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Úvodem  

žádné dlouhé úvodní slovo nebude. Doba je rychlá, čas drahý 

a papír a barva taky. Zahájili jsme školní rok 2013/2014, a 

to s menšími či většími úspěchy. Sportovní úspěchy na sebe 

nenechaly dlouho čekat a ty ostatní (školní) zaručeně ještě 

přijdou, tak nezoufejte. Čekají nás konec konců podzimní 

prázdniny a dokonce dva týdny vánočních prázdnin. Čeká 

nás i tvrdá práce, a kdybyste náhodou nevěděli, co tím 

myslím, přečtěte si v rubrice „Vybrali jsme z tisku“, jak 

vzpomíná na základní školu Dana Drábová, předsedkyně 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na letní prázdniny 

můžete naopak zavzpomínat s Pavlem Čerňavským a Pepou 

Biskupem, se kterými se prostřednictvím zpravodaje 

podíváme na Island a do Egypta. Na cestování se ptaly také 

Týna Račanová a Natty Hulešová v rozhovoru s Jaroslavem 

Zemanem, autorem krásných fotografií, které máme od 

konce prázdnin vystaveny v 1. patře školy. O tom, proč je 

vůbec dobré do školy chodit, se rozepsala ve své úvaze 

Majda Kulasová a na skautský tábor zavzpomínala Žaneta 

Žahourová. V rozhovorech s paní učitelkou Marií Filipovou a 

s panem Karlem Hrabětem se vracíme k výstavám jihočeské 

krajky a ochrany přírody a myslivosti v čimelickém zámku, 

paní učitelka Marcela Vejcharová pak informuje o tom, jak se 

naši keramici prezentovali na tradiční výstavě květin 

v zámecké zahradě.  Nechybí ani další pravidelné rubriky, 

ale teď už vážně dost, nepíšu přece školní slohovou práci 

(paní učitelko, stačí to takhle dlouhý?)… 

 Jana Kubátová 

 

3 = Sportovní úspěchy 2012/13 

3-4 = Florbal – děvčata 

5 = Sportovní anketa 

6 = Muzeum M.Alše a M.Kopeckého 

7 = Skautský tábor 

8 = Hasičský tábor 

9-10 = Výstava květin – keramika 

11-12 = Výstava myslivosti 

13-14 = Výstava jihočeské výšivky 

15 = Rozhovor s J. Zemanem 

16-17 = Nová první třída 

18 = Hurá, začala škola! 

          Z tisku: Vzpomínka na ZŠ 

19 = Spaní ve škole 

20 = Bahna 2013 

21 = Lešany 2013 

22 = Tajuplný ostrov (tip na knihu) 

23 = Šmoulové 2 

24-25 = Hudební tip 

26-28 = Jak jsme poznávali svět 

29-30 = Zážitky se zvířátky 

31-32= Můj sen (sloh v 7.tř.) 

33 = Sýrie – aktuálně 

34 = Perličky 

za redakci: Marek Ulč, Filip Kolář, T. Bašta, I.Filipová, K. Habichová, M. Kulasová, Jakub Pavelka, Ž. Žahourová, 

V. Štěpánek, L. Vala, N. Hulešová, K. Račanová a 9. třída 

šéfredaktor: J. Kubátová, konečné grafické zpracování: J. Kubát, autor titulní strany: O. Vilímová 

webové stránky: www.skolni-zpravodaj.estranky.cz 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto čísle. 
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Sportovní úspěchy ZŠ ČIMELICE ve školním roce 2012/2013 

1. stupeň 

1. místo – O pohár starosty města Mirotice ve fotbale  

1.místo - O pohár starosty obce Čimelice ve florbale  

     (obě kategorie, tj. 1. - 3. třída, 4. - 5. třída)  

2.stupeň 

1. místo  - OF Florbal Orion CUP (děvčata) – obě 

kategorie – postup do KF 

2. místo –  KF Florbal Orion CUP  (děvčata 6.+7. třída) 

5. místo –  KF Florbal Orion CUP  (děvčata 8.+9. třída) 

1. místo - O pohár starosty města Mirovice ve florbale 

(chlapci i děvčata) 

1. místo – O pohár starosty města Mirotice ve fotbale 

1. místo – OF ve stolním tenise (chlapci i děvčata) – 

postup do KF 

2. místo – KF ve stolním tenise (děvčata) 

6. místo – KF ve stolním tenise (chlapci) 

1. místo – OF ve fotbale  

1. místo  - O pohár ředitele ZŠ Mirotice ve stolním tenise (chlapci i děvčata) 

1. a 2. místo v jednotlivcích - O pohár ředitele ZŠ Mirotice ve stolním tenise  

2. místo – OF v halové kopané  

2. místo – OF ve školské futsalové lize (postup do KF) 

3. místo – KF ve školské futsalové lize 

2. místo  - OF Florbal Orion CUP (chlapci) 

(OF=okresní finále; KF=krajské finále) 

Vláďa Linhart 

Mladší i starší děvčata dokázala obhájit první místo v okresním 

finále ve florbalu 

Ve čtvrtek   3. 10. 2013 proběhlo v Písku v obloukové hale okresní finále ZŠ 

ve  florbalu dívek. Hrálo se v kategorii 6. a 7. tříd a v kategorii 8. a 9. tříd.  

Mladší i starší děvčata ZŠ ČIMELICE dokázala obhájit loňské úspěchy a obsadila 

v obou kategoriích 1. místo!! Obhájit titul v obou kategoriích se ještě žádné škole v 

historii nepovedlo!! Zároveň si tímto úspěchem děvčata zajistila i účast na krajském 

kole!   ... 
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 Děvčata odehrála 7 zápasů a dosáhla v nich 7 vítězství! Mladší děvčata porazila ZŠ 

Chyšky 1:0, ZŠ Jana Husa 1:0 a ZŠ Tylova Písek 2:0. Starší děvčata přehrála ZŠ Protivín 

3:0, ZŠ Chyšky 3:1, ZŠ Tylova Písek 3:0 a ZŠ Jana Husa 2:0. 

Sestava ZŠ Čimelice: 

ml. dívky – Karolína Habichová, Irena Filipová, Magdalena Kulasová, Michaela Počtová, 

Žaneta Žahourová, Aneta Pavelková, Denisa Žahourová, Anna Válová a Vendula Kůrková  

st. dívky – Štěpánka Motejzíková, Lucie Počtová, Klára Lišková, Karolína Štětinová, 

Barbora Janotová, Kristýna Račanová, Dita Rudolfová a Natálie Hulešová 

Vláďa Linhart 
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Anketa: sport a žáci ZŠ Čimelice  

Připravili: Lukáš Vala a Vojtěch Štěpánek 

  

 Zbyněk 

Motejzík 
Jakub 

Klimeš 
Pavel 

Hadáček 
Jiří Šuk Pavel 

Čerňavský 
Nela Valová Jan 

Štěpánek 

Jakému 

sportu se 

věnuješ? 

Ping-pong Fotbal Fotbal Motocross Judo Tenis Florbal 

Kolikrát 

týdně a jak 

dlouhé máš 

tréninky? 

Dvakrát 

týdně, vždy 

hodinu a 

půl+ někdy 

zápasy. 

Dvakrát 

týdně, vždy 

dvě hodiny+ 

v neděli 

zápasy. 

Dvakrát 

týdně, vždy 

dvě hodiny+ 

v neděli 

zápasy. 

Třikrát 

týdně a přes 

zimu 

posilovna, 

plavání atd. 

Dvakrát 

týdně, vždy 

dvě hodiny. 

Jedenkrát 

týdně. 
Jedenkrát 

týdně, vždy 

hodinu a 

půl. 

Jaký je tvůj 

největší 

úspěch? 

Vyhrál jsem 

jednotlivce 

v Miroticích. 

Byl jsem 

nejlepší 

střelec na 

protivínském 

turnaji. 

Byl jsem 

nejlepší 

střelec na 

turnaji 

v Oseku. 

Čtvrté místo 

na 

republice. 

První místo 

na 

píseckých 

závodech. 

Porazila 

jsem 

dobrého 

Sedláčka. 

Dal jsem gól 

z poloviny 

hřiště. 

Kdo je tvůj 

vzor? 
Jaroslav 

Karas 

mladší 

David Villa Lionel Messi Antonio 

Caeroly 
Učitel 

bojových 

umění 

v Japonsku -

Massaki 

Hacumia 

Petra 

Kvitová 
Nemám 

žádný vzor. 

Jak dlouho 

se sportu 

věnuješ? 

Jeden a půl 

roku. 
Šest let. Sedm let. Pět let. Deset let. Tři roky. Čtyři roky. 
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V památníku Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého 

24. září jsme se s osmou třídou vypravili do Mirotic, do muzea Mikoláše Alše a Matěje 

Kopeckého. 

 Mikoláš Aleš měl tátu Františka a dva bratry. Byli jsme v jeho „rodném domku“, 

který ale ve skutečnosti vyhořel a pak byl znovu postaven. Mikoláše Alše vyhodili 

z gymnázia, protože na tabuli přemaloval profesorův obrázek (kvůli takové „blbině“). 

Později mu umřeli všichni z jeho rodiny – dva bratři, taťka František i maminka 

Veronika. Osiřel už ve 22 letech. Jeho otec se ještě před smrtí oženil, takže Mikolášovi 

zbyla jen macecha. V roce 1879 společně s Františkem Ženíškem zvítězil v soutěži na 

výzdobu foyer Národního divadla. Tento rok se také oženil se svou dětskou láskou 

Marinou Kailovou. Společně začali bydlet na Malé Straně v Praze. Zemřel ve svých 61 

letech. 

 Matěj Kopecký byl synem loutkáře, proto chodil do školy jen krátce. Jako 

šestnáctiletý se stal z vůle svých rodičů poddaným panství na Blatensku. Odtud odešel 

do Prahy, kde se vyučil hodinářem. V roce 1795 se Matěj Kopecký v Miroticích oženil s 

Rozálií Holzäpfelovou. Manželé bydleli u Rozárčiných rodičů, nedaleko kostela sv. Jiljí, 

kde byli oddáni. Ve dvaadvaceti letech se stal Matěj mirotickým měšťanem - jeho tchán 

mu totiž přepsal polovinu domku. V roce 1798 byl povolán na vojnu, z které se vrátil až 

v roce 1809. V roce 1819 se rozhodl pro loutkářský život. V Kvíčalovské chalupě 

v Miroticích žil až do roku 1836. Pak se přestěhoval do Přečína (u Strakonic). V Přečíně 

pokračoval v loutkářských představeních. Měl 15 dětí, ale dospělosti se jich dožilo jen 

šest. Tři synové pokračovali v loutkářství. 

(Teda já nevím, jak vy, já jsem až do 24.9. nevěděl nic o Matěji Kopeckém, ale 

musel být teda dobrý.)  

Lukáš Vala 

  Mikoláš Aleš 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1836
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C4%8D%C3%ADn
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Eh9XBV30FzAO3M&tbnid=Yvln14jtzWhBqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C4%9Bj_Kopeck%C3%BD&ei=l7VJUquuFqnI0AXGwYGgBg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNE7hpv8WS-M414lKDgQ48LEydLa4w&ust=1380648704801125
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UjxWpy7zAIQr7M&tbnid=kBmnbzwxCE0CCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikol%C3%A1%C5%A1_Ale%C5%A1&ei=ubVJUvmnFemb0QXX-4CgBg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNGOXm1ys5tBYzH0vwQOx2CCOIzl_g&ust=1380648753201904
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Skauti a skautský tábor 

 Někdo si možná myslí, že jsou skauti se skautskými tábory trapní. Ale ono to tak 

vůbec není. Na náš skautský tábor jezdí přes 20 dětí a všichni si ho chválí.  

 Každý rok dostaneme nějaké téma. Minulý rok jsme měli téma „vojáci“. A měli 

jsme tři týmy: Buldozeři, Hanební parchanti a Sedm statečných (pointa je v tom, že 

statečných vlastně nebylo 7, ale 8 :D, to nás fakt pobavilo).  

 A letos bylo téma „skauti“. Dokonce jsme měli i Bobříky, tedy spíše Kolibříky. 

Během letošního tábora jich skoro každý nasbíral 11 (nebo o něco méně). Což byl 

úspěch!!! Naše nejoblíbenější hra je asi baseball. I když někteří skauti baseball moc 

nemusí. A na konec rozhovor, ke kterému jsem odchytila Karolínu Habichovou. 

 

„Ahoj, líbilo se ti na skautském táboře?“ 

 „Bylo to tam moc hezké.“ 

„Máš i nějaký špatný zážitek?“ 

 „Ano, mám.“ 

„A smím se zeptat jaký?“ 

 „Lež malé holky!“ 

„A co úkoly od Pavla a Jirky? Byly 

zajímavé?“ 

 „ Ano, byly, byly i dobře vymyšlené.“ 

„Tak děkuju, ahoj.“ 

 „Ahoj.“  

Žaneta Žahourová 

 

 

Poznáte, kdo je na snímku??? 
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Čimelický hasičský tábor 

 Jako každý rok byl hasičský tábor odměnou za naše celoroční výkony.  

 Tento rok byl pro hasičský kroužek velmi úspěšný. Kategorie starších od 11 do 15 

let dokonce vyhrála okresní soutěž hry PLAMEN a dostala se na krajské kolo, kde 

skončila na 5. místě.  

 Hasičský tábor začal 6. 7. v 11:00 na Štědroníně. Jako naše sousedy jsme měli 

Diacel. Rozdělili jsme se do pokojů a šli na oběd. Letos tam vařili dobře a dva dny tam 

byla naše školní kuchařka paní Koliasová. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Jako táborovou hru jsme letos měli sbírání kamínků a závěrečné zúčtování. Byly 

tři týmy: Zmoklý Slepice, Rastameni a Šampóni. Až na menší neshody s Diacelem to byl 

dobrý tábor. Jako odměnu pro nás vedoucí připravili noční výlet na hrad Zvíkov, na 

představení.  Kdybyste chtěli chodit na hasičský kroužek, tak přijďte v pátek v 16:30 hod 

za sportovní halu. Kontaktní číslo na vedoucího (p. Biskupa): 605 125 934 

Tomáš Bašta, Tomáš Biskup, Petr Gottfried 
  

Krajská soutěž Okresní soutěž 

Výlet na hrad Zvíkov 
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Náš keramický svátek 

 Na letošní květinové výstavě Čimelice 2013 jsme měli opět možnost předvést 

výsledky našeho dvouletého keramického snažení. A hned na začátku můžeme 

konstatovat, že se jednalo o prezentaci velice úspěšnou a návštěvníky výstavy velice 

pozitivně hodnocenou. Tentokrát jsme hlavní expozici pojali odpočinkově 

s pohádkovými motivy. Symbolizovala piknik v přírodě se zvířátky a lesními skřítky.  Její 

centrum tvořila šachovnice s figurkami. Nevšední modrou glazuru tmavých políček jsme 

sami vytvářeli. Dost velkým problémem se však ukázalo shánění starého bicyklu. Naše 

expozice pokračovala zaplněním zúžených travnatých pruhů celého skleníku. Jestliže 

hlavní expozice byla tvořena výrobky dětí, pak zde se mohli prezentovat především 

účastníci kurzu pro dospělé. 

 Netradičně pod stromem, nedaleko od hlavní expozice, jsme měli umístěný 

prodej dalších výrobků. Záměrně nepoužívám termín stánek, protože keramické 

výrobky jsme měli rozprostřeny na barevném jutovém pásu pod košatým stromem. Bylo 

to nejen netradiční, ale i návštěvníky hodnoceno kladně. Ostatně právě hodnocení 

návštěvníků bylo největší odměnou a oceněním našeho úsilí. Když lidé z různých koutů 

republiky přijdou, chválí úroveň výrobků dětí, když řeknou, že naše prodejní místo 

hledali, a že by byli zklamaní, kdyby ho v areálu nenašli, můžeme být spokojení a říct si, 

že tato tvůrčí práce má smysl a je dobré v ní vytrvat. A to je to největší ocenění 

šikovnosti našich dětí! ... 
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 Na závěr pokládám za nutné poděkovat všem, kteří se na přípravě letošní 

prezentace výsledků práce keramické dílny podíleli. Především dětem za zapůjčení 

výrobků, ale i dospělým za pomoc při realizaci jak vlastní expozice, tak prodeje.  

Za realizační tým Marcela Vejcharová 
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O výstavě ochrany přírody a myslivosti 

s panem Karlem Hrabětem 
 

Výstava se uskutečnila v závěru srpna v čimelickém zámku jako doprovodná akce 
tradiční výstavy květin. 

Jak dlouho trvá sehnat všechny věci na výstavu? 

Půl roku, plus řada pracovních hodin během připravování výstavy. 

Proč jste se rozhodli výstavu připravovat? 

Protože nás zajímá to téma, ochrana přírody. Také chceme lidem toto téma přiblížit, je to 

velice krásná a zajímavá práce. 

Jaké byly ohlasy na vaši výstavu? 

Byly kladné. 

Jak jste byl spokojen s doprovodným programem vaší výstavy? 

Byl velice dobře připraven. 

Byl jste se podívat na výstavě květin? 

Samozřejmě. ... 
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Co se vám na výstavě květin líbilo nejvíce? 

Expozice s fotografiemi kolibříků. 

Kdo vás přivedl k myslivosti? 

Můj otec a můj zájem o přírodu. 

Jak dlouho se myslivosti věnujete?  

36 let. 

Jaký byl váš nejlepší úlovek? 

Daněk - 3. třída. Bylo to před 25 lety v Zahrádce u Kostelce. Druhý nejlepší úlovek byla 

moje manželka Zlata.  

Děkuji za rozhovor. Irena Filipová 

 

A ještě excelentní ukázka tzv. myslivecké 

latiny v podání Karla Hraběte 

Pivoň horský 

 První zmínky o pivoňovi horském pochází ze 3. srpna 

2001, kdy ho ve zdejších lesích při obchůzce ulovil Hajný 

Robátko. O prvních pivoních ale máme zmínky již z roku 

1867, kdy šel Fořt z poslední leče domů a na zahradě sedělo 

zvíře podobné zajíci. Na hlavě mělo parůžky a okusovalo 

pivoňky. Odtud název „pivoň“. 

 Dnešní vyspělí pivoňové se již nestravují pivoňkami, 

nýbrž jitrnicemi, a zapíjejí je pivem dvanáctkou. 

 Páření pivoňů probíhá 21. srpna v nočních hodinách 

při svitu měsíce. Žijí v norách, kde mají drážky kvůli 

parůžkům. 

 Máme celkem 4 druhy pivoňů: pivoň horský, pivoň 

nížinný, pivoň obecný a pivoň severní. Tyto druhy se od sebe 

liší délkou ocásků a jazyka. 

 Pivoňové se loví od 29. února do 30. února na 

přestupný rok. 
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Najdete na snímku pivoně??? 

S paní učitelkou Marií Filipovou o výstavě jihočeské výšivky 

Výstava se uskutečnila jako doprovodná akce letošní výstavy květin, a to společně 

s tradiční myslivostí a ochranou přírody v čimelickém zámku. 

Jak vás napadlo, co by se mohlo návštěvníkům líbit? 

Výstava myslivosti je tradiční a zbytek výstavy se připravuje podle možností a nabídek. 

Téma jihočeská výšivka mě napadlo před dvěma roky. Byla za tím snaha přilákat na 

výstavu víc návštěvníků hlavně z řad žen. 

Byla jste na přípravu sama, nebo vám někdo pomáhal? 

Výstavu výšivek jsem si zařizovala sama, s přispěním několika kamarádek. 

Bylo náročné sehnat vše, co bylo na výstavě k vidění? 

Zpočátku to náročné bylo. 

Vám osobně se líbilo, co jste si připravili? 

Ano.  

Byla letos větší návštěvnost než v minulých ročnících? 
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O minulých ročnících toho moc soudit nemohu, neboť jsme zámek měli na starost 

podruhé. Ale oproti minulé výstavě byla návštěvnost asi dvojnásobná. 

Co myslíte, že návštěvníky přilákalo? 

Pánskou část myslivost a dámskou stoprocentně výšivky. 

Měla jste čas jít se podívat po stáncích? 

Času moc nebylo, vlastně jsem skoro nic neviděla. 

Těšíte se na další výstavu? 

Zatím jsem ve fázi „nikdy to už nepodnikat“. Mám ale rok na rozmyšlenou. 

Rozhovor připravila Karolína Habichová 
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Jaroslav Zeman – Z cest 

Pan Zeman je velice zajímavý 

člověk. Naplňují ho cesty do cizích 

krajin. Všechny fotky, které máme 

vystaveny na školní chodbě 

v patře, fotil sám. Spoustu jsme se 

toho od něj dozvěděli, a to během 

deseti minut.  

Jak dlouho cestujete? 

Cestuji od roku 1995, takže 

dohromady 15 let. Je to můj 

koníček. 

Kolik cizích zemí jste navštívil? 

Přesně 34 zemí. 

Co si z cest odnášíte? Přiučil jste se něco nového? 

Na vlastní oči jsem viděl to, co jsem si dříve četl z knih. 

Máte nějaké suvenýry z cest? 

Ano, mám suvenýry z každé země, kterou jsem navštívil. 

Které z vašich cest byly nejzajímavější? 

Určitě je to Národní Park v USA a Island. 

Dnes, když chceme někam cestovat, musíme umět cizí jazyk, např. anglicky. Jakým 

jazykem se dorozumíváte Vy? 

Jen rusky. 

Ochutnával jste nějaká exotická a speciální jídla? 

V každé zemi jsem něco ochutnal. Nejzajímavější jídlo, které jsem měl, byl krokodýl. 

Chutnal jako kuře smíchané s rybou. 

Jak jste se dostal k cestování? 

Mojí první cestou bylo, když jsem jel na mysliveckou výstavu do Las Vegas. 

Potkal jste něco zajímavého? 

Zajímavé bylo, když jsem byl na Islandu a bouchla tam sopka. Kvůli tomu jsme měli 

zpoždění při cestě domů. 

Vyrazíte ještě na nějakou cestu? 

Možná. 
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Stalo se Vám někdy to, že jste se nechtěl vrátit domů? 

Stalo se mi to kolikrát. Ale vždy jsem se musel vrátit domů. 

Byl jste někdy na cestách v nebezpečí? 

Ne, nebyl. 

A na závěr prozraďte jména některých zemí,  ve kterých jste byl. 

Izrael, Nepál, Island, Čína, Peking, Kuba – Havana, Indie, Mexiko, Holandsko, Francie, 

Marocco. A také jsem byl na nejvyšší hoře světa Mount Everest. 

Poznámka: Chcete vědět, co musí znát pravý cestovatel? Celou Českou republiku. 

Rozhovor připravily K. Račanová a N. Hulešová 

 

 

První školní den v první třídě 

Asi pro žádného z žáků základní školy není první školní den tolik výjimečný jako 

pro „prvňáčky“, tedy žáky prvního ročníku.  
2. září 2013 se v učebně první třídy ZŠ Čimelice doslova městnala početná 

skupina dospěláků, rodičů nebo i prarodičů našich nových žáků. Z jejich pohledů bylo 

patrné zároveň očekávání i obavy, aby jejich ratolesti byly ve škole úspěšné.  

 Jako vždy příhodnou úvodní řeč pronesl ředitel školy Josef Pouch, který svými 

slovy jen podpořil výjimečnost chvíle v životě prvňáčků. Nové žáky do školních lavic 

přivítal také starosta Čimelic Vladimír Pánek. Nejvíc nad věcí zřejmě byli samotní žáčci, 

kteří se po celou dobu střídajících se proslovů tvářili, jakoby se jich to vlastně ani 

netýkalo . Aby svůj první školní den jen neproseděli v lavicích, dostali také úkol – ne 

ten domácí, ale hned ve třídě měli dotvořit obraz stromu. Za pomoci hlavně maminek 

obkreslily děti na papír své dlaně, vystřihly je a vymalovaly. Podepsané obrázky pak 

nalepily na korunu stromu.  

 Na úplný závěr našeho prvního společného setkání nás všechny zvěčnila paní 

učitelka Vilímová na fotografiích. Jak nám to slušelo, můžete posoudit sami na 

následující straně. 

Andrea Zelenková, 

foto Olga Vilímová 
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Hurá, začala škola! 
Škola už je zase zpět a přitom ty prázdniny byly přece tak krátké. 

 Obvykle na konci srpna slýchávám od svých rodičů, prarodičů a příbuzných tu 

známou větu: „Těšíš se do školy?“ Nikdy se nad tím nezamýšlím a jen zavrtím hlavou na 

znamení, že ne. Netěším a v duchu přemýšlím nad tím, kdo by se tam snad mohl vůbec 

těšit. Nikdo! 

Ale když tam většinou první den jdu, jsem šťastná, protože zase vidím všechny lidi mně 

blízké, tedy své přátele. A vím, že vše zase zajede do starých kolejí. Takže se můj prvotní 

názor změní doslova z minuty na minutu. Jdu do naší nové třídy a mířím k lavici, kde už 

na mě čeká Kuba. Ještě než stihnu všechny pozdravit a kouknout, co se změnilo, kdo se 

ostříhal, nebo kdo povyrostl, zvoní. Poprvé v tomhle školním roce. 

 A já se zase otáčím na holky, co sedí za námi, usmívám se na všechny okolo a 

přitom poslouchám pana učitele. Nesděluje nic nového. Nikdo nový nepřišel, nikdo 

neodešel. Všechno je zase při starém. Tak jak to mám ráda! 

 Začátky jsou vždycky těžké, i když to možná zní jako velké klišé, ale je to tak. A 

podle mě je k „přežití“ podstatné mít se na co těšit. Ať už na svačinovou přestávku (jak 

mi vždycky říkal děda), na oblíbený předmět nebo prostě na kamarády. A pokud se vám 

žádný z mých příkladů nezamlouvá, prostě se těšte na to, až budete doma a budete si 

dělat celý zbytek dne to, co chcete vy. To je přece fajn. Snažte se to brát více pozitivně 

(vím, že tohle se mnohem líp napíše, než udělá), chodit na kroužky, které vás baví, a 

celkově dělat věci, které vás baví a naplňují pozitivní energií. Já se do školy ráno těším, 

vždycky si najdu nějaký důvod, proč. A vy to určitě zkuste taky :). 

Magdalena Kulasová 

Z tisku:  Základní vzdělání by mělo dobře připravit pro život 

Osobnosti oslovené Právem vzpomínali na základní školu, mezi nimi i Dana 

Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Chodila jsem na venkovskou školu, která nás nejen vzdělávala, ale i vychovávala. Ovšem 

ve velkém souznění a za podpory rodiny. Neexistovalo stěžovat si doma na školu a 

učitele, to byla spolehlivá poukázka na průšvih. To se od mých školních let hodně 

změnilo, a nemyslím, že k lepšímu. Úcta k řádu a hodnotám nevzniká jen ve škole nebo 

jen v rodině. Měla jsem štěstí na výborného učitele matematiky, tvrdě nás cepoval. Měl 

zásadu, že když člověk má na něco aspoň trochu buňky, musí do toho dát také nějaké 

úsilí. Před vyučováním nebo po škole jsme se u něj scházeli na kurz pro pokročilé. Byla 

to tvrdá dřina - domů jsme si nosili klidně i padesát příkladů k vyřešení. Také nás učil, že 

nic v životě není zadarmo. Že napřed máme přemýšlet o povinnostech a pak se teprve 

dovolávat práv. Dneska dost nemoderní, ale mně to v životě hodně pomohlo a pomáhá. 

Možná i víc než vzorečky a vyjmenovaná slova. (novinky.cz) 
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Spaní ve škole 

 Dlouho jsme se domlouvali, že bychom chtěli spát ve škole. V sedmé třídě už jsme 
byli jednou domluveni, ale nakonec se kvůli malému zájmu dětí spaní ve škole zrušilo.  
 V osmé třídě jsme se domluvili, že ve škole budeme spát v pátek 13. září. 
Přihlásilo se deset dětí.  
 Měli jsme se sejít ve 21 hodin večer  u školy. S sebou jsme si měli vzít věci na 
spaní, občerstvení obstarala paní učitelka Kubátová z třídního fondu. Když jsem přišli do 
naší třídy, rozhodili jsme si spacáky a věci, které jsme si s sebou vzali. Do dvojice nám 
paní učitelka koupila coca-colu, brambůrky a křupky. Rozhodli jsme se, že se podíváme 
na horor, který přinesla Kája. Jmenoval se Anakonda. Chvíli jsme vydrželi koukat, ale pak 
jsme ho vypli a pustili si písničky a různá videa. 
 Také pro nás paní učitelka a pan Kačaba připravili stezku odvahy. Vycházeli jsme 
od zámku a šli okolo fotbalového hřiště až ke hřbitovu. Někteří šli po dvojicích a někteří 
jedinci i sami. Na konci stezky jsme dostali čokoládu. 
 Vrátili jsme se zpátky do školy, kde jsme si pustili písničky a někteří tancovali i na 
lavicích a někteří byli připojeni na internetu. Spát jsme šli ve 2 hodiny ráno. Ale nikdo 
nemohl usnout a pět dětí se vydalo dolů po schodech ke kuchyňce. Když se vraceli, přišla 
na ně paní učitelka. Ráno jsme vstávali kolem 7. hodiny a začali se balit a uklízet třídu. 
Když bylo vše hotové, šli jsme domů. Spaní ve škole se mi líbilo. :) 

Štěpánka Motejzíková 
  

www.zsdobrichovice.cz 
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Vojenská akce Bahna 2013 (pořádaná AČR) byla přesunuta na 31. srpna kvůli 

povodním. Programem dne byly ukázky z 2. světové války, bojové situace 

v Afghánistánu, zásah Policie ČR a nakonec ukázky bojové techniky. 

Mezi ukázkami z druhé světové války byly „mobilizace 1938“ a „bitva o Kyjev“. Ukázka 

mobilizace v roce 1938 je o Sudetech, kde se pokouší Němci překročit hranice na 

československé území (což se jim nepodařilo po odhalení zbraní v rakvi). Na pomoc 

četníkům přijela Československá armáda a Němcům jednotky Wehrmachtu. Po několika 

minutách byli Němci zahnáni zpátky na německou půdu. 

V bitvě o Kyjev se taky ozval německý těžký tank Tiger a ruský střední tank T-34. 

Německá armáda nasadila na tuto akci jednotky SS a Wehrmachtu. Ze začátku vyřadil 

Tiger z provozu jednu T-34. Rusové postupovali naproti odporujícímu vojsku Třetí říše. 

Nakonec jeden tank T-34 objel německé jednotky a zneškodnil je. 

Bojové situace v Afgánistánu nám představily AČR a Střední vojenská škola. V první 

ukázce jsme viděli zneškodňování nášlapných min. Druhou ukázkou byl boj proti 

odporujícímu nepříteli. Zde se účastnil český tank T-72M4 CZ, bojová helikoptéra Mil Mi-

24 Hind (Mi-35) a čtyři dělostřelci. 

Zásah Policie ČR měl zneškodnit dva teroristy, kteří se zabednili v domě se dvěma 

rukojmími. Členové policejního sboru obklíčili dům a čekali na příjezd zásahové 

jednotky. Po 5 minutách přijela zásahová jednotka a zakročila proti teroristům. Rukojmí 

byli zachráněni, ale 10 policistů bylo zraněno, tři policisté byli zabiti a oba teroristi byli 

zatčeni. Celá akce skončila v 16:00 hod. 

Tomáš Bašta 
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Lešany 2013 

Jako každý rok se letos konal tankový den v Lešanech. 

Mohli jsme vidět tanky jako Izraelský tank Merkava, nejmodernější český tank T-72 M4, 

z historických vozidel se v aréně objevil předválečný tank LT-35, LT-38. 

Byl tam dokonce i tančík AH-IV Sv vyráběný továrnou ČKD pro Švédsko. 

Mohli jsme si zalétat v helikoptéře a byl pokořen loňský rekord v počtu ztracených dětí. 

Mimo jiné se v 10:00  konala uvnitř arény ukázka české mobilizace z roku 1938 a 

obsazení Sudet Němci. 

Český tank LT-38 z roku 1939 

Letos se naposledy proletělo letadlo Z-142, od tohoto dne bude už jen v muzeu. 

Můžu vám doporučit příští rok se do Lešan 

podívat! 

Tomáš Biskup 
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Tip na knihu: 

 

 
Autorem je Jules Verne. Kniha Tajuplný ostrov začíná dramatem v koši balónu. Pět 
lidí a pes jsou v bouři nad mořem. Z balónu uniká vzduch a balon klesá. Pasažéři 
se tedy rozhodují vyhodit vše, co je možné. Přesto ztroskotávají.  
 
  V prvních dnech po svém ztroskotání si nejen vybudují primitivní obydlí a zajistí 
přísun potravy, ale také zkoumají zemi, kde se ocitli. Zjišťují, že jde o ostrov. Tato cenná 
informace je ovlivňuje, neboť vědí, že se na ostrově musí dobře vybavit. Možná tady 
stráví několik let. Zařizují si obrovský žulový dům, pálí cihly, chovají zvířata, mění toky 
řek, vytváří umělý vodopád a staví vodní mlýn. Po čase pěstují zemědělské plodiny, 
vyrábí zbraně a luští záhadu.  
 Celou dobu na ostrově mají zvláštní pocit, že je někdo sleduje. Někdy jako by jim 
tajemná síla pomáhala. Podezření je definitivně potvrzeno, když torpédo potopí 
pirátskou loď útočící na ostrov. To už ale ve chvíli, kdy jim společnost dělá Ayrton, 
bývalý pirát, který se snaží smazat své hříchy z minulosti.  
 Kdo je onou tajemnou bytostí? A jaké nebezpečí hrozí trosečníkům uprostřed 
ostrova? Budou nakonec zachráněni? A kdo jim po své smrti prokáže obrovskou službu? 
Na všechny tyto otázky budete znát odpověď, pokud si přečtete „verneovku“ Tajuplný 
ostrov. 

Tereza Maštalířová 
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Tip na film: 

Šmoulové 2 

Film, o kterém jsem se rozhodla napsat, se jmenuje Šmoulové 2. Myslím si, že 

většina z vás o filmu už slyšela, nebo jste ho dokonce už viděli, ale řekla bych, že i 

tak stojí za to se o něm zmínit. 

 

  

 V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár 

nezbedných stvoření podobných Šmoulům, tzv. Neplechy, a doufá, že s jejich pomocí 

získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy zjistí, že jen skutečný Šmoula mu 

může dát, co potřebuje, a že jen Šmoulinka zná tajné kouzlo, kterým se Neplechové 

promění ve skutečné Šmouly.  

 A tak se Gargamel rozhodne unést Šmoulinku do Paříže, kde si získal obdiv široké 

veřejnosti jako nejmocnější čaroděj světa. Nejvyšší čas, aby se do našeho světa vrátili 

Taťka Šmoula, Nešika, Mrzout a Fešák, aby se sešli se svými člověčími přáteli Patrikem a 

Grace Winslowými, a hlavně aby zachránili Šmoulinku! Ona si vždy ve světě Šmoulů 

uvědomovala svou odlišnost - najde v Neplechách Vexy a Hakusovi nové přátele? Nebo 

zjistí, kam doopravdy patří a že modrá je přeci jen ta nejlepší barva na světě? To vše se 

dozvíte , stačí si film pustit!!  

Monika Štětinová 
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Hudební tip Michala S. pro Školní zpravodaj 

Pro děti, které mají rády rap, bych doporučil rapera jménem Elmo. 

Mezi jeho nejznámější skladby patří: 

Tancuj 

Laciný holky 

Svět není normální 

Máma 

Láska 

 

Jinak bych doporučil skupinu holek z mé bývalé třídy v Praze, a to je skupina 

DIAMOND CATS. 

Mezi jejich nejznámější skladby patří: 

Holiday 

Deja vu 

Zrcadlo 

Den d 

 připravil Michal Samko 
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Ze zpěvníčku pro dospělé: Plíhalova univerzální melodie 
Text: Jaromír Nohavica 

 

1. Každý večer stejně znova žasneme,  

   kam se světlo schová vždy, když zhasneme,  

   včera bylo u morčete v bedničce,  

   dneska jsme ho našli zmrzlé v ledničce.  

 

2. Za komunistů se špatně nežilo,  

   v létě bylo horko, v zimě sněžilo,  

   zjara ledy tály, byly povodně,  

   to jste milé děti přišly o hodně.  

  

3. Benzínem se nemá hasit ohniště,  

   teď už je to jedno ale pro příště,  

   slíbili mi tady místní hasiči,  

   že to se mnou po koncertě nacvičí.  

  

5. Domorodci na Pobřeží slonoviny  

   posílaj si ráno slony pro noviny,  

   když je cestou ztratí hloupí slonové,  

   musí dojít do trafiky pro nové.  

  

6. V pizzerii v dost veliké opici  

   vyblil jsem se sousedovi do pizzy,  

   obohatil jsem tu pizzu souseda  

   o pár oliv z nedělního oběda.  

  

7. Strýček bydlí v obci jménem Milotín,  

   na půdě má zbytky starých gilotín,  

   sám si jednu po večerech opravím,  

   pak se na ní vlastnoručně popravím.  

8. Mezi domy na špinavým dvorečku  

   sedím a mám čtyřicítku horečku,  

   malé děti plivou na mně z pavlačí,  

   není ani kdo mi oči zatlačí.  

  

9. Tahle píseň není zrovna z veselých,  

   naštěstí však kámoš v ruce nese líh,  

   napijem se a zajdeme k Andule,  

   teplota zas bude pěkně na nule.  

  

10. Lívie řve, Václav slzy prolévá,  

    kormidlo se zase stáčí doleva,  

    čtyři roky velmi rychle prolétnou,  

    půjdem zase zvonit klíči na Letnou.  

  

12. Upadnuvši do náruče Johanky,  

    zapomenul hradlař zcela na šraňky,  

    na přejezdu zůstal trčet bavorák,  

    teďka aby zase někdo čistil vlak.  

  

13. Zahraju vám teďka pouze nakrátko,  

    že Karel tady ztratil svoje trsátko,  

    až ho najdem, budem hráti nadále,  

    ten koncert měl teďka trochu namále.  

  

14. Spojka, ta je vždycky vlevo od plynu,  

    učím se to tady nejmíň hodinu,  

    brzda ta je zase vlevo od spojky,  

    jenom škoda té přejeté tříkolky.  
  

P.S. Znáte nějaký pěkný text? Zašlete nám ho do redakce.  

(4. a 11. sloka podlehly bohužel cenzuře) 

 

 

 

http://www.texty-pisni.eu/jarek-nohavica
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Jak jsme poznávali svět 

Má první cesta na Island 

Vždy mě zajímalo, jaké to je na Islandu. Můj táta a kmotr tam jezdili mnohokrát. 

Proto jsem tátu přemluvil, aby mě vzal s sebou. Celý rok jsem se na to těšil, ale 

jakmile jsme měli jet, měj jsem chuť zůstat doma. Ale rozhodl jsem se, že 

nezůstanu. 

Mé první dojmy z Islandu nebyly nikterak 

dobré, po celodenní cestě přes Dánsko na 

Island jsme přenocovali na letišti a potom jeli 

6 hodin do autocampu Landmanalaugaru. 

Landmanalaugar mé špatné dojmy potvrdil, 

pořád pršelo a hlína odporně smrděla. Ten 

den jsme se s tátou vzmohli jen na krátkou 

túru okolo lávového pole podél řeky. Šel jsem 

spát v 22:00, ale přesto bylo pořád světlo. 

Druhý den jsme vyrazili přes lávové pole do 

hor přes údolí, ve kterém byl malý vodopád. 

Vystoupali jsme na horu, ze které teklo 

mnoho potůčků červených železem. Na 

vrcholku té hory byl tak silný vítr, že jsem se 

mohl naklonit proti větru, aniž bych spadl. 

Další den nás okolnosti donutily odjet, neboť 

jsme museli projet půl Islandu, abychom se 

dostali na ledovec Watnajökul. Cestu jsme 

měli přes Reykjavík a Akureyri na několik dní. První noc v Reykjavíku byla dobrá, bylo 

hezky (výjimečně), byl tam hezký camp s kuchyní, sprchami a dobrým vybavením. 

 Avšak v Akureyri to bylo horší, ani stůl neměli, bohužel jsme tam strávili den. 

Zbývalo už jen 10 hodin jízdy autobusem do Kverkfjölu u úpatí ledovce Watnajökul. 

Cestou na ledovec jsme navštívili gejzír, voda v něm dosahuje teploty až 100 stupňů 

Celsia a potom jednoduše vyletí na povrch. Zkoušel jsem to vyfotit, ale to se mi povedlo 

až na třetí pokus. Po deseti hodinách jízdy jsme dorazili k Kverkfjölu, malé chatě u 

ledovce. Stavba stanu byla obtížnější kvůli sněhu, ale bylo to dobré. Ráno jsem se 

nasnídal a šel se připravit k cestě na ledovec, dostali jsme háčky na boty a šli jsme. 

Museli jsme se držet ve stopách instruktora, neboť se dalo lehce spadnout do trhliny. 

Ledovce také způsobují na Islandu katastrofy. Pokud je ledovec na vulkánu, může ho ... 
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vulkán roztavit a způsobit velké záplavy. Bohužel ledová jeskyně, na kterou jsem se těšil, 

se zřítila. Vrátili jsme se do stanu a čekali na odjezd dalšího dne. Po cestě zpět jsme se na 

pár dní stavili v Akureyri. Vyjeli jsme na celodenní túru k největšímu vodopádu Evropy 

Dettifosu, následně k vodopádu Sulfoss. 

 Blížil se čas odjezdu, ale zamýšlet se nad tím jsem měl příležitost jen nad sušeným 

masem. V hlavním městě nás znovu zastihl déšť, ale ne tak velký jako na začátku. 

Navštívili jsme mnoho míst v Reykjavíku, ale nic nebylo tak hezké jako to, co jsem viděl 

na začátku. Nastal odjezd a další noc na letišti. Když jsem se vrátil, připadalo mi, že jsem 

na Islandu strávil rok, ne 12 dnů.  

 

text a foto Pavel Čerňavský 

Návštěva Egypta 

Do Egypta jsme jeli na přelomu června a července. Když jsme nastoupili do letadla 

na letišti v Německu, trochu jsem se bál. Ale když mi řekli, že asi půl hodiny po 

startu bude oběd, tak jsem byl hned klidnější.  

Po skoro čtyřech hodinách letu jsme se ocitli nad Egyptem. 

Nejkrásnější pohled byl na poušť pod námi. Pilot s námi přistál 

velmi něžně. Všichni se divili, že se mu to tak povedlo, protože 

v Egyptě jsou časté turbulence.  

 Když jsme si vyřídili vše na letišti, nastoupili jsme do 

autobusu, který nás vezl do našeho hotelu. Hotel se jmenoval ... 
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Aladdin Beach Resort. Po ubytování jsme si šli prohlédnout okolí hotelu. Zjistili jsme, že 

se můžeme pohybovat na území tří hotelů: Jassmin, Aladdin a Alibaba. 

 První dva dny byly zničující. Nebyli jsme zvyklí na krásných 55 stupňů na 

sluníčku. Nejhorší bylo poledne, protože písek byl tak rozpálený, že se zdálo, jako bych 

chodil po lávě. Třetí den bylo počasí stále stejné, ale mně připadalo, že je tak o 20 stupňů 

méně.  

 Pátý den jsme měli první výlet. Jeli jsme se podívat na korálové útesy. V devět 

hodin jsme nastoupili na loď a vypluli k první zastávce. Tam byla kromě nás spousta lidí. 

Viděli jsme mnoho zajímavých ryb a dokonce i murénu. Po jedné hodině šnorchlování 

nastupujeme na loď a vyplouváme na druhou zastávku. Pořád jsem se divil, jak může být 

moře tak čisté a průhledné. Dokonce mi došlo, že asi minutu koukám na mořskou želvu, 

která plavala patnáct metrů od lodi. Na třetí zastávce, kde jsme byli skoro sami, jsem 

poprvé viděl mořského červa. Byl asi čtyřicet centimetrů dlouhý. Na čtvrté zastávce jsem 

už nešnorchloval, ale skákal jsem z druhého patra naší lodi do vody. Jak jsme později 

zjistili, k vodní hladině to bylo asi pět metrů. S námi tam byli i naši kamarádi, kteří 

skáčou do vody závodně. Skákali ,,jeden a půlku popředu‘‘, což znamená salto vpřed 

s otočením do šipky. 

  Asi dva dny po šnorchlování jsme jeli do Hurghady, do nového města. Tam jsme 

zakoupili africký bubínek. Byla to krásná procházka. Poslední výlet byl do pouště. 

U hotelu nás nabral Jeep, ve kterém byl i průvodce. Ten uměl česky, což bylo skvělé. 

Když jsme vjeli do pouště, řidič nám pustil písničky. My jim říkali „egyptské supermixy“. 

Chvilku jsme jezdili po obrovských dunách, ze kterých jsme dokonce skočili. Zastavili 

jsme se na jedné nádherné písečné duně, kterou jsme sbíhali. Poslední zastávka byla 

v beduínské vesnici. Dali jsme si jejich chleba a svezli se na velbloudech. Po dalších 

dnech strávených na pláži jsme jeli domů.  

 Byla to ta nejlepší dovolená, rád bych se tam ještě někdy podíval. 

Josef Biskup 

  

www.kovarici.eu  

svitakova.estranky.cz 

http://www.kovarici.eu/egypt-hurgada/turisticke-cile/
http://www.svitakova.estranky.cz/fotoalbum/zelvy/zelva-morska.html
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Zážitky se zvířaty a o zvířatech vyprávěli žáci 6. a 7. třídy 

Náš pes Ben na háčku 
 Bylo 7. září letošního roku a já šel na ryby. Sedl jsem si, připravil si krmení, 

nahodil a čekal, než ryba zabere. Po šesti hodinách jsem šel domů. Když jsem se vrátil 

domů, prut jsem nechal na zemi a zkoušel rozmotat vlasec. V tu chvíli přiběhne Ben a 

oblizuje mě. Jenže já nechal na háčku návnadu, tak se Ben po ní vrhl, dal háček do tlamy 

a kousal. Když jsem se s ním přetahoval, ulomil se kus háčku a Ben zakňučel. Půlka 

háčku a celá návnada byly v něm.  

 V tu chvíli jsem vzal mobil a volal babičce, ať rychle přijde, že Ben spolkl kus 

háčku. Když přišla babička, tak jsme se mu podívali do tlamy. Neměl tam nic. Dali jsme 

mu žrádlo, aby se ten háček něčím obalil. Po dvou, třech dnech byl Ben zase fit. Běhá, 

líže, skáče a nic mu není. S babičkou jsme si oddechli. A ani jsme nemuseli k veterináři! 

Tomáš Bašta 

 

Místo slepic pes 

 Byly mi tři roky, když 

jsme se vydali do Českých 

Budějovic na trh. Vyjeli jsme 

v osm hodin ráno a na místo 

dorazili v půl desáté. Měli jsme 

namířeno ke slepicím. Ale ty už 

neměli.  

 Porozhlédli jsme se po celém trhu, ale slepice už prostě nikde nebyly. Měli jsme 

už odjíždět, ale já jsem se zarazila u vrat. Nechtěla jsem se hnout z místa. Bylo tam malé 

černobílé štěňátko. Mamka s taťkou váhali, jestli mi ho mají koupit, ale babička řekla: 

„Když nemáme slepice, tak si vezmeme štěňátko.“  

 A vzali jsme si ho. Jmenuje se Sindynka. Přijeli jsme domů a taťka prohlásil: „To 

jsem zvědav, kolik snese vajíček.“  

 Sindynku máme dodnes. 

Michaela Počtová 
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Příběh bažanta 
 Nastal večer a bažantí rodinka šla jako 

vždy hledat zrníčka. Po chvíli přišel myslivec, 

který jsi sedl nedaleko. Když se chystali zpátky do 

hnízda, myslivec už o bažantí rodince věděl. 

Zamířil na tátu bažanta a vystřelil. Ale netrefil se. 

Bažantí maminka se s dětmi schovala do křoví, 

které bylo na kraji pole. Táta bažant se však jen 

skrčil. Myslivec k němu pomalu přišel a lapl ho do 

své mikiny. Bažantí maminka s dětmi se sebrala a šla i s malými do hnízda. Myslivec šel 

domů a dal bažanta do klece. Pak ale přiběhl jeho pes Brok a klec zvrhl. Ta se otevřela a 

bažant ulétl za dům.  

 Tam nějakou dobu pobyl a pak odlétl do lesa, který byl za zahradou. V dutém 

kmenu se na noc schoval. Chvíli po ránu na něj něco před kmenem kouká. Byla to kuna, 

která na něj měla chuť. On ale nebyl žádný hlupák a uprchl druhým koncem kmene. 

Kuna byla však rychlá a na bažanta skočila. On vytasil své drápy, kunu zranil a uprchl. 

Bažantí máma s dětmi ho přivítala, a protože byl večer, tak šli jako vždy na zrníčka. 

Jakub Pavelka 

 

Osamělý jelen 
 V hlubokých lesích žila jedna jelení rodina. Jednoho dne 

byla obrovská bouře, při které se jelení rodinka schovala pod 

starý dub. Ten na ně ale spadl a z celé rodinky bohužel přežilo 

jen mládě. Mládě bloudilo po lese. Bylo velmi vyhublé, když je 

našel jeden myslivec. Vzal mládě domů a staral se o ně celý rok. 

Během tohoto roku spolu prožili spoustu příhod. Když si byl 

myslivec jistý, že jelen přežije sám, vypustil ho zpět do volné 

přírody. Ještě předtím si ale jelena označil, aby ho mohl navštívit.  

 Jednou se šel myslivec podívat, jestli pytláci nenastražili pasti, a najednou potkal 

jelena s rodinou. Myslivec se podíval na jeho nohu, a byl to ten jelen, kterého si vychoval. 

Ten osamělý jelen si založil vlastní rodinu a má dva malé kolouchy. 

Marek Ulč, Filip Kolář 
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Ze slohových prací žáků 7. třídy na téma: Můj sen 

Veterinářkou 

 Konečně můžu začít ordinovat. Ordinace je úžasná, všude plakáty zvířat, léky, 

injekce, teploměr … Už se moc těším.  

 „Ťuk, ťuk,“ ozývá se z čekárny. Z úst mi vyjde: „Dále.“ Do dveří vchází paní 

s malým pudlíkem. „Jé, ta je krásná, co se jí stalo?“ ptám se. „Čekáme štěňátka.“ Bylo mi 

jasné, že chce zjistit podrobnosti. Tak jsem fenku zkontrolovala. Byla v pořádku. Určila 

jsem čas narození štěňat a paní spokojeně odešla.  

 Týdny míjely a zákazníci přibývali. Měla jsem z toho radost. Jednou mi přišla 

nabídka k operaci lva do Londýna. 20. června jsem 

vyjela. Dorazila jsem a šla na sál. Můžeme začít. 

Zvíře jsem uspala a začali jsme operovat, tedy 

chtěla jsem začít. Lev se vzbudil a zahnal mě do 

kouta. Spadla jsem, zavřela oči a lev se mnou začal 

cloumat a křičet na mě jménem. Počkat! Lvi 

nemluví. 

 Otevřu oči a mamka mě budí do školy. Fakt 

nezapomenutelný sen.  

Karolína Habichová 

 

 

Posezení s čerty 

 Rodina a já se bavíme na naší zahradě. Po chvíli se 

k nám řítí střela z nebe. Spadne na druhý konec zahrady. 

Z velikého výbuchu a kouře vylezou tři čerti. Všichni se 

snažíme dostat co nejrychleji domů. Ostatní jsou už u dveří, 

jenom já se nemůžu hnout z místa. Nemohu se hýbat. Čerti už 

jsou skoro za mnou. Když se nějakým způsobem dostanu ke 

dveřím a pak ke schodům, vidím mamku v kuchyni. Čerti už 

otevírají dveře. Chci zavolat mamku, aby mi šla pomoct, 

protože se nemohu hýbat. Jenže já nemohu mluvit. Náhle 

všude tma. Po chvíli, když se objeví světlo, vidím mamku, 

rodinu a čerty, jak v kuchyni pijí čaj a kávu.                                                                                

Irena Filipová 

 

 

www.i-creative.cz 

happyrodinka.blog.cz 

http://happyrodinka.blog.cz/1211/6
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Jak jsem projektoval lanovku  

 Dostal jsem za úkol vypracovat projekt na lanovku přes údolí Vallée Blanche na 

masivu Mont Blanku. Po dobu 12 let běžela lanovka bez havárie a zdálo se, že ani 

obrovská rozpětí mezi podpěrami (největší 2800 m) nejsou na škodu. Přece však těžký 

úder dopadl na lanovku odjinud.   

 Jednoho srpnového dne zaburácely nad horami motory francouzské vojenské 

stíhačky. Při nízkém letu strhlo letadlo tažné lano dráhy a to spadlo na sníh. Dvaadvacet 

vozíků s osmdesáti cestujícími zůstalo viset vysoko nad zemí a od horní stanice k nim 

sjížděly další; hrozilo, že je strhnou. Ale volný konec přetrženého lana se nějak zapletl na 

podpěře a u ní se kabinky jedna po druhé zastavily.  

 Byl vyhlášen poplach a lidé z horské služby začali zachraňovat uvězněné cestující. 

Šlo to zoufale pomalu. Už byla tma a šedesát lidí stále čekalo na záchranu. Teplota klesla 

až na minus 10°C. Osmnáct hodin trvalo, než se poslední z trosečníků dostal do bezpečí a 

tepla.  

A potom jsem se vzbudil a zjistil, že se mi vlastně zdála zkomolenina příběhu z knihy 

Horské dráhy světa.  

Pavel Štěpánek 

Jak jsem hrál za národní tým 

 Sedím na gauči a dívám se na zprávy. V tom mi 

zazvoní telefon. Podívám se na něj a říkám si: „Neznámé 

číslo, hm, divný.“ Beru telefon: „Bašta Tomáš, prosím!“ Je 

slyšet nějaký rachot a poté se ozve: „Tomáš Bašta? Tady 

Alois Hadamczik!“ V tu chvíli se mi zastavil dech a dál 

povídám: „Dobrý den, proč mi voláte?“ „Chci ti nabídnout, 

jestli bys nechtěl hrát za národní tým.“ „To jako fakt?“ 

„Ano, fakt.“ „No tak dobrá.“ „Výborně, tak 15. listopadu 

v 9:00 na letišti!“  

 Deset minut koukám do nekonečna a poté 

zavolám mamku, že mi telefonoval A. Hadamczik a nabídl mi, jestli bych nechtěl hrát za 

národní tým. Mamka tomu nevěřila, ale když mi zavolal podruhé, tak uvěřila. 

 (15. listopadu) Už jsme tu, Stockholm. (na stadionu před zápasem) „Proti komu 

hrajem?“ „Proti Bělorusku!“ „No, to bude dílo.“ Komentátor: „A za český tým nastupuje 

nováček Tomáš Bašta!“ (ve třetí třetině) „Jágr má puk, nahrává Baštovi a ten skóruje! 

Tomáš Bašta dal rozhodující gól a Česko postupuje do semifinále se Švédskem.“ Všichni 

se objímáme radostí a potom se na mě otočí Jágr a říká: „Dobře, Tome, a teď se probuď!“  

 Probudil jsem se v hokejovém dresu a držím hokejku. Podívám se na okno a 

v něm je díra. Pak jsem si uvědomil, že to byl všechno jen sen. 

Tomáš Bašta 

www.hcbilitygri.cz 

http://www.hcbilitygri.cz/zobraz.asp?t=games
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Vývoj v Sýrii sledoval Patrik Pěknice: 

Asad zkritizoval Západ: Obama je lhář, Rusové přátelé 

Berlín/Damašek 6. října 2013  
Syrský prezident Bašár Asad řekl, že západní svět víc důvěřuje teroristům než jemu. 
O americkém prezidentovi Baracku Obamovi řekl, že je "lhář", Rusy zase označil za "skutečné 
přátele, kteří poměrům v Sýrii rozumějí mnohem lépe". Zopakoval, že jeho vláda nepoužila 
chemické zbraně a že otevřeně spolupracuje s inspektory, kteří nyní tyto zbraně v Sýrii evidují.  

 

Syrská armáda přemisťuje chemické zbraně na tajná místa 

pátek 13. září 2013, 21:39 - New York 
 
Speciální jednotka syrské armády přepravuje tajně zásoby chemické munice na padesát míst, 
aby ztížila jejich lokalizaci při případném americkém úderu. Napsal to americký list The Wall 
Street Journal s odvoláním na americké a blízkovýchodní zdroje. Operace podle nich 
zpochybňuje vůli Sýrie podřídit sklady chemických zbraní mezinárodní kontrole. 
Členové jednotky začali sklady přesouvat v okamžiku, kdy prezident USA Barack Obama 
pohrozil Sýrii vojenským úderem.  
 

Inspektoři OSN opustili Sýrii a dorazili do Libanonu 
sobota 31. srpna 2013, 7:01 - Damašek 
 
Inspektoři OSN, kteří v posledních dnech v Sýrii ověřovali údajné použití chemických zbraní, v 
sobotu opustili zemi a dorazili do sousedního Libanonu. Inspektoři by mohli v sobotu zveřejnit 
první předběžnou zprávu o své činnosti a předložit ji generálnímu tajemníkovi OSN Pan Ki-
munovi. Nasbírané vzorky musejí být podrobeny zevrubné analýze v laboratořích v severní 
Evropě.  
 
 

 
Kolona aut inspektorů OSN v Damašku, foto: ČTK 
zdroj: aktualne.centrum.cz 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/basar-asad/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/usa/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/barack-obama/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/rusko/
http://wiki.aktualne.centrum.cz/syrie/
http://aktualne.centrum.cz/
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Perličky a poznámky ze školních lavic: 

Vyjmenovaná slova po „Z“: brzy, jazyk, nazývat se, Letiště Václava Havla 

Poznámka: Vaše dcera při hodině neustále brebentí a brebentí.                              

Odpověď: Buďte rád, že neslyšíte její matku! 

„Kdy asi vznikl český jazyk a z čeho se vyvinul (společný základ slovanských jazyků)?“         

„Vznikl kolem 19. století a vyvinul se z knih.“  

Vědomosti vaší dcery se rovnají nule, pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je 

minimálně zdvojnásobila. 

Bibli dělíme na starý a nový záhon. 

Bodal do spolužačky tužkou tak dlouho, dokud se nezlomila. 

Hvězda, kterou vidíme večer na obloze, se nazývá Večernice. Ta, která svítí ještě za jitra, 

je Jitrnice. 

Dává pořád pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává 

pozor. 

„Co je to krinolína?“ „Krinolína byla sukně z brnění.“ 

Má fyziku tak ráda, že si skládá vzorečky do obalu žákovské knížky. Bohužel tak činí 

při písemce. 

„K čemu je v lidském těle mozeček?“ „Mozeček zajišťuje rovnováhu a opilost.“ 

Na školních závodech úmyslně běžel pomalu, aby podle svého tvrzení získal čas. 

Od ostatních živočichů se člověk liší:  

Nechodí po čtyřech 

Zvířata nemají vlasy 

Je slušnější 

Bydlí doma 

Nemá chlupy 

Nosí oblečení 

Je člověk, oni jsou zvířata  

Pořád chodí na stránky perlicky.kvalitne.cz                                                                              
bez mého svolení.  

 


