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Den Země 

22. dubna se v naší základní škole konal Den Země. Je to den, ve kterém se 

učíme třídit odpad a uklízet Zemi, aby se nám tady dobře žilo.  

 První dvě vyučovací hodiny jsme se v 8. třídě dívali na videa o třídění odpadu. Co 

třídíme, jak třídíme a proč třídíme.  

 Třídíme většinu věcí jako plast, papír, kartony, sklo, bioodpad atd. Třídíme tak, že 

věci rozdělíme do příslušných kontejnerů nebo je odvezeme do sběrného dvora. 

Odpadky třídíme proto, že i z použité věci se dá vyrobit ještě užitečná věc. To všechno se 

dozvídáme ve videích, která nám pustila paní učitelka Zieglerová.  

 Po druhé vyučovací hodině se vydáváme za sportovní halu, podívat se na devátou 

třídu, která si připravila hry pro první stupeň. Někteří z nás (z osmé třídy) tam i 

pomáhají s organizací. I když tady nejsme dlouho, už zase míříme do dalších míst, kde 

sbíráme odpadky. Den Země zakončujeme procházkou v přírodě a zmrzlinou.  

 Den Země jsme si užili a myslím, že bychom měli odpad třídit pravidelně.  

Anna Ševčíková 

O svou planetu bychom se měli starat  

Myslím si, že bychom naši planetu mohli 

čistit víckrát než jednou za rok na Den Země. 

Přesto jsme se jako každý rok rozhodli, že právě 

v tento den něco pro naši Zemi uděláme.  

Začali jsme tím, že jsme si pustili různé 

filmy o třídění odpadu, o tom, co se dá z odpadu 

vyrobit a kde se vše zpracovává. Nebo jsme se 

jen jednoduše měli naučit, do jakého koše co 

patří. Po dvou vyučovacích hodinách jsme se 

vydali ven. Vzali jsme tři pytle a začali jsme 

sbírat odpadky od čimelického nádraží. Cestou jsme našli místa, kde toho moc nebylo, a 

nebo naopak místa, která zaplnila skoro celý pytel. Po hodině sbírání jsme naplnili tři a 

půl pytle. Jakmile jsme dosbírali, šli jsme se projít kolem potůčku. V půlce cesty jsme si 

zahráli na schovávanou a naše cesta vedla ještě na zmrzlinu. Po občerstvení jsme šli do 

parku, a když jsme našli nějaké odpadky, hned vše letělo do koše. Ve 12 hodin nás čekal 

oběd a tímto se náš Den Země se školou ukončil. Škoda, že se nezapojilo více lidí. Myslím 

si, že bychom měli lidi motivovat, aby se starali o planetu více. Přece jenom, ostatní na 

této planetě také žijí.  

Ashley Vojtěch 
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Výlet do Sladovny 

V závěru května se vypravila první a pátá třída společně do Písku, kde jsme 

navštívili Sladovnu.  Byl to už druhý společný výlet. A byl to opět velmi krásný den.   

Počasí nám přálo a program byl bohatý. Cestovali jsme vlakem. Ve Sladovně jsme 

se rozdělili. Prvňáci odešli nejprve na výstavu Tiskařiště. Tam jsme vyráběli tisky 

různými technikami. Vyráběli jsme tiskátka z čistítek do fajfky, skládali jsme písmenka 

do matric. Pak jsme se seznámili se sítotiskem a nakonec jsme si mohli vybarvit celou 

místnost podle své fantazie. Ještě že jsme dostali všichni dlouhé pláště a boty. Bylo to 

velmi zajímavé.  

Páťáci se také vzdálili. Jejich první výstava se jmenovala Svět loutek. Nejprve jsme 

se proměnili do žáků třídy v Bradavicích. Neučili jsme se kouzlit, ale učili jsme se 

poznávat druhy loutek. Pak jsme prošli expozicí marionet a loutek z pohádky Broučci. 

Dokonce jsme narazili na Hurvínka a Spejbla.  Nakonec jsme si na vlastní kůži mohli 

vyzkoušet práci s loutkami malými i tak těžkými, že bylo skoro nemožné je 

rozpohybovat. V úplném závěru jsme se my sami proměnili v loutky a zahráli si divadlo. 

Každý z nás si mohl zvolit kostým. Během dopoledne jsme se vyměnili, abychom všichni 

viděli obě výstavy. Vřele tento výlet doporučujeme i ostatním.                                                     

 Šárka Hrdličková 

 

1. třída ve Sladovně 
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Páťáci na Královské cestě 

28. dubna se naše pátá třída vydala do Prahy. Vyjeli jsme v 8 hodin a do Prahy 

jsme dorazili v 9:05. Jeli jsme okolo Barrandova. Viděli jsme i vysílač Cukrák. Cesta byla 

zábavná díky Štěpánovi a Jirkovi a díře v sedadle. Pan řidič nás vysadil vedle hlavního 

nádraží. Prošli jsme hlavním nádražím a došli jsme na Václavské náměstí. Tam jsme se 

nasvačili a šli jsme ke Stavovskému divadlu. Cestou jsem si koupil horkou čokoládu a 

hrála tam kapela, která hrála jen na dechové nástroje.  

Když jsme došli ke Stavovskému divadlu, paní učitelka Filipová nám vyprávěla 

zajímavost, že toto divadlo se liší tím, že místo červených sedadel jsou modrá. Pak jsme 

zamířili směrem k Prašné bráně. Vedle Prašné brány bylo divadlo Broadway a Hybernia. 

Od Prašné brány jsme se vydali k místu, kde kat Mydlář popravil 27 českých panovníků. 

Pak jsme se šli podívat na dům U Zvonu, kde bydlela Eliška Přemyslovna s Karlem IV. 

Pak jsme se šli podívat na orloj, zrovna jsme to stihli tak, že bylo 13:58, takže jsme viděli 

to, jak kostlivec zvoní a dvojice svatých probíhají v okýnkách. Pak jsme šli směrem ke 

Karlovu mostu.  

5. třída v písecké Sladovně 
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Paní učitelka Filipová nám vyprávěla, že uprostřed Karlova mostu byl do Vltavy 

shozen Jan Nepomucký. Pak jsme vyrazili na Pražský hrad. Šli jsme po schodech nahoru 

a uprostřed byl pan bezdomáč žebrající. Vyšli jsme nahoru na Pražský hrad. Zašli jsme i 

do chrámu sv. Víta. Strašně se mi líbily vitráže. Pak jsme šli zas dolů po schodech a do 

stanice metra. Měli jsme problémy s kupováním lístků. Jana na jezdících schodech 

vypustila hlášku: „Jé, to se mi líbí.“ Jeli jsme ze stanice Malostranská na Muzeum a šli 

jsme do KFC. Objednal jsem si křidýlko z kuřete a vůbec mi nechutnalo. Žádné maso a 

hromada mouky. Najednou se objevily černé mraky. Pak jsme šli zas k hlavnímu nádraží, 

ale auta čekala na Smíchově, tak paní učitelka zavolala, ať přijedou.  

Cesta zpátky byla strašně zábavná, skládali jsme věty, ale tak, že každý řekl jedno 

slovo. Nakonec z toho vyšlo, že jsem měl dítě s Blaženou Kopečkovou, pak kamion vjel 

do pekelné ohrady a komín kouřil trávu. Přijeli jsme do Čimelic, vylezli jsme z auta a 

mně se zamotaly nohy a spadl jsem. Rozloučili jsme se a šli domů. Já přišel domů, lehnul 

si na gauč a spal. Výlet se mi moc líbil. Těším se, až pojedeme do pražské ZOO.  

Josef Vaněček, 5. třída 
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Naše pomoc škole v Keni 

Všichni jsme se zúčastnili promítání filmu o škole a životě v Keni. Akce se 

uskutečnila Na Hvížďalce a film promítal Pavel Justich, který mezi domorodci nějakou 

dobu pobýval.  

Dokument o složitém životě tamních dětí udělal na nás všechny dojem a dal 

podnět k zamyšlení. V besedě mimo jiné Pavel Justich vyprávěl, jaké problémy mají děti 

v Keni se získáváním školních pomůcek a s vybavením pro školu. Při cestě do Keni 

nakoupí za peníze, které získá, školní potřeby a osobně je na místě předá. Po skončení 

promítání mne napadlo, že bychom mohli pomoci i my. V keramickém kroužku by děti 

vytvořily výrobky a uspořádali bychom jejich charitativní prodej v průběhu 

rodičovských schůzek.  

Děti se pro věc nadchly a se záměrem souhlasil i pan ředitel. Ten nejenže 

souhlasil, ale na akci pozval i Pavla Justicha, který v průběhu prodeje promítal film Drsná 

něžná Keňa a představil fotografie o škole a životě tamních dětí. Vlastního prodeje se 

ujali čtvrťáci, kteří se do role prodejců přímo vžili. Skutečnost, že se nejedná o anonymní 

akci, že je zcela jasné, na jaký účel jsou peníze určeny, byla patrně i jedním z důvodů, že 

charitativní prodej se líbil i rodičům. Proto i jeho výsledek byl překvapující: přestože 

s tím někteří rodiče nepočítali, výtěžek prodeje činil 6.800 korun. Překvapen byl i autor 

filmu Pavel Justich, který za vybrané peníze nakoupí potřebné věci pro školu a o předání 

dětem v Keni natočí druhý díl filmu. Všichni máme z celé akce ten nejbáječnější pocit. 

Marcela Vejcharová a čtvrťáci, foto S.Koblihová 

 

  

http://pisecky.denik.cz/galerie/prodej-vyrobku-cimelickeho-keramickeho-krouzku.html?mm=6889811
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Etiketa 

Etiketa (z francouzského étiquette) je podle wikipedie: soubor zdvořilého chování ve 

společnosti, ale nepochybně by se dalo říct, že ke správnému chování patří i způsobné 

stolování a jistá společenská vyžilost.  

Dne 2. 5. nás svou návštěvou poctil pan Fíla, lektor taneční školy, od pohledu 

gentleman a člověk s velmi líbezným úsměvem, který (mimo jiné) jak jsme se později 

dozvěděli, neschvaluje atentát na Heydricha.  

Jeho přednáška byla velmi… komická. Poznatky z etiky prokládal narážkami na 

české politiky, Zemana nebo všeříkajícím výrokem: „Jsme Češi, jsme Češi, Heydrich 

neměl zemřít.“ Možná si nevydobyl tolik respektu, kolik by si zasloužil, ale soudit mohu 

jen na základě jeho slov, která mi občas zněla přehnaně fanaticky. Jedna z mála věcí, 

kterou jsem nicméně na panu Fílovi obdivovala, byla schopnost udržet si klidnou tvář ve 

skupině takových primátů, jakou je naše třída. Smekám. Místy jsme sklouzli i k volné 

diskuzi. Důkladně jsme kupříkladu probrali mé oblíbené zdravení, což je věčná válka 

generací, kdy mladší (podle všeho) nezdraví starší a ve výsledku se vždycky dospěje 

k tomu, jak je naše generace zkažená. Ale o tom, kdo by jí měl ty základy slušného 

chování předat, už se nemluví. A proč asi. Protože by to bylo sypání si popela na hlavu. A 

ano, jsem toho názoru, že hlavními vzory pro děti a dospívající jsou povětšinou rodiče, 

prarodiče nebo učitelé, kteří by měli alespoň z části přebrat úlohu jistého morálního 

vůdce a vysvětlit dítěti, že je slušné zdravit.  

Ve výsledku ale nejde jen o zdravení, jsou tu i další věci jako nenucené projevy 

laskavosti, výrazy úcty, obyčejný úsměv. Vždyť laskavost je základní princip tohohle 

vesmíru. A tuhle laskavost (spojenou se slovem láska) vnímám jako takový základní 

životní princip. A myslím si, že člověk, co se chová eticky, je schopný žít nad rámcem své 

osobní důležitosti a je si vědom toho, že je součástí celku, součástí komunity sedmi 

miliard lidí. To je pro mě skutečný prototyp lidství, ne někdo, kdo umí používat dezertní 

příbor. Ve výsledku jde o čistou lidskou kultivovanost, kdy pozdravit přinejmenším 

člověka, kterého znám, je něco tak automatického a samozřejmého jako třeba dýchání. 

To, jak je na tom Česká republika, bych na rozdíl od pana Fíly vůbec nepitvala, jelikož 

bych se zase dostala k tomu, že co dáváš, to se ti vrací. A o téhle teorii štěpení energie 

jsem už rozmlouvala tolikrát, že by vás to omrzelo.  

Každopádně nebuďte škarohlídi a přílišně nehroťte, když vám někdo podá ruku 

jako první i přesto, že vy jste podle etického kodexu „váženější osoba“. S označením 

„váženější osoba“ mimochodem taky nesouhlasím, jelikož si troufám tvrdit, že ruku 

v ruce s penězi jsou veškeré společenské škály jen pošetilými výmysly naší epochy a tím 

pádem nevidím jediný důvod k vytváření zbytečného sociálního jedu.  

 

Magdalena Kulasová 
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Etiketa je souhrnný název 

pro společenské a zdvořilé 

chování. Z toho vyplývá, že 

druhého května jsme si říkali, 

jak se chovat ve společnosti. To 

zahrnuje i určitá pravidla 

ohledně oblékání a stolování.  

Mezi zajímavé poznatky 

bych zařadil to, jak se kam máme 

obléknout. Například jsem se 

dozvěděl, že nejelegantnější 

mužské oblečení se nazývá White 

Tie a že se v ČR už prakticky vůbec 

nenosí. Méně elegantní, ale také 

vhodný je potom Black Tie. 

Z oblasti dámských šatů mě zase 

upřímně pobavilo to, že šatům 

vhodným k White Tie se říká „Velká večerní toaleta“. 

Zajímavá byla rovněž pravidla stolování. Na každé víno je jiná sklenička, na každý 

chod jiný příbor (aby se prý nemísily chutě předešlého a následujícího chodu) a jakmile 

se zvedne od stolu hlavní hostitel, je neslušné zůstat nadále sedět. Také mě zaujala 

pravidla zdravení a informace, že čestné místo, ať už ve skupině či u stolu, je vždy to, 

které je nejpříjemnější a nejbezpečnější, a že má být zpravidla obsazeno tím 

nejvýznamnějším, tzn. dámou, starším člověkem či slavnějším. 

Zpět k pravidlům zdravení. 

Zdravit má nejprve ten méně 

významný (tzn. muž ženu), avšak 

chceme-li si potřást rukou, musíme 

počkat, až nám ten významnější 

člověk nebo dáma ruku nabídne. Co 

se týče políbení ruky, říkali jsme si, 

že to je čistě gesto, nikoliv fyzický 

dotek a v případě, že u stolu nebo 

ve skupině je více dam, je nutné 

políbit ruku všem dámám. 

To je asi tak vše, co mě 

během přednášky pana Fíly zaujalo. 

I když to bylo místy trochu nudné, 

dozvěděli jsme se spoustu věcí, 

které se nám později můžou hodit. 

Pavel Štěpánek 
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ANKETA: Jak se chováme ke zvířatům? 

Většina lidí se chová ke zvířatům dobře. Zakládají záchranné stanice, zachraňují 

opuštěná zvířata, podporují finančně zvířata v ZOO, aby měla potravu. Ale najde se i 

skupina lidí, kteří se nechovají dobře. Jsou to třeba pytláci, kteří zabíjejí zvířata, jenom 

aby získali jejich kůži, ze které se pak vyrábí oblečení. Nebo lovci, kteří loví zvěř kvůli 

trofejím. Pak to jsou i lidé zanedbávající svoje domácí mazlíčky a domácí zvířata. Ale je 

více lidí, kteří se ke zvířatům chovají dobře.  

David Račan 

Každý by měl mít nárok na svobodný život. Zavřít zvíře na jeho celý život do malé 

klece, kde se nemůže ani pohnout, natož aby zažilo svůj přirozený způsob života, je 

z mého pohledu nemorální a bezcitné. Vždyť například prase je stejně chytré jako pes, a 

kdyby ani nebylo, má právo na svůj život.  

Zvíře již není pro člověka partner, s kterým po miliony let sdílel stejné životné 

prostředí. Zvíře je pro člověka věc, která slouží k uspokojení jeho potřeb.  

Anežka Housarová 

Já si myslím, že lidé se ke zvířatům chovají nespravedlivě a že bychom měli 

respektovat jejich život. Abychom jim pomohli žít delší příjemný život, neměli bychom je 

zavírat do klecí, týrat je, nechávat bez jídla a bez vody, bez péče o srst a bez všeho 

důležitého, co potřebují k přežití. Niko by neměl omezovat jejich svobodu.  

Patricie Jodasová 

Já si myslím, že ke zvířatům se má chovat stejně jako k lidem. Každý potřebuje 

někoho k sobě, ať je to člověk, a nebo jiné zvíře. 

Zuzana Šimonová 

Alycia Burton a její kůň Goldrush – viz článek A. Vojtěch na další straně 
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HORSEMANSHIP 

Horsemanship neboli přirozená 

komunikace s koněm je výcviková 

metoda založená na principech chování 

koní ve stádě a na důvěře mezi koněm a 

jezdcem.  

 Jasně, nějakou důvěru byste měli mít i normálně „pod sedlem“, ale toto je jiné. Je 

jiné jezdit s koněm bez jakéhokoliv postroje a držet se jen hřívy. Jestli vám někdo říká, že 

má úžasnou vzájemnou důvěru s koněm, tak si myslím, že by se ta dotyčná osoba měla 

kouknout na Alycii  Burton.  

Ona a její kůň Goldrush, to jsou teprve borci. Stačí vidět a budete mít otevřenou 

pusu.  Skákat 1,80 m bez postroje a nebo skákat přes auto, to je síla. Toto samozřejmě 

není jen tak. Roky ukrutné práce a nervů.  To všechno bylo na jejím denním pořádku. 

Teď se to ale vyplatilo. Ona a její kůň jsou známí po celém světě. Byli na různých 

mistrovstvích a dokonce ji požádali, ať napíše o své práci s Goldrushem knihu.  

Kniha už je několik měsíců v prodeji a Alycia Burton je celosvětově známá pod 

přezdívkou „Free Rider“.  Alycia a Goldrush jsou idoly všech jezdců zabývajících se 

HORSEMANSHIPem. 

Ashley Vojtěch 
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Domov Rakovice 

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 jsme se my herci z dramatického kroužku vydali do Domova 

v Rakovicích zahrát pohádku Dvanáct měsíčků nacvičenou podle filmu Tři bratři. Velkou 

část herců a zpěváků tvoříme my deváťáci, ale vystupují i děti z ostatních tříd (6., 7. a 8. 

třída). Tato pohádka je trochu jiná tím, že je zpívaná, a proto je o dost náročnější. 

Trénujeme ji už od ledna a dává nám to poměrně zabrat. Noty jsou těžké na vyzpívání a 

na udržení se. A to víte, s trémou je to pro nás o to horší.  

Po obědě jsme se vydali od školy pěšky přes zadní část Rakovic až k Domovu. 

Tam nás uvítali a hned jsme se pustili do práce. Převlékli jsme se, zopakovali části textu 

a s třesoucíma se rukama a hlasem jsme začali. Průběh byl velmi složitý. Diváci 

z Domova s Alzheimerovou nemocí byli usazeni podél tří stěn sálu a my jsme se museli 

stále otáčet, aby nás slyšela i druhá strana. Varhany, na které hrál pan Vondrášek, byly 

velmi hlasité, a tak nás nebylo pořádně slyšet. Po celé vystoupení jsme neudělali chybu, 

pokud nepočítáme vystrašené hlásky. Po představení jsme slyšeli dobré ohlasy, ale i 

špatné. Nejvíce mě pobavilo, když jedna babička na vozíku seděla vedle vysoké paní, 

která se předklonila, a ta první paní jí povídá: „Uhni, nevidím!“ To mi udělalo velikou 

radost. A úsměv se dostavil i podruhé, když jsem odcházela a šla jsem okolo paní na 

vozíčku a slyšela jsem, jak říká s velkým úsměvem: „To bylo hezké!“ Nic jiného Vám 

neudělá takovou radost, jako když někdo ocení vaši práci. A to mi věřte, že my tvrdě 

makáme. Jako profesionálové. Kdo by jinak zvládl dvě pohádky za rok. Velmi mě to baví, 

hlavně když tím uděláme radost někomu jinému. I když se budeme muset do konce 

června ještě o hodně zlepšit, myslím si, že se představení v Domově povedlo, protože 

zpívat a do toho hrát není nic lehkého.  

Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Filipové za její ochotu s námi cvičit a dík 

patří i všem hercům, se kterými se zlepšujeme a zvládáme to s úsměvem. A tímto bych 

Vás ráda pozvala na Hvížďalku v Čimelicích, kde se sejdeme 24. 6. 2016 v 18:00 u 

muzikálu Dvanáct měsíčků. 

Irena Filipová 

 

Záběr z filmu Tři bratři – Maruška jde pro jahody (www.filmovamista.cz) 



 

12 

 

Protidrogový pochod 

Všechno začíná už večer před, kdy si s Biskym na messengeru tematicky vyměníme 

pozdrav „Drogou“ (nenechte se zmýlit, nejde o špatné skloňování, nýbrž zkomoleninu slov droga 

a dobrou). Načež Bisky poznamená, že už mi z té zeleniny fakt začíná jít mozek kolem. Když jdu 

pak spát, zdá se mi zajímavý sen, který bych vám ráda vyprávěla, kdybych si ho pamatovala. 

Ráno popadnu krabičku s lívanci a utíkám do školy, doslova. Zase jen tak tak.  

První hodinu trávíme sledováním dokumentu o Vesmíru. Poté se přesouváme před školu, 

kde se společně s paní Zieglerovou a panem Králíčkem dáváme do kroku směrem Smetanova 

Lhota. Cestou diskutujeme o tom, proč jsou v jižních Čechách tak mizerné silnice, o hustotě 

dopravy, o tom, proč jsme nemohli jet vlakem, a taky o tom, jak moc blažení musí být řidiči aut 

potkávající tak nezkrotnou skupinu mladistvých, jakou jsme třeba my. Ve Smetance si děláme 

krátkou nanukovou pauzu: „Tak děti, už bychom měli jít,“ říká vlídným hlasem paní Zieglerová. 

Nikdo se nezvedá. „Vztyk, mládeži!“ zakřičí pan Králíček, a to jsme hned všichni na nohou. Jenda 

Janda se mi cestou chlubí novým sportovním hřištěm, potkáváme sekače trávy, obnaženého víc, 

než bychom si přáli, a pak už jen prosvištíme mokrou lesní pěšinou a naskýtá se nám nádherný 

pohled na sluncem zalitý Karlov.  

Zvenku působí opravdu milým dojmem, a jinak tomu není ani uvnitř, vítá nás milá paní 

Harbáčková, které nikdo neřekne jinak než Marcelka. Zběžně procházíme statek, prohlížíme si 

jídelnu, zvířátka a pak už nás okatý chlapec jménem Tomáš odvádí do místnosti přezdívané 

„velká komunita“. Působí velmi útulným dojmem, židle tvoří kruh, na dřevěných trámech visí 

sochy andělů, na zdi pak krásné koláže z fotek klientů. Tak se tady říká lidem, kteří se léčí, což je 

další věc, která se mi líbí, protože mi připadá, že to označení vyjadřuje určitý druh respektu, tak 

potřebný k tomu, aby si člověk začal sám sebe vážit. To je totiž podle mě velmi podstatná část 

celé terapie.  

Paní Marcelka nás obeznámí se vším, co bychom si jen mohli přát vědět. Slova jí plynou 

z úst, jako letí vánek, tak hezky se to poslouchá. Vyprávění je to velmi zajímavé, dozvídáme se 

kupříkladu, že Komunita Karlov spadá pod sdružení jménem Sananim a je konkrétně určená pro 

závislé mladistvé a matky s dětmi, kteří tu bydlí ve dvou budovách. Přes den mají velmi přísný 

režim, pracují od rána do odpoledne, kdy práci vystřídá snůška různých terapií, kterých mají 
možnost se zúčastnit. Terapie probíhají právě ve velké komunitě, kde jsme si následně vyslechli 

dva příběhy: již výše zmiňovaného Tomáše a slečny Justýny, jejichž pobyty na Karlově se chýlí ke 

konci.  

Vypravování bylo velmi poutavé, emotivní a poučné. Ani jednomu z nich se o minulosti 

evidentně nemluvilo lehce, a přesto nám vyložili své životy do nejmenších podrobností. Za to 

mají můj obdiv, poněvadž dokázat o tom mluvit, je neodmyslitelná součást toho se s minulostí 

smířit, ať byla, jaká byla. A že občas dokáže být krušná. Mně osobně se tato část besedy líbila 

nejvíce. Nakonec zaznělo pár všetečných otázek, mezi nimi třeba, jestli se cestou stavíme na 

zmrzlinu (facepalm), a tak jsme zatleskali, poděkovali, rozloučili se a v parném počasí vyrazili 

vstříc čočce, hudebce a dešti, o kterém jsme ještě neměli ani potuchy. 

Přednáška ve mně nezanechala jen přesvědčení o tom, že drogy jsou reálné zlo dnešní 

doby. V podstatě mi celkově došlo, že jakákoliv závislost člověka ohromným způsobem 

ovlivňuje, a to většinou nežádaným způsobem. O to horší je pro všechny slabé vůle dnešní svět 

reklamy a byznysu, kdy stačí zapnout televizi nebo zabloudit očima na billboard a jste lapeni 

v nekonečné síti.  

Magdalena Kulasová 

  



 

13 

 

Pročpohádka: Proč má slon dlouhý nos 

Slon měl stejně dlouhý nos jako všechna ostatní zvířata do té doby, dokud se mu 

nestala tato příhoda.  

Jednou se slon procházel po planině a zahlédl na zemi jablko, které spadlo ze 

stromu. Slonovi se už sbíhaly sliny při pohledu na to šťavnaté jablko. Tak se tedy pro něj 

rozběhl. Najednou se před ním objevila myš, která jablko vzala. Slon to jablko chtěl za 

každou cenu a běžel za myškou. Chvilku ji pronásledoval a potom myška zalezla do své 

díry. Slon do té díry letěl doslova po hlavě a zasekl se tam nosem. Ať se snažil sebevíc, 

z díry nos nedostal.  

Naštěstí šla okolo opice, která slyšela slonovo sténání. Opice k němu přišla a ptala 

se: „Co se ti stalo?“ Na to slon odpověděl: „No, víš, zasekl se mi v té díře nos.“ Opice mu 

chtěla pomoct, a tak ho zkusila z díry vytáhnout, ale nepovedlo se. A tak šla opice pro 

další posily.  

Přivedla hrocha a začali slona vytahovat. Už s ním trochu pohnuli, a jak ho tak 

tahali, natáhli mu trochu nos. Ale stejně ho nevytáhli. Potom přišla žirafa, která společně 

se všemi zvířaty tahala, co nejvíce mohla, a konečně slona vytáhli. Jenže potom už neměl 

nos, ale CHOBOT.  

Slonovi to však vůbec nevadilo, ulehčovalo mu to některé věci. Třeba si mohl 

utrhnout listy z vyšších stromů, a nebo si nabírat vodu do chobotu. Takže byl slon 

šťastný. A proto má slon dlouhý nos. 

David Račan 
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Exkurze na VŠCHT Praha a za pražskými památkami 

24. května vyrážíme my osmáci s paní učitelkou Zieglerovou na exkurzi do Prahy. 

Cesta autobusem trvá asi hodinu a půl, a tak si ji zpříjemňujeme povídáním. 

V Praze vede naše první cesta do metra a poté k Vysoké škole chemicko-

technologické.  

 Jakmile jsme dorazili, vítá nás vyučující právě z této školy. Vede nás do místnosti, 

kde se nachází druhá největší sbírka nerostů v České republice. Všichni žasneme nad 

drahými kameny, zvláště nad diamantem. Ohromují nás i velké meteority. Mně osobně 

se nejvíce líbí fialový ametyst. Náš průvodce ukazuje i jeden z prvků, jak vypadá, když na 

něj posvítí fialovým světlem. Je to velice krásné.  

 I když se nám sbírka moc líbila, musíme se přesunout do KFC, kde si většina žáků 

koupí jídlo. Po půl hodině opět vyrážíme. Tentokrát směrem k chrámu sv. Víta a 

k Pražskému hradu. Protože jsem v Praze asi podruhé a chrám sv. Víta vidím poprvé, 

hned na první pohled mě oslnil. Pohled na Prahu z Hradčan je též úžasný.  

 Ale to není vše, pokračujeme ještě na Petřínskou rozhlednu. Při cestě nás 

vyčerpávají hlavně schody. Před rozhlednou nás zaujal pán, který dělá obrovské bubliny. 

Někteří to jdou i zkusit. Podle mě to nejvíce šlo Ashley. Chvilinku odpočíváme, ale hned 

se zase rozdělíme na dvě skupiny a jdeme buď nahoru na rozhlednu, nebo do 

zrcadlového bludiště. Já patřím do první skupiny. I když jsme museli vystoupat asi 

milion schodů, pohled z rozhledny byl okouzlující. Sestup po schodech už není tak 

namáhavý, a tak nám to šlo hladce. Všichni se setkáváme na cestě k lanovce, která nás 

sveze dolů z Petřína.  

 Od lanovky ještě tramvají do nákupního centra Nový Smíchov, kde máme pobývat 

po zbytek výletu. Máme rozchod, část z nás jde do kina, já osobně si dávám ovocný 

koktejl a jdu do knihkupectví, kde bych vykoupila snad všechno. Do kina se vydávám na 

Knihu džunglí, která mě ale moc nezaujala. Ve čtvrt na šest se scházíme u kina a 

odcházíme k autobusu, který nás přivezl domů v 19:30 hod. Všem se výlet bezpochyby 

líbil a myslím, že Praha též.  

Anna Ševčíková  
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VÝLET DO TÁBORA 

Ve středu 1. června jsme jeli na výlet do 

Tábora. Jela 3., 4. a 6. třída. Vyrazili jsme v 7:45. 

Autobus nás zavezl do města. Než jsme všichni 

vystoupili z autobusu, udělalo se strašné horko. 

Nejprve jsme došli na náměstí. Za kostelem 

bylo Strašidelné podzemí. Tam jsme se měli 

každá třída rozdělit do týmů po šesti členech. 

V podzemí to bylo opravdu hodně 

strašidelné. Viděli jsme tam poklad, kostry, duchy, bohužel i pavouky, ale konec byl 

nejlepší. Sešli jsme ještě hlouběji do podzemí. Svítilo tam jenom modré světlo, jinak byla 

tma. Dole nic nebylo. Pořádně jsme se rozhlédli, jestli tam nejsou ještě nějaké dveře, ale 

nic tam nebylo. Chtěli jsme se vrátit zpátky nahoru, ale v tom se ze schodů skutálela 

krvavá hlava. Kája a Darča strašně 

pištěly. K nim jsem se bez váhání 

přidala i já. :) Kluci se tolik nebáli, až 

na Daniela. Ten potom ječel spolu s 

námi. Honza s Petrem se nás snažili 

přeřvat, abychom zmlkli. Aby toho 

nebylo málo, tak se nás dole ještě něco 

dotklo. To už jsme křičeli všichni a 

běželi jsme nahoru. Nahoře v krámku 

jsme si ještě mohli koupit suvenýry. 

Po strašidelném zážitku jsme 

se vydali hledat Housův mlýn. Ten 

jsme našli skoro hned. Přivítali nás 

tam husité. Dostali jsme kvízy, řekli 

nám pravidla a mohli jsme jít vykonávat disciplíny. Nejvíc se mi líbila mučírna. Tam se 

natáhlo dítě a ostatní ho museli lochtat :) Potom nám husité předvedli představení, a kdo 

chtěl, mohl se podívat do zbrojnice. Když už byl čas jít do ZOO, rozloučili jsme se s husity 

a udělali jsme si fotku.  

V ZOO Větrovy to bylo taky moc pěkné. 

Nikdy jsem třeba neviděla bílého klokana. Když 

jsme prošli celou ZOO, sedli jsme si v restauraci 

a každý si koupil zmrzku. Sice jsme se do 

Čimelic vrátili s větším zpožděním, ale jinak byl 

celý výlet bezva. 

Eliška Klímová, foto Martina Polívková 
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Na výletě v Housově mlýně 

 

Dětský den z pohledu žáků 4. třídy 

Ráno 2. června jsme se sešli před školou. Byly tam super atrakce. Např. běh 

s medicinbaly, prší, vykreslování obrázků, chytání papírových ryb, střílení z kuše, kopání 

do branky, střílení z pistolí, házení dřevěných kroužků na kůly a to nejlepší - angličtina. 

Na angličtině jste si buď vybrali papír, na kterém bylo napsáno nějaké slovo, a na to jste 

měli vymyslet větu, nebo vás zkoušeli ze slovíček. Na těch hrách si děti vydělaly papírky, 

jakoby penízky. Červený papírek byl pětikoruna, zelený dvě koruny. Koupila jsem si fixy, 

tetovačky. Terezka mi koupila sloníka z keramiky a Nelča mi dala krásné brčko a ještě 

bonbony. Super den. 

Katrina Tesková 

Dětský den se mi moc líbil, protože jsem soutěžila na různých hrách a potom jsem 

si došla do krámku a tam jsem si koupila nějaké hračky. Nejvíc se mi líbila hra, kde jsme 

měli pruty z klacku a chytali jsme papírové rybky. A nebo jsme na zemi skákali panáka. 

Ale hezká hra byla i ta, kde jsme si procvičovali angličtinu. Celý den se mi hrozně líbil. 

Iveta Pavlíčková 
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Tenhle Den dětí se mi líbil. Byly tam různé soutěže, například skákat panáka, 

střílení z dřevěné kuše a hrát prší. Na tom jsme vydělávali barevné papírky a za ně jsme 

si kupovali krásné věci. 

Nela Geschvandtnerová 

Na Dni dětí fotografovala 

Michaela Počtová. 
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TEPfaktor 

V úterý 24. května ráno jsme se sešli za halou v 8 hodin. Potom jsme nastoupili do 

autobusu s 6. třídou a jeli jsme asi hodinu do Chotilska. 

Vystoupili jsme u staré továrny, došli jsme ke vchodu a museli jsme počkat, 

protože tam další skupina poslouchala pravidla hry. Mezitím jsme vymýšleli jména týmů. 

Jmenovali jsme se Černí jestřábi. 

Když jsme si odložili věci, šli jsme se převléci a poslechnout si pravidla. Od paní 

pirátky jsme dostali sekretářskou kartičku pro sekretáře, byl to Honza Kulas, a 

kapitánkou se stala Patricie Jodasová. Potom jsme se rozběhli do první místnosti.  

V arénách byli různé úkoly na zručnost, sílu, inteligenci a trpělivost.  Po splnění 

20 úkolů jsme získali indicie, díky kterým jsme mohli otevřít další 4 kola, jež otevírala 

finální truhlu. Nikdo od nás to nezvládnul. 

Po uplynutí 3 hodin jsme skončili, málem jsme otevřeli speciální dveře, potom 

jsme nastoupili do autobusu a odjeli do Čimelic. 

Moc se nám tam líbilo, nejlehčí byly relaxační míče a nejtěžší byla houpačka, 

museli jsme si na ni stoupnout a vyrovnat to na 10 sekund. A potom byl těžký hranol, na 

který jsme museli stoupnout všichni z týmu, a museli jsme tam stát 10 sekund. Chtěli 

bychom do TEPfaktoru jet i příští rok. 

 

Jan Kulas, Adam Bína, Patricie Jodasová, Anežka Housarová a David Račan 

 

 V úterý 24. května 

ráno jsme vyráželi se 

sedmou třídou do TEP 

Faktoru. Jeli jsme asi hodinu. 

Když jsme do TEP Faktoru 

přijeli (asi v 900), šli jsme do 

budovy, ale vyhnali nás, 

protože tam byla ještě jedna 

škola a oni měli zrovna 

přednášku o pravidlech.  

V autobuse jsme si 

všichni vymysleli název svého 

týmu. Po chvíli nás pustili dovnitř a měli jsme přednášku o pravidlech. Když nám 

všechno vysvětlili, dostali jsme čipy. Ten, kdo dostal čip, byl kapitán. Ten, kdo dostal 

lísteček, byl sekretářka. Na lísteček jsme tiskli razítka. A konečně jsme se mohli vydat do 

místností.  
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Myslela jsem si, že to bude lehké, ale když jsme 

to zkusili, viděla jsem, že jsem se pravděpodobně 

mýlila. Ve skupině jsme byli já (Darča Počtová), Martin 

Štrouchal, Sára Vaňáčková, Kája Kudelová a Jirka Hák. 

Bylo to velmi super, ale některé místnosti pro nás byly 

obtížné. Nejvíc mi na tom vadilo, že když nás bylo pět, 

tak tam bylo docela málo času. Třeba v jedné místnosti, 

která se jmenovala řeka, jsme museli všichni přelézt 

otáčivou kládu, přeručkovat žebřík a přelézt stěnu. Na 

to jsme měli jen 5 minut. Jedna místnost se mi velmi 

líbila. V té místnosti jsme museli všichni prolézt 

nafukovacími míči a museli jsme poté prolézt pod sítí. To nás 

velmi bavilo. Najednou jsme přišli na chodbu a tam 

stála Saša a měla led na ruce, tak jsem 

se jí ptala, co se stalo, a ona říkala, že 

spadla a něco si udělala s rukou. Tak si 

to moc neužila. Když nám vypršel časový 

limit čipů, museli jsme čipy vrátit, sbalit 

se a jeli jsme ke škole.  Do Čimelic jsme 

přijeli asi ve 1330 a šli jsme domů. Super 

výlet.  

Darina Počtová  
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 Návštěva České televize a Národního divadla 

V pátek 3. 6. 2016 jsme jeli ve složení 41 dětí a 4 vyučující do Prahy, konkrétně do 

Národního divadla, České televize a na Nový Smíchov.  

Náš výlet jsme začali prohlídkou Národního divadla, kde jsem byla osobně úplně 

poprvé. Už zdálky se mi líbilo.  A uvnitř vypadalo ještě nádherněji. Museli jsme vystoupat 

docela dost schodů, abychom se podívali úplně nahoru na terasu, kde byl úžasný výhled 

na Hradčany, který se líbil všem. Fotili jsme si především sochy bohů a múz, které byly 

na terase výborně vidět. Dále jsme si byli prohlédnout sál, do kterého jsme měli večer jít 

na hru Naši Furianti a který se mi líbil z Národního divadla nejvíce.  

Po prohlídce 

Národního divadla jsme 

vyrazili na Kavčí Hory, 

kde nás nejprve čekalo 

zpravodajství ČT. 

Nejvíce nás asi zaujala 

celá zelená místnost – 

studio, kde se točila 

například Toulavá 

kamera. Jakmile jsme 

skončili prohlídku ve 

zpravodajství, zamířili 

jsme o pár metrů dál do 

druhé budovy. Naši 

průvodci nás nejdříve 

vzali do víceúčelového 

sálu. Tam nám pustili film, který byl takovým malým průvodcem budovou ČT. Dále jsme 

se podívali do studií, kde měli kulisy a různé věci pro natáčení třeba Kouzelné školky, 

Planety Yo a různých dalších pořadů. Asi nejlepší v ČT bylo to, že jsme se mohli podívat 

na natáčení Studia Kamarád. Dokonce někteří z nás tam chtěli i pomáhat.  

Ve studiu jsme pobyli docela dlouho, a tak jsme museli pokračovat v našem 

výletu.  Přišel čas na jídlo na 

Novém Smíchově, kde si asi 

každý zašel do fastfoodu. Čas 

na nakupování jsme měli do 

17:45, v tu dobu jsme měli jít 

k autobusu a tam se 

převléknout. Popravdě 

převlékání bylo na tomto 

výletě nejhorší, protože jsme 

se všichni mačkali v autobuse. 

Ale nakonec jsme se úspěšně 

převlékli do společenského 

oblečení a autobus nás zavezl 

k Národnímu divadlu, na které 
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jsem se tak dlouhou dobu těšila. Už jsme seděli a čekali jen na přestavení. Sál byl 

obsazený do jednoho místa a potom už začali hrát. Tolik slavných herců jsem ještě 

neviděla. Opravdu jsem byla nadšená – hrál tam například Miroslav Donutil, Václav 

Postránecký, Jiří Štěpnička, Ondřej Pavelka nebo David Prachař. V inscenaci nechyběl 

humor. Když představení končilo, vůbec se mi nechtělo z divadla odcházet.  

Tenhle výlet byl podle mě ten nejlepší výlet v mém životě. 

Anna Ševčíková 
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Atletika pro 1. stupeň 

V pátek 27. května se u nás v Čimelicích 
konaly  každoroční atletické závody I. stupně. Závodů 
se zúčastnily 3 základní školy - pořádající ZŠ 
Čimelice, dále ZŠ Mirovice a ZŠ Chraštice.  

Soutěžilo se v 5 kategoriích a ve 4 disciplínách. Do 
první kategorie patřili žáci první třídy, chlapci i děvčata 
dohromady, do druhé kategorie žáci druhé třídy, taktéž 
chlapci a dívky, a tak to bylo i ve třetí kategorii. Ve čtvrté 
kategorii byly dívky ze čtvrté a páté třídy a v poslední 
páté kategorii soutěžili chlapci čtvrté a páté třídy 
dohromady. 

Závodilo se ve čtyřech disciplínách. Sprint, 
vytrvalostní běh, skok do dálky a hod kriketovým 
míčkem. Závodníci se snažili ze všech sil! Bojovali ve 
všech disciplínách, i když některá nepatřila mezi 
nejoblíbenější. 

Musíme pochválit i naše deváťáky, kteří nám byli k 
dispozici. Někteří pomáhali na jednotlivých stanovištích, 
jiní pečovali o závodníky, chodili s nimi po jednotlivých 
disciplínách, zkrátka se o ně po celé závody starali. 

Nejlepší tři získali diplom, čokoládu, bonbony nebo čokoládovou tyčinku. 
Vyhlášení s předáním diplomů provedl ředitel ZŠ Čimelice Josef Pouch s pořádajícím 
učitelem Vladislavem Linhartem a sladkosti předala a za skvělé výkony poblahopřála 
Václava Karasová. 

Počasí nám po celé dopoledne přálo, sluníčko svítilo. Atletické závody se všem 
zúčastněným líbily a již se těšíme na další ročník. 

V. Karasová 
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Na kole dětem 

Ve středu  8. června jsme se na chvíli připojili k sedmé etapě veřejné cyklotour Na 

kole dětem. Smyslem akce je podpořit děti s onkologickým onemocněním. Na startu 

v Sušici byl náš pan ředitel Josef Pouch, který projel s pelotonem celý úsek do Čimelic, za 

Miroticemi (u Strážovic) pak čekali na peloton někteří žáci z deváté třídy, a to převážně 

chlapci (Tomáš Biskup, Petr Gottfried, Josef Holý, Jakub Pavelka, Jan Pobříslo, Jan Svach, 

Pavel Štěpánek, Tomáš Švec), dívky reprezentovala Magdalena Kulasová a doprovod 

tvořili třídní učitel Vl. Linhart, Marie Filipová a Jana Kubátová. V Miroticích jsme se 

krátce zastavili u školy a pokračovali jsme přes Smetanovu Lhotu do Čimelic, kde nás 

přivítaly děti z naší školy a kde také na všechny cyklisty čekalo občerstvení a osvěžení. 

Pro zúčastněné žáky i učitele to byl jistě zajímavý zážitek, protože ne každému se podaří 

projet si alespoň malý úsek se skutečným pelotonem a vyzkoušet si jízdu v takových 

podmínkách, třebaže nešlo o žádný závod. V Čimelicích jsme byli svědky toho, jak 

starosta obce Vladimír Bouček, který úsek projel rovněž až ze Sušice, předal vedoucímu 

cyklotour Josefu Zimovčákovi symbolický šek na deset tisíc korun jako příspěvek na 

léčbu dětem s onkologickým onemocněním. 

-jak- 

     foto Stanislava Koblihová, Písecký deník  
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Fotbalový turnaj O pohár starostky města Mirotice 

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se v Miroticích na fotbalovém hřišti „Bahnice“ uskutečnil 

další ročník fotbalového turnaje O pohár starostky města Mirotice. Turnaj byl vypsán 

pro 3 věkové kategorie (1.-3.třída - přípravka, 4.-6.třída – mladší žáci a 7.-9.třída – starší 

žáci). Hrálo se na polovině velkého fotbalového hřiště v počtu 7+1. V každé kategorii se 

zúčastnila 4 družstva – pořádající ZŠ Mirotice, dále ZŠ Mirovice, ZŠ Čimelice a ZŠ 

Chraštice. Hrálo se systémem každý s každým. 

Žáci ZŠ Čimelice obsadili v nejmladší kategorii 3. místo, v kategorii 4.-6. třída 

získali 1. místo a v nejstarší kategorii také 1. místo! Za zmínku stojí, že mladší i starší 

žáci vyhráli všechny své zápasy!  
 

SESTAVY V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH 

 

1.-3.třída – přípravka: 

Daniel Herman, Tomáš Pavlíček, David Pavelka, Jakub Hladík, Matěj Gottfried, Štěpán 

Kudela, Filip Kostohryz, Jindřich Gelnar, Michal Salát, Jakub Staněk, Vít Šindelka a Vojtěch 

Šindelka 

4.-6.třída – mladší žáci: 

Martin Pavlíček, Lukáš Kostohryz, Vojtěch Luzum, Martin Štrouchal, Jan Štěpánek, Petr 

Buřič, Petr Zvonek, Jiří Hák, Tomáš Provazník a Jan Ulč 

7.-9.třída – starší žáci: 

Petr Gottfried, Jan Kulas, Tomáš Biskup, Jan Svach, Tomáš Švec, Petr Kuchta, Jan Pobříslo, 

Martin Hanus a Jakub Jelínek 

                                                                                                             V. Linhart 
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Tip na film:  

ZOOTROPOLIS – Město zvířat 

(Od tvůrců Frozen) 

Na první pohled se může zdát, že se jedná o 

„animák“ pro mrňata, ale není tomu tak. Je to sice 

animovaný film, ale ve stylu dnešních „akčních“ 

filmů (nebojte se, žádné střílení nebo bojování se 

smrtícími zbraněmi, takže na tento film můžete 

klidně vzít i své mladší sourozence). A upřímně 

řečeno, je to dobrý film. Mně osobně se velmi líbil a 

věřím, že se bude líbit i vám. 

Teď představení hrdinů. Nejprve policistka 

Judy Hopsavá, poté její pomocník (zpočátku 

nedobrovolný, později jako nejlepší přítel) Nick 

Wilde, policejní náčelník Bogo, zpěvačka Gazelle, 

místostarostka Skopová a mnoho dalších. 

Něco k příběhu. Judy už od dětství sní o tom, 

stát se policistkou. Později tedy absolvuje Policejní 

akademii. Během prvního pracovního dne ve městě 

Zootropolis ji rozčaruje její první úkol, ve městě se totiž pohřešuje třináct savců a ona 

dostane za úkol dávat pokuty na parkovišti. Později se ocitne přímo u loupeže a jako 

správná policistka se vydá za zlodějem. Ale způsobí při tom rozruch mezi hlodavci, takže 

náčelník Bogo jí dá dvě možnosti: buď se pokusí najít zmizelého pana Vydru, jednoho ze 

třinácti zmizelých savců (na to má ale jen dva dny), nebo končí. Ještě předtím se seznámí 

s lišákem Nickem, a když ho spatří na fotografii, kde byl naposledy viděn pan Vydra, 

znovu Nicka vyhledá, pohrozí mu vězením za daňové úniky (proto je zpočátku 

nedobrovolným pomocníkem) a vydá se s ním po stopách pana Vydry… 

Ještě bych rád zmínil proslov, který Judy Hopsavá přednáší na konci filmu při 

příležitosti jmenování Nicka do pozice policisty:  

„Když jsem byla malá, tak jsem si myslela, že Zootropolis je dokonalé město, kde 

se všichni snesou, a kdokoli může být kýmkoli. Zdá se, že skutečný život je trochu 

složitější než heslo na nárazníku. Život není sranda. Nikdo nejsme dokonalý. Každý dělá 

chyby, což znamená, a to je dobře, že toho máme mnoho společného. A čím víc budeme 

jeden druhého chápat, tím výjimečnější každý z nás bude. Musíme se snažit. Nezáleží na 

tom, jaké zvíře jste, zda obrovský slon, nebo náš první lišák. Žádám vás všechny, zkuste 

udělat ze světa lepší místo. Zapátrejte ve svých srdcích a zjistíte, že změna začíná u vás. 

Začíná u mě. Začíná u nás všech.“ 

Tento proslov se mi velmi líbil a myslím si, že obzvláště poslední tři věty platí 

nejen ve filmu, ale i pro nás. 

Pavel Štěpánek 

Vlevo Nick Wilde, vpravo Judy Hopsavá 
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Tip na film: Warcraft 

Režie: Duncan Jones  

Scénář: Duncan Jones, Charles 
Leavitt  

Kamera: Simon Duggan 

Hudba: Ramin Djawadi  

Nové sci-fi jménem Warcraft: První 

střet je film vytvořený společností 

Blizzard Entertainment podle hry 

World of Warcraft.  

Hlavní příběh je o tom, že divoké rasy, tzv. orkové, mezi sebou válčí, ale spojí je 

děsivá nákaza, která skoro zničí jejich svět. Pomocí černé magie otevřou portál do země 

lidí, kterou chtějí obsadit a zachránit se. Lidé jsou ochotni obětovat život pro svou zemi a 

krále jménem Llane, kterého hraje Dominic Cooper. Při následných bitvách a přípravách 

na konečnou bitvu se i nepřátelé spojí, tedy lidé a skupina orků, která s nadcházející 

válkou nesouhlasí. Společně se pokusí přežít a vyhrát válku civilizací.  

Film měl premiéru 25.5. a je diváky dobře hodnocený. Má to být film, který se vyrovná 

hvězdným titulům jako Pán prstenů, Hobit nebo Harry Potter. 

 Adam Hoško  

Vtipy   

(vybrala Natálie Zemanová)

Paní učitelka ve škole chce po dětech, 

aby řekly rým. 

Nakonec vyvolá Pepíčka a ten říká: 

„V moři stojí Kokrhel, vodu má až po 

kolena.“ 

„Ale Pepíčku, to se přece vůbec 

nerýmuje!“ 

„Jen počkejte, až přijde příliv.“ 

Říká maminka: 

„Pepíčku, co děláš?“ 

Pepíček odpoví: 

„Ale jen zatloukám hřebík.“ 

„Tak ať se nebouchneš do prstu.“ 

„Šílíš?!! Nejsem blbej, drží mi ho Alenka.“ 

Paní učitelka dává dětem hádanky: 

„Má to 4 nohy, hlavu a dělá to haf haf. Co 

je to?“ 

„Nevíme!!!“ 

„Pes.“ 

„Hurááá, pes!!!“ 

„Má to 2krát 4 nohy, 2 hlavy a dělá to 

2krát haf haf. Co je to?“ 

„Nevíme!!!“ 

„Dva psi.“ 

„Huráááá, dva psi!!!“ 

„Visí to na zdi, dělá to tik-tak, a když to 

spadne, je po hodinách. Co je to?“ 

„Hurááááááá, TŘI PSI!!!“ 

  

 

http://www.csfd.cz/tvurce/49106-duncan-jones/
http://www.csfd.cz/tvurce/49106-duncan-jones/
http://www.csfd.cz/tvurce/73862-charles-leavitt/
http://www.csfd.cz/tvurce/73862-charles-leavitt/
http://www.csfd.cz/tvurce/73995-simon-duggan/
http://www.csfd.cz/tvurce/63446-ramin-djawadi/
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Komiks 

 


