Amálka chodí do 1. třídy.                 

Velmi ráda a často jim zpívám. Uspávám je písničkou, hraju s nimi spoustu her, ale zatím                             

se s nimi nepotřebuji učit.  

 

Cestujete ráda? Kde se vám líbilo nejvíce? Na kterou zemi máte nejlepší vzpomínky? 
Cestuji ráda za sluníčkem. Tam, kde by byla voda a hodně sluníčka. V každé zemi, ve které jsem 

byla, bylo něco zajímavého. Ráda vzpomínám na Turecko a Řecko a na jejich památky, které jsem 

prošla.  
 

Máte tady v Čechách nějaké oblíbené místo? Prozradíte nám, kde to je?  
Velmi ráda jezdím na chalupu, která je v Lomnici nad Popelkou. Je tam překrásná příroda a tam                

si nejvíc odpočinu. 
                                                                                                Za rozhovor děkuje Petra Dědková 

Paní učitelko, odkud pocházíte a jak jste se ocitla v Dolním Bousově?     
    Pocházím z Jilemnice, po nějaké době jsem se přestěhovala    

    do Mladé Boleslavi a pak jsem se provdala do Dolního Bousova. 
 

Jak dlouho už učíte na naší škole? 
    No, s jednou přestávkou asi 25 let.  

 

Chtěla jste být vždycky učitelkou? 
    Ano vždy, už odmala jsem chtěla učit.  
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Snídat nebo nesnídat? 

Snídaně je první jídlo dne. Často se skládá z pečiva, másla, vajíček, slaniny, marmelád či džemů nebo cereálií. Jako nápoj             

se často preferuje čaj, kava, džus či mléko.                                                                                                          

Vhodná snídaně je startem do nového dne. Měla by tvořit cca 20-25% energie. Proces učení, 
pozornost a soustředění, které si od dětí žádá každý den strávený ve škole, vyžadují adekvátní 
množství energie.  

Volit by se měla jídla s vyšším obsahem složených cukrů, 
případně v kombinaci s určitým množstvím jednoduchých 
sacharidů, které jsou lehce stravitelné, nezatěžují trávicí 
trakt a na rozdíl od tuků a bílkovin nevyžadují náročný 
pochod trávení. Dětská snídaně musí splňovat nároky na 
skladbu, ale i správnou senzorickou kvalitu- chuť, barvu a 
vůni. Základem ideální snídaně pro 21. století jsou 

celozrnné snídaňové cereálie s mléčnou porcí a přídavkem 
čerstvého ovoce a dostatečného množství pramenité 
vody. Ne náhodou je snídaně do 8. hodiny nejdůležitějším 
denním jídlem. Tonizuje nejen trávicí takt, rozbíhá 
energetický metabolismus, ale nepřímo předurčuje i 
celkovou pohodu. Ne nadarmo se říká, že jak člověk ráno 
nastartuje, tak se bude cítit i v průběhu celého dne. 

Vhodné typy: 
celozrnné cereálie s mlékem, ovesná kaše s kousky jablka, rozinkami a skořicí, cereální sušenky s mlékem a mandarinka, 
müsli s hroznovým vínem a oříšky, bílý jogurt s lesními plody, bílé pečivo s kvalitním rostlinným tukem, džemem nebo 
medem                                                                                                                                                                                                                   
Nevhodné typy: 

kobliha s marmeládou, uzeniny, párky s hořčicí, míchaná vajíčka se slaninou                                               Míša Palounková 

 

 

Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu 

cizímu.(Není jen u lidí.) Je to forma strachu ze všeho neznámého, především z cizinců a všeho 

cizího.(např. země, náboženství, kultura)Tento strach může přejít až v nenávist. Obavu z cizích 

můžeme u člověka pozorovat již na kojencích ve věku do tří měsíců. Xenofobie je často spojována s 

různými formami rasismu. 

 

Anketa:  Myslíš si, že je správné, když se někteří lidé chovají špatně k lidem, kteří se nějak 

odlišují ? 

Kateřina Pitrová, 4.tř.  Ne, myslím, že by se k sobě měli všichni lidé chovat stejně. 

Eliška Žáčková, 7.B   Myslím si, že je to špatné. Všichni lidé jsou stejní, a tak bychom se k nim měli 

chovat stejně. 

Daniel Zoufalý, 5.B   Jenom v případě, že oni se chovají špatně k nám. 

Richard Sladký, 5.B   Kdybychom nic nepodnikali, tak by nás utlačili. Je jich strašně moc. 

                                                                                                                         Kamila Smandrová 
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Co si myslíte o školních uniformách?                                                                       
Myslíte si, že by žáci základní školy měli nosit uniformy? A proč? 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                

  

Od té doby, co existuje škola, existuje i opisování. Opisování do školy patří. Žáci se vždy snažili 

opisovat, opisují a opisovat budou.Pokud jsou šikovní, odhaleni nebudou, horší chvilky nastanou,            

když jsou odhaleni. To pak může skončit i velice špatně. 

Ptali jsme se učitelů a žáků, jestli je správné opisovat a jestli někdy i oni opisovali. 

Co řekli učitelé:                                                                                                                                            

Jitka Ječná – Těžko říct, ten, kdo si je nejistý, opisuje, a je to škoda, mohl by pracovat sám za sebe.                                                                                                                                                                                                                                                             

Asi ano.                                                                                                                                                       

Vladimíra Nocarová – U prvního ročníku to neřeším. Jo.                                                                                      

Eva Kuželová -  Když někdo opisuje úkol, je sám proti sobě. Nepamatuju si to. 

Co řekly děti:                                                                                                                                                  

Honza Kriško, 4. tř. - Myslím, že je to blbý. Ano i ne.                                                                                   

Natálka Sixtová, 4. tř. - Je to špatný. Jo.                                                                                                    

Tereza Najmanová, 3. tř. - Nevím. Ano.                                                                                                   

Klára Šimonová, 4. tř. - Je to špatné. Ano.                                        Zpracovala Alexandra Havrylyuk 

Kristýna Veselá: Ne. Neumím si představit, že 
bychom byli všichni ve stejném. Do naší školy bych 
uniformy nechtěla.                                                                                                                                                
Milena Dědková: Byl by to dobrý nápad, protože              
by se nikdo nikomu nesmál za to, jaké má oblečení.                                                                                                                                                                            
Paní učitelka  Neumanová: Ne. Protože mám ráda, 
když každý může vyjádřit svou individualitu                            
i oblečením.                                                                                                                                                   
Paní učitelka Sůvová: Ano, ale moderní. Všichni                
by byli upraveni, nezáviděli by si a mohlo by to             
dát žákům pocit hrdosti.                                                                                                                                                             
Paní učitelka Budínová: Ne. Každý si může chodit, v 
čem chce, je to jedno z vyjádření vlastní osobnosti.  

 

55%
45%

0% 0%

Chtěli byste nosit školní uniformy? 

(Uvedeno v procentech.)

Ano

Ne

 

     Ptala se Petra Dědková, graf Daniel Lopušanskyj 

 

                                                                                                                               

Ptala se Petra Dědková, graf Daniel Lopušanskyj 

 

                                                                                                                               

Ptala se Petra Dědková, graf Daniel Lopušanskyj 

 

                                                                                                                               

Ptala se Petra Dědková, graf Daniel Lopušanskyj 

 

                                                                                                                               

Ptala se Petra Dědková, graf Daniel Lopušanskyj 

 

                                                                                                                               

Ptala se Petra Dědková, graf Daniel Lopušanskyj 

 

                                                                                                                               

Ptala se Petra Dědková, graf Daniel Lopušanskyj 
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Historie: Barvení nehtů trvá již od 3. tisíciletí před Kristem. V Babyloně pohřbívali kněží své královny 

tak, že jim dávali s sebou do hrobu zlaté manikúrové sety. I v době egyptských faraonů patřilo k péči 

barvení nehtů henou (nejstarší přírodní barvivo). Tato péče byla vyhrazena pouze šlechtě. Barvení ruku, 

nohou a nehtů henou se dodnes udrželo např. na Blízkém východě, v severní Africe a v Turecku. 

V 5. století před Kristem si indické ženy bolestivě zkracovaly nehty různými nástroji nebo si je třely o 

drsnou zeď. Ze 17. století našeho letopočtu máme zprávy o bolestivých procedurách zkrášlování. Barvící 

látky byly vstřikovány speciální jehlou přímo do kořene nehtu. Dámám z vyšší indické společnosti rostly po 

této operaci barevné nehty. V 18. století spočívala péče o nehty v pulírování (leštění) pudry a koženým 

hadříkem a v pilování nehtů do špičky. Kovové nástroje k manikúře se podobaly mučicím nástrojům. První 

lak na nehty v lahvičce se štětečkem v takové podobě, jak jej známe dnes, uvedla jako první na trh 

americká firma REVLON. Roku 1934 vzniká první umělý nehet, vynález zubního lékaře. 
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Paní učitelka Mendlíková: Malé holčičky s nalakovanými nehty se mi nelíbí. Snad pouze když si doma 

hrají na princezny. Myslím si, že jim to ani nesluší. A odkdy si malovat nehty? Kdysi jsme ve škole dívkám 

zakazovali malovat se a mít nalakované nehty, ale ta doba už je dávno pryč. Myslím si, že tak od sedmé, 

osmé třídy už to dívkám sluší.  

Paní učitelka Ječná: Já si myslím, že když už si děti lakují nehty, ať to mají pořádně. Ať ty nehty nemají 

ošoupané. Vždyť dívky mají být ozdobou.                                                   Zpracovala Míša Palounková 

Od kolika let by si podle vás měly dívky lakovat nehty? Líbí se vám malé holčičky s nalakovanými nehty? 

      Anketa: Položila jsem se několika žákům dvě otázky ohledně barvení nehtů. 

Odpovědi jsem následně zpracovala do grafu. 

                BARVENÍ NEHTŮ 
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                                                                                                                         Otázky pokládala a zpracovala K. Niky 
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Odpovědi 1. A (z 16 žáků)

Odpovědi 1. B (z 23 žáků)

Odpovědi 2. A (z 16 žáků)

Odpovědi 2. B (z 13 žáků)

                                                                                                                                 
Zjišťoval a zpracoval Daniel Lopušanskyj 

Proč se dávají vajíčka?                                                                                                                            

Protože zazpíváme písničku. Jára Plíšek, 1.B                                                                              

Protože je to zvyk. Tonda Matějka, 2. A                                                                                                                  

Protože je to velikonoční. Daniel Dlask, 1. A                                                                                                                 

Za to, že je vyplácíme. Jakub Vlasák, 2. B 

 

Proč si myslíš, že chodí koledovat                 

s pomlázkou?                                                                                                  

Aby lidi byli mladí. Helena Kačurová, 1. B                                                                                            

Protože se musej vyšupat holky, aby neuschly.                                                                                                  

Adéla Nohová, 2. A                                                                                                                                        

Protože je to koledovní. Anna Janoušková, 1. A 

 
Proč se malují vajíčka?                                                                                                                                  

Aby byly šťastnější a barevnější Velikonoce.                                

Filip Zima, 1. B                                                                                 

Protože za to dostaneme odměnu. Šimon Svatoš, 1. B                                                                                               

Aby byly hezký, když si je někdo vezme, aby nebyly                                                                                                       

celý bílý nebo hnědý. Kristýna Říhová, 2. A                                                                                              

Protože jsou Velikonoce. Květuška Jonášová, 1. A                                                                                                    

Protože je to hezký. Josef Kabaš, 1. A                                                                                                     

Aby byly hezký. Amelie Březinová, 2. B 

 
Co si myslíš, že jsou Velikonoce?                                                                                                      

Svátek na jaře. Eliška Dvořáková, 2. A 

 

Čím se kdysi barvila vajíčka?                                                                                                     

Barvila se cibulí a voskem. Lukáš Oudrnický, 2. B 

 

Co si o tom myslí naši nejmenší? Prvňáci a druháci. 
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Šestnáctiletá Mia, talentovaná cellistka, jede s celou svou rodinou na výlet, když do nich narazí auto. 

Mia se vzbudí a nic necítí, jen vidí své mrtvé rodiče – a nakonec samu sebe. Její tělo je v kómatu, ale 

ona sama může vidět a slyšet vše, co se kolem děje. Skrze její vzpomínky pomalu odkrýváme její 

dětství, poznáváme její rodinu i jejího kluka Adama, se kterým sdílela lásku k hudbě. Pohnutý příběh 

citlivě mapuje duši dospívající dívky, která je nakonec postavena před těžké rozhodnutí – odejít, nebo 

zůstat.                                                                                                                                       Kristy V. 

 

                                 

 

Jistě každý zná Krtečka, nejznámější pohádkovou postavu Česka, kterou stvořil Zdeněk Miler. Určitě byste chtěli vědět, jak 

začal autor kreslit. Na internetu jsem zjistila, jak to vlastně začalo.                                                                                                                      

Pan Miler vyprávěl: “Ve třetí třídě nám učitel řekl, ať nakreslíme obrázek Řípu. Po hodině přišel k mé lavici  a koukal na                

to tak upřeně, nakonec odešel a přišel sbor šesti učitelů, koukali a začali mě chválit. A od té doby nepustím z ruky tužku.”                    

A tak se stal Zdeněk Miler malířem.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Zpracovala Katka Karnová 

Knihu napsala Gayle Formanová, oceňovaná 

prozaička a respektovaná novinářka. Hitem          

se stal její třetí román  z roku 2009 nazvaný 

Jestli zůstanu, u nás vyšel v roce 2011. 

Doposud vyšel ve více než třiceti zemích             

po celém světě a byl podle něj natočen film           

v hlavní roli s Chloë Grace Moretz pod 

filmovým názvem Zůstaň se mnou.  
  

      KRTEČEK 

 Vyzvala jsem několik svých spolužáků,                                                                                 

aby mi řekli svůj názor na Krtečka. 

Máte rádi Krtečka?                                                                                                                                                           

Sára Šoutová: ano  Matěj Říha: ano  Pavel Zoufalý:  ne                                                                                                

Koukali jste na Krtečka, když jste byli malí?                                                                                                                     

Sára Šoutová: ano  Matěj Říha: ano  Pavel Zoufalý:  ne                                                                                                        

Jaký je váš oblíbený díl?                                                                                                                                                         

Sára Šoutová: Jak krteček ke kalhotkám přišel. Matěj Říha:                                                                                                    

Jak krteček ke kalhotkám přišel. Pavel Zoufalý: nic                                                                                                                                                                                                                                                                

Děkuji za rozhovor.  

 

 

Zdeněk Miler: 

 Narodil se 21. února 1921 v Kladně  a zemřel 30. listopadu 

2011. Svoji uměleckou kariéru  začal ve zlínských filmových 

ateliérech a v roce 1945 začal pracovat v barrandovském 

studiu Bratři v triku pod  vedením Jiřího Trnky.  
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Připravila Kamila Smandrová                                                                                                                                    

Didaskaleinofobie - Je fobie ze školy, 

kterou mají asi všichni žáci naší školy, 

ale není to žádná sranda. Lidi s touto 

fobii jsou často v depresích, že půjdou 

do školy. 

 

Spektrofobie - Je strach ze 

zrcadel. Těm, kdo touto 

chorobou trpí, ale nejde o 

to, že uvidí sami sebe v 

zrcadle, jde o strach 

obecný. A co když je to 

holka?  

 

Turophobia – Je 

strach ze sýru. Bojí se 

jakéhokoliv sýru. 

 

Syngenezofobie – 

Myslíš si, že bys 

nemohla mít strach 

z vlastní babičky? 

Ano, tito lidé mají 

strach z příbuzenstva.  

 

Arachnofobie – Je strach 

z pavouků. Mají ji asi 

všechny holky. 

 

Androfobie – Strach z mužů (u žen) a 

když se muži bojí žen, je to gynofobie. 

 
Nomofobie – Strach ze ztráty signalu. 

v mobilu. 

 Mysofobie – Je 

chorobný strach 

ze špíny. 

 

Hexakosioiexekontahexafobie – Fobie z čísla 666 

… 666.66 … 

 

Triskaidekafobie – 

Strach z čísla 13. 

Bojí se i 13. patra 

svého domu. 

 

Efebofobie – Je 

člověk, co se bojí 

teenagerů. 

 

Sitofobie – Strach 

z jídla. Lidé se bojí, 

že budou otráveni, a 

nebo že si jídlo 

nezaslouží. 

 

Fobofobie – 

Člověk se bojí, 

že se bude bát 

a bude mít 

fobii i když už 

ji má. 

 

Geliofobie - 

Strach ze smíchu 

a lidí, kteří se 

smějí. Tihle lidé 

mají především 

strach z 

propuknutí 

smíchu v 

nesprávný čas. 

 

Vestifobie – Strach 

z oblečení. Musí na 

sobě mít, co 

nejvolnější 

oblečení.  

 

Anatidenfobie – Je 

strach, že se na tebe 

podívá kachna. 

Anglofobie – 

Strach ze všeho 

anglického i z lidí. 

Filofobie – 

Člověk se bojí, 

že se zamiluje. 

Googlefobie – 

Strach z Google. 

Eurofobie – strach 

z Evropy nebo 

z Evropské unie. Bibliofobie – Lidé, 

co se bojí knih.              

A čtení nesnáší.. 

Nejšílenější 

fobie na světě  

Hippopotomonstrosesquipedaliofobie – 

Je strach z dlouhých slov. Autor této fobie 

asi tu fobii neměl. 
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Dědova zahrada  Mé nejoblíbenější místo je dědova zahrada. Každé ráno, když přijedu k babičce              

a dědovi, se jdu podívat k nim na zahradu. Jen co otevřu dveře, pořádně a zhluboka se nadechnu. 

Čerstvý vzduch mám ráda. Potom vyběhnu nahoru do kopce tou jejich úžasnou zahradou posetou 

malými kvítky sedmikrásek. Sundám si boty a opatrně kráčím ranní rosou nebo jenom trávou.              

V tu chvíli zapomenu na celý svět okolo sebe a dívám se jenom na srnky, které se pasou na poli            

za zahradou. Srnky jsou kouzelné. Ladně kráčejí s malými koloušky a myslím si, že si taky užívají to 

krásné letní ráno. Potom zaběhnu k ovocnému sadu. Tam si utrhnu meruňku a letní jablka a zase se 

vracím k srnkám. Nejraději bych šla až k nim, ale to bohužel nemohu. Dívám se na srnky, zpívají ptáčci 

a zdálky slyším řehtat koně. Tato zahrada je kouzelná.                                           Kristýna Veselá, 7.tř.     

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Plácek zamilovaných  Plácek je pro mě nejlepší místo na přemýšlení. Je to místo, kde přemýšlím 

nad vším. Nikdo tam většinou nechodí, jen pár kamarádů, s kterými jsem tam byla a kteří mi vždy 

pomohli a pomáhají doteď. Je to místo, kde se můžu vybrečet, smát se, zpívat a tancovat, protože vím, 

že mě nikdo neuvidí. Říkáme, že je  to plácek pro zamilované. Vždy, když jsem tam seděla, poslouchala 

jsem to ticho, šumění stromů a zpěv ptáků. Když se rozhlédnu, vidím jen stromy a přírodu. Žádné 

silnice, auta a paneláky… jenom příroda, krásný čistý vzduch. Vůně květů, bylin a přírody je 

uklidňující. Večer si lehám doprostřed plácku, koukám na oblohu a pozoruju hvězdy. Jakmile vidím, že 

padá hvězda, zavřu oči a něco si přeju. Když prší, lehnu si a poslouchám, jak kapky deště padají na 

zem. Je to místo, kde můžu zapomenout na krutou realitu a alespoň chvíli snít. Plácek prostě miluju. Je 

to pro mě nejlepší místo na světě.                                                                               Nikola Šímová, 7. tř. 
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