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Úvodem 

Věděli jste, že doba papírová končí? No zatím asi ještě ne úplně, ale tisk a 

tištěná média už s touto situací nějakou dobu zápasí. S úspornými opatřeními se 

v uplynulé době potýkal i Školní zpravodaj, někteří si snad ještě pamatujete, že jsme 

ho svého času tiskli barevně a v daleko větším množství. Nyní podle mě nastal čas 

vzdát se jeho papírové podoby definitivně. A důvody? Dostupnost materiálů na 

školním webu (zscimelice.cz), špatná kvalita původně barevných fotografií 

v černobílém tisku, částečný „burn-out“ šéfredaktorky a také naprostá nedochvilnost 

jednotlivých přispěvatelů, z nichž někteří nejsou schopni dodržet termín „papírové 

uzávěrky“ (na školní web můžeme články umisťovat průběžně). O informace z naší 

školy samozřejmě nepřijdete, jen si je budete muset vyhledat na internetu.  

 Všem dosavadním autorům a přispěvatelům papírového Školního zpravodaje 

bych chtěla pochopitelně poděkovat za spolupráci a budu se těšit na další příspěvky 

na adrese skolni.zpravodaj@seznam.cz, která samozřejmě funguje i nadále.  

 Teď už se můžete pustit do čtení podzimního čísla, ve kterém mimo jiné 

najdete fotografie svých učitelů z dětství a dospívání. A pokud je nepoznáte v tištěné 

verzi, podívejte se raději na internet. Za Školní zpravodaj se loučí     Jana Kubátová 

file:///C:/Users/User/Documents/dokumenty%20školní/zpravodaj_podzim_2016.docx%23_Toc465888616
file:///C:/Users/User/Documents/dokumenty%20školní/zpravodaj_podzim_2016.docx%23_Toc465888617
mailto:skolni.zpravodaj@seznam.cz
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Výlet 8. třídy 

 

Na výlet jsme vyrazili ve čtvrtek 20. října 2016. Měli jsme sraz v 7:15 hod za halou 

a jeli jsme do Prahy. Přijela pro nás dvě auta. Když jsme dorazili do hlavního města, šli 

jsme do zrcadlového bludiště na Petříně. Místnost se zrcadly byla zajímavá, protože 

vypadalo, jako kdyby tam nic nebylo. Byla tam také místnost, ve které zrcadlo ukazovalo 

krátké a dlouhé tělo. Později jsme viděli Petřínskou rozhlednu. Potom jsme šli do Laser 

game, kde jsme dostali vestu a pistoli a stříleli jsme po sobě. Po skončení hry jsme měli 

rozchod na Staroměstském náměstí asi na hodinu. Nakonec jsme šli do muzea 

voskových figurín. Tam nás prováděla průvodkyně. Viděli jsme například Švejka, 

Vladimíra Menšíka nebo Brada Pitta.  Nejvíc se mi líbilo v Laser game. 

Monika Žáková 

Ráno jsme se celá třída sešli za halou a tam nás vyzvedla dvě auta, kterými jsme 

se vydali do Prahy. Auta nás po docela dlouhé, ale zábavné cestě odvezla pod Petřín a 

následovně jsme  vyšli nahoru na kopec, kde jsme šli na zrcadlové bludiště. Po bludišti 

tam byla místnost plná zrcadel, která nás třeba zmenšovala, nebo naopak zvětšovala. 

Potom jsme se šli podívat na vyhlídku, kde jsme viděli Prahu, měli jsme štěstí na počasí, 

takže bylo vše dobře vidět. Znova jsme nasedali do aut, která nás odvezla k benzínce, od 

které jsme došli do Laser game. Rozdělili jsme se na zelený a růžový tým a začali hrát. 

Skončila jsem poslední, ale bylo to super. Potom někteří z nás hráli ještě jednu hru, ale já, 

Nellča a Vojta jsme šli hrát stolní fotbal. Když jsme všechno dohráli, odjeli jsme autem 

k Staroměstskému náměstí, kde jsme měli rozchod. Sešli jsme se u Muzea Grévin, kde 

nás provedli celým muzeem. Viděli jsme např. Karla IV., Karla Gotta, Lucii Bílou, 

Angelinu Jolie, Jaromíra Jágra, nebo dokonce krtečka v autíčku. Poté už jsme jen počkali 

na auta, která nás odvezla domů. Všechno jsem si moc užila, ale nejvíc se mi líbil krteček 

s jeho červeným autíčkem! 

Zuzana Šimonová 

Po cestě do Prahy byla strašná sranda, mávali jsme kolemjedoucím autům. Když 

jsme přijeli do Prahy, tak nás řidiči vyhodili u petřínské rozhledny, odkud jsme pak šli do 

zrcadlového bludiště. Když jsme ho prošli, vrátili jsme se opět k autům a jeli jsme na 

laser game. Hned jak jsme tam dorazili, šli jsme hrát. Já byla v týmu růžových a další byl  

tým zelených. Po hře jsme si někteří dali pití a stolní fotbálek. Potom nás paní učitelka 

zavolala a jeli jsme do Grévinu, což je muzeum voskových figurín. V muzeu jsme měli 

objednanou přednášku o Karlu IV. Bylo to tam zajímavé, dokonce jsme si mohli vytvořit 

vlastní 3D figurínu. Toto muzeum bylo strašně hezké, byl tam např. Karel Gott, Jaromír 

Jágr, Brad Pitt nebo Angelina Jolie. Celý výlet se mi moc líbil. A doufám, že další výlet 

bude taky super.    

Nela Štětinová                                                                                       

 Ve čtvrtek ráno v 7:30 jsme vyjeli od haly směr Praha. Naší první zastávkou byl 

Petřín, tam jsme čekali, než otevřou zrcadlové bludiště, a mezitím jsme se šli podívat na 
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Pražský hrad. To nás trochu probudilo, protože jsme museli jít dolů z velmi velkého 

kopce, což znamenalo, že budeme muset jít i nahoru.  

U bludiště byly kaštany, a jak jinak, než že jsme je na sebe začali házet. Také si 

většina z nás koupila hranolky. Konečně otevřeli a my jsme se vydali do bludiště, které 

bylo sice primitivní, ale zábavné. Na jeho konci byla různě prohnutá zrcadla, která nám 

měnila části těla. 

Naší další zastávkou byla laser game. Měli jsme zaplacenou jednu hru, ale kdo 

chtěl, mohl si připlatit ještě jednu. Mohli jsme si vybrat, za jakou pohádkovou postavu 

chceme hrát. Laser game byla super, ale kluci zase všem něco vyčítali. 

Poslední zastávkou bylo muzeum voskových figurín Grévin, ale před tím jsme 

měli ještě rozchod na Staroměstském náměstí. V muzeu nás seznámili s tím, že můžeme 

sahat na oblečení, ale ne na kůži a pokožku. Muzeum bylo bezva, postavy vypadaly jako 

skutečné osoby. Pozdravila jsme jednu z figurín vypadající jako průvodce muzea. Byl to 

dobrý výlet a hromada z nás si to užila.   

Anežka Housarová 

 

  

 

 

               foto Olga Vilímová 
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Sférické kino 
 

Sférické kino jsme měli možnost navštívit 

v pondělí 17. října ve sportovní hale v Čimelicích. 

Nejprve se na ně šel podívat první stupeň. 

Rozděleni jsme byli do skupin, protože prostor stanu, kde se promítalo, nebyl příliš 

velký. Na druhém stupni tvořily největší a poslední skupinu 7., 8. a 9. třída.  

Stan byl postaven na ploše sportovní haly. Nejdříve jsme se seznámili s tímto 

kinem, vešli jsme dovnitř a uviděli bílou kopuli. Začátek filmu, který byl určen pro naši 

skupinu, se odehrával u dalekohledu, v němž ukazovala paní dvěma dětem, jaký je 

vesmír. Spolu s nimi jsme se dozvěděli mnoho informací o dalekohledech, okulárech a 

zrcadlech, pomocí kterých můžeme obdivovat galaxie, hvězdy i Galileovy měsíce. 

Optický dalekohled či teleskop je přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou 

soustav čoček nebo zrcadel: objektivu a okuláru, jímž se obraz pozoruje. V kině jsme se 

dozvěděli také něco o Galileu Galileovi. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení 

dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování a účinnou podporu Koperníka.  

Nejvíce zajímavé byly hvězdy. Nejbližší hvězdou k Zemi je Slunce, které je 

zdrojem většiny energie naší planety. Při vhodných atmosférických podmínkách jsou v 

noci ze Země viditelné i jiné hvězdy.  

Sférické kino bylo zajímavé a 

poučné. Na konci filmu nám 

promítající pán položil pět otázek, 

na které měli žáci odpovědět. Ten 

žák, který odpověděl správně, 

dostal kalendář o vesmíru. Žáci 

hodnotili film většinou dobře, ale 

prostor v kině bohužel špatně. Se 

Filip Chylík 
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Můj špatný den 

Je pátek ráno a můj zatraceně hlasitý budík mě budí už v půl šesté. Típl jsem 

budík, že si ještě pospím, po 15 minutách „čumění“ do zdi jsem ale změnil názor a 

rozhodl jsem se udělat si snídani. Zapnul jsem si varnou konvici na čaj a namazal 

jsem si chléb. Uprostřed vaření nám vypli proud. Naštvaně jsem k tomu 

namazanému chlebu srkal studenou limonádu. Po strastiplné cestě do školy jsem 

stál před její budovou. Bylo tři čtvrtě na osm a škola byla stále zavřená. Šel jsem k 

hlavnímu vchodu, a co mé oči neviděly, před školou vlála státní vlajka. A co víc, 

neměl jsem s sebou telefon, abych mohl zavolat mámě. Nakonec jsem šel domů 

pěšky. 

Petr Pavlíček  

Mým špatným dnem se stal jeden osudný čtvrtek. Bylo to ráno jako každé 

jiné, tedy alespoň když jsem se probudil a otevřel oči. Když jsem však vstal z 

postele, uklouzl jsem a málem si zlomil ruku, dále jsem se praštil do hlavy a 

zkrátka vše, co se v takový typický špatný den stává, se mi přihodilo. Do školy 

jsem měl vše připravené, tedy alespoň jsem si to myslel, když jsem ale dorazil do 

školy, zjistil jsem, že mi chybí žákovská knížka a domácí úkol. 

První hodina byla čeština, ta proběhla poměrně v klidu, ALE druhá hodina 

byla matematika, víte, jen za posledních sedm dní jsme psali už tři testy, tak jsem si 

myslel, že už další test psát nebudeme, tedy alespoň týden, nebo pár dnů. To jsem 

však podcenil paní učitelku. Hned v první vteřině jsem si všiml, že nese testy. A už 

jsem slyšel: „Takže napíšeme si malý testík.“ Málem jsem vybouchl a třída taky 

nevypadala nadšeně. Test jsem napsal a myslel jsem, že se snad vejdu do dvojky, 

chyba, bylo to trojka a zbytek třídy nedopadl o moc lépe, kromě jedné jedničky a 

asi dvou dvojek byly trojky a horší. 

No a to je konec, 

po třech hodinách jsem 

jel domů, párkrát se 

bouchl do hlavy a šel 

spát. Tak skončil můj 

špatný den. 

Adam Hoško 
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Přednáška o hudebních nástrojích 

 
Ve str edu 19. r í jna jsme se u c astnili pr edna s ky o vy voji hudební ch na stroju . 

By valy  uc itel fyziky a matematiky, ktery  zaví tal do nas í  s koly, na m pr edstavil skoro 

vs echny hudební  na stroje, jez  existovaly od prave ku az  do novove ku. Na ne ktere  z nich 

na m i zahra l. Ne kdy jsme se tomu sma li, tr eba kdyz  hra l na „kozí  roh“. 

Nejví ce na m vs ak poví dal o fle tna ch. Zahra l na ne  ne kolik uka zek. Take  na m 

vysve tlil, z e c í m je trubka dels í , tí m vyda va  hlubs í  to n, a naopak, c í m je trubka krats í , její  

to n je vys s í . 

Na s  pr edna s ejí cí  si dokonce vyrobil svoje na stroje, ktere  na m ukazoval. Napr . 

stoc enou hadici od prac ky s dí rkami. Me l tam i na stroj hodne  vzda lene  pr ipomí nají cí  

kytaru a jes te  takove  pí s ťalky. Ty me  zaujaly nejví ce. Byly  z plastovy ch trubic ek, ktere  

slepil k sobe . Trubic ky byly ser ezane  od nejkrats í  po nejdels í  a byly zality voskem. 

Vyda valy docela hezky  to n. De kujeme za zají mavou pr edna s ku. 

Eliška Klímová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: slideplayer.cz 

  

http://slideplayer.cz/slide/3104133/
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Dopis literární postavě 

 

Dobrý den, pane Aslane!  

(z knihy Letopisy Narnie - Lev, čarodějnice a 

skříň) 

Když čtu Vaše příběhy, nejprve se 

pozastavím nad Vaším vzhledem. Vždy jsem 

se chtěla zabořit do vaší mohutné hřívy, 

lehce připomínající slunce. Jak to děláte, 

používáte Šaumu? A ještě dodám, že jste 

nějak moc velký oproti klasickému lvovi. I když je pravda, že skoro všichni ve vašem 

okolí jsou nějak divní. Nic ve zlém! 

 Jste nejvyšším ochráncem Narnie. Také bych chtěla, aby se pod mým velením 

vždy vše vydařilo a abych se prakticky nemýlila. Kdybych byla laskavá na všechny kolem 

sebe, asi by mě měli všichni rádi, tak jako Vás. 

 Jste velmi chytrý, přelstít Bílou čarodějnici asi nebyl „žádnej čajík”. Jednou jste 

se dokonce nechal zabít, v tu chvíli jsem se opravdu bála. Naštěstí jste nakonec obživl, 

protože jste znal zákony lépe než čarodějnice, a pořádně jste jí to nandal a zabil ji. 

 Jmenoval jste Petra, Edmunda, Zuzku a Lucinku na krále a královny na hradě 

Cair Paravel a po této ceremonii se vracíte dočasně zpět za moře. 

 Vaše příběhy jsou určitě poučné a spousta lidí, včetně mě, by chtěla být jako Vy. 

Doufám, že knížky s Vámi se budou číst ještě dlouho. A tímto děkuji i vašemu tvůrci Clive 

Staples Lewisovi.                        

 Anežka Housarová 

 

Dobrý den Harry, 

dočetl jsem první díl Harryho Pottera. Moc se mi líbila grafika celé knihy. Překlad byl 

velmi zábavný a děj místy napínavý. Byl jste skoro obyčejný kluk, který vynikal 

nadpřirozenými silami. Moc se vám líbilo kouzlení. Byl jste milý, hodný a upřímný. 

Vašimi největšími kamarády byli Ron a Hermiona. Nejvíc se mi líbila část, kde jste 

bojoval s příšerou. Moc bych si přál, aby další díl vyšel co nejdříve a jeho vydání mělo 

stejný úspěch. Loučím se s vámi.    

Petr Veselý  
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Dobrý den, pane Voldemorte! 

Velice vás obdivuji. Dosti by 

mě zajímal příběh o tom, jak 

jste ztratil nos, bylo by to 

zajímavé vypravování. Dále 

obdivuji vaši trpělivost při 

získávání bezové hůlky, já 

bych se na ni už dávno 

vykašlal. Zabít kvůli ní tolik 

lidí, to není dobré. Také by mě 

zajímalo, jestli vás nenaštvalo, 

když vás Potter zabil, mě by to trochu naštvalo. Byl jste skvělým záporákem ve všech 

dílech Harryho Pottera a za to vám děkuji. 

Ondra Prokop 

 

Dobrý den, pane Jokere!  

Včera jsem se koukal na váš úplně nový film, ve kterém 

účinkujete, jmenuje se Suicide squad/Sebevražedný 

oddíl. I přes to, že nejste v hlavní roli, dosti jste mne 

zaujal, ale ne jenom v tomto filmu, ale i v mnoha 

komiksech, kde jste bojoval proti Batmanovi a Robinovi 

i přes to, že se vám to moc nedaří.  

A pane Jokere, zajímalo by mě, kdy bude další díl 

komiksu od DC comics s vámi, i když mám radši 

komiksy, film s vámi bych také velice ocenil. To je 

všechno, co sem od vás chtěl vědět. 

Vojta Viktora  

P. S. Bolelo to, když vám Batman zarazil nůž do hrudníku? 

 

Drahá Mej-lin (z knížky Spirit Animals),  

přijdeš mi velmi odvážná, klidná a vyrovnaná. Chtěla bych 

vědět, jaká pro tebe byla chvíle, kdy jsi přivolala Dží. Moc se mi 

líbí tvé černé vlasy, snědá pleť a to, jak ses zachovala ve chvíli, 

kdy Džanorion napadli dobyvatelé. Zajímalo by mě, proč ses 

zezačátku chovala k Dží ošklivě, koneckonců bylo to tvé 

spirituální zvíře. Tvá povaha mi přijde vyrovnaná, trpělivá, 

nebojácná a někdy i namyšlená. Také bych chtěla vědět, jaké 
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bylo být loutkou Gerathon. Hodně mě překvapilo, jak ses po získání Korálové chobotnice 

přidala k dobyvatelům, protože tě ovládala Gerathon a zradila tím své přátelé. A hlavně 

Rolana, který k tobě měl jakýsi vztah. Jsem ráda, že všechno dobře dopadlo. S pozdravem  

Patricie Jodasová 

 

Dobrý den, pane Vinetou! 

V uších mi stále zní klapot kopyt Vašeho koně, 

když jsem Vás zahlédl cválat prérií. Vysokého 

štíhlého chlapíka s ošlehanou snědou tváří a 

černými havraními vlasy, které mu vlají až na 

ramena. Ptám se Vás, jaké to je, být stále na 

cestách a stále bojovat za práva Indiánů. Musíte 

to mít těžké. Jste statečný, čestný a odvážný a 

v každé situaci si umíte poradit. Jak to děláte? 

Cením si vašeho smyslu pro přátelství a stále 

vidím, jak jste se pobratřili s Old Shatterhandem. 

Líbí se mi, že neváháte nasadit život pro 

druhého. Moc bych si přál, abych se s Vámi 

někdy potkal. Loučím se s vámi a na shledanou. 

David Račan 

Milý Bílý Tesáku, 

při čtení Tvého příběhu jsem se rozhodla napsat Ti dopis. 

Zpočátku příběhu ses mi zdál jako zlý vlk. Jen málokdy jsi 

byl veselý, ale postupem času jsem si uvědomila, že jsi byl 

se svými lidskými přáteli opravdu rád, i když Tě často 

zklamali. V příběhu jsi je sám nazýval bohy. Líbilo se mi, 

jak ses o sebe dokázal postarat, odhadnout nebezpečné 

situace dopředu a s těmito zkušenostmi přežít. Bála jsem 

se o Tebe, když ti hrozila porážka s vytrvalým buldokem 

Čerokim, a byla jsem velice ráda, že ses dostal do rukou 

dobrého člověka a on v tobě dokázal vyvolat důvěru. 

Obdivovala jsem Tě, jak jsi zachránil pánova otce před uprchlým trestancem. Loučím se 

s Tebou a přeji Ti hodně stejně odvážných a silných potomků, jako jsi byl Ty. 

S pozdravem  

Nela Štětinová    
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Dobrý temný den,  

pane Darthe Vadere. Mohl bych se vás zeptat, jestli 

budete pokračovat ve Vaší sérii? Nejvíce se mi líbil díl 

Pomsta Sithů. Hlavně se mi na vás líbí váš oblek a váš 

zvuk. Podle mě jediná Vaše zranitelnost je, že nejste moc 

hbitý. Jen je škoda, že ve 3. dílu jste zradil Obiwana a dal 

jste se na zlou stranu. Jinak jste byl skvělý. Váš velký 

nepřítel 

Pepa Kuchejda 

 

 

Dobrý den, pane Eragone! 

Při čtení vašich knížek jsem se zasmála. V knize 

popisujete, jak vypadáte. Eragon je elf křížený 

s člověkem. Mě by zajímalo, jestli opravdu umíte kouzlit 

a máte draka. Jste milý, hodný, laskavý a upřímný a 

myslíte na druhé, a to se mi na vás líbí. Váš drak je 

trochu zlobivý a máte tam vtipné scénky. Doufám, že 

natočíte film a že se knihy o Vás budou číst nadále. 

S pozdravem  

Monika Žáková 

 

Ahoj Bárte,  

chtěl jsem ti napsat delší dobu, ale konečně jsem se k tomu dokopal. Chtěl jsem tě 

pochválit, jak dobře hraješ v Simpsnech. Jak jsi vtipný, zábavný. Máš dobrý smysl pro 

humor. Líbí se mi tvoje oblečení. Doufám, že nepřestaneš hrát. Líbí se mi, že jsi přátelský 

a rozumný. Zajímalo by mě, jestli jsi už někdy byl v Česku. Děkuji předem za odpověď. 

To by bylo asi vše, tvůj velký fanda: 

Honza Kulas 

P.S. Doufám, že budeš pokračovat.  
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Ahoj Karkulko,  

chtěla bych se zeptat, jak ses cítila, když Tě sežral vlk, 

a jak ses tam cítila i s babičkou. V mládí jsem Tě měla 

moc ráda a pomatuji si Tě doteď. A divím se, že ses 

nebála jít tím lesem sama, v jednu chvíli jsem si 

myslela, že jsi hloupá, když tě všichni upozorňovali, 

aby ses nebavila s cizími lidmi a chodila u kraje lesa. 

A taky by mě zajímalo, proč jsi řekla vlkovi, kam jdeš, 

ale potom mi došlo, proč jsi mu to říkala. Doufám, že 

se někdy potkáme. S pozdravem  

Aneta Linhartová 

 

 

Ahoj Alex! 

Obdivuji tě, že s tvou schizofrenií vše tak dobře zvládáš. Líbí se mi, že ses za celou knížku 

naučila dělat si z Tvé nemoci srandu. Moc se mi líbí tvoje vlasy, i když je docela těžké si je 

představit. Byla bych ráda, kdybys natočila film, protože bych ráda srovnala svou 

představu o Tobě se skutečností.  

Pozdravuj Tvého (možná vymyšleného) kamaráda Milese! Ahoj  

Zuzka Šimonová 
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Anketa 

Jak nám chutná ve školní jídelně? 
 

 
Udělali jsme v naší škole průzkum, jak dětem z prvního i z druhého stupně 

chutnají obědy. Ptali jsme se 18 dětí. A výsledek? Tady je: 
 
Obědy nechutnají pěti z osmnácti žáků prvního a druhého stupně. Přesněji: Tři 

žáci z prvního stupně a dva žáci z druhého stupně se vyjádřili v tom smyslu, že obědy 
nejsou dobré. 

Nejčastěji to byly věty typu: „Obědy jsou hnusný.“ „Nechutná mi.“ Dokonce se tu 
našel i žák, který tvrdí, že se mu chce po jídle v jídelně zvracet. 
 

Sedm z osmnácti dětí by chtělo některá jídla změnit, některá zlepšit nebo přestat 
vařit. Jinak jim obědy chutnají a jsou spokojeni. 
 

Šest z osmnácti lidí potvrdilo, že jim obědy chutnají. Rádi by ale navrhli do jídelny 
nové jídlo. Mezi návrhy byly lazaně, smažený sýr, hranolky… 

 
Vezmeme-li tedy výsledek průzkumu procentuálně, dojdeme k závěru, že 

z dotázaných dětí není spokojeno cca 28%, za předpokladu určitých změn je spokojeno 
39% a obědy chutnají 33% žáků, kteří však navrhují nová jídla. 

 
 

Aneta Pavelková a Ashley Vojtěch 
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 Tajný život mazlíčků - animovaná rodinná komedie 
 

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se 

trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život 

mazlíčků. 

 Max a jeho panička Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na 

světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den na dlouhé 

hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější 

hafan pod sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku 

chlupaté psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech. 

 Max neměl Barona rád. Od začátku vymýšlel, jak Barona dostat pryč ze svého 

pohodového života. Když si toho ale Baron všiml, zapojil se do války a začínali se 

dostávat do čím dál komplikovanějších situací. Ve finále skončí ztracení, opuštění a 

obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládnou 

městskému podzemí. 

 Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přátel, kteří se rozhodnou, že ho 

nenechají na holičkách, a vydají se ze svých pelíšků na mimořádně dobrodružnou 

výpravu, jejímž cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v krátkém 

termínu, než se jejich páníčkové vrátí domů.  

Anežka Housarová 

Zdroj: http://www.csfd.cz/film/364125-tajny-zivot-mazlicku 
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Hodnocení PC hry Super Meat Boy  
 

Tuto hru uvedu jako velmi obtížnou 2D plošinovku. 

Budete u ní rozbíjet stůl, myš, klávesnici, také občas svoji 

hlavu, budete se nevýslovně naštvávat, ale taky budete 

nadšeni z dosažených úspěchů, získaných schopností a 

reflexů, ale hlavně se budete náramně bavit! 

Hlavním hrdinou hry je kluk z masa. Ano, skutečně kluk z 

masa. Pokud si už teď myslíte, že to bude nějaká hra splácaná za 10 minut, nebuďte na 

omylu. Příběh hry je vcelku stručně obrázkově řečen při každém zapnutí hry: ,,This is 

Meat Boy.“ ,,This is Bandage Girl.“ ,,She loves Meat Boy.“ ,,And Meat Boy loves her.“ ,,This 

is Dr. Fetus.“ ,,Nobody loves Dr. Fetus.“ ,,And thats why Dr. Fetus hates you.“ ,,But most of 

all, he hates Meat Boy.“ „So he kidnaped Bandage Girl.“ 

Pokud jste pochopili, zjistili jste, že Meat Boy a holka z bandáží zvaná Bandage 

Girl se navzájem milujou, že robota s lidskými smysly zvaného Dr.Fetus nikdo nemá rád, 

a proto nenávidí Meat Boye a unesl Bandage Girl. Vaším úkolem je tedy jako Meat Boy 

zachránit Bandage Girl. Zní to jednoduše, že? Avšak to bude všechno, jen ne jednoduché.  

Když už se k té Bandage Girl dostanete, v 99,4% případů ji Dr. Fetus zatáhne někam 

jinam.  

K dispozici na záchranu má Meat Boy pouze základní schopnosti - chůze, běh a 

skok. Hodně se mi líbilo, že jsem začínal úplnými základy, jak vyskákat nahoru, jak se 

vyhýbat pilám apod., přesně tak, jak to má být. Hra začne být postupně těžší a těžší, ale 

vy budete stále schopnější a schopnější. 

Hrou vás provede přes 125 úrovní v Light Worldu (lehčím světě) a 125 úrovní v 

Dark Worldu (těžším světě) v 7 různých kapitolách - The Forest (les), The Hospital 

(nemocnice), The Salt Factory (továrna na sůl), The Hell (peklo), The Rapture (extáze?), 

The End (konečný svět) a Cotton Alley (bavlnová alej).  Každý svět má svoji Boss úroveň. 

Každý svět má svůj Light World a Dark World. Úrovně v Dark Worldu jsou stejné, 

ale o něco málo (občas i hodně) upravené tak, aby to bylo těžší.  

Kdybyste se přece jen nudili, můžete sbírat 100 bandáží, náhodně rozmístěných 

po mapách. Za ty si pak můžete odemknout další charaktery, které mají unikátní 

vlastnosti, se kterými můžete splnit lépe některé úrovně. 

Takže suma sumárum, po dlouhém počítání to dělá nějakých 307 úrovní plus 

ještě 100 bandáží. I kdyby vám to nestačilo, jako možnost je přidán „Super Meat World“, 

ve kterém komunita vytváří levely, vy si ho můžete vytvořit taky.  

Samozřejmě hru provází i několik bugů, třeba že se vám občas zastaví čas nebo 

nezapočítá splněná úroveň, nicméně jich není tolik a hru to nijak výrazně nekazí. Během 

mých nahraných 30 hodin jsem zatím nelitoval, 100% hru hotovou určitě nemám a 

celkově plošinovku Super Meat Boy hodnotím 9,5/10.   

Martin Mendl 
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Tip na knihu: 

Rudá královna 

 

Autorem tohoto fantasy díla je 

americká spisovatelka Victoria Aveyardová.  

Autorka namíchala do své knihy mimo 

fantasy žánru také spoustu dalších – včetně 

romantiky.  

Rudá královna vyšla na podzim roku 

2015. Předtím, než jsem si Rudou královnu 

koupila, jsem zhlédla a přečetla pár recenzí, 

které nebyly až tak dobré. Lidé tvrdí, že i když 

se jedná o bestseller, tak těchto příběhů je na trhu už hodně – vlastně si stěžují na neoriginalitu. 

Já s nimi ale nesouhlasím.  

Příběh se odehrává ve světě rozděleném krví a vypráví o rudé – tudíž chudé hrdince 

Mare Barrowové, která nenávidí stříbrné vládce s úžasnými schopnostmi a která se přesto 

ocitne mezi stříbrnými a na čas se také stane jednou z nich. Když se objeví její tajná schopnost, je 

hrozbou pro stříbrné vládce.  Příběh je úžasný a já si vůbec nemůžu stěžovat na neoriginalitu. Je 

velmi hezky napsaný a také velmi čtivý.  

Já osobně jsem měla knihu ani ne za den přečtenou. Pro milovníky fantasy žánru prostě 

nepostradatelná. V knize nechybí život na 

královském dvoře, ani život chudých poddaných, 

revolucionáři, nadpozemské schopnosti, válka 

nebo souboje. To všechno najdete v Rudé 

královně a já vám ji vřele doporučuji. 

Samozřejmě má Rudá královna i pokračování. 

Vyšlo v září 2016 a jmenuje se Křišťálový meč.  

 

Anna Ševčíková 
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Hudební tip: Blakkwood 

Blakkwood se skládá z celé řady umělců: MAAT, Fosco Alma, LD, Lucas Blakk, Viktor 

Sheen, Renne Dang, AMCO, někdy se připojí i Ben Cristovao, Grimaso, dále Jakub Stelzer, 

Sharlota, 1210 Symphony, Refew, Jay Diesel, Jeso, Ceha, DOM ... 

Pouze někdy se k nim připojí hlavní zakladatel, a tím je PROTIVA. 

Album Sickology vyšlo 4. září 2016! 

V roce 2014 vzniklo hudební nakladatelství 

Blakkwood Records. Založili ho Miroslav Štolfa, Lukáš 

Jirkovský a Michal Pokorný: „Máme mnohaletou zkušenost 

s hudební scénou a vydávání se věnujeme již od roku 2010, 

kdy jsme začali budovat naši první obchodní značku PVP 

Label. V tu dobu na hudební scéně nebylo žádné 

vydavatelství, které by bylo ochotno s námi jakýmkoliv 

způsobem spolupracovat a vydávat projekty, které jsme 

měli připravené. Nikdo nebyl schopen nám nějak pomoci, nebo alespoň poradit, a proto 

jsme se rozhodli, že vybudujeme vlastní hudební vydavatelství, které bude jednoho dne 

konkurovat těm ostatním.“ 

Vendula Kůrková, Natálie Zemanová 
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Florbal dívek 
 

Dne 17. října 2016 se konala v Písku okresní soutěž ve florbale dívek. Odjížděly 

jsme tam s nadšením a předpokládanou výhrou. 

Po příjezdu do Písku nás hned čekal první zápas. Ten skončil celkem dobře, 

remízou 2:2. Už po prvním zápase, ve kterém jsme nasadily všechny síly, se cítíme 

unavené, ale chceme vyhrát!  

Další zápas nás čekal za hodinu. Dívaly jsme se, jak hrají ostatní týmy, a když jsme 

viděly, jak hrají, celkem jsme se bály. Ale to nic nemění. Uběhla hodina a jdeme 

s úsměvem do hracího pole. Rozhodčí pískl a začínáme hrát. Tento zápas dopadl lépe, 

byla to výhra 1:0 pro nás! 

 Čekal nás poslední zápas, zase za hodinu, a to s Protivínem. Když jsme viděly, jak 

hrají protivínské dívky s ostatními týmy, bály jsme se ještě víc, ale věřily jsme si. Přišel 

náš poslední zápas. Hned první gól dal Protivín, tak jsme zabraly ještě víc, ale Protivínští 

dali i druhý gól. Byli velmi dobří. Ale jen tak se nenecháme porazit. Bohužel uběhlo deset 

minut a konec zápasu je tady.  

Zápas tím pádem dopadl 2:0 pro Protivín. Tento zápas rozhodoval o prvním 

místě, bohužel jsme prohrály. Samozřejmě, že jsme byly vděčné i za druhé místo, ale 

chtěly jsme to první, jako každý jiný tým.  

Mladší tým našich dívek skončil také na druhém místě. Pan učitel Linhart nás 

velmi podporoval, toho jsme si vážily. Odešly jsme s tím, že jsme si užily náš poslední 

zápas v deváté třídě. Bude nám to moc chybět.  

Po velkém úsilí a naplno odehraných zápasech jsme tedy odjely domů s krásným 

druhým místem. Ještě nás čeká vánoční florbal tady v Čimelicích, to si také užijeme! 

Denisa Žahourová 
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Rozhovor s Kateřinou 

Němečkovou 
 

Od září letošního roku se objevuje v naší škole 

nová tvář, konkrétně ji potkáváte s dětmi z 

družiny. V rozhovoru s Kateřinou Němečkovou 

využíváme příležitosti alespoň stručně vám ji 

představit. 

 

Jak se vám líbí ve škole? 

Nemohu posuzovat za tuto krátkou dobu, hned 

jak přijdu, jsem s dětmi, které navštěvují družinu, 

ale prostředí ve škole je vstřícné. :-) 

Jak se vám líbí v družině?  

Jsem ráda, že mi to bylo nabídnuto, a tuto práci 

ráda dělám. 

Jak jste spokojená s dětmi? 

Ano, jsem, práce s dětmi je mi blízká, společnost dětí v družině je příjemná.  

Co děláte s dětmi nejraději? 

Rádi chodíme ven, škoda, že čas nedovolí a nedostaneme se dál něžli do parku. 

Baví mě ruční práce s papírem, výroba z přírodních materiálů, malování.  

Máte děti ráda? 

Předpokládám, že tuto práci by měli dělat pouze lidé, kteří mají rádi děti. Samozřejmě 

mám :-)  

Děkuji za rozhovor. 

Patrik Pěknice, foto Jakub Vít 
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Vtipy 

Které zvíře se po smrti ještě stokrát otočí?                             

Grilované kuře. 

 

Jaký je rozdíl mezi blondýnkou a vesmírem? 

Žádný, ani stopa po inteligenci.  

 

Pepíček píše rodičům dopis z tábora: 

„Je tu hezky. Hodně jím a odpočívám. Buďte klidní a nebojte se o mě.  

P. S. Co je epidemie???“ 

 

Chytí policajt zlatou rybku a ta mu lidským hlasem 

povídá: 

„Když mě pustíš, splním ti tři přání…“ 

Policajt chvílí přemýšlí a pak vyhrkne:                                 

„Občanku, řidičák a techničák!“ 

 

 

Co je to? Nepije to, nejí to, a přesto to roste…                          Ceny! 

 

Víte, kdo jsou nejmenší lidé na světě? 

Čeští silničáři. Napadne centimetr a už je není vidět. 

 

Víte, jaký je rozdíl mezi naší vládou a Windows? 

Žádný – všichni doufají, že příští verze bude lepší. 

 

 Lidojed letí poprvé v letadle. Přijde k němu letuška a ptá se: 

„Co vám mohu nabídnout, pane?“ 

„No, nejdřív bych se rád podíval na seznam posádky.“   

          vybral  Jakub Vít 
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Halloween party 

se opět vydařila 

Letošní Hallowen 

probíhal v příjemné atmosféře 

a všichni měli moc pěkné 

masky. Bylo připraveno 

mnoho soutěží: ochutnávky, 

zdobení hnětynek, hledání 

klíče, házení šipek do balonků, 

skořápky, milionář, dýňový 

bowling, házení míčků do děr a závody na koštěti. Soutěže obstarávali žáci osmé a 

deváté třídy.  

 Já s Petrem jsme měli na starost míčky, které děti prohazovaly kartonovou 

deskou s vyřezanými otvory. Všichni soutěžící byli šikovní a šlo jim to. Okolo půl páté se 

vyhlašovala nejlepší maska a nejlépe vyřezaná dýně (těch bylo letos v soutěži 15). 

Myslím, že soutěže se povedly. Zaznamenali jsme pozitivní ohlasy na celou akci. 

Soutěžící děti byly spíše z nižších ročníků nebo i ze školky, ale bylo to fajn, podle mého 

názoru se akce vydařila. 

Ondra Prokop 

 

Výsledky soutěže o nejlepší masku: 

1. místo - Adéla Polívková, 2.tř. (čert) 

2. místo - Natálka Hovorková, 6.tř. (čarodějnice) 

3. místo - Alexandra Habichová, 7.tř. (karetní dáma) 

 

 

      Výsledky soutěže o nejlepší dýni:  

1. místo - Barbora Polívková 

2. místo - Vojta Mára 

3. místo - Patrik Pěknice, Jakub Vít 
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foto Olga Vilímová 



23 
 

Proč si psát deník (úvaha a trocha poezie) 

Nepíšu si deník, ačkoliv ve filmech mi to vždycky připadá zajímavé. Nedávno jsem 

při úklidu našla doma takový manuál: 

 „Psaní deníku pomáhá rozvíjet sám sebe. Stěžovat si je k ničemu. Buď něco 

dělejte, nebo rychle zapomeňte. Myslet si, že život v budoucnu bude lepší, je hloupost. 

Musíte žít tady a teď. Lhát znamená lhát sám sobě. Pomoci ostatním lidem pomáhá i 

vám. Zapojit se do charitativního projektu je překvapivě snadné. Všechno, co děláte, se 

vám vždy vrátí. Drogy jsou skvělé na začátku, ale o to horší na konci. Postupem času si 

člověk zvykne na všechno a přestane si věcí vážit. Peníze z vás šťastného člověka 

neudělají. Cestovat o samotě je užitečné, protože vám to poskytne nový pohled na život. 

Očekávání a předpokládání věcí vás může zabít. Strach vám nepomůže věci vyřešit. Když 

se člověk snaží vypadat lepší, než je, omezuje sám sebe. Materiální luxus si nejlépe 

užijete v malých dávkách. Mít odvahu se vždy vyplatí.“ 

 Tenhle manuál, který si pořídila dcera, mi pomohl překonat malou krizi, jako mi 

jindy – hlavně s těmi většími - pomohli lidé. Těm lidem moc děkuji, třebaže se říká: 

„Pomocnou ruku hledej na konci své paže.“  

Loni jsem se vyrovnala s odchodem svého syna na vysokou školu a na kolej tím, 

že jsem důkladně uklidila jeho pokoj. Za týden sice přijel na víkend a udělal v něm zase 

nepořádek, ale bylo to nějak symbolické. A očistné. Letos jsem nechala vymalovat pokoj 

dcery. Proč? Odešla na vysokou školu a nastěhovala se na kolej…  

Loni na podzim jsem po dvacetileté „mateřské“ začala zase jezdit na koni, letos na 

podzim sice na koni jezdím dál a o něco líp, ale přesto se občas těžce vyrovnávám s 

dospělostí svých dětí.  

Ke koním jsem poprvé přišla u Olomouce někdy ve svých 12-13 letech. Dnes se 

dívám na holky, kterým je zhruba stejně, jako bylo tehdy mně, jezdím s nimi na vyjížďky, 

snažím se vcítit do jejich uvažování, do jejich věku. Někdy mám pocit, že to přece není 

tak dávno. Těch mých dvanáct let. Vy starší víte, jak rychle to uteče (zvláště když se 

díváte na své fotografie z dětství). A mí žáci si to nedovedou představit, protože nemají 

důvod o tom přemýšlet. Užívají si ten „nejlepší věk“, kdy je k smíchu úplně všechno, 

alespoň většinou, pokud zrovna není všechno k pláči. Ale stěžovat si je k ničemu, buď 

něco dělejte, nebo rychle zapomeňte…  

 A k čemu tohle píšu? Nejspíš proto, že si nepíšu deník. Nejspíš na rozloučenou 

s jednou životní etapou.  

-jak- 

Jaroslav Seifert: Píseň  

Bílým šátkem mává, 
kdo se loučí, 
každého dne se něco končí, 
něco překrásného se končí. 

Poštovní holub křídly o vzduch bije, 
vraceje se domů, 

s nadějí i bez naděje 
věčně se vracíme domů. 

Setři si slzy 
a usměj se uplakanýma očima, 
každého dne se něco počíná, 
něco překrásného se počíná. 
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Miroslav Holub: Dveře

Jdi a otevři dveře. 

Třeba je tam venku 

strom, nebo les, 

nebo zahrada, 

nebo magické město. 

Jdi a otevři dveře. 

Třeba tam pes škrábe. 

Třeba je tam tvář, 

nebo oko, 

nebo obraz 

obrazu. 

Jdi a otevři dveře. 

Když je tam mlha, 

spadne.  

Jdi a otevři dveře. 

I kdyby tam byla jen 

tikající tma, 

i kdyby tam bylo jen 

duté vanutí, i kdyby tam 

nic 

nebylo, 

jdi a otevři dveře. 

Aspoň 

průvan 

bude. 
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Kdo je kdo? 
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Vidíš před sebou 12 různých fotografií učitelů z naší školy. Snímky jsou pochopitelně z jejich dětství a 

dospívání. 

Poznáš, kdo je na každé z fotografií? Pokud ano, napiš svoje tipy pod jednotlivými čísly na adresu: 

skolni.zpravodaj@seznam.cz   

Kdo uhodne všech 12 jmen, bude sladce odměněn!  

Kateřina Joujová   



28 
 

Špatný den? 

 

Komiks 


