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Dívčí fotbalový tým ZŠ Čimelice 
Že hrají fotbal chlapci, je na školách běžné, že se na prvním stupni objeví sem tam při 

fotbale nějaká dívka také, ale že dokáže nějaká škola složit fotbalový tým (pro velký fotbal – 11 

hráčů) pouze z dívek je věc výjimečná!  A na ZŠ ČIMELICE se nám to podařilo! Už to jsou 4 

roky, co jsme poprvé v historii této školy složili dívčí fotbalový tým! Pamatuji, jak jsem na 

podzim roku 2011 oslovil dívky v 8. a 9. třídě, zda-li by se nechtěly zúčastnit fotbalového turnaje 

Coca-Cola Školský pohár. Ohlasy byly kladné, takže jsem je do turnaje přihlásil! A od té doby se 

tohoto turnaje zúčastňujeme každoročně! Všechny turnaje a zápasy odehrála pouze dvojce 

hráček. A to Bára Janotová a Žaneta Žahourová. O tom, že složit dívčí fotbalový tým není 

jednoduché svědčí fakt, že za ty 4 roky jsme hráli zápasy pouze proti školám z větších měst a 

většinou se jednalo o sportovní základní školy- např. Týn nad Vltavou, České Budějovice, Praha, 

Votice, Soběslav, Bechyně. A řadu zápasů proti těmto velkým školám dokázala děvčata 

„z vesnické ZŠ Čimelice“ vyhrát!  

Zatím poslední turnaj odehrála čimelická děvčata ve čtvrtek 16. dubna 2015 na hřišti 

v Soběslavi. Utkala se postupně s děvčaty ze ZŠ Týn nad Vltavou (prohra Čimelic 5:0), ZŠ 

Pohůrecká České Budějovice (remíza 1:1) a ZŠ Soběslav (výhra Čimelic 3:0). Každý zápas se hrál 

na 2x20 minut. Tým ZŠ Čimelice odehrál na rozdíl od soupeřů celý turnaj pouze v 11 hráčkách a 

po výborných výkonech obsadil se ziskem 4 bodů  2.-3. místo společně se ZŠ z Českých 

Budějovic. Dál postoupil pouze vítěz – Týn nad Vltavou (v loňském roce tato škola skončila na 3. 

místě v republice). 

Závěrem bych chtěl všem děvčatům poděkovat, že ve svém volném času chodila trénovat 

a že v zápasech nevypustila ani jediný souboj (i když některé dost bolely) a bojovala až 

dokonce!!   A při trénincích i zápasech bylo dost legrace – např. když děvčata poznávala 

tajemství ofsajdu a zvykala si na hru bez použití rukou. 

Sestava dívčího týmu ZŠ ČIMELICE (viz foto – „odpočinek na střídačce“): Michaela 

Počtová, Irena Filipová, Anna Válová, Karolína Habichová, Barbora Janotová, Klára Lišková, 

Žaneta Žahourová, Karolína Štětinová, Lucie Počtová, Štěpánka Motejzíková  a Andrea Jelínková.                                                                                                                     

V. Linhart 
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Atletické závody pro 2. stupeň ZŠ 
Ve středu 3. června jsme měli sraz v 8 hod za sportovní halou v Čimelicích a čekali 

jsme na autobus, který měl přijet po osmé, ale přijel až v 8:30 hod. Jeli jsme do Mirovic 

na atletické závody. 

 Dorazili jsme v 8:45 a šli jsme se převléknout do sportovního oblečení.  V 9 hodin 

se začalo. Nejdříve jsme šli na hod kriketovým míčkem, pak na běh na 60 metrů, na skok 

do písku a nakonec běh na 600 metrů. Poslední běh byl nejhorší, a hlavně poslední kolo, 

kdy mě předběhla nějaká holka, kterou už jsem nedokázala předběhnout, a tak jsem 

zůstala na druhém místě.  

 Byli jsme rozdělení na kategorie: holky 6. – 7. třída, holky 8. – 9. třída, kluci 6. – 7. 

třída a kluci 8. – 9. třída. Vždy v každé skupině byli 4 žáci z Čimelic. V mladší skupině 

dívek jsem byla já, Aneta, Natka a Vendy. Naše výsledky se započítaly dohromady. 

V jedenáct jsme se šli převléct a nasvačit a v 11:30 hod bylo konečné vyhlášení.  

 Mysleli jsme si, že nic nevyhrajeme, protože tam byly rychlejší holky. Když 

vyhlásili třetí místo, tak nám bylo jasné, že už nevyhrajeme. Ale nakonec řekli, že2. místo 

obsadily mladší dívky z Čimelic. Z toho výsledku jsme měly radost. Všechny čtyři máme 

medaile a diplomy.  

 Mladší kluci skončili na 3. místě, starší kluci na 1. místě a starší holky na 3. místě. 

Takže jsme všichni něco vyhráli! Pak jsme jeli domů s Miroticemi a Chrašticemi. Po 12. 

hodině jsme byli doma v Čimelicích. Atletika se nám vážně vydařila a těšíme se na další 

rok! 

Kateřina Joujová 

 asv.beg011.com 

http://asv.beg011.com/kalendar.html
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Do Památníku A. Dvořáka 

ve Vysoké u Příbrami a na 

muzikál Mamma Mia! 

Ve čtvrtek 21. května jsme navštívili 

Prahu a Památník Antonína Dvořáka ve 

Vysoké u Příbrami. Společně s námi – žáky 

9. třídy – se na exkurzi vydali i členové 

pěveckého sboru a kroužku dramatické 

výchovy.  

V Památníku Antonína Dvořáka jsme se dozvěděli něco více o skladatelově životě 

a viděli jsme Rusalčino jezírko, pojmenované podle jeho nejznámější opery. V Praze jsme 

si nejdříve dali rozchod v nákupním centru na Smíchově a poté jsme jeli metrem na 

Vyšehrad. Podívali jsme se na Slavín – hřbitov, kde jsou pohřbeny slavné osobnosti 

českých dějin. 

Večer nás čekal muzikál Mamma 

Mia! Na něj jsme šli do Kongresového 

centra. Muzikál byl úžasný! 

Zaposlouchali jsme se do české verze 

písní od Abby. Myslím, že se všichni 

bavili a užili si to minimálně tak jako já! 

Marcela Žáková 

S celou 9. třídou a dětmi ze sboru 

a dramatického kroužku jsme navštívili 

Prahu. Měli jsme připravený program na 

celý den, nejdříve jsme jeli do Vysoké u Příbrami na zámek, který patřil rodině hraběte 

Kounice a kde se nachází Památník Antonína Dvořáka.  V zámku se mi to moc líbilo. Poté 

jsme se vrátili k autobusu a jeli jsme do Prahy. Po příjezdu jsme šli do centra Smíchov, 

měli jsme tam rozchod. Bylo to tam hezké, spoustu hezkých věcí, ale mrzí mě, že jsem si 

tam nestačila projít všechno. Když přišel čas, přesunuli jsme se na metro. Museli jsme 

jednou přestupovat a pak jsme konečně přijeli na zastávku Vyšehrad. Šli jsme na 

vyšehradský hřbitov (Slavín), tam jsme viděli hroby spousty známých osobností (Karla 

Čapka, Boženy Němcové, Josefa Suka, Waldemara Matušky apod.) Po zastávce a svačině 

v parku jsme se vydali na muzikál do Kongresového centra. Tam to bylo úžasné! To 

nejlepší na konec! Kdybych mohla, jedu tam zase.  

Kateřina Bobková, foto: www.halonoviny.cz 
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Tip na film 

Mamma Mia! je filmová adaptace stejnojmenného divadelního muzikálu Mamma 

Mia! z roku 1999, uvedená na plátna kin v roce 2008. Je založena na písních 

švédské skupiny ABBA a dalších skladbách, které pro muzikál zkomponoval Benny 

Andersson. 

Mladá dvacetiletá dívka Sophie zjistí z deníku své matky Donny (Meryl 

Streepová), že má hned tři adepty na otce, a jelikož se blíží její svatba, tak pozve všechny 

tři. Jenže Donna samozřejmě nic netuší. Sophie s Donnou vlastní hotýlek na 

řeckém ostrově, o který se celý život starají. Za Sophií přicestují dvě kamarádky, které jí 

jdou za družičky, a za Donnou také dvě kamarádky z její dívčí kapely Donna a Dynama. V 

tu samou dobu přijíždí na ostrov oni tři adepti na otce. Harry (Colin Firth – Láska 

nebeská), Bill (Stellan Skarsgard – Andělé a démoni) a Sam (Pierce Brosnan – James 

Bond). Sophie nechce, aby je matka viděla, a tak je podzemím zavede do jejich pokoje v 

kozím chlívku. Donna něco nese do seníku a nahoře něco zaslechne. Jde se podívat a tam 

je uvidí všechny tři. Nakonec se do chlívku propadne a všechny je pošle domů. 

Donna si stěžuje svým kamarádkám, a ty se ji snaží utišit písněmi a jinými 

lumpárnami. Den před svatbou uspořádají Sophii rozlučku se svobodou, kde vystoupí 

jako Donna a Dynama. Na večírku si každý ze tří adeptů uvědomí, že je možná Sophiin 

otec, a chtějí ji vést k oltáři. Donna na druhý den připraví Sophii na svatbu a vše další, co 

je potřeba. Ale jak to tak bývá, vše dopadne úplně jinak, než to mělo být. Donna si 

uvědomí, že bez lásky nemůže být a že celou tu dobu myslela na otce své dcery Sama. 

Sophie se na poslední chvíli rozhodne, že svatba nebude, ale Sam se odhodlá k 

nečekanému kroku ... 

cs.wikipedia.org/wiki/Mamma_Mia! 

 

 

kultura.idnes.cz 
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Hudební tip 

ABBA byla švédská popová skupina založená 

ve Stockholmu v roce 1970.  

Jde o jednu z nejúspěšnějších kapel v 

historii populární hudby. Název této hudební 

skupiny vznikl jako akronym spojením 

počátečních písmen křestních jmen jejích 

členů A*gnetha, B*jörn, B*enny a A*nni-Frid. Do 

roku 2010 skupina prodala přes 375 miliónů desek a 

i v současnosti prodávají kolem 3 miliónů alb ročně.  

ABBA dosáhla mezinárodního průlomu poté, co v roce 1974 zvítězila v 

soutěži Eurovize s písní „Waterloo“ a byla první ne-anglicky mluvící popovou skupinou, 

která dobyla hitparády v anglicky mluvících zemí, včetně Velké 

Británie, USA, Kanady, Irska, Jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu. Obrovského 

úspěchu dosáhla také v zemích Jižní Ameriky a Mexiku. ABBA také nahrála kompilační 

album svých hitů ve španělštině s názvem Gracias Por La Música z roku 1980, určené pro 

španělsky mluvící země. Velký zájem o nahrávky čtveřice byl i v zemích bývalého 

socialistického bloku. Například v roce 1978 byla v tehdejším SSSR poptávka po 40 

miliónech kusech alba ABBA The Album uspokojena ze strany sovětského vedení pouze 

200 000 kusy. 

Autory všech skladeb byli Benny 

Andersson a Björn Ulvaeus a mnoho z nich 

se pravidelně umisťovalo na předních 

příčkách světových hitparád. Písně skupiny 

ABBA zůstaly v povědomí posluchačů i po 

rozpadu skupiny na počátku roku 1983. 

Některé písně se opět objevily v 

muzikálu Mamma Mia! (premiéra 1999), na 

kterém se všichni členové nějak podíleli. 

cs.wikipedia.org/wiki/ABBA 
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Exkurze 9. třídy do 

terapeutické komunity 

SANANIM v Karlově  
„Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru 

v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své 

cestě životem hledali útočiště u drogy a 

poznali i její odvrácenou tvář, která se objevuje 

s neúprosnou logikou - tvář utrpení, bolesti, 

samoty, nesvobody, smrti. 

Chceme podat pomocnou ruku všem, kteří na to čekají, kteří volají své SOS. A varovat ty, pro které 

je droga symbolem magického neznáma romantické vzpoury, únikem z nepřátelské skutečnosti.  

Programové prohlášení SANANIM  

 

V úterý 26. května jsme se neučili. Vydali jsme se na výlet do Karlova. Ráno jsme 

jeli vlakem do Smetanovy Lhoty. Pak jsme dorazili pěšky do Karlova, kde jsou 

schwarzenberské pozemky a zámeček.  Je tam léčebna pro drogově závislé od 15 do 25 

let a také pro maminky s dětmi. Byla tam paní Marcela, která nám o všem povídala a 

potom dala slovo dvěma klientům. Od těch jsme se dozvěděli něco o jejich životě a o tom, 

jak se do terapeutické komunity dostali. Bylo to moc zajímavé, smutné, drsné a poučné. 

Líbilo se mi, že léčebna není jako vězení. Zpátky jsme šli pěšky. Byl to zajímavý výlet. 

Tereza Márová 

V Sananimu jsou drogově závislí lidé, kteří se léčí. Po prohlídce areálu jsme šli do 

velké místnosti, kde jsme si sedli do kruhu na velké pohodlné židle. Paní Marcela nám 

vysvětlila, jak to tam u nich chodí. Pak nám svůj příběh vyprávěli Pavla a Jakub. Zaujaly 

mě oba příběhy, ale ten Pavly mě fakt dostal, skoro jsem brečela. Pavla se léčí, ale ve 

čtvrtek 4.6. už odchází do Prahy. její tříletá dcera Ema půjde pravděpodobně s ní. Pavla 

byla v Karlově 10 měsíců. Jakub je tu 4 měsíce, ale dohromady abstinoval 6 měsíců. Pavla 

brala drogy 13 let a Jakub 6 let (už od základní školy). Tato exkurze mě velice zaujala a 

moje, lépe naše ponaučení z ní je: NEBRAT DROGY! 

Jitka Cígnerová 

V Sananimu nás uvítala paní Marcela Harbáčková a poté za námi přišla i klientka 

Pavla, která nás prováděla různými místnostmi. Pak jsme se přemístili do místnosti, kde 

jsme si sedli do kruhu, a paní Marcela nám vyprávěla o začátcích terapeutické komunity 

a jak to chodí v Sananimu. Když domluvila, klientka Pavla došla ještě pro Jakuba a poté 

nám začali vyprávět o svém životě. Nejdříve Pavla. Říkala nám, že jediná dobrá věc, co 

udělala, bylo, že porodila svou dceru Emu. O jejím životě jsme se dozvěděli hodně. Řekla 

bych, že některým se i vhrnuly slzy do očí. Poté nám o svém životě vyprávěl i Jakub. 

Prostě jsme zjistili, že drogy jsou vážně špatné, a proto s tím nikdy nesmíme začít! 

Karolína Štětinová    
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Karlov leží v lese blízko Smetanovy Lhoty. Je tam malý zámeček, naproti kterému 
stojí budovy, kde dočasně bydlí drogově závislí lidé. V jedné budově jsou mladiství od 15 
do 25 let. V druhé budově, která je pojmenovaná Laura (podle prvního narozeného 
dítěte), bydlí maminky s dětmi. Setkali jsme se tam s paní Marcelou, která nám povídala 
různé věci o tom, jak se tam lidé dostanou, jak dlouho tam pracuje atd.  Poté nám svůj 
příběh vyprávěli Pavla a Jakub. To bylo pro mě nejzajímavější.  

Pavla je maminka se tříletou dcerou a byla závislá na pervitinu. Měla jsem z ní 

dojem, že svou dcerku vždy milovala a miluje. Jako druhý nám svůj příběh vyprávěl 

Jakub. Zkusil všechny drogy od marihuany po heroin. Jakub i Pavla byli moc milí lidé. Na 

Karlově se žije život podle přísných pravidel. Klienti mají program od 6:45 do 18 hodin. 

Pěstují různé rostliny, chovají zvířata, která sami zabíjejí a konzumují. Myslím si, že je to 

pro ně těžké, ale zároveň dobré. Je to pro ně něco jako nová šance na lepší život.  

Marcela Žáková 

 

 

 

 terapeutická místnost 

 

 

 

 

 

 

 

hájovna (slouží jako ubytování 

pro odcházející klienty) a 

v pozadí zámeček Karlov  

 

foto: www.turistika.cz 
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Exkurze na farmu 
Již od počátku školního roku nás Ivetka Pavlíčková z naší třídy zvala na jejich 

rodinnou farmu v Krsicích. Zvláštností této farmy je chov daňků skvrnitých. Konečně 

nám popřálo počasí, a tak jsme v pondělí 25. května ráno v 8 hodin vyrazili pěšky.  

Šli jsme zadem okolo nádraží a rakovického mlýna směrem na Orlík. U bývalého 

ACHP jsme odbočili dolů do Krsic a za chvíli jsme byli u Pavlíčků. Maminka Ivetky nás 

velmi mile přivítala a provedla celou farmou, kde kromě daňků chovají i kozy bílého 

českého plemene, králíky a slepice. Celou prohlídku nás sledovaly kočky a lovecký pes. 

Paní Pavlíčková nám ukázala nedávné tzv. daňčí shozy a velmi poutavě nám o chovu 

daňků vykládala. 

Posvačili jsme čerstvě pečené špekáčky, poděkovali a museli jsme zamířit zpět do 

školy, abychom stihli oběd a angličtinu. Výlet nás sice unavil, ale dojmy nám vystačily na 

několik dnů. 

 

Třeťáci s třídní 

paní učitelkou  a 

praktikantkou 

Luckou 
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Earth Day – Den Země 
Den Země se slaví 22. dubna. Lidé ho začali slavit v roce 

1970. Náš den Země na základní škole slavíme každý rok. Tento 

rok se nešlo uklízet okolí, ale připravili jsme si prezentace 

v anglickém jazyce. Na starost si je vzala 8. třída a někteří 

deváťáci, jelikož převážná část 9. třídy v tento den dělala přijímací 

zkoušky na střední školy. Prezentace byly o šetření přírodních 

zdrojů, recyklaci, o znovupoužití a znečištění. S Kájou H. a Majdou 

K. jsme měly prezentaci o znečištění.  

Každý jsme ve svých prezentacích měli připravené různé hry a procvičování. Na 

začátku jsme předvedli i scénku o recyklaci. Všechny prezentace se nám povedly a děti si 

to užily. Naslouchaly nám a dělaly, co jsme řekli. Po prezentacích jsme šli ven před školu. 

Rozdělili jsme si děti do skupin a chodili jsme s nimi po stanovištích. Mezi tím jsme si 

s dětmi povídali anglicky. Děti z naší školy jsou velmi šikovné. Den to byl krásný a já 

děkuji paním učitelkám, které ho připravily. RECYKLUJTE!!!                           Irena Filipová  
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Dětský den 

V pondělí 1. června se u 

nás v ZŠ Čimelice konal Dětský 

den. Tradičně jej pořádala paní 

učitelka Marcela Vejcharová 

spolu s 9. třídou a soutěžilo 

prvních pět tříd (1. stupeň ZŠ). 

Ráno ve tři čtvrtě na 

osm jsem přijel do školy a už 

na mě volal pan Králíček, že 

mám jít nosit lavice. Po 

přinesení lavic a židlí a 

vytvoření „trhu“ s cenami pro děti jsme zaujali stanoviště a připravili si naše atrakce. 

Byla připravena spousta soutěží a děti si opravdu měly z čeho vybírat.  

Když vše začalo, děti běhaly v 

chumlu, zkoušely, co je baví a za co 

dostanou hodně lístečků – peněz do 

krámku s cenami. Po chvilce se ale 

děti rozdělily a většinou chodily jen 

po dvojicích. Myslím si, že se jim 

nejvíce líbilo trefování terče nebo 

zatloukání hřebíků. Obcházely ale vše 

a vypadalo to, že žádná atrakce není 

nepovedená.  

Setkali jsme se také s různými 

formami šetření lístečků. Někteří 

obíhali vše, co je napadlo, a někteří se drželi u jednoho soutěžního místa a stále 

opakovali stejnou disciplínu. Vtipné bylo, když Lukáš Kostohryz celý den šetřil na 

fotbalové rukavice a pak zjistil, že na ně má příliš velkou ruku.  

Po ukončení Dětského dne a uklizení všeho vybavení se už šlo jen na oběd a pak 

domů. Myslím si, že si nejen žáci Den dětí moc užili a těší se zase na příští první červen. 

Lukáš Vala 

foto Olga Vilímová 
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Naše londýnské dobrodružství  
;Je ráno 8:30, 13. 5., já jsem se právě 

probudila a mám před sebou ještě spoustu úkolů. 

Dobalit si všechny věci, zabalit jídlo (hlavně ty 

řízky) a taky si připravit doklady, znáte to. Je 11:45 

možná dokonce 11:50 a já tátovi akorát předávám 

kufr, aby ho mohl naložit do auta, v tom mamce 

zazvoní mobil. Volá p. Hrdličková, že jsem ještě 

nedorazila, zda je všechno v pořádku. „Vždyť sraz 

měl být ve 12!“ zdá se, že jsem si špatně přečetla 

instrukce. Každopádně, když přijíždíme kolem 

12.hod za halu, autobus tam ještě nestojí. Díky 

všem dobrým vílám, co při mně stojí, protože 

představa narvaného autobusu, čekajícího jen na 

mě, mi málem přivodila infarkt. Přestože poslední, 

jsem to stihla! Na nějaké loučení velké loučení 

doma ani nezbyl čas, mávám taťkovi přes sklo a pak 

už naše cesta začíná. Doslova. 

Utíká to docela rychle, střídám stále dokola čtyři aktivity: spánek, čtení, film a 

hudbu. Stavíme po 3-4 hodinách, což mi maximálně vyhovuje. Jak řízky ubývají, blížíme 

se k Británii blíž a blíž. Na trajektu jsme všichni polomrtví, není divu, máme za sebou 

(zhruba) 17 hodin, jen sedě/leže. Když ale okolo 8. hodiny přijíždíme ke Greenwich za 

mlhavého rána, myslím, že se nikomu z vyhřátého autobusu moc nechce. První zastávka 

je Greenwich park, který procházíme k nultému poledníku a Greenwich observatory. 

Z parku se nám naskýtá nádherný výhled na Temži a taky starou námořní školu, ke které 

sejdeme, a nastupujeme na loď (ovšem ne starou), jenž nás převeze k Toweru, mezitím 

začíná fajnově pršet, tak už to v Británii (asi) chodí. Domnívala jsem se, že v Toweru nás 

zajímají hlavně korunovační klenoty, ale nakonec tam trávíme nekonečné (pardon) čtyři 

hodiny a snad by to nebyla taková nuda, kdybych anglickým textům rozmístěným všude 

okolo rozuměla víc než ze slabé půlky. Odcházíme z Toweru za deště a naše kroky vedou 

do galerie moderního umění, která 

můj šedivý čtvrtek rozzáří 

barvami. Dostáváme rozchod, a 

jelikož si většina mých spolužáků 

okamžitě nachází pohodlné místo 

k sezení v ústraní, vydávám se 

pokochat obrazy sama. Musím říct, 

udělalo to na mě dojem. Prostě. To. 

Umí. Pochod k autobusu je dlouhý, 

ale čekání na něj ještě delší, ke 

všemu lije jako z konve. Nakonec 
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po hodinovém čekání, kdy už ho 

vlastně vůbec nikdo neočekává, 

přijíždí (rozumím, za dopravní 

zácpy nenese nikdo vinu a vůbec 

by mi nevadilo čekat, nebýt toho 

deště, nestěžuji si!). Za to teplo a 

sucho jsou veškeré prodlevy 

odpuštěny. A už míříme za 

hostitelskými rodinami. Pro mě, 

Irču, Báru a Terku M. si přijíždí 

černoška (moc jsme se toho o ní 

nedozvěděli, ale domníváme se, 

že se jmenovala Josephine), je 

docela milá a vyptává se, jaká 

byla cesta a program. Její dům (nebo tedy její a jejího manžela) je malý, bydlí ještě se 

svým mužem, děti nemají. Pak nás seznamuje s pravidly, jak to u nich chodí, kde je 

koupelna, kdy bude jídlo, ukazuje nám náš pokoj a tak. Jelikož padáme únavou, svalíme 

se ihned do postelí a čekáme na večeři. Večeře je hotová, máme hranolky a hamburger. 

Po jídle se rozloučíme, 

poděkujeme, umyjeme se a 

vyčerpaně usínáme. Páteční ráno 

nás vzbouzí budík, je 6:30, ke 

snídani máme chocapic s mlékem a 

typický černý čaj - ani jedna z nás 

ho nedopila, to se nedalo. Dnešní 

program vypadá následovně: Big 

Ben, St. James’s park, Buckingham 

palace a Madame Tussauds 

muzeum. Štrádujeme kolem 

London Eye, B B, skrz park až 

k Buckinghamu, zajímá nás 

střídání stráží. Tolik lidí na jednom 

místě! Pro vaši představu, v davu se téměř nedá hnout. Po hodině (?!), jsme se vrátili tou 

samou cestou k našemu autobusu a jede se do muzea voskových figurín. Krása střídá 

nádheru. Nevíme s Kubou na koho se koukat dřív. V muzeu je také strašidelný dům, 4D 

kino a taky nejlepší část: nasedneme si do vozítka simulujícího londýnské taxi a to nás 

proveze různými části dráhy, ta má zobrazovat historii Londýna a důležité mezníky. 

Stříká na nás voda, prohlížíme si Londýn v době moru a za války. Paráda, mají to fakt 

vymakaný. Zbytek odpoledne trávíme v parku krmením kachen. Večer v rodině je 

obdobný jako ten předešlý. K večeři jsou těstoviny se zeleninou. 

V sobotu vstáváme (dokonce) v 6:00! Protože máme nabitý program. Je toho 

hodně, co musíme ještě stihnout! Začínáme s Trafalgar square, potom Piccadilly Circus. 
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Dál prosvištíme Čínským městem a SOHO. Většina z nás se už nemůže dočkat rozchodu 

na Oxford street. Uběhl jako voda, po 2 hodinách nakupování následuje Hamley’s, 

největší hračkářství v Londýně, má 6 pater (nebo 7?8?). Procházkou jdeme k double-

deckeru, odveze nás do Hyde parku. Je příjemné si chvilku posedět a odpočinout. A ta 

krásná příroda, posvačíme. Hyde park je krásný. Následně jedeme opět červeným 

autobusem, a to k Natural History muzeum, kde jsme téměř všichni (alespoň my žáci) na 

pokraji sil. Já s Kájou a Irčou si procházíme expozice: Savci, Člověk a Dinosauři. Do sbírky 

dopravních prostředků přidáváme nakonec ještě metro, což je masakr. Strkanice. Po 

výstupu si asi všichni otřeli pot z čela (především paní učitelky). Následně se asi hodinu 

snažíme dostat na místo, kde jsme vystupovali první den, a tím místem je Greenwich 

park. Paní průvodkyně se zmateně vyptává kolemjdoucích na cestu. Po nálezu vchodu do 

parku vyšlapeme kopec, naposledy se ohlédneme na ten krásný Londýn a pak už 

spěcháme k autobusu (to aby nám neujel trajekt). Tady naše londýnské dobrodružství 

končí. Všem patří velké DÍKY. 

Magdalena Kulasová 

 

Výlet do Londýna 
Všechno to začalo tak, že si nás pozvaly paní učitelky a pan ředitel do deváté 

třídy. Tam nám řekli, že nás třicet pojede do Londýna. „Nás třicet“ – to znamená 30 

vybraných žáků ze 7.,8. a 9. třídy. 

Konečně, snad každý, koho se to týkalo, nemohl dospat. Proč? Protože dnes, 

13.5.2015, se vydáváme na cestu do Londýna.  Už se nemůžeme dočkat a na parkoviště 
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za halou se sjíždějí rodiče s dětmi. Vytahují tašky plné řízků, a když doráží autobus, 

začíná se nakládat. Jedeme přes Německo, Belgii a Francii. Zastavujeme v přístavu Calais 

a rychle hledáme pasy pro kontrolu. Vše se odehrálo bez potíží, a tak znovu nasedáme do  

autobusu a vjíždíme na parkoviště v trajektu. Vystupujeme a jdeme po schodech do 
místnosti se sedadly, různými bary atd. Tam si sedáme a podřimujeme. Po asi hodině a 
půl strávené na lodi vyrážíme už z Doveru přímo do Londýna, opět autobusem, tentokrát 
ale po levé straně silnice... 

Jsme na místě a musíme odchodit 9 hodin. Procházíme Greenwich parkem a jsme 

u observatoře, kde je mimochodem i nultý poledník. Odsud jedeme do vnitra Londýna. 

První, kde se stavíme, je loď Cutty Sark (pozn. Cutty Sark je jeden z posledních čajových 

„kliprů“, tj. rychlých plachetnic. Ve své době byla tato loď nazývána Královnou oceánů, v 

překladu její jméno vlastně znamená Krátká košile. Tato proslulá plachetnice, postavená 

v roce 1869, byla nejrychlejší velkou plachetnicí na světě. Loď je v současné době 

umístěna v lodním muzeu na břehu Temže v londýnské čtvrti Greenwich. – viz 

Wikipedie). Dále pokračujeme kolem námořní školy a hromady památníků. Ale co čert 

nechtěl, začalo pršet... 

 

Míříme na loď, která nás odveze k Toweru. Mají zde spoustu expozic (viděli jsme 

korunovační klenoty, muzeum mučidel). A nechybí tu klece, kam se zavírají krkavci 

strážící Tower. Moc se nám líbil Tower Bridge. Jen počasí nám nepřeje, prší a stále prší... 

po dlouhém dopoledni a kousku odpoledne jdeme pěšky do galerie moderního umění. 

Z prvního patra je vidět do přízemí. Je to taková hala. Udiveně zíráme, co se tu děje. 

Takovýhle tanec a hudbu jste ještě neviděli a neslyšeli.  

Konečně nás autobus po dlouhém čekání promoklé odváží na místo předání 

rodinám. Blížíme se k parkovišti, napětí a tréma stoupají. Na parkovišti čekáme, až nás 

přidělí do rodin. Cestou k náhradní rodině si povídáme a zjišťujeme informace.   
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My jsme v rodině s milou paní Lisi. K večeři jsme měli pizzu a k snídani toasty 

s nutelou. Jedeme k London Eye. Už vidíme Big Ben. Pokračujeme okolo Big Benu až 

k Muzeu madam Tusseaud (muzeum voskových figurín, kde se můžete vyfotit s různými 

osobnostmi, my např. s Rafaelem Nadalem, Bradem Pittem, Johnnym Deppem apod.). 

Nejsou tu však jen figuríny, ale i pohybující se scény. Strašidelná část byla také zajímavá. 

A to 4D kino! 

Poslední den byl nejlepší. Po rozloučení v rodinách jsme viděli Buckinghamský 

palác, Hydepark, byli jsme na Trafalgarském náměstí se sloupem na památku Nelsona 

(admirála, který velel britskému námořnictvu v Bitvě u Trafalgaru), nakonec v  muzeu 

přírody (Natural history museum) a ještě předtím na Oxford Street. No jo, nákupy. Holky 

hned míří na druhou stranu ulice, kde je Primark. Po nákupech táhne snad každá holka 

aspoň jednu tašku.  Kousek dál je hračkářství, fakt velké! K našemu autobusu jsme jeli 

metrem a dvoupatrovým autobusem.  

Cestou domů na trajektu byly vlny, loď se houpala, tak se snažíme nezvracet:-)  

Až na únavu a nepřízeň počasí prvního dne to byl zatím ten nej...  výlet.  

Z příspěvků K. Habichové, J. Pavelky, A. Válové, J. Pobřísla, J. Jelínka a T. Bašty 

sestavila Jana Kubátová. 

foto Jana Kašparová 

  

 

Exkurze do VŠCHT Praha a Parlamentu ČR 
Je 7:15, právě přijíždí autobus, kterým pojedeme do Prahy. Nastupujeme a 

usazujeme se. Já sedím hned za bratrem Vojtěchem a Zbyňkem. A už se jede. Kus před 

Dubencem si Zbyněk všimne kouře v lese. „Oheň nalevo!“ povídá. Dívám se také. Vskutku 

to vypadá jako začínající lesní požár, ale nejspíš jde jen o pár ohnišť u sebe.Potom, když 

už jsme v Praze, nás předjíždí červená škodovka. Na místě spolujezdce v ní sedí mladá 

dívka. Zbyněk přede mnou jí naznačuje polibek. Všichni se smějeme.  

Nejprve jdeme kolem obloukového náměstí do ulice Technická, kde stojí ČVUT, 

my ale jdeme do VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická), 

kde studovala paní Zieglerová, podívat se na druhou největší 

sbírku minerálů v ČR (ta největší je v Národním muzeu). Je to 

velmi zajímavé. Vidíme zde repliky slavných diamantů, malinké 

skutečné diamanty (opravdu malinké, škoda), pravé ryzí zlato 

atd. Paní Zieglerová se nás potom ptá, který minerál se nám líbí a 

proč. Mně se líbí zonální ametyst, protože je krásně bílo-fialově 

pruhovaný. 

  
zonální ametyst 

 



 
 

17 
 

Po návštěvě VŠCHT jdeme do 

KFC na oběd, poté do metra. 

Odjíždíme ze stanice Dejvická a 

míříme do stanice Malostranská. 

Odtud odcházíme směrem 

k budovám Parlamentu ČR. 

Dorazili jsme moc brzy, tak si 

obcházíme Malostranské 

náměstí. Pak už nás pouští 

dovnitř.  

Budova parlamentu ČR je moc zajímavá. Hlavně čistič bot na WC:-). Nejhezčí je 

jednací sál (či jak se to jmenuje, zkrátka místnost, kde probíhají všechny schůze). Je 

pozlacený, krásně zdobený a také skvěle hlídaný. Díváme se z galerie pro hosty, odkud 

krásně vidíme všechny kamery. Podle mého 

názoru je jich tam dost na uhlídání celého 

obchoďáku. Poté opouštíme jednací sál i 

budovu Parlamentu ČR a šlapeme nahoru 

na Hradčany. 

Nejdeme přímo k Pražskému hradu, 

což mě trochu mrzí, ale pochodujeme po 

úbočí kopce směrem k Petřínu. Pořádně 

jsme se zapotili, než jsme tam vylezli. 

Nejprve jsme chtěli jít do 

zrcadlového bludiště, ale to se opravuje 

(škoda ), takže jdeme rovnou na rozhlednu. Je z ní krásný výhled na celou Prahu. 

Slézáme dolů, jdeme na lanovku a sjíždíme dolů z kopce (proč ne prve nahoru?!). 

Pod kopcem jdeme směrem k řece. Po chvilce nás nabírá autobus a jedeme domů. 

Tento výlet byl velmi naučný, zjistili jsme, že vláda utrácí peníze za ptákoviny, jako ten 

čistič bot, zatímco my jsme rádi za každou korunu (myšleno obrazně). Také jsem zjistil, 

že to, co jsem našel v lese, je možná stříbro. Ale já si myslím, že je to obyčejný ametyst 

(ale ono to stříbro opravdu vypadá podobně!). Takže sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, 

už jsme tu… 

Pavel Štěpánek 
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Přijímací zkoušky 
Tento rok a už i minulý rok zavedly opět střední  školy přijímací zkoušky. Na 

většině škol se dělají přijímačky z matematiky, českého jazyka, všeobecného přehledu, 

biologie atd. Přijímací zkoušky jsou určitě dobrá věc. Školy zjistí, jak dobře se děti učí a 

jestli můžou jít na tu, či onu školu. Ale na druhou stranu se děti zbytečně stresují. A co 

když se zrovna špatně vyspí, nebo budou mít špatný den a přijímací zkoušky zkazí, i 

když by je jindy napsali na jedničku? Toť otázka. Alespoň se děti začnou trochu učit. Já 

osobně jsem si vybrala školu v Příbrami, a to gymnázium, a v Písku - také gymnázium. 

Byla jsem velmi nervózní a pár dní jsem nemohla spát. Neměla jsem se čeho bát, 

přijímačky sice nebyly lehké, ale aspoň na jednu ze škol jsem se dostala. Dostala jsem se 

sice do Příbrami, kam se mi vůbec nechce, ale třeba to tak má být. 

Lucie Počtová 

Jelikož chodím tento rok do 9. třídy, čekalo mě rozhodnutí, kam po základní škole. 

Protože zatím nevím, čím bych se chtěla v budoucnu živit, zvítězilo u mě gymnázium. 

Přihlášku jsem si podávala na Gymnázium Písek a Gymnázium Příbram. Čekaly mě dvoje 

přijímací zkoušky. Dne 15. dubna jsem dělala přijímací zkoušky v Příbrami. Přijímací 

zkoušky na toto gymnázium se konaly z matematiky a českého jazyka a byly zohledněny 

jen váhou pěti procent. Možná i díky tomu jsem nebyla příliš nervózní. Podle mě nebyly 

těžké, ale ani lehké. Za týden poté, tedy 22. dubna a také 23. dubna, se konaly přijímací 

zkoušky na Gymnázium v Písku. Skládaly se z testů ze všeobecného přehledu, 

z matematiky a z českého jazyka a byly podle mého názoru docela těžké. Jelikož jsem se 

chtěla dostat na písecké gymnázium, byla jsem hodně nervózní. Kdybych měla porovnat 

oboje přijímací zkoušky, tak těžší pro mě byly jednoznačně ty do Písku.  

Výsledky z přijímacích zkoušek byly zveřejněny na internetu. To, jak jsme se 

umístili, jsme hledali podle evidenčního čísla, které jsme obdrželi buď předem na 

pozvánce (z Příbrami), nebo na místě před zkouškami (v Písku). Když jsem zjistila, že 

jsem se na písecké gymnázium dostala, hrozně se mi ulevilo a byla jsem šťastná.  

A jestli si myslím, zda by měly přijímací zkoušky být? Podle mého názoru, když už 

by se přijímací zkoušky konaly, tak na všech školách. Přijde mi nefér, když je někde děti 

píší a jsou nervózní, a pak jsou školy, kde se stačí vejít jen do určitého průměru. Na 

druhou stranu si díky přijímacím zkouškám školy ověří, jak na tom děti jsou. Ale může se 

stát i to, že ti, kteří by zkoušky zvládli, mohou mít špatný den apod. 

Štěpánka Motejzíková 

Minulý rok se opět zavedly přijímací zkoušky, a tak letos čekaly i nás. Od nás ze 

třídy je dělali skoro všichni. Někteří se dostali hned, ostatní až na odvolání. Hodně lidí se 

hlásilo na gymnázium, dále Obchodní akademii, Střední odborné učiliště, Zdravotnické 

lyceum, Průmyslovou školu a dokonce i na Zemědělskou školu. Někteří žáci dělali pouze 

pilotní zkoušky (ty byly hodnoceny jen pěti procenty), zbytek byl prospěch. 
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Já jsem se hlásila na Obchodní akademii a Zdravotnické lyceum do Písku. Příjmací 

zkoušky jsem dělala z angličtiny a češtiny. Byla jsem hrozně ve stresu, ale když jsem 

zasedla do třídy, tak to ze mě opadlo. Okolo mě sedělo spoustu neznámých lidí. Bylo to 

takové jiné sedět v jiné třídě s jinými lidmi, než když sedím 9 let se stejnými. A moje 

první velká životní zkouška byla za mnou. Už jsem jen čekala na výsledky, ze kterých 

jsem byla více ve stresu, než ze zkoušky. Dostala jsem se na obě školy. Zkoušky nebyly 

lehké, ale ani těžké. Nakonec jsem si vybrala Obchodní akademii. Baví mě jazyky a také 

cestování. A tam snad takovou příležitost mít budu. Závěrem bych chtěla všem popřát 

hodně štěstí do prvního ročníku SŠ. Také, aby se budoucí deváťáci moc nestresovali, 

protože stresem tomu stejně nepomůžou. Ze stresu se také pak nemusí dostat na školu 

na kterou chtějí. A proto si myslím, že příjmací zkoušky jsou celkem zbytečné. Žáci se 

nevyspí dobře, stresují se a test napíší špatně. Možná by bylo lepší, kdyby příjmali jen na 

průměr, ale zase na druhou stranu aspoň zjistí, jak na tom žáci jsou. Ale to už je jen názor 

každého… 

Klára Lišková 

Přijímací zkoušky bych okomentoval takto: Blbost to není. I když to dospívající 

děti sice v některých případech stresuje, je to dobrá věc, jak rozeznat dobré a špatné 

žáky. Ale špatné, to je blbý výraz, spíše prostě méně vzdělané. Když je někdo dobrý a na 

danou školu má, tak udělá přijímačky v pohodě. Zase třeba přemýšlím, jak by se to 

udělalo, kdyby měl někdo zlomenou ruku, nebo by byl nemocný. Proto bych zavedl ještě 

jeden termín, třeba o měsíc později. 

Rozhodně si myslím, že omezení a zákazy byly asi až moc přehnané, ale možná 

dobře, že tak. Vývojáři scio-testů k tomu asi měli své důvody. Ještě na závěr bych napsal, 

že bych dával více bodů za vysvědčení, protože podle mě je lepší hodnotit práci za rok a 

půl, než tři testy, na které se mohl dotyčný i blbě vyspat. Ale většina žáků, předně na 

gymnázium, měla stejně samé jedničky, takže by to bylo asi stejně jedno. 

Pro mladší ročníky bych chtěl upozornit: rozhodně se přijímaček nebojte. 

Vojtěch Štěpánek 

Rozlučkový rozhovor s 9. třídou 

Jak se těšíte na prázdniny? 

Hodně, bude to zasloužený odpočinek. 

Myslíte si, že se vám bude po prázdninách stýskat po „staré“ škole? 

Ano, určitě, bude nám chybět kolektiv třídy. 

Co jste měli v čimelické škole rádi, co se vám tu líbilo? 

Kroužky, výlety, exkurze, spaní ve škole, naše třída – lidé. 
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Co se vám naopak nelíbilo, co byste změnili? 

Stravování, testy, přivítali bychom vstřícnější přístup některých učitelů. 

Máte obavu z nových škol, učitelů, spolužáků...? 

Ano. Hlavně z prvních dnů a prvních dojmů – jaké navážeme vztahy v nových školách. 

V čem je podle vás základní škola důležitá pro život?  

Dává základní vzdělání, připraví nás na další životní situace a povinnosti, získáme kamarády. 

Je něco, pokud jde o výuku, v čem se to podle vás na základní škole přehání?  

Nic nás nenapadá, je to podle nás přiměřené. 

Co byste poradili například těm, kdo teprve vstupují na druhý stupeň základní školy?  

Nebát se, nepodcenit začátek, ale ani konec v 9. třídě. 

Myslíte si, že jste měli štěstí na spolužáky ve třídě? Jaký jste, podle vás, byli kolektiv? 

Občas jsme měli neshody, ale jinak dobrý. 

Budete se v budoucnu scházet? 

Doufáme, že ano. 

Na co ze základní školy budete nejraději vzpomínat? A při jakých vzpomínkách se nejvíc 
zasmějete? 

Na výlety. Na kamarády a učitele. Na perličky z výuky… 

A něco na rozloučenou? 

Všem děkujeme a užívejte si zavčas společné chvíle na základní škole. 

Vaši letošní deváťáci. 
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Rozhovor s Lucií Teskovou   
Možná si ještě někteří z vás vybavují 

rozhovor s Aničkou, Martinem a Mončou, po 
tom co začali studovat gymnázium. Tehdy 
říkali, že se mají fajn, učivo je sice těžší, ale 
s tím se na gymplu musí počítat. A kdo mě 
bude zajímat v tomto rozhovoru? Bývalá 
žákyně ZŠ Čimelice, Lucie Tesková. Jak se má, 

co dělá a proč je vůbec na naší škole? 

Na začátek, co tedy konkrétně studuješ? 
Studuji Střední umělecko-průmyslovou školu v 
Bechyni, obor zaměřený na průmyslový design. 
Kromě designu průmyslového tato škola nabízí 
další 4 obory: multimediální tvorbu (což je 
hlavně přes počítače), grafický design, 
zpracování keramiky a nově zřízený 
tříletý učební obor Výrobce a dekoratér 
keramiky. 
 

Proč padl tvůj výběr právě na uměleckou školu? 
Protože jsem chtěla kreslit a dělat návrhy různých věcí a tohle tato škola nabízí. 
 
Jakým způsobem probíhají přijímačky? 
Počítají se známky z vysvědčení z devítky, z angličtiny a dějepisu. Potom talentovky. Ty 
probíhají tak, že doneseš domácí práce, 10 prací, co namaluješ dopředu doma, a ve škole 

pak kreslíš ještě další tři na zadaná témata. 
 
V čem pozoruješ rozdíly? Jak vypadá tvůj běžný den? 

Jiné je to určitě v tom, že většinu času kreslíme nebo jsme v dílnách, kde vyrábíme 
například hrnečky, modelujeme zvířata, a takhle to na běžných školách nevypadá, prostě 
jen sedíš a učíš se, kdežto tady je to hlavně přes ty ruce. 
 
Jak sis na takový režim zvykla? Byl to skok? 
Docela dobře. Ze začátku je to takový, že moc nevíš, co máš dělat, kde máš zrovna hodinu 
(protože je to škola velká a každou hodinu máš v jiné učebně), ale zvykneš si a pak už je v 
pohodě. Ze začátku se mi stýskalo hlavně po učitelích, na střední jsou na nás přísnější a 

hlavně chtějí o dost víc práce než na základce, ale tak, je to střední... 
 

Taky je to určitě náročnější, co se 
rozvrhu týče? 
To jo, každý den mám do půl páté a 
jeden den v týdnu ještě nultou 
hodinu, takže jsme ve škole od sedmi 

do 16:30. 
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Předpokládám, že bydlíš na intru? Užíváš si s volnost? 

Jo jo, bydlím na intru v Bechyni. Budovu by mohli trochu opravit, ale jinak fajn. Bydlíme 
na pokoji ve čtyřech (já + další tři holky) a vedle nás bydlí další dvě a s těmi sdílíme 
koupelnu. 
 

Pověz mi, co děláš u nás na škole? 
Jsem tu na dvou týdenní praxi, budu s dětmi na výtvarce, pozorovat, jak kreslí a na 
keramice budu pomáhat, ukazovat, jak se co dělá, pod dozorem p. Vejcharové. 
 
Teď právě probíhá na většině škol maturitní období. Jak vypadá maturita na 
umělecké SŠ? 
Předměty, které u maturit máme, jsou dějiny výtvarné kultury, technologie, čeština a 
angličtina. K tomu my jako designeři musíme udělat nějakou osobní práci (třeba vyrobit 

stůl, se vším všudy) a pak ji obhájit. Já bych chtěla dělat knihovnu. 

 
Co plánuješ po ukončení studia? Už máš jasno? 
Stoprocentně se budu hlásit na žurnalistiku do Prahy, ale když už jsem na té umělecké 
škole, tak bych asi měla pokračovat spíš tímhle směrem. Uvidíme, ještě mám dost času. 
 
Jak bys shrnula svou volbu střední školy? Jsi spokojená? 
Kolem a kolem jsem vcelku spokojená. Určitě doporučuji všem, co o umělecké škole  
uvažují, zkusit to. Je to kreativnější a zábavnější, než  jenom celý den sedět v lavici. Škola 

mě baví a výběru nelituji. :)  
 
Děkuji za rozhovor 

M. Kulasová 
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Výlet s kroužkem počítačové grafiky 
Muzeum 

Nevíte, jak rychle musíte spěchat, když máte být v 8:00 

na náměstí a vstáváte v 7:45:-) V osm byl sraz a autobus do 

Horažďovic měl odjíždět v půl deváté (přijel až v 8:45). Jeli 

jsme tedy do Horažďovic a tam jsme šli PĚŠKY!!! do muzea, kde 

se vše týkalo zdejší kultury. Ve skupinkách jsme fotili a natáčeli 

všechno. Nejdřív jsme byli v hlavni místnosti, tam jsme si něco 

řekli o malbách, které byly na stropech a na stěnách. Koukali 

jsme se na nerostné suroviny, které se tu našly. Pak jsme si 

vyzkoušeli zpracovat ovčí vlnu, rozčesat ji a udělat z ní nit. 

Bazén 

Z muzea jsme se šli najíst a pak jsme šli PĚŠKY!!!! rovnou do aquaparku, ale bohužel 

jsme přišli moc brzo, takže jsme si za  plavečákem zahráli na mrazíka a ještě jednu hru, 

ale už nevím, jak se jmenovala. Hráli jsme tak dlouho, až nám otevřeli bazén. Koupali 

jsme se a čekali, než otevřou tobogán. Asi za 1hod a 10min jsem se bouchl do nohy a pak 

už jsem neplaval a ani skoro nechodil. Odvezl mne taxík, abych nemusel jít pěšky. Pak už 

jsem jen jel zpět autobusem. 

Vojta Viktora, foto Olga Vilímová 
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Pernštejni a Přemyslovci 

3. června do školy přijeli Pernštejni. Byli to dva herci, kteří se 

věnují šermu a historii. Vyprávěli nám o 11. – 13. století, tedy o 

Přemyslovcích. Předváděli vše zábavnou formou, takže mě 

představení bavilo. Někdy to byla legrace. Byli to dobří herci. Měli 

hezké kostýmy a uměli dobře zacházet se zbraní. Moc se mi to 

líbilo. Začaly od prvního Přemyslovce a pokračovali až do roku 1306, kdy Přemyslovci 

vymřeli. Začali kronikami a skončili zábavným soubojem. Nejvíc se mi asi líbilo, jak si 

vybrali tři děti, které představovaly Oldřicha, Bořivoje a Svatopluka. 

Anna Ševčíková 

 Představení herců ze skupiny Pernštejni bylo nadmíru zajímavé, ale už si z něj 

moc nevzpomínám. Myslím si, že to bylo o Přemyslovcích. Mluvili o Přemyslu I. Otakaru, 

který byl prvním dědičným českým králem. Také se zmínili o Václavu I., který rád lovil a 

v mládí si vypíchl oko o větev. Zmiňovali se i o Václavu II., který byl jako mladý vězněn 

Otou Braniborským. A kvůli tomu, že byl vězněn, tak po vykoupení z vězení českou 

šlechtou měl Václav II. psychické problémy. Například se bál bouřky a také mňoukání 

koček. Ke konci předvedli Pernštejni nacvičený šermířský souboj. Moc se mi to líbilo, i 

některé přeháněné scény z historie pro pobavení malých dětí. 

Jakub Vít, foto Olga Vilímová 

 



 
 

25 
 

Co bych chtěl mít doma za zvíře? 

 
Chtěl bych doma anakondu. Je to had. Anakonda by v noci hlídala před zloději, a 

kdyby nějakého chytila, aspoň bychom jí ráno nemuseli dávat snídani. Choval bych ji 

volně po domě. Až bych přišel ze školy, tak bych ji vypustil ven do přírody, aby se 

vyvětrala a chytila si tam něco k snědku. Dal bych jí jméno Ferda. Pokud by mě někdo 

naštval, tak bych ji na něho poslal. Ale jenom aby ho trochu postrašila, pak bych ji zase 

zavolal domů. V zimě by ven nechodila. Místo toho, aby si chytila jídlo venku, bych jí 

koupil nějaké myši ve zverimexu, a nebo by si chytila nějakého zloděje, co by se chtěl 

vloupat k nám do domů. Anakonda je lepší než nějaký hlídací pes. Rodiče by s ní byli 

určitě spokojeni. Anakonda by byla super mazlíček.  

David Račan 

Já bych si přál lvíče, které bych si vychoval a naučil ho poslouchat. Chodil bych s 

ním ven, ale nevím, jestli bych ho udržel, aby mi neuteklo a někoho nesežralo. Nevím, co 

by mi na to řekli rodiče. Ani bych nevěděl, kam ho dát, když bych byl ve škole. Ani kde by 

bylo, až by vyrostlo. 

Petr Veselý 

Chtěla bych si přivést z cirkusu cvičenou opici, mamka by byla trochu vyděšená, 

kdyby na ni skočila, ale zvládla by to s ní. Dala bych jí jméno Megy. Spala by na dece, 

kterou bych jí dala na zem. Chtěla bych, aby byla malá a světle hnědá.  

Aneta Linhartová 

Měla bych pumu, protože se mi líbí, jak vypadá. Je celá černá a není vidět ve tmě. 

Je jako velká kočka. V noci je strašidelná a svítí jí jen oči. Chovala bych jí venku na 

zahradě. Dala bych jí jméno Agáta. Krmila bych jí masem a zbytky od oběda. Rodiče by z 

ní asi nebyli nadšení, protože puma je šelma a může kdykoliv napadnout. Chodila bych s 

ní na procházky. Cvičila bych ji a kupovala jí různé pamlsky. Každý by se jí bál. 

Monika Žáková 

Přál bych si lva, protože je to 

bojové zvíře, má ostré drápy a pěknou 

huňatou hřívu. Dával bych 

mu flákotu  masa a pitnou vodu. Dal 

bych si ho ven na zahradu a postavil mu 

klec. Klec bych mu čistil každý týden a 

jídlo mu také dával každý den. Rodiče by 

mi ho určitě nedovolili, protože by se 

všichni báli vedle něho projít. 

Adam Bína  

velkekocky.mypage.cz 

 

http://velkekocky.mypage.cz/menu/afrika/lev-berbersky
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Komiks 


