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Starší dívky z Čimelic získaly na krajském finále ve florbale 

stříbrné medaile 

Ve středu 14. ledna 2015 se v Písku v obloukové hale uskutečnilo krajské finále ZŠ ve 

florbale starších  dívek ( 8.+ 9.třída). Finále se zúčastnila i čimelická děvčata, protože v 

listopadu vyhrála již třetím rokem po sobě okresní kolo. Turnaj se odehrál ve 2 základních 

skupinách a podle umístění se pak hrálo v dalších skupinách o konečné umístění. Každý zápas 

turnaje se hrál 15 minut.  

  Čimelická děvčata zvládla celý finálový turnaj výborně! V úvodním zápase celého 

turnaje jsme porazili školu ze Strakonic jednoznačně 3:0 a poté Třeboň 1:0. Tyto 2 výhry nám 

již zajistili postup do finálové skupiny o 1.- 4. místo. V posledním zápase ve skupině jsme 

vybojovali remízu 2:2 s Kaplicí. Tento výsledek se již započítával do finálové skupiny. Ve 

finálové skupině jsme porazili Planou nad Lužnicí 2:1 a čekal nás rozhodující zápas o 1. místo 

s Týnem nad Vltavou. S tímto soupeřem čimelická děvčata bohužel prohrála 2:1! V zápase 

s Týnem nad Vltavou chybělo holkám ve sportu i tolik potřebné štěstí (3krát během finále 

nastřelily tyčku soupeřovi branky). Ale je potřeba i zdůraznit, že soupeřky z Týna nad 

Vltavou hrály velmi dobře a jejich útok, ve kterém hrála děvčata, která nastupují 

v juniorských mistrovských soutěžích, nepouštěla čimelická děvčata moc často od vlastní 

branky. Z úvodního tlaku se podařilo týnským dát brzký gól. Po přeskupení obrany se nám 

lépe dařilo zastavovat útočné akce, ale ve chvíli, kdy začínal oslabovat tlak soupeře jsme 

inkasovali druhý gól.. Po oddechovém čase jsme ještě zkusili výsledek obrátit, ale podařilo se 

nám jen snížit na 2:1. Celkové druhé místo je obrovských úspěchem pro čimelickou základní 

školu!  

Dívkám se podařilo navázat na 2. místo z ledna 2013, kdy ještě jako mladší žákyně 

získaly stříbrné medaile v Kaplici. A kdyby nám někdo ráno před turnajem řekl, že získáme 

pohár a medaile za 2. místo, tak to hned „berem všemi deseti“! Takhle ihned po rozhodujícím 

zápase bylo vidět ve tvářích zklamání. Ale je potřeba si uvědomit, že jako malá vesnická 

škola jsme dosáhli velkého úspěchu!! A chtěl bych tímto holkám poděkovat za odvedené 

výkony na turnaji a odcházejícím deváťačkám poděkovat za 5-6 let práce na trénincích i na 

turnajích a popřát jim, ať si florbal zahrají i na středních školách a ať se jim v něm daří i 

nadále! 

 

Sestava ZŠ Čimelice:   

Karolína Habichová, Irena Filipová, Magdalena Kulasová, Michaela Počtová, Žaneta 

Žahourová, Štěpánka Motejzíková, Lucie Počtová, Klára Lišková, Karolína Štětinová, Anna 

Válová  a  Barbora Janotová 

 



 
 
 

 

 

Celkové pořadí: 

1. ZŠ Týn nad Vltavou – Malá strana (ČB) 

2. ZŠ Čimelice (Pí) 

3. ZŠ Planá nad Lužnicí (Tá) 

4. ZŠ Fantova Kaplice (ČK) 

5. ZŠ Třeboň (JH) 

6. ZŠ Poděbradova Strakonice  (St) 

7. ZŠ Jana Husa Písek (Pí) 

                                              V.Linhart  

 
  



 
 
 

 
Základní skupiny: 
SKUPINA „A“ 

ŠKOLA 

Čimelice Poděbrado
va 
Strakonice 

Třeboň 
 

Fantova 
Kaplice 

Skóre  Body Pořadí 

Čimelice 

 

3:0 1:0 2:2 6:2 7 1. 

Poděbradova 
Strakonice 0:3 

 

1:2 0:2 1:7 0 4. 

Třeboň 

0:1 2:1 

 

0:0 2:2 4 3. 

Fantova 
Kaplice 

 
2:2 2:0 0:0 

 

4:2 5. 2. 

 
SKUPINA „B“ 

ŠKOLA 
 

Planá 
nad 
Lužnicí 

Jana 
Husa 
Písek 

Týn nad 
Vltavou 

Skóre Body Pořadí 

Planá 
nad 
Lužnicí 

 

1:0 3:3 4:3 4 2. 

Jana 
Husa 
Písek 

0:1 

 

1:4 1.5 0 3. 

Týn nad 
Vltavou 3:3 4:1 

 

7:4 4 1. 

  



 
 
 

O pořadí: 

ŠKOLA 

Čimelice Kaplice Týn nad 
Vltavou 
 

Planá 
nad 
Lužnicí 

Skóre  Body Pořadí 

Čimelice 

 

2:2 1:2 2:1 5:5 4 2. 

Kaplice 

2:2 

 

1:2 0:1 3:5 1 4. 

Týn nad 
Vltavou 2:1 2:1 

 

3:3 7:5 7 1. 

Planá na 
Lužnicí 

 
1:2 1:0 3:3 

 

5:5 4 3. 

 

ŠKOLA 
 

Jana 
Husa 
Písek 

Poděbradova 
Strakonice 

Třeboň Skóre Body Pořadí 

Jana Husa 
Písek 

 

0:2 3:4 3:6 0 7. 

Poděbradova 
Strakonice 2:0 

 

1:2 3:2 3 6. 

Třeboň 

4:3 2:1 

 

6:4 6 1. 

 

  



 
 
 

Advent 5. třídy v Plzni 

V úterý 16.12. jsme jeli do Plzně. Jeli jsme tam mikrobusem a Matýskem paní 

učitelky (autem). Když jsme přijeli, první naše zastavení bylo u největší Synagogy v naší 

republice a také třetí největší na světě. Byla moc krásná. Pak jsme prošli Prešovskou 

ulicí na adventní trhy. Bylo to vlastně za rohem. Hned jsme uviděli ohradu. Poskakoval 

v ní osel, mula, kozy a ovce. Fotili jsme se s nimi a pořád si je hladili. Přešli jsme ke 

kostelu sv. Bartoloměje na plzeňském náměstí. Je to kostel s věží vysokou 105 m. 

A zvláštní na něm je, že se nachází v severní části náměstí. Obvykle se totiž stavěly na 

jihu. Na jeho kovové bráně je andílek, který přináší štěstí a plní přání. Je už pěkně 

osahaný. Ale také jsme si to vyzkoušeli. Prošli jsme adventní trh. Všechny stánky byly u 

kostela, takže jsme se nemohli ztratit.  Pak jsme přešli do obchodního centra Plaza. 

Uvítal nás strom, který vyprávěl pohádky. Tady jsme měli rozchod. Snad všichni jsme si 

koupili bubbleology. V jednu hodinu jsme se šli všichni do třetího patra naobědvat a od 

dvou hodin nám začínalo představení  „7 trpaslíků“ v kině Cinema City. Jen jsme si sedli, 

už jsme běželi pro popcorn. V kině jsme byli úplně sami. Po skončení pohádky nás čekaly 

ještě adventní dílny v Národopisném muzeu.   Vyrobili jsme si ozdoby ze slámy, ozdobili 

kamínek ubrouskovou technikou, vypletli jsme si rybičku z pedigu a vyrobili si svíčku. 

Potom jsme už nastoupili do aut a odjeli domů. Cesta nás bavila, protože jsme jeli ve tmě. 

Byl to krásný předvánoční výlet.  

                                  D. Počtová, E. Klímová, J. Štěpánek, Š. Bendová, A. Habichová z 5.tř. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Šárka Maštalířová 



 
 
 

Francouzské pečení 

Tak jako u nás jsou největšími  svátky Vánoce, tak i ve Francii se slaví tyto 

nejkrásnější svátky v roce. Kroužek francouzštiny se seznámil v prosincových lekcích 

s mnoha tradicemi, poslouchal koledy a hlavně – upekl si francouzský vánoční dort, 

který musí vypadat jako poleno. Dříve totiž nosila každá návštěva poleno hostiteli do 

krbu. Jak se svět mění, tak i poleno se změnilo a získalo sladkou podobu.  

Děvčatům se letos opravdu povedla. Posuďte sami.   Při pečení zněly francouzské koledy, 

např. Petit papa Noel nebo Mon sapin a samozřejmě Vive le vent.  Tak zas za rok!  

                         Bonne année 2015 ! 

                                                                                                                                                  Kroužek FRJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vánoční  Weiden 

Pod vánočním stromečkem objevili někteří žáci naší školy vánoční poukaz na 

koupání v termálních lázních v německém Weidenu.  Skupina páťáků a šesťáků odjela už 

mezi svátky. Druhá skupina dětí z první až třetí třídy uskutečnila výlet 17.1.  

Cesta netrvala dlouho, mikrobusy pospíchaly po dálnici směr Plzeň – Rozvadov – 

Weiden. V aquaparku jsme plavali v relaxačních a sportovních bazénech. Potápěli jsme 

se k masážním proudům. Nechali jsme si namasírovat páteř i všechny ostatní části těla 

tryskami a silnými proudy. Jezdili jsme na tobogánu. Projeli jsme divokou řeku. Pořádně 

jsme si pročistili dýchací cesty v solné jeskyni, v páře i sauně. A samozřejmě jsme všichni 

vydrželi ve vířivkách. Poprvé jsme ve vodě mohli zůstat až do té doby, než byla úplná 

tma a vyšly hvězdy. To byla vážně krása. Plavali jsme ve venkovním bazénu, který hrál 

různými barvami na dně všech vodních ploch. Nad námi svítily hvězdy a ještě začal 

padat sníh. Prostě nádhera. Byl to krásný den, i když náročný. Domů jsme se vrátili 

o půlnoci. O celý výlet se starala p. učitelka Maštalířová. Přejeme všem krásný rok 2015 

a hodně veselých výletů!         

 Sára Vaňáčová, Kája Kudelová a Darča Počtová z 5.tř.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Lyžařský výcvik 7. třídy  

 

V neděli 11. ledna jsme jeli na hory. Sešli jsme se na náměstí, kde jsme zaplatili 

půjčené lyže a naložili je do auta pana Pavelky. Ve 12 hod jsme nasedli do autobusu a jeli 

jsme. Asi po hodině a půl jsme dorazili k penzionu Paulík v blízkosti šumavského 

Zadova. Vystoupili jsme, vzali si věci a šli se ubytovat. Pak jsme si šli zkoušet sjezdové 

lyže, běžky a boty. Bylo tam krásně. V šest hodin jsme měli večeři a po ní jsme šli hrát 

hry. V deset byla večerka.  

 Ráno přišel pan Lihhart, byl budíček a snídaně. Po snídani jsme šli na sjezdovku. 

Každý den jsme ušli 2 km tam a 2 km zpět. Někdy jsme šli i odpoledne, takže jsme ušli 

8 km. Po dopoledním výcviku byl vždy oběd a hodinu pauza. V pondělí večer jsme měli 

stezku odvahy. Úkolem bylo co nejrychleji oběhnout stanoviště, na kterých měly svítit 

svíčky. Ale v silném větru dost zhasínaly. Jeden den hodně pršelo a padaly i kroupy, 

takže jsme zůstali v penzionu a hráli hry, ale ve dvanáct hodin začalo hrozně moc sněžit 

a my mohli jít odpoledne lyžovat. V pátek jsme se sbalili a jeli domů. Asi na 20 minut 

jsem v autobuse usnula a holky mě nemohly vzbudit, a tak zasáhla paní učitelka 

Kubátová. A to je konec, pak už jsme jen vystoupili.  

Ashley Vojtěch 

 Když jsme v neděli přijeli, rozdělovali jsme se nejdřív do pokojů. Holky byly dole a 

kluci nahoře. V pondělí jsme šli na sjezdovku, nejlepší podívaná asi byla, když někteří 

zkoušeli jet pozadu a nejmenovaný spolužák se i dost vztekal. V úterý jsme už byli od 

začátku rozdělení do družstev, já (Filip) s Markem, Jakubem, Anetou, Adamem a Vojtou 

jsme šli nejdřív na malou lanovku a poté už na velkou sedačkovou lanovku. Nejhorší 

bylo, jak mě paní Kubátová nutila do snožných oblouků. V úterý odpoledne jsme mohli 

jít buď na běžky, nebo na sjezdovky, tak jsem zkusil běžky. Já myslel, že ty běžky 

zahodím, kdyby nešla za mnou paní učitelka, tak bych je tam nechal. Ve čtvrtek jsme 

naposledy lyžovali, měli jsme závody na čas a já samozřejmě prohrál. Ale jinak se mi to 

líbilo.  

Filip Kolář 

 Na horách jsme byli se svými kamarády ze třídy. Místo, kde jsme spali a trávili 

volný čas, se nazývalo Penzion Paulík. Každý den jsme chodili zasněženým lesem asi 

2 km na sjezdovku. Šli jsme krásným hustým lesem a uprostřed cesty jsme se setkávali 

se zvláštním gallowayským skotem. To jsou takové chlupaté krávy. Když jsme došli na 

sjezdovku, odemkli jsme garáž, kde jsme měli lyže a boty, nazuli je a šlo se. Nejdřív jsme 

se vyvezli na malou sjezdovku, tam jsme si odložili batohy a pak jsme tam jezdili a 

trénovali. Další dny jsme začali jezdit na velké „Kobyle“ a to bylo lepší. Já, Vendy, Ashley, 

Kačka, Denča, Martin, Petr, Mirek a Patrik jsme byli zelený tým, zatímco Marek, Aneta, 

Filip, Vojtěch, Adam a Jakub byli růžoví. Byla to zábava, až na ty pády. Vždy když jsme 

odpoledne přišli ze sjezdovky, tak jsme buď koukali na film, nebo jsme hráli společenské 



 
 
 

hry. Byli jsme i na běžkách, ale to jen někdo. Kdo nechtěl, šel na sjezdovku. S běžkami 

jsme chvíli šli a až později jsme si je nasadili a jeli jsme. Byla tam docela dost velká 

zábava. Jeden večer nám vyprávěl pan Paulík starší o myslivosti. Protože dost cestoval. 

Překvapily mě v jídelně ty vycpané hlavy antilop a kamzíků a další zvířata. Ve čtvrtek 

večer jsme dostávali diplomy za soutěže a závody. Já, Vendy, Aneta a Denča jsme vyhráli 

cenu za nejlépe uklizený pokoj. V pátek ráno jsme si vše sbalili, v 11 hod jsme měli 

polévku a po ní jsme šli na autobus. Cesta na autobus trvala hodinu. Byl to krásný výlet.  

Natálie Zemanová 

 Jeden týden v lednu jsme se celá třída vydali na hory. Každý den jsme museli ujít 

alespoň čtyři kilometry na sjezdovku. A taky jsme šli v pondělí bojovku, všichni ji zvládli, 

i Ashley. Byla to zábava. Každý večer jsme koukali na film, první dny také na kurz 

lyžování. V jídelně, která byla veliká, stál kulečník, na kterém kluci pořád hráli. 

V penzionu byla dvě patra, nahoře jsme měli taky malý obývák, kde jsme se scházeli. Na 

horním patře byli ubytovaní kluci, dole holky a také tam byly záchody a sprchy. Kdo 

chtěl, mohl v úterý jít na běžky. Sedm lidí šlo s paní Kubátovu na sjezdovky. Všem se na 

horách líbilo a chtěli by tam zůstat.  

Vendula Kůrková 

Týden na horách jsme strávili v penzionu Paulík na Zadově. Ubytovaná jsem byla 

se čtyřmi kamarádkami. Z našeho okna byli vidět koně a lesy. Lyžování bylo skvělé, 

protože jsme se to všichni časem naučili. Byli jsme lyžovat také na „velké Kobyle“, která 

byla super. Ráno jsme vždy vstali, uklidili pokoje, jelikož bylo soutěžení o úklid pokoje, a 

pak jsme šli na snídani. Hodně času jsme strávili na lyžích, na běžkách jsme moc 

nejezdili, protože na to nebylo dost sněhu. S lyžováním jsme končili ve čtyři hodiny, po 

večeři byl program. Mohli jsme se koukat na film, hrát různé hry ... V deset byla večerka. 

Byli jsme unavení, ale někdy jsme nemohli usnout. Takhle probíhaly naše dny až do 

pátku. Moc se nám tam líbilo.  

Denisa Žahourová 

 První den lyžařského výcviku jsme se šli podívat na sjezdovku, kde budeme 

jezdit. Na sjezdovku to bylo 2 km tam a 2 km zpátky. Někdy jsme ušli i 8 km za den. Na 

sjezdovce jsme byli rozděleni do dvou skupin, jedna skupina jezdila s růžovými 

„rozlišováky“ a druhá se zelenými. Růžoví byli lepší skupina a zelení byli horší skupina. 

Se zeleným družstvem byla paní učitelka Zieglerová a s růžovým družstvem paní 

učitelka Kubátová. Zezačátku jsme jezdili na malé sjezdovce, a když jsme se to trochu 

naučili, šli jsme si to zkusit i na tu velkou. V pondělí večer jsme šli na „bojovku“, všichni 

dopadli dobře, až na Marka, který narazil ve tmě do drátu, co nebyl vidět. Ale vyvázl jen 

se škrábanci. V úterý jsme šli na běžky, spíš nás byla jen půlka a druhá šla na sjezdovku. 

Ve středu pršelo, a tak jsme dopoledne lyžovat nešli, vyrazili jsme až odpoledne ... 

Kateřina Joujová 



 
 
 

Jeden týden jsme strávili s celou třídou na lyžařském kurzu na Šumavě. Byli jsme 

ubytováni v penzionu Paulík. Druhý den jsme se rozdělili na sjezdovce na dva týmy. 

Jedna skupina už uměla lyžovat a ta druhá stála na lyžích poprvé.  Jednoho dne jsme měli 

stezku odvahy, spíše to byla stezka rychlosti. Měli jsme běžet podél trasy tvořené 

hořícími svíčkami. Ten, kdo to uběhl jako nejrychlejší, vyhrál diplom a čokoládu. Ke 

konci pobytu jsme udělali soutěž ve slalomu a ve sjezdu. Poslední den se vyhlašovaly 

všechny soutěže: stezka odvahy, sjezd, slalom, pamětní soutěž a nejlépe uklizený pokoj.  

Petr Pavlíček 

výsledky soutěží: 

Stezka odvahy 

1. místo: Aneta Pavelková 

2. – 3. místo: Natálie Zemanová, Kateřina Joujová 

Soutěž v paměti: 

1. – 2. místo: Kateřina Joujová, Aneta Pavelková 

3. místo: Denisa Žahourová 

Úklid pokojů: 

1. místo:  Denisa Žahourová, Natálie Zemanová, Vendula Kůrková, Aneta Paveková 

 

Slalom - kategorie chlapci: 

1. místo: Patrik Pěknice 

2. místo: Vojtěch Mára 

3. místo: Adam Hoško 

 

Slalom – kategorie dívky: 

1. místo: Aneta Pavelková 

2. místo: Vendula Kůrková 

3. místo: Kateřina Joujová 

 

Sjezd – kategorie chlapci: 

1. místo: Patrik Pěknice 

2. místo: Vojtěch Mára 

3. místo: Adam Hoško 

 

Sjezd – kategorie dívky: 

1. místo: Aneta Pavelková 

2. místo: Vendula Kůrková 

3. místo: Ashley Vojtěch

Žáci 7. třídy a J. Kubátová 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Čekají nás „přijímačky“ 

Takže, mám napsat něco na téma přijímací zkoušky. Tyto zkoušky dělají každý 

rok žáci deváté třídy, aby školy zjistily, jací žáci mají na danou školu dost vědomostí a 

kteří ne. Jak tak uvažuji, tak zjišťuji, že se mi na ně vůbec nechce jít, ale protože se píší až 

koncem dubna, tak mám ještě chvíli čas. Nejsem ale zdaleka jediný, komu se tam nechce. 

Přijímací zkoušky se skládají ze tří různých částí. Píše se test z matematiky, českého 

jazyka a všeobecného přehledu.  Je to dost stresující událost a tak si někteří žáci záměrně 

vybírají školy ve středočeském kraji, kde se loni přijímací zkoušky nekonaly. To je asi tak 

všechno, co jsem na toto téma během této doby vymyslel. Tímto se s vámi loučí žák 

deváté třídy Vojta Štěpánek. 

 



 
 
 

Zápis do 1. třídy  

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice se konal v pátek 23. ledna a v sobotu 24. ledna 

2015. U zápisu bylo 27 dětí, čtyři z nich budou pravděpodobně žádat o odklad. Budoucí 

prvňáčci počítali do šesti, kreslili maminku a obkreslovali písmenka. Na vše dohlížely 

paní učitelky Šárka Maštalířová, Marcela Vejcharová a Ivana Zieglerová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto Olga Vilímová 



 
 
 

Tonda obal v Čimelicích 

Bylo studené větrné dopoledne dne devátého února dva tisíce patnáct. Do 

základní školy Čimelice zavítal Tonda obal. Byl to spíš tlustší pán (s paní), ale zkrátka 

povídali o recyklování odpadu. Pro devátou třídu to bylo uchystáno na pátou vyučovací  

hodinu (taky to mohlo být až v úterý místo chemie, než místo výtvarky). Ten pán nám 45 

minut povídal o třídění, recyklování, skládkách, no prostě o odpadu. Také jsme se 

všichni dozvěděli, že třeba plastové lahve patří do žlutého kontejneru, nebo papír do 

modrého:-). Vyprávěl nám ale docela zábavným způsobem. Zjistili jsme, že při pálení 

některého odpadu se do ovzduší uvolňuje smrtící plyn, kterým se v první světové válce 

zabíjelo (ale v řádné spalovně je to zanedbatelné množství). Nebo také o zajímavé 

spalovně ve Vídni, která byla postavena podle návrhu známého architekta 

Hundertwassera a vypadá spíš jako divadlo s komínem. Mne osobně vyprávění bavilo, 

ale obávám se, že ne všechny.  

Vojta Štěpánek 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spalovna odpadů Spitellau ve Vídni 

www.mareen.cz           

 

 

nakreslila Eliška Klímová z 5. třídy 



 
 
 

Anketa o dojíždění autobusem do školy 

Z míst: Orlík nad Vltavou, Probulov, Nevězice, Králova Lhota, Krsice, Rakovice 

Dojíždějící děti, které končí ve 12:20 hod, čekají na autobus do 14:36. 

Otázka: Baví vás čekat tak dlouho na autobus? 

Patricie Jodasová: Ne. Nejlepší by bylo, kdyby jezdil třeba v půl druhý a pak v půl čtvrtý. Nebo 

podobně. 

Zuzana Šimonová: Ne. Koho by to bavilo. 

Tereza Márová: Máme dovoleno čekat v PC učebně, ale někdy je zamčená, takže bych raději 

přijala lepší jízdní řád. 

Otázka: Měli jste v autobuse někdy nějaký problém? 

Patricie Jodasová: Musím teda přiznat, že ano. Nadává nám řidič, ať držíme hubu, jinak že nás 

vyhodí atd. A když si děti stoupnou za jízdy, dá jim pokutu 100,- Kč. 

Zuzana Šimonová: S řidičem. Řve na nás: ,,Držte, kurva, huby“ apod. Já myslím, že kdyby nám 

řekl normálně třeba ,,buďte víc potichu“ a tak, tak bychom to brali v pohodě. 

Marek Ulč: Dneska jsem tak trochu ,,tancoval“ – jenom rukama do rytmu na písničku a řidič 

jedovatě: „Co tam děláš? Jsi snad ve škole nebo co? Jsi se zbláznil. Máš mozek? Jestli to takhle 

půjde dál, tak si tě bude matka vozit autem. To můžu zařídit…“  

Tereza Márová: Pořád. Spíše, že je řidič nepříjemný. Řve ,,držte, kurva, huby... do prdele“ apod. 

Vykládá jiným cestujícím, jak strašně moc mluvíme sprostě, ale podle mého názoru je to spíše 

naopak. Jestli mu vadí sprostá slova, tak ať je neříká. Vždyť mluví sprostě víc než my. Jeho reakce 

jsou přehnané. Možná toho má moc, to já nevím, ale předtím jsme měli moc hodné řidiče, kteří 

uměli odpovědět na pozdrav. Je to rozdíl. Také by nám mohl zatopit… 

 

Úvaha - Já a moji spolužáci 

Naše třída je rozdělena na jakési dvě části. Ta jedna část, která se neumí moc 

chovat, nesnáší učitele na naší škole. Nemají snahu se učit, připadají si jiní a jediné, co 

jim jde, je pěkně vytočit nějakou učitelku. Jako by se jim mstili za to, že nic neumí. Ale to 

není vina našich učitelek. Oni jen mají pocit, že jsou špatní a že je učitelé také nesnáší. 

Proto se tak podle mé úvahy chovají. Nemají s učitelem slitování. Ta druhá část je vcelku 

klidná. Učitele nechá učit, snaží se spolupracovat a nemá žádné problémy. Tato část se 

podle mého bude stále zmenšovat. Kdo například pak povede naši vládu, když nikdo 

nebude mít zájem o studium? Na tuhle otázku odpovědět nedokážu. Snad to dokážete vy. 

Jakub Pavelka 



 
 
 

... Někdy obdivuji učitele, kteří s námi mají občas trpělivost, jelikož naše třída je plná 

puberťáků. Často nechápu, jak se takhle můžou chovat. Nechápu jejich chování 

k učitelům, dřív by si to vůbec nedovolili. Proč kvůli nim máme trpět my ostatní, kteří 

toužíme po dobrých známkách a vzdělání? Zajímalo by mě, co by dělali na místě učitele. 

Byli by tak trpěliví? Je rozdílné chování této třídy na výletech a ve vyučovacích hodinách. 

Na výletech se chovají úplně jinak, protože jsou odvázaní. 

Svou třídu mám moc ráda, ale občas to trochu přehánějí. Nikdy bych ji 

nevyměnila za jinou, protože jsem s nimi ráda a zažila jsem s nimi několik 

nezapomenutelných zážitků. I když máme před sebou ještě rok, než se všichni někam 

rozutečeme, věřím v to, že spolu zažijeme ještě několik zážitků, na které nezapomenu… 

Mé osobní mínění ale je, že bych takovou třídu nezvládla, jako někteří naši učitelé. Mají 

to s námi moc těžké. Proto bych chtěla učit raději ve školce. 

Michaela Počtová 

Moji spolužáci 

S mými spolužáky jsem na škole 8 let. Za 8 let se snažíte je poznat a rozumět si. 

Ne však s každým se vám chce. A to tak je. Každý jsme jiný a vybíráme si ty, kteří nám 

nejvíce vyhovují. A to jsme si i my za 8 let vybrali. Já trávím nejvíce času s holkami. Nedá 

se říct, že bychom byli špatná třída, ale ani dobrá. Často jako třída spadneme do 

nějakých problémů, jen díky nevychované části lidí. V tu chvíli jste naštvaní a nechcete 

mít s těmi lidmi nic společného. Jsou ale chvíle, kdy jedete na výlet a užíváte si to 

opravdu dobře. Občas se musíte přizpůsobit ostatním. V každé třídě jsou frajeři a slušní 

lidé. A tak je to i u nás. Je pravda, že se těším o prázdninách na všechny, ale díky těm 

problémům se vám tam moc nechce. Hlavně proto, že učitelé na vás křičí při jejich 

hodinách a nic z té hodiny nemáte. Ale v každé třídě jsou problémy, a třídu si prostě 

nevybíráte. Jsem ráda za svoji třídu, protože ostatní třídy mi přijdou hodně zvláštní, ale 

třeba bych si za 8 let zvykla i jinde. Nicméně se moc těším na další kolektiv na střední. 

Irena Filipová 

Já, moji spolužáci a vesmírné zákony 

V naší třídě jsou dost divné poměry. Myslím tím u kluků, holky jsou bez problému. Za 

nej… jsou tu považováni ti, co mají dvojky nebo trojky a jsou v jednom kuse v průšvihu. 

Holky jsou fajn, ty se snaží vyjít s každým, ale ti raubíři (nebudu jmenovat) z naší třídy to 

nedokážou ocenit, ti vidí hrdinský čin v tom, že někdo pěkně vytočí některého učitele. Já 

ale nechápu, k čemu je to dobré. Vždyť pak je učitel akorát naštvaný a dostáváme tresty, 

nemluvě o tom, že je dostáváme všichni. Tak to dopadá, když je někdo bezohledný a 

sebestředný, myslí jenom na sebe. Ale oni za to třeba ani nemůžou, prostě nedokážou 

přijít na jiný způsob, jak se zviditelnit, jak přitáhnout pozornost. 

Ostatní je pak vůbec nemusí mít rádi (taky že většinou nemají), to ale popírá zákon 

z pokojného bojovníka: „Ti, které je nejtěžší milovat, jsou ti, kteří to nejvíc potřebují.“ 



 
 
 

A to my jaksi nesplňujeme. Takže je vina na obou stranách. Ale ono to dost dobře nejde, 

když oni nám dělají jen samé schválnosti a vůbec nedokážou tuto snahu ocenit. Těžko 

říct, co je lepší udělat, jestli je ignorovat nebo se snažit je mít rád… 

Existují určité zákony vesmíru, jimiž se tu všechno řídí. Jeden z nich zní: „Dělej vše tak, 

jako by to, co uděláš, mělo padnout zpět na tvoji hlavu, protože tak se ve skutečnosti 

stane.“ To hovoří za vše, skutečně se vám vše, co uděláte, vrátí zpět, tak ať jsou to jen ty 

dobré věci, ne?  

Tito kluci se podle toho vůbec nechovají. Ale není divu, vždyť oni ani neví, že existuje 

něco jako zákony vesmíru. Další velmi důležitý zákon zní: „Svými myšlenkami si tvoříte 

svoji realitu.“ Neboli to, na co myslíte, si přitáhnete do života. Takže pokud myslíte na 

střílení a zabíjení, tak si právě tohle přitáhnete do života. A to není moc pěkná představa, 

že? Ale POZOR, vesmír neslyší „ne“, vesmír slyší pouze to, na co myslíte, takže ať už 

chcete nebo ne, vesmír Vám to stejně pošle zpět, budete-li na to myslet! Já, abych se 

přiznal, tento zákon taky moc nedodržuju, takže to asi nebude tak žhavé, ale je lepší se 

těm negativním myšlenkám vyhnout… 

Zpět k tématu. I kdyby nic jako zákony vesmíru neexistovalo, stejně mi jejich chování 

nedává smysl. K čemu to je dobré? Stejně si to zhoršují jen sami sobě (ale i ostatním)! 

Nebudou mít žádné pořádné přátele, nikdo je nebude mít skutečně rád atd. 

Jak všeobecně platí, nejhorší je srážka s blbcem. A můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že 

je to pravda. Doporučuji všem shlédnout na Youtube video Pět zákonů života. Tam je vše 

ve stručnosti řečeno, s pěknými obrázky, muzikou... 

Pavel Štěpánek 

Spaní ve škole 

My, 8. třída, jsme se domluvili s p. Linhartem a 12.12.2014 mezi 7. – 8. hodinou 

večer jsme se sešli v naší škole, abychom tu přespali. Večer jsme začali utkáním ve 

fotbale. Naše týmy tvořili vždy dva lidé. Já jsem tvořila tým s Majdou Kulasovou. Bohužel 

jsme nevyhrály. Další věc, kterou jsme podnikli, bylo rozdávání vánočních dárků. Každý 

jsme dostali nějaký dáreček. Nadále naše aktivita pokračovala ve sjíždění schodů ve 

spacácích. Toto jsem si vyzkoušela jedenkrát a podruhé, ale potřetí mě to moc nelákalo 

z důvodu naraženého zadku. Dávaly se i různé závody, kdo bude první a na nejlepší čas. 

Pan Linhart pro nás měl taky skvělé aktivity. Dvě strašidelné stezky odvahy. Jedna vedla 

dolů po schodech, projít šatnou a zpět po schodech nahoru k 5. třídě. Mezi těmito dvěma 

stezkami jsme podnikli další fotbal, schovku a dokonce i naší oblíbenou flašku. Té jsem 

se zúčastnila chvíli a s dalšími kamarády jsme šli do třídy a pouštěli si oblíbené písničky 

a povídali si. Kluci si neodpustili chození na holčičí záchody a tam zhasínání světla a 

další lumpárny. Musím se přiznat, že jsem druhého bobříka prospala ve spacáku vedle 

záchodů. Když jsem se probudila, přišla jsem do třídy a tam jsem našla ospalé spolužáky, 

ležící zabalené ve svých spacácích a koukající na vtipné filmy. Ráno, mám pocit, že kolem 



 
 
 

6. hod, jsme se zvedli a začali s těžkým úklidem. Okolo 7. ráno jsme se rozloučili a utíkali 

do postýlek . Večer a noc ve škole jsme si velmi užili a doufáme, že to podnikneme i 

příští rok. Děkujeme panu Linhartovi.  

Irena Filipová 

Rozhovor s paní učitelkou Karasovou  

Paní učitelka Karasová se vrátila po mateřské dovolené zpátky do školy a má třídnictví 

ve 4 třídě. My jsme jí položili pár otázek ... 

 Kdy jste odešla na mateřskou 

dovolenou? 

V září 2009 jsem na ni nastoupila. 

 Líbilo se Vám na mateřské 

dovolené? 

Líbilo se mi moc, mám moc hodné 

a šikovné děti. 

 Stýskalo se Vám po škole? 

Ano, často jsem vzpomínala na 

moji třídu, kterou jsem měla, než 

jsem odešla na mateřskou 

dovolenou. 

 Jak se jmenují Vaše děti? 

Kubíček a Karolínka. 

 Těšila jste se zpět do školy? 

Ano, moc, proto jsem také 

nastoupila o rok dříve. 

 Jak jste se svojí třídou 

spokojená? 

No, to už je horší... :-D (smích) 

Jsem spokojená, ale třída, kterou 

jsem měla dříve, tak tam žáci byli 

určitě hodnější. Strašně moc mě 

trápí, jak se děti v mé třídě k sobě 

chovají... 

 Přijde Vám, že oproti dřívějšku jsou děti spíše hodnější, nebo zlobivější? 

Určitě zlobivější... :-) 

 Kdo je z Vaší 4. třídy nejzlobivější? 

Mám tam takovou skupinku, nejen chlapců, ale nebudu je jmenovat, oni sami 

dobře vědí, koho tím myslím... :-) 

 A na závěr, kdo je nejhodnější? 

Také těch dětí je více, ale Nelinka patří k nejhodnějším i nejchytřejším... :-) 

 

Děkujeme Vám za rozhovor. 

Vašek Luzum a Lukáš Vala 



 
 
 

Výlet 6. třídy do Písku 

 

Nejdříve jsme šli do sladovny na program Stroj času. První, kam jsme vyrazili, byl 

pravěk. Další byl Řím.  A po něm jsme navštívili Kelty. A po nich byl středověk. Na konec 

renesance. Ke všemu nám k tomu něco vyprávěli. Bylo to super. Byli jsme tam dvě 

hodiny. Pak po těch dvou hodinách jsme se všichni rozeběhli po Velkém náměstí. Mohli 

jsme jít na pizzu nebo někam do obchodů, prostě kam jsme chtěli, ale jenom na Velkém 

náměstí. Ve 13:00 na nás čekali v Laser Aréně. Takže jsme měli hodinu volnou. Pak jsme 

šli hrát  Laser Game. Tam jsme hráli 3 hry, ale někdo jen dvě. Pak jsme šli na 

autobusovou zastávku. Chvilku jsme tam čekali. Pak přijel autobus a jeli jsme do Čimelic. 

Josef Kuchejda 

Na výlet do Písku jsem se moc těšil, už 

jsem nemohl ani dospat. Šli jsme 

z autobusové zastávky do Sladovny. 

Před Sladovnou jsme dali pár fotek. 

Potom jsme vešli do Sladovny, odložili 

věci a šli do Stroje času. První období 

byl pravěk. Byl tam mamut a stan 

z kostí. Druhé období byl Řím. Viděli 

jsme stánek s ovocem a zeleninou, 

takhle si v té době někteří lidé 

vydělávali. Pak jsme byli u Keltů. Víte, 

jak se liší Keltové od Římanů? Do války můžou i ženy. Nám klukům se toto období nejvíc 

líbilo. S kluky jsme bojovali se všemi různými zbraněmi. Čtvrté období byl středověk. 

Tam jsme se mohli i modlit a jezdit na koni. Poslední období byla renesance. Moc se mi 

ve Sladovně líbilo. Pak jsme měli rozchod a zašli s kluky na pizzu. Sešli jsme se a šli na 

Laser Game. Tam to bylo moc fajn. Byl to super výlet. 

David Račan 

První, kam jsme šli, byla sladovna. Program 

začal pravěkem. Byly tam krásné věci, třeba 

mamut, obydlí z kostí a zvířata. Další byl Řím. 

U Římanů jsme viděli římské zbraně, věž atd. 

Pak jsme viděli, jak žili Keltové. U Keltů byla 

věž ze dřeva, zbraně. Poslední byl středověk. 

Ve středověku byl kůň, zbraně, Bible s Ježíšem. 

Ke všem těm zajímavostem bylo i vyprávění. A 

nakonec renesance. Když jsme došli na náměstí, mohli jsme se rozejít na jednu hodinu.      

Adam Bína                                                               



 
 
 

28. 1. 2015 jela šestá třída do Písku. V 900 byl sraz na náměstí, v 925 nám jel autobus do 

Písku. Když jsme do Písku přijeli, hned jsme šli do Sladovny na STROJ  ČASU . 

Byl tam: 

PRAVĚK: 

Byl docela dobrý, ale na to ostatní to nemá. 

ŘÍM: 

Ušel, ale pořád to nebylo ono. 

KELTOVÉ: 

Ty byli nejlepší, měli více zbraní a mohly bojovat i holky. 

STŘEDOVĚK: 

Byl dobrý, protože tam byla napodobenina koně, ale byl dobrý tak i tak. 

RENESANCE: 

Byla poslední doba, kterou jsme navštívili. Byla super! 

Nakonec jsme byli v: 

LASER GAME ARÉNĚ: TO BYLO NEJLEPŠÍ. Moc se mi tam líbilo. 

Patricie Jodasová 

 

Ráno jsme jeli autobusem. Když jsme dojeli, šli jsme do Sladovny a zjistili tam spoustu 

zajímavostí. Například: víte, že Keltové dbali o hygienu? A mohly bojovat i holky? Také 

víte, že v Římě ženy směly chodit ven jen pod dozorem mužů?  Když jsme skončili, 

rozešli jsme se. Většina šla do pizzerie a někteří šli do Luny.  Pak jsme se sešli u brány u 

Sladovny.  Šli jsme do Laser Arény a tam nás zaregistrovali a začali jsme hrát. Já jsem 

byla předposlední.  

Dagmar Kratochvílová 

Víte, jak to bolí, když dostanete dřevěným mečem nebo dřevěnou sekerou? Zjistíte to ve 

Sladovně v programu Stroj času. Pokud vás zajímá dávná historie, jako mě, určitě se tam 

podívejte. Můžu vřele doporučit. Veškerá historie od pravěku přes Kelty až po renesanci. 

Potom jsme zabojovali v Laser Aréně. Dám vám radu: když jste neviditelní, tak 

neběhejte, protože se srazítes jiným členem vašeho týmu. Byla to sranda. 

Ondra Prokop 



 
 
 

Na výlet do Laser Game a do sladovny do Písku jsem se moc těšil. Nejdřív jsme šli do 

Sladovny. Byl tam Stroj času a kolem stroje času byly vchody do starověku, Říma, 

pravěku, středověku, ke Keltům a do renesance. Bylo to dobrý. Pak jsme šli na Laser 

Game. Vzali jsme si tam vestu se zbraní a vešli jsme do dveří arény. Hráli jsme tři hry. 

Když jsme dohráli, tak jsme šli na autobus a jeli domů. 

Petr Veselý 

Víte, že když běháte v Laser Game, tak pak máte roztrhaný kalhoty? My už jsme se o tom 

přesvědčili. Když jste v Laser Game, tak určitě neběhejte, protože se jinak rozbijete. Ale 

na co si musíte dávat pozor, to jsou zdi. A taky jsme byli ve Sladovně, byla tam expozice 

Stroj času. Bylo to velmi poučné, protože se o tom učíme na dějepise, a taky pár věcí jsme 

se dozvěděli nových. Moc jsme si to tam užili a taky to byl náš úplně první výlet v šesté 

třídě a taky s paní učitelkou, kterou máme až do deváté třídy.  

Nella Štětinová 

Víte, jaké jsou to rány, když si vyrábíte peníze? To se mi stalo ve Sladovně a také se mi to 

nejvíce líbilo (ve sladovně). Tady je pár obrázků ze Sladovny: 

 

Boje 
 
 
 
 

  
Pravý archeolog 



 
 
 

 

Ach, kamarádi. 
 

 

Tady jsme na 
Laser Game. Sem 
jsme šli až po 
pizze, mňam! 
Tady jsme si též 
užili. 

 

 
 
 
 
 
 

Jé, to je konec! 
 
 
 
 
 
 
Vojta Viktora 



 
 
 

Stěžovací syndrom a pesivirus? 

Rozhodla jsem se trochu zamyslet nad českou povahou, poslední dobou to slýchám zase 

ze všech stran. Všechno jde do háje (a to jsem se ještě vyjádřila slušně), Evropská unie 

nám místo pomoci ubližuje (né, že by to nebyl fakt) a hlava státu? Reprezentace za 

všechny prachy.  

Tím bych se asi rozepsala o prvním tématu, které chci probrat. Občas se tomu říká „typická česká 

povaha“. Stěžujeme si na všechno, na co můžeme, všude kde můžeme. A né, že by to jiné národy 

nedělaly, ale u nás je lahev stížností narvaná po okraj. Podle průzkumu kanadského serveru CBC 

NEWS se řadíme ke světové špičce v podávání stížností, patří nám čtvrté místo. Jasně, každý 

někdy řekne, co mu vadí, ale my to často doháníme do extrémů a přeháníme. Pak jsou tu další 

věci jako, že nedokážeme být vděční, stále se nám něco nelíbí a nejsme s ničím spokojeni. 

Zkrátka pesimismus na všech frontách. Jenže naštvanost, nadávání a nespokojenost, nám 

přinesou jen další zlo. 

Proto vám teď vysvětlím co dělat, když se vás chopí pesivirus.  

První vzplane myšlenka. Bývá to něco jako: „ Tady mají to jídlo nějaký drahý, ne?“ Nebo: „Ten 

test se mi zase nepovedl, bylo to hrozně težký!“ 

Krok jedna, vezměte meč a myšlenku rozsekejte na cáry. Je jedno jestli je to lítost nebo zlost, 

každá negativní myšlenka je třikrát silnější než pozitivní (nekecám) a proto je třeba se jí rychle 

zbavit a vyhodit jí z hlavy. 

Krok dva, zkuste být za něco vděční. Stačí maličkost, jako sluníčko, nová čepice nebo třeba i to, že 

jste se dneska ráno probudili a jste živí a zdraví (třeba v Sýrii, bych to asi za takovou 

samozřejmost nepovažovala). Zrovna o vánočních prázdninách jsem dva dny proležela v posteli. 

Bylo mi hrozně, bolela mě hlava a nemohla jsem si pomalu dojít ani na záchod. Zato jsem měla 

fůru času na přemýšlení, a až když jsem konečně mohla vstát, došlo mi, že si musím začít víc 

vážit chvílí, kdy je mi dobře. 

A konečně, krok tři, nesnažte se hned zachránit svět a začněte u sebe. Abyste mohli pomáhat 

ostatním a aby vás ostatní mohli mít rádi, musíte být spokojení sami se sebou a mít rádi sami 

sebe. Trik alá dívejte se do zrcadla a říkejte si hezké věci, už známe všichni, ale co takhle se začít 

pochvalovat za dobře napsanou písemku? Za to, že jsme dokázali někoho něco naučit, za to že 

jsme uvařili nějakou dobrotu? Musíme se naučit vážit si sami sebe, zasmát se sami sobě a mít se 

rádi, teprve pak nás mohou mít rádi ostatní. 

Teď se cítím trochu blbě, protože jsem si postěžovala, že si všichni jen stěžují (dává to smysl, 

ne?). Spousta z nás si ale opravdu neuvědomuje, že když si budeme stěžovat a rozebírat problém 

do detailů, přivoláme problémů ještě víc. Proto to stěžování na začátku byl můj poslední 

„negativismus“ na hodně dlouho (doufám, teda). Teď hlavně doufám (a věřím), že jste si mé tři 

kroky zapsali za uši. (Nebo na ruku?) 

Magdalena Kulasová 

 

Zdroj průzkumu: http://byznys.lidovky.cz/cesi-jsou-sampioni-ve-stezovani-maji-byt-proc-

nespokojeni-pn1-/moje-penize.aspx?c=A090808_100043_moje-penize_abc 

 

http://byznys.lidovky.cz/cesi-jsou-sampioni-ve-stezovani-maji-byt-proc-nespokojeni-pn1-/moje-penize.aspx?c=A090808_100043_moje-penize_abc
http://byznys.lidovky.cz/cesi-jsou-sampioni-ve-stezovani-maji-byt-proc-nespokojeni-pn1-/moje-penize.aspx?c=A090808_100043_moje-penize_abc


 
 
 

Vtipy 

Letí dvě stíhačky a jedna nestíhá… 

Hrabu se jednou takhle hřebíkem v uchu a najednou ticho!  

Manžel přijde domů až ráno a žena se ho ptá: 

"Kdes byl? Vždyť jsi šel jenom vyzvednout peníze ze spořitelny?" 

"No právě, celou noc mě vyslýchali policajti. Jak tě napadlo dát na vkladní knížku heslo: 

,Peníze nebo život!´?" 

Zastaví řidič na dálničním odpočívadle a jde na záchod. První kabinka je obsazena, tak 

jde do druhé, posadí se atd. Z vedlejší kukaně se ozve: „Ahoj!“  

Řidič není zvyklý bavit se na záchodě a tak úplně tiše odpoví: „Nazdar.“  

„Co tam děláš?“ Řidič dost v rozpacích odpoví: „No, co bych tak asi dělal...“  

a odvedle se ozve: „Víš co, já ti zavolám za chvíli, nějakej blbec tady vedle mi odpovídá." 

Syn Indiána se ptá svého otce: "Proč se můj bratr jmenuje Zelený strom?"  

„Protože byl počat pod zeleným stromem." „A proč se moje sestra jmenuje Měsíční svit?" 

„Protože byla počata za měsíčního svitu … a už se mě přestaň ptát, Prasklá gumo!" 

Jednou přijde Pepíček za tatínkem a ptá se: „Kde je Vietnam na mapě??‘‘  

Tatínek odpověděl: „To nemůže být daleko, jeden Vietnamec jezdí k nám do práce na 

kole.‘‘ 

 

Perličky 

Kde se narodil W. A. Mozart?  V Chorvadcku. 

Divadelní hra Antona Pavloviče Čechova se jmenuje: „vyšňoví sad“ (míněn je zřejmě 

Višňový sad). 

Gustave Flaubert je autorem románu: Paní domácí (ve skutečnosti Paní Bovaryová). 

Ota Pavel se jmenoval vlastním jménem Potter (to byl Harry, správně Popper). Podle 

jeho života byl natočen film Smrt krásných jelenů (Smrt krásných srnců). Napsal Bibli 

a jeho Řecké báje byly úžasné (úžasné byly jeho sportovní reportáže). 

David Goliáše sundal dýky jeho praku (asi díky, dýku použil možná později) a David 

byl pak arabský král (ve skutečnosti židovský). 

 

 



 
 
 

Tip na film - Dopisy pro Julii 

Mladá Američanka Sophie je na zásnubní cestě se svým budoucím manželem 

Viktorem v italském městě Verona. Viktor je kuchař a chystá se otevřít v New Yorku 

novou italskou restauraci. Jeho snoubenka Sofie je začínající novinářka. V Itálii Viktor 

shání své budoucí spolupracovníky pro novou restauraci a Soffi se nevěnuje. Ta se nudí a 

prochází se po Veroně, když objeví tajemnou zeď, kam ženy z celého světa připevňují 

lístky papíru s dotazy na Julii, což Sofii velice zaujme. Julie přijde do místnosti, kde ženy 

odpovídají na otázky a seznámí se s nimi. Sekretářky jí vysvětlí, o co zde vlastně jde. Jde 

o to, že lístky představují dopisy Julii Capuletové, hlavní a neznámější romantické 

hrdince ze Shakespearova dramatu Romeo a Julie. Skupina místních žen jsou 

zaměstnankyně Verony a na všechny dopisy pro Julii odpovídají. Julii nabídnou, že jim 

může pomoci. Sofie jim začne pomáhat, a představí je Viktorovi. Sofie čirou náhodou 

objeví díru ve zdi. Tam najde 50 let starý dopis Angličanky jménem Claire, a rozhodne se 

na něj odpovědět. Odešle dopis na 50 let starou adresu do Anglie. Po týdnu Claire přijede 

do Verony se svým vnukem Charliem a chce najít lásku z mládí Lorenza Bartoliniho, 

kterého před 50 lety opustila. Viktor odjede na výstavu vín a Sofie zůstane ve Veroně. 

Sblíží se s Claire a vydá se společně s ní a s jejím vnukem Charliem hledat Lorenza…. 

Doporučují Markéta Chylíková a Štěpánka Motejzíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Hudební tip  -  Troye Sivan 

Troye Sivan je australský 

herec, sopránový zpěvák a blogger 

jihoafrického původu.  Z 

jihoafrického Johannesburgu 

přesídlil ve věku dvou let i s 

rodinou do západoaustralského 

města. Zde vystudoval na soukromé 

židovské škole Carmel School. 

Zpívat začal v 11 letech. 

V únoru roku 2008 vydal své 

první album Dare to Dream, které obsahovalo 5 písní:  The Prayer, Unsung Hero, 

Somewhere Over The Rainbow, There's A Hero, Angels Brought Me Here 

V roce 2014 vydal EP TRXYE, obsahující 5 písní: 

Happy Little Pill, Touch, Fun, Gasoline, The Fault In Our Stars (MMXIV) 

 

Nejznámější písnička- Happy little pill: 

….My happy little pill  

Take me away 

Dry my eyes 

Bring colour to my skies.. 

K.Lišková, K.Štětinová 
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Úvaha a tip na knihu závěrem 

Je nový rok, chtělo by to nějakou změnu, a tak nepíšu úvahu úvodem, ale 

závěrem:-). A začnu citací z textu japonského autora Murakamiho: 

Všichni ustavičně ztrácíme něco důležitého... Důležité šance a možnosti, city, které se nedají 

ničím nahradit. To už je jeden ze smyslů lidské existence. Ale někde ve svých hlavách, aspoň 

já myslím, že v hlavách, máme každý takový malý pokojík, kam ukládáme vzpomínky na 

všecky ty ztracené věci. Takovou nějakou místnost s regály, jako máme tady v knihovně. A 

v jednom kuse vyplňujeme katalogizační lístky, abychom se ve své vlastní mysli ještě vůbec 

vyznali. Musíme v té místnosti zametat, větrat, vyměňovat květinám vodu. Jinými slovy: 

žiješ pak na věky ve své osobní knihovně.  

Haruki Murakami: Kafka na pobřeží 

 

Ukázka z Murakamiho knížky Kafka na pobřeží mě zaujala nejen proto, že žít na 

věky ve své osobní knihovně by se mi možná docela líbilo:-). V kouzelné škole 

v Bradavicích, do které chodil Harry Potter, měli nejenom školní knihovnu, ale taky 

komnatu nejvyšší potřeby – a nebyla míněna zrovna pro vykonávání potřeby (i když i 

taková komnata navíc by se nám učitelům někdy ve škole hodila). Doma jsme si zavedli 

skříň, kterou jsme pojmenovali „skříň nejvyšší potřeby“, a hledáme v ní a ukládáme do ní 

všechno, co by se mohlo hodit (a často se také velmi hodí). Napadlo mě, že by bylo 

opravdu fajn mít takové místo i v hlavě a ukládat do něj všechno, co právě teď 

nepotřebujeme a nechceme na to myslet, ale časem se nám to třeba bude hodit. Problém 

je v tom, že časem by naše hlava byla totálně zanesená, a proto právě ten úklid, větrání, 

vyměňování vody... Je to stejné jako s pamětí počítače, když v něm nebudete občas 

uklízet, provádět defragmentaci atd., dojde vám volné místo a budete muset přikoupit 

externí disk. Jenže koupit si druhou hlavu zkrátka nejde. A tak se chytáme příležitostí, 

jako je třeba nový rok, a snažíme se zbavit všeho starého, nepotřebného a nezdravého, 

pokud jde o naše návyky a myšlenky, a začít pěkně znovu, zdravě a lépe... (Třeba 

s elektronickou cigaretou... , podotýkám, že i ta je ve škole zakázaná.) Někdy je ta naše 

snaha trošku směšná, protože třeba vyjde naprázdno, ale důležité je, že se aspoň 

snažíme, že to nevzdáváme. Hledáme nové cesty - ve škole, v práci i v osobním životě. 

Snažíme se přece jen neztratit všechny ty šance, možnosti a city, o kterých píše 

Murakami. Říkáme si, že budeme brát věci s větším nadhledem, abychom se nezbláznili, 

nebo naopak budeme důslednější. Jak kdo, podle toho, jací jsme a v jaké jsme zrovna 

situaci. 

Murakamiho knížky byly přeloženy do 36 jazyků, takže by se dalo říct, že ví, 

o čem mluví (píše). Jsou to samozřejmě knížky pro „pokročilé čtenáře“, kromě učitelů 

bych je mohla doporučit ještě pár lidem z 8. a 9. třídy (myslím, že je nemusím jmenovat, 

protože sami vědí, o koho jde). Knihovna, o které píše Murakami v Kafkovi na pobřeží, je 

„tak trochu jiná knihovna“, stejně jako my lidé jsme někteří „tak trochu jiní“. Chcete-li se 

dozvědět víc, přečtěte si Kafku na pobřeží. Přeji nám všem šťastný rok 2015!                                                                                                                    

Jana Kubátová 



 
 
 

 


