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Pozdrav z lyžařského výcviku 
Nelinka: Jsem tu sice dva dny, ale dneska jsem spadla jenom třikrát, taky už jsem mohla 

lyžovat na Velké Kobyle. Zuzka: Sníh zatím není, takže nemůžeme na běžky. Je to hrozné.:-( 
Ondra: Na hotelu jsou na nás hodní a dobře vaří. Na pokojích jsme po třech (já s Adamem a 
Petrem). Na lyžích jsem stál poprvé a druhý den už jsem lyžoval „pěkně“. Adam: Nejlepší zážitek je 
ten, že se naučíte lyžovat a že vás to bude bavit. Musíte překonat svůj strach a říkat si, že to 
dokážete. Nejhorší zážitek je, když se bojíte a  vůbec si nevěříte. David: V penzionu Paulík jsou moc 
hezké zvířecí trofeje, které nejdou přehlédnout. Na svahu se mi jezdilo moc hezky, někdy bylo hodně 
lidí ve frontě a někdy míň. V jídelně vaří moc dobré jídlo, myslím, že chutnalo všem. Jediná negativa 
byla, že večer vrčely radiátory a peřiny vážily asi 1kg, ale problém s peřinou jsem vyřešil. Jinak je 
tady moc krásně a líbí se mi tu. Pepa: Na horách se mi to moc líbí. Přesto, že se mi první den moc 
nedařilo a pořád jsem padal. Ale už druhý den se mi dařilo, i když jsem občas zaváhal, ale kluci mi 
pomáhali. Taky mi hodně pomohly paní učitelky. Petr: Na horách je to super. Dobře tady vaří. 
Jediné, co mi trochu vadí, že v noci hučí topení, jinak je to tu super. Nejvíc mě baví sjezdování na 
lyžích. Honzík: Na horách je super! Skvělé počasí a dobré lyžování. Bydlíme v pensionu Paulík. 
Dozor je super. Jsem rád, že jsem jel.                                                    S lyžařským pozdravem 7. třída 

file:///F:/školní%20zpravodaj%20a%20web/zpravodaj%20leden,únor%202016%20(Automaticky%20uloženo).docx%23_Toc443470799
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Zápis do 1. třídy  
 

5. a 6. února proběhl 
v naší škole zápis do 1. třídy. 
Dostavilo se k němu celkem 29 
dětí se svými rodiči. Z naší 
mateřské školy přišlo 27 dětí a 
2 děti byly z MŠ Ostrovce. 
Rodiče pěti dětí se rozhodli pro 
odklad a maminka jedné dívky 
si ponechala čas na 
rozmyšlenou o možném 
odkladu. Přesto se jeví, že třída 
bude mít zhruba 24 žáků, z toho 
13 dívek. 

V letošním přijímacím řízení děti plnily různé úkoly, které se týkají tvořivosti, 
počítání, paměti, znalosti tvarů, barev, souvislého přednesu atd. Na vše dohlíželi 
starostlivým a někdy i dojatým okem rodiče dětí. Paní učitelky při přijímacím řízení 
nešetřily slovy chvály nad výkony všech budoucích prvňáčků. Za své snaživé výkony si 
děti odnášely spoustu krásných dárků, které pro ně vytvořili žáci naší školy. 
 

Ivana Zieglerová, Marcela Vejcharová, Václava Karasová 
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Anketa  
Jaké bylo vysvědčení a 

dostáváte za něj nějakou 

odměnu:-), nebo trest:-( ?  

Nelča: Blbé, ale dostala jsem peníze. 

Patricie: Dobré. Dostala jsem peníze.  

Aneta: Špatné, ale dostala jsem peníze na jezdeckou helmu.  

Monika: Dostala jsem jednu trojku a dvě dvojky. Dostala jsem i peníze.  

Zuzka: Byla jsem spokojená, ale neměla jsem vyznamenání. Dostala jsem lístek na 

představení Sluha dvou pánů a teplé ponožky.  

Petr: Dostal jsem tři trojky, ale byl jsem spokojený. Dostal jsem peníze. 

Ondra: Měl jsem šest dvojek a byl jsem rád. Doma jsem byl pochválen.  

Vojta: Nebyl jsem spokojen. Ale nedostal jsem žádný trest.  

Pepa: Měl jsem tři dvojky a tři trojky. Dostal jsem 200,- Kč.  

David: Měl jsem dobré vysvědčení, samé jedničky. Za vysvědčení jsem dostal pochvalu a 

maličkosti.  

Honza: Dostal jsem čtyři trojky a dvě dvojky. Nejsem moc spokojený. Budu se snažit 

vylepšit si trojky na dvojky.  

Anketu uspořádali ve své třídě sedmáci.  
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Většina budoucích prvňáčků se do školy těší. A kdyby 

náhodou ne, přinášíme návod ... 

Jak přesvědčit prvňáčka, aby chodil do školy? Řekněte mu tohle: 
Škola je velmi důležitá. Dozvíš se tam spoustu zajímavých věcí. Kdybys byl celé 

dny jen doma, za chvíli by ses k smrti nudil. Všichni ostatní by byli ve škole a ty by sis 

neměl s kým hrát. Ve škole máš spoustu kamarádů. Když se budeš učit, budeš pak mít 

dobrou práci a budeš si moci koupit, na co si jen vzpomeneš. Navíc, škola není jen 

o učení. Jsou tam bezva přestávky, které trávíš s tvými kamarády. Bezva výlety a 

exkurze. Třeba do zoo za zvířátky. A ty super obědy ze školní jídelny. Ty si nemůžeš 

nechat ujít. A jednou pak budeš moci dělat jen to, co tě doopravdy baví.  

Toto se doporučuje říkat příjemným a usměvavým tónem hlasu. :-)  

Na dítě nekřičte a pokud možno je nijak netrestejte. 

Jakub Pavelka 

 

 

Naše  škola je zapojena do projektu „Výzva č. 57 - Finanční podpora z OP VK 

- IP oblasti podpory 1.1 - unit costs č.57“ .Tento projekt je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
   Díky prostředkům získaným z výzvy č. 57 naše základní škola vybavila školní dílny několika 

novými stroji a ručními nástroji. Z prostředků byla zakoupena např. pásová pila na kov, 

srovnávačka a protahovačka, pásová bruska na kov a zařízení k odsávání pilin. Dále pokosová 

pila a závitořezná sada. Část prostředků byla věnována na nákup robotických stavebnic. Vše 

využívají žáci při hodinách pracovního vyučování a v zájmových činnostech na hodinách 

robotiky.  
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Sedmá a osmá třída 

při práci v dílnách. 

Na kroužku 

robotiky. 
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Rozhovor s učitelem 

Na otázky Školního 

zpravodaje odpovídal 

pan Vladimír Králíček  

Baví Vás učit? 

Ano, je to práce pestrá a rozmanitá. 

Jak jste se vůbec k učení dostal? 

Po vojně jsem chtěl pracovat v okolí bydliště. Známý mi nabídl, abych šel pracovat na 

učiliště v Čimelicích. Doplnil jsem si vzdělání a začal pracovat jako mistr odborného 

výcviku. 

Slyšeli jsme, že škola obdržela dotace od EU na nákup lepšího vybavení dílen. Je to 

pravda?           Ano. 

Co škola pořídila? 

Do školních dílen škola pořídila malou protahovačku se srovnávačkou včetně odsávání, 

pásovou pilu na kov, pásovou brusku a další vybavení. 

Pracuje se s novým zařízením lépe? 

Ano, protože nemusím s každým 

prkénkem běžet k truhláři. 

Je teď práce bezpečnější?  

Samozřejmě. 

Pracuje se Vám lépe se současnými 

ročníky, nebo to bylo lepší 

s předešlými? 

Je to podobné, nevidím zásadních rozdílů. 

Kde pracujete raději, venku, nebo 

v dílnách? 

Nemám vyhraněné prostředí. 

Děkujeme za Vaše odpovědi. 

Pavel Štěpánek, Jan Pobříslo 
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Představení  dramatického kroužku 
Jedním z mých nejoblíbenějších kroužků na naší škole je právě dramatický 

kroužek. Můžete tam uplatnit svou tvořivost. Pořádně se předvést. Také je tam hodně 

srandy. První přípravy začínají koncem předešlého roku. Těch se však neúčastníme. 

Nejdříve paní Filipová vybere pohádku, která je snadná a je v ní hodně písniček. Letos 

jsme ztvárnili Nezbednou pohádku.  

Když je pohádka 

vybraná, musí se sepsat scénář. 

Takovýto nelehký úkol dostává 

paní Hrdličková. A jak se 

takový scénář sepisuje? To je 

prosté. Sednete si k počítači, 

pustíte pohádku a program pro 

psaní, a potom už jen pouštíte 

pohádku po malinkatých 

kouskách a zapisujete ji do 

scénáře. Je to velmi 

zodpovědná práce. Co paní 

Hrdličková napíše, to pak 

říkáme všem lidem v hledišti. Někteří z nás dostali scénář již na letní prázdniny. Aby se 

mohli učit. Takový scénář má asi 15 stran. Záleží na pohádce. Já jsem si letos zahrál roli 

vypravěče. Nejčastěji jsem tam měl scény o dvou větách. Byly ale i scény, kdy bylo 

takových vět nespočet. Dodnes si je pamatuji, ale je jasné, že brzy vše zapomenu. 

Prázdniny skončí a nám začínají každou středu, po sborovém zpěvu, zkoušky. Na 

začátku je to jednoduché. Řeší se ještě menší role. Kdo koho bude hrát. Pak se rozdají 

scénáře a scény se pročítají. Zezačátku nehrajeme, jen čteme. Další zkoušku máme spíše 

odpočinkovou. Zase si sedneme a pohádku si pouštíme. Abychom měli aspoň nějakou 

představu o tom, co a jak máme hrát. Teď začíná to nejtěžší. Naučit se text. Nejdříve 

chodíme se scénářem a čteme. Skoro ani nic neděláme. Já se nejvíce textu naučím právě 

při zkouškách. Pak si třeba 

doma večer lehnu a čtu. 

Pořád dokola čtu to samé. 

Mám to skoro místo 

knížky. Je fakt, že knížky 

nečtu, i když bych měl. Ale 

to jsem trochu odbočil. 

Pomaloučku a polehoučku 

odkládáme scénáře a 

soustředíme se na pohyb a 

artikulaci slov. Při tomto 

zažijeme nejvíce srandy. 

Například, když se někdo 
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snaží zahrát scénu, kdy princezně vyznává lásku, a přitom tam předvede takovou blbost, 

že to nejsem schopen ani popsat. Opravdu nemohu. To byste museli vidět na vlastní oči. 

Mně se tedy obzvláště 

líbilo, když jsme minulý a 

předminulý rok nacvičovali 

„pusinkovací scény“. Jen je škoda, 

že se nacvičovaly až úplně ke 

konci. Herci by měli zahrát cokoli. 

Když jsem hrál předminulý rok 

své první divadlo, byla zde jedna 

scéna, při které jsem schytal 

facku. Ta se na rozdíl od pusinek 

jela od samého začátku. Ale věřte 

mi. Byly opravdové. Já jsem se 

vlastně do „dramaťáku“ dostal 

nechtěně. Vypadl jim jeden herec, zrovna princ. Dostal jsem nabídku, jestli bych to 

nezkusil. Já jsem se obával, že se to není možné naučit. Ale šel jsem do toho. Jsem za ten 

den velice vděčný. Změnilo mi to život. Dnes mě herectví baví ze všeho nejvíce. Nebojím 

se vystupovat před lidmi. Což u mě byl problém. Lituji toho, že jsem nehrál už dříve. 

Nedokážu si ale představit, co by bylo, kdybych tu nabídku nedostal. To už jsem zase 

odbočil. Srandy je opravdu požehnaně. Přeřeky a trapné chvilky, ty mi budou chybět.  

Asi dva měsíce před 

představením se shání kulisy 

a všemožné oblečení. Řeší 

se, jak kdo bude vypadat a 

jak přesně se budeme 

pohybovat. Vše se 

nashromáždí ve škole a pak 

se odváží do restaurace Na 

Hvížďalce. Tam máme dvě 

zkoušky. Klasickou zkoušku 

a pak generálku. Generálka 

už vypadá skoro tak, jako 

bychom hráli naživo. Musím 

říci, že já osobně trému 

nemám. U mě se začíná projevovat až v období generálky. Naštěstí ze mě ale opadne, 

jakmile vylezu na jeviště. V pátek se sejdeme v osm ráno v restauraci a dáme si poslední 

zkoušku. Oblékneme se, a jakmile vidíme v okně diváky, i když jsou to jen děti, začneme 

panikařit. Je to jen ale taková legrace. Hlediště se plní a my se pomalu připravujeme. Vše 

je na svých místech a čeká se na zahájení. Celkem hrajeme dvě představení. Jedno 

dopoledne, to je pro děti, a druhé večer, to je pro všechny naše fanoušky a lidi z okolí. 

Musím se pochlubit, že někteří jedinci z naší školy se jdou podívat i večer. Musíme být 

v zákulisí zticha, abychom nepřehlušovali divadlo. 
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Letos to bylo 

dobrodružné. Na večer jsme 

měli v plánu paní učitelce 

Filipové, která celý kroužek 

vede, poděkovat. Měli jsme tudíž 

v zákulisí schovanou květinu. 

Když nám paní učitelka přišla 

vyřídit nějaké doplňky, několik 

z nás krylo květinu a všichni 

jsme doufali, že ji neuvidí. Paní 

učitelka pak nechává vše na nás 

a jde ke sboru, který nás 

doprovází zpěvem. Sbor taktéž pilně trénuje. 

Po obou představeních vše končí. Bohužel už další představení nejsou, což nás 

mrzí. Na jevišti si toho totiž tolik neužijeme. Ale i tak jsme rádi a jsme vděční za každou 

pochvalu. Letos nám bylo opravdu líto, že už hrát nebudeme. Už možná proto, že někteří 

z nás, včetně mě, jsou deváťáci a brzy odejdou. Tak nás po vánočních prázdninách čekalo 

překvapení. A možná je to příjemné překvapení i pro vás. Náš milý pan ředitel Pouch 

s paní učitelkou Filipovou se domluvili, že uděláme ještě jedno takové představení. Bude 

ale netradiční. Paní učitelka nám asi hodně věří, protože tohle je výzva.  

Asi týden před koncem školního roku se uskuteční opět v restauraci Na Hvížďalce 

představení žáků základní školy. Vystoupí zde pěvecký sbor, děti zahrají na hudební 

nástroje a naši nástupci vám předvedou krátkou pohádku. Teď se ale těšte. Úplně 

naposled vystoupí ti nejzkušenější s pohádkou O dvanácti měsíčkách. Nebude ale tak 

úplně obyčejná. Bude to jakýsi malý muzikál. Je vidět, že nám paní učitelka hodně věří. Já 

doufám, že se vše vydaří a že se vám naše celoroční práce líbí. Ale i kdyby se vám to 

náhodou nelíbilo, mě tohle nikdy nepustí. Jsem za všechno, co jsem se za pár let 

v dramatickém kroužku naučil, moc vděčný. A myslím, že mluvím za všechny. Chci moc 

poděkovat všem, co 

nás podporují. A 

nesmím také 

zapomenout na 

rodinu Filipových, 

jejíž členové nás 

skvěle doprovází na 

hudební nástroje 

nebo malují skvělé 

kulisy. 

Už se na vás moc 

těším! 

Jakub Pavelka 
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Vánoční překvapení 
11. prosince se naše škola zúčastnila 

divadelního představení Nezbedné pohádky a 

vystoupení pěveckého sboru. Jako každý rok bylo 

toto vánoční vystoupení krásné a určitě si všichni 

odnesli plno kulturních zážitků. Pro žáky 2., 3. a 

4. třídy měl pan ředitel překvapení - výlet do 

Muzea betlémů na Karlštejn. Tento výlet pro nás sponzorovala firma Eurofarm Systems.  

Přišel očekávaný den, čtvrtek 17. 

prosince. Sraz jsme měli ve tři čtvrtě na osm 

ráno za halou a autobus byl úplně plný, 

dokonce někteří seděli po třech. Kolem půl 

desáté jsme dorazili na místo. Karlštejn je v 

tomto ročním období prázdný, bez turistů. 

Dětem se líbil pohled na hrad, který se tyčí nad 

městečkem. Cestou k muzeu obdivovali výlohy 

malých obchůdků, které však byly zavřené. 

Konečně jsme došli k muzeu betlémů, na které 

jsme se tak těšili. Hned jsme šli dovnitř a v první místnosti nám paní průvodkyně 

vyprávěla různé zajímavosti o betlémech. Zaujaly nás perníkové, pohybující se, hrající, 

točící se, dřevěné betlémy. Byl tam i nejstarší betlém ze 17. století. Ten nejkrásnější se 

nacházel na půdě. Byl největší, pohyblivý a vyprávěl se k němu příběh, který jsme 

dychtivě poslouchali. Tolik betlémů najednou jsme nikdy neviděli. Po prohlídce jsme šli 

do dílniček a každý si vyrobil krásného andělíčka, který nám bude betlémy na Karlštejně 

připomínat. 

J. Jelínková, M. Vejcharová a žáci 1. stupně 

 

 

 

dílničky v muzeu betlémů 
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2. a 3. třída v areálu Muzea betlémů Karlštejn (foto J. Jelínková, M. Filipová) 
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Naše  škola je zapojena do projektu „Výzva č. 56 - Finanční podpora z OP VK - IP 

oblasti podpory 1.1 - unit costs“ .Tento projekt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Díky prostředkům získaným z výzvy č. 56 vycestovala skupina žáků kroužku 

francouzštiny s paní učitelkou Šárkou Hrdličkovou do francouzského města Nice. 

 

Cesta do Nice 
 

Vyjeli jsme 

12.12.2015 před půlnocí. 

Přes Německo, Rakousko, 

Itálii a pobřeží 

Středozemního moře jsme 

se dostali do města Nice. 

Očekávaný příjezd byl  v 17 

hod. Přijeli jsme však o tři 

hodinky později. To proto, 

že cestou jsme objížděli 

nádherné jezero Lado di 

Garda a z Janova jsme jeli 

stále po pobřeží, abychom 

viděli vánoční atmosféru na italských a francouzských plážích. A byla to krása. Ozdobené 

palmy jsme si před tím nedokázali ani představit. Ale slavnostní nazdobení měst bylo 

vánoční i přesto, že teploměr ukazoval + 18.  

Dorazili jsme ke škole France Langue. Tam na nás čekaly nové rodiny. Bydleli 

jsme po třech. Každý den jsme navštěvovali školu od 10 do 12 hodin. Potom byly na 

programu odpolední výlety. V pondělí jsme objevovali krásy historického centra Nice. 

Viděli jsme zvláštní úkazy – dokreslené domy, které vypadaly velmi realisticky. Viděli 

jsme pohybující se betlém. Viděli jsme katedrálu Notre Dame a zajímavé historické 

uličky.  

http://skolarozstani.cz/eu-penize-skolam
http://skolarozstani.cz/eu-penize-skolam
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V úterý jsme odjeli do Antibes. Krásné středověké město, velký přístav a vše 

vánočně laděné. Na výlet jsme jeli vlakem a i to byl zážitek. Doprovázel nás vždy 

průvodce francouzské školy, sympatický Louis. Večer jsme se zúčastnili ještě vánočního 

večírku na naší nové škole. Zazpívali jsme Rolničky, rolničky ve francouzštině i v češtině 

a sklidili jsme veliký potlesk.   

Ve středu jsme odjeli do Monaka. Nejprve jsme navštívili velmi luxusní část 

Monte Carlo. Prohlédli jsme si 

centrum, okruh Velké ceny a sídlo 

monackého prince. Ten právě 

rozdával vánoční dárky všem 

dětem, které mají v Monaku trvalé 

bydliště. Prohlédli jsme si 

Oceánografické muzeum a dokonce 

si pohladili živé žraloky.  Další den 

jsme odjeli mikrobusem do Saint 

Tropez. Navštívili jsme policejní 

stanici známou z filmů o četnících. 

Podívali jsme se na starobylé 

centrum, vymáchali jsme si nohy 

v moři teplém +12° a některé 

slečny si zabruslily na místním umělém kluzišti. Vrátili jsme se jako obvykle za tmy.  

Páteční odpoledne bylo určené k nákupům suvenýrů a francouzské módy. 

V sobotu nás rodiny přivezly na místo srazu v 10 hodin. Nasedli jsme a vyjeli směr 

Čechy. Cesta ubíhala velmi rychle. Jeli jsme totiž stále po dálnici. Ráno jsme ještě měli 

přestávku v německém městečku Bad Fussing. Pět hodin byl bonus programu – návštěva 

termálních lázní. Všichni jsme si ji užili a pak jen odjezd domů, kde nás už vítali rodiče. 

Na konci naší cesty jsme dostali certifikát o absolvování studia ve francouzském jazyce. 

Cesta byla krásná a moc se nám líbila.  

Žákyně francouzského kroužku a Šárka Maštalířová 

Fotogalerii můžete 

shlédnout na 

www.zscimelice.cz 

v části Projekty. 

 

 

 

  

http://www.zscimelice.cz/
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Cesta 7. třídy do Písku a na Nový Zéland 
27. ledna jsme se vydali 

do Písku na výlet. Ráno jsem 

s taťkou jela autem a na cestě 

na vlakové nádraží jsem si 

vzpomněla, že jsem zapomněla 

peněženku, takže jsem se bála, 

že odjezd vlaku nestihnu. 

Potom jsem zjistila, že 

peněženku mám v tašce. Takže 

jsem vše stíhala. Po docela 

krátké cestě vlakem jsme šli 

dost rychlou chůzí do 

Sladovny, kde jsme se vrátili 

v čase o 100 let. Stali se z nás 

chudí Češi, kteří museli vycestovat z Česka. Jeli jsme na Nový Zéland, kde jsme si také 

svůj život museli vybojovat. Po prohlídce ve Sladovně jsme měli krátkou pauzu na oběd a 

potom šli na laser game. Tam jsme se rozdělili na týmy a šli hrát. Byla to sranda, ale 

pořád jsem padala z takového kopečka. Já s Nelčou jsme odešly dříve, protože nás 

Nelčina mamka odvezla domů. 

Zuzana Šimonová 

Dne 27.1. 2016 se naše třída místo školy vydala do Písku do sladovny a na laser 

game. Sešli jsme se na vlakovém nádraží v Čimelicích a jeli jsme na hlavní vlakové 

nádraží v Písku. Šli jsme do Sladovny na výstavu k osídlování Nového Zélandu. Podepsali 

jsme se do cestovní knížky, což mělo znamenat, že se už nikdy nevrátíme zpět. Pak jsme 

se „projeli starodávným vlakem, na lodi a brodili jsme se bažinou". Myslím, že se to všem 

líbilo a že jsme si to užili. Když prohlídka skončila, vydali jsme se k Laser Areně, kde jsme 

měli krátký rozchod. Všichni se v pořádku vrátili a šli jsme na laser game. Rozdělili jsme 
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se na týmy a šli jsme hrát. Hráli jsme tři hry a pak už jsme museli jít. Byla to super 

zábava a nejlepší byli Honza s Petrem. Museli jsme rychle na nádraží, protože jsme moc 

nestíhali, ale po chvíli běhu jsme zjistili, že má vlak zpoždění. Celý výlet se vydařil. 

Anežka Housarová 

Na výlet jsem se moc těšil. 

Už když jsme čekali na vlak, byla 

sranda. V Písku jsme byli za 

chvilku a šli jsme ke Sladovně na 

výstavu Dobrodruzi. Průvodce 

byl velmi sympatický. Nejvíc se 

mi líbila paluba lodi 

s kormidlem, která se nakláněla 

jako na moři. Po výstavě jsme 

měli 15 minut rozchodu a potom 

jsme šli konečně na laser game. 

Nejvíc jsem byl v červeném 

týmu. Byla to velká přestřelka. Z Laser Areny jsme rychle spěchali na vlak. Dojeli jsme do 

Čimelic a rozešli se. Byl to moc pěkný výlet.  

David Račan  
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Koupání v zasněženém Weidenu 
 

 Během prosince a ledna 

se mnoho dětí naší školy 

dojelo vykoupat do termálních 

lázní v německém Weidenu. 

Letos jsme si všichni opravdu 

užili. Kdo jel v prosinci, zažil 

téměř jarní koupání 

v bazénech venku i uvnitř. 

Navštívili jsme vířivky, solné 

jeskyně, saunu i páru. Skákali 

jsme v perličkových koupelích 

a ti odvážnější skákali z můstků i z věže do sportovního bazénu. Když jsme vyšli celých 

87 schodů, dostali jsme se ke vstupu do tobogánu. Cestou nahoru jsme viděli ve vedlejší 

budově hokejisty a krasobruslařky, kteří se proháněli po ledové ploše. Pak už jen šupem 

dolů. A tentokrát to byly průlety…  

 Ti, kteří jeli v lednu, zas mohli pozorovat polétávání sněhových vloček nad 

venkovním bazénem. Dokonce nám trochu mrzly vlasy ve venkovní divoké řece. 

Pravidlo je – NEVYSTRKOVAT PŘÍLIŠ HLAVU Z VODY! Pokud se totiž držíte v mlžném 

oparu, nemůže vás žádný chřipkový bacil doběhnout.  A kdo přeci trošičku prochladl, 

šel se zahřát do solné jeskyně a do místnosti, kde je úplná tma. Jen na stropě se míhaly 

barevné hvězdičky. Další energii jsme všichni nabrali na zmrzlinovém poháru a u kávy 

přímo u bazénu.   

Všichni jsme si krásně odpočinuli a mohli pak začít nové pololetí. A tak Vám do dalších 

dnů přeji:                           

HODNĚ, HODNĚ, HODNĚ ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ!                                                    

Šárka Hrdličková 
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Krajské finále ve florbale - dívky 
Dívky z 8. a 9. třídy se 21. ledna 2016 vydaly na krajské finále do 

Jindřichova Hradce.  

První zápas jsme hrály se Slavonicemi, které jsme porazily, a z toho jsme měly 

obrovskou radost.  

V druhém zápasu se nám ale moc nevedlo se ZŠ Opařany. Soupeřky si tak hlídaly 

svoji bránu, že jsme měly jen málo šancí tam zacílit. Jediný gól stejně nakonec nepadl 

k nim, ale k nám. Tudíž jsme prohrály 1:0, ale i tak jsme se dostaly do postupové tabulky. 

V semifinále jsme hrály s Týnem nad Vltavou, držely jsme se 6 minut, abychom 

nedostaly gól, ale nakonec jejich velmi silná hráčka prostřelila míček až do naší brány. 

Což pro nás bylo trošičku smutné. Nakonec jsme poslední zápas, kdy se rozhodovalo o 3. 

a 4. místo, hrály se Strakonicemi. Ze začátku se nám vůbec nedařilo pro velikou trému a 

obavy, že to nezvládneme. Štěstí nám ale přálo, tento poslední zápas jsme vyhrály a 

získaly jsme bronzové medaile a pohár za 3. místo! Děkujeme panu Linhartovi za 

možnost hraní a povzbuzení. 

Irena Filipová 
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Starší dívky Čimelic získaly na krajském finále ve 

florbale bronzové medaile 

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se v Jindřichově Hradci ve sportovní hale uskutečnilo 

krajské finále ZŠ ve florbale starších dívek (8.+ 9.třída). Finále se zúčastnila i čimelická 

děvčata, jelikož v listopadu vyhrála již čtvrtým rokem po sobě okresní kolo. Turnaj se 

odehrál ve 2 základních skupinách a podle pořadí se pak hrálo o konečné umístění. 

Každý zápas turnaje se hrál 2x8 minut.  

 

Výsledky: 

skupina A:   

1. Opařany   1 0 1 0 1:1 4 b. /Čimelice 1:0; Slavonice 0:1 (SN)/ 

2. Čimelice   1 0 0 1 3:3 3 b. /Slavonice 3:2/ 

3. Slavonice   0 1 0 1 3:3 2 b. 

 

 

skupina B: 

1. Týn n. V.   2 0 0 0 7:0 6 b. /J. Hradec 5:0; Strakonice 2:0/ 

2. J. Hradec   1 0 0 1 2:6 3 b. /Strakonice 2:1/ 

3. Strakonice   0 0 0 2 1:4 0 b. 

 

semifinále I:   Opařany  – J. Hradec   2:0 

semifinále II:   Čimelice  – Týn n. V.   0:4 

 

zápas o 5. místo:  Slavonice  – Strakonice   1:2 

zápas o 3. místo:  J. Hradec  – Čimelice   0:3 

zápas o 1. místo:  Opařany  – Týn n. V.   1:0 
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Konečné pořadí:   

1. ZŠ a MŠ Opařany 

2. ZŠ Týn nad Vltavou Malá Strana 

3. ZŠ Čimelice 

4. I. ZŠ Štítného J. Hradec 

5. ZŠ FLČ Strakonice 

6. ZŠ Slavonice 

 

  Čimelická děvčata zvládla celý finálový turnaj výborně! Celkové třetí místo je 

dalším velkým úspěchem pro čimelickou základní školu! Dívkám se tak podařilo navázat 

na loňské 2. místo z KF v Písku a 2. místo z roku 2013, kdy ještě jako mladší žákyně 

získaly stříbrné medaile na KF v Kaplici. A stejně jako v loňském roce bych chtěl tímto 

dívkám poděkovat za odvedené výkony na turnaji a odcházejícím deváťačkám 

poděkovat za 5-6 let práce na trénincích i na turnajích a popřát jim, ať si florbal zahrají i 

na středních školách a ať se jim v něm daří i nadále!  

                                                                                                                                       V.Linhart 

 

Mladší žáci Čimelic na své soupeře na krajském finále 

ve florbale nestačili  
 
V úterý 12. ledna 2016 se v Českém Krumlově ve sportovní hale uskutečnilo krajské 

finále ZŠ ve florbale mladších  žáků (6.+ 7.třída). Turnaje se zúčastnilo 7 týmů. Hrálo se 10 

minut hrubého času systémem každý s každým. Čimeličtí žáci odehráli vyrovnané zápasy se 

ZŠ Jindřichův Hradec, ZŠ Fantova Kaplice a se ZŠ Dukelská České Budějovice. Tyto zápasy 

sice prohráli, ale odehráli proti těmto soupeřům vyrovnané zápasy a doplatili na 

neproměňování šancí a na poněkud smolné góly ve vlastní brance. Ve zbylých 3 zápasech 

(proti ZŠ Soběslav, ZŠ Malonty a ZŠ Strakonice) jsme neměli šanci a jednoznačně jsme tyto 

zápasy prohráli. Celkově žáci ZŠ Čimelice obsadili poslední - 7. místo. Důležité ale je, že celý 

turnaj odehráli naplno s velkým nasazením a bojovností. Je potřeba, aby si i z prohraných 

zápasů vzali nějaké zkušenosti, poučili se a v dalších letech je využili při turnajích. 

V. Linhart 
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Sport, kterému se věnuji 

Florbal je sport, kterému se věnuji. Trénink máme každé úterý odpoledne. Často 

hrajeme i při tělocviku. Jednou za rok se v čimelické hale koná turnaj “základních škol“. 

Letos se zúčastnilo celkem šest týmů.  Tři byly holčičí a tři klučičí. Celkem dobře se nám 

všem dařilo. My holky jsme skončily na prvním místě a kluci byli také první. Všichni jsme 

měli velikou radost z umístění. Tento turnaj se konal v prosinci. A o měsíc dříve jsme byli 

na turnaji v Písku v obloukové hale, kde jsme také obsadili první místo (holky i kluci). 

Holky tam byly v listopadu a kluci na začátku prosince. Tím pádem obě naše družstva 

postoupila do krajského kola, které se konalo v Jindřichově Hradci. My dívky jsme se tam 

umístily na třetím místě. Radost byla veliká a pan ředitel nás také chválil. Florbal je 

sport, který mě moc baví. 

Pravidla hry: Základní hra se hraje v pěti hráčích plus brankář. My většinou hrajeme 

okolo deseti minut jeden poločas. Potom se mění strany s druhým týmem. A hraje se 

dalších deset minut. Během hry se střídá, aby si všichni zahráli. Bývá hodně náhradníků 

z důvodu, když se na hřišti někdo zraní, nebo už nemůže. Základní postavení tvoří: 

brankář v bráně a před ním dva obránci, ti tzv. pomáhají brankáři. Před obránci stojí 

útočníci, kteří běhají na půlku soupeře a snaží se dát gól. A před nimi je jeden hráč, který 

rozehrává hru a po rozehrání je také v útoku. Cílem je dostat se na půlku soupeře a bez 

faulu dát gól. 

Kateřina Joujová 

Škatulkování, proud života a „převaha velkého“ 

A je tady pololetí. Matně se mi vybavuje vzpomínka ze září. Mračící se Majda 

znuděně píše první úkoly a přitom si stýská, že do konce školního roku zbývá…celý 

školní rok. Dnes už mi v šuplíku trůní mé 17. vysvědčení, končí prvních pět měsíců, já 

sama sobě připomínám svou babičku s typickou klišé větou: „Ach, ten čas ale letí,“ a 

marně se snažím zorientovat v tom, kolikátého že tedy vlastně je. 

Letos to vážně zběsile uteklo! Kam sahá má paměť, nevzpomínám si, že by mě 

někdy pololetí tak překvapilo, tak mile překvapilo, jelikož se mně i některým mým 

spolužákům započítávaly známky jako určitá část bodování do přijímacího řízení. 

Samozřejmě je dobré, když těch bodů z vysvědčení naženete co nejvíc. Můžu říct, že 

z toho mám fakt dobrý pocit. Přestože jsou to jenom známky, jen škatulky a ve výsledku 

zcela bezvýznamné. Překvapuje mne, že jsem to tak nevnímala po celou základní školu, 

jelikož známky pro mě představovaly tak do 8. třídy velkou prioritu, avšak čím dál tím 

víc si nechávám dojít jejich malichernost. To, že se cení spíš vědomí toho, že se vůbec 

něco učím, tluču do hlavy a zároveň bezhlavě opisuju, jsem pochopila až teď, když se 

zamýšlím nad tím, kolik hodin během těch 8 let jsem se vlastně učila vědomě, 

rozhodnuta, že pro své znalosti v budoucnu najdu uplatnění. Totiž, když se učíte jen pro 

tu známku, dá vám to pochopitelně daleko méně, než když se učíte, protože to chcete 

pochopit. To dá rozum. A tak se někdy stane, že se učíte hodinu na test, ze kterého si po 
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týdnu pamatujete jen kolonku na podpis. Samo sebou jsou tu i věci, za které bych chtěla 

opravdu poděkovat (věčně vděčná), a to konkrétně čtení, psaní a počítání, poněvadž to 

pro mě zůstává stěžejní ve všem, co dělám. Každopádně systém slovního hodnocení se 

mi líbí mnohem víc, už proto, že by podle mě byl mnohem flexibilnější ve své nekonečné 

škále možností. A všem by se asi docela ulevilo, jelikož bezmezný boj o dobré známky by 

byl ukončen mírem na obou stranách. O to víc mě těší, že už je na některých školách 

v Česku i uvedeno do praxe, znamená to totiž, že jsme zase o něco blíž zemi Za duhou. 

Občas dumám i v souvislosti se školou a systémem vzdělávání všeobecně nad tím, 

kolik ztracených bytostí vlastně 21. století produkuje. Tím ale nemyslím nevzdělaných 

nebo hloupých, ne. Jen zbloudilých, hledajících sebe sama. Zcela paradoxně bude znít, 

když vám povím, že nikdo z nás sebe sama nezná, takže objevit talent a uznat svůj 

ohromný vnitřní potenciál dokázat cokoliv na světě je celkem fuška, a to tím spíš, když 

nám dnešní svět nabízí tak obrovskou hromadu možností. Až tolik, že mladý člověk, 

který nemá nějaký jasně daný cíl, neví, co dělat. Na druhou stranu jsem za ty dnešní 

možnosti nesmírně ráda. Protože můžu být cokoliv: chudá, bohatá, slavná, můžu být 

popelářkou, cestovatelkou, žít ze sociálních dávek (ne, prosím) a málem bych zapomněla 

na prezidentku (což je ovšem tužba Tomáše Biskupa a já bych pro něj nerada byla příliš 

silnou konkurencí). Můžu dělat cokoliv, co se mi zachce, dokonce třeba házet vejce na 

hlavu hlavy státu a přitom se vyhnout výslechům tajné policie, můžu stanovat v džungli, 

můžu přečíst všechny knihy světa bez politické cenzury, můžu svobodně tvořit, můžu 

začít podnikat, můžu obletět svět za méně než týden, můžu předstírat na předávání 

Českých lvů, že jsem Jim Carrey (mimochodem tak věrohodně, že mi to všichni zbaští), 

můžu pracovat kdekoliv na světě, dokonce můžu letět do vesmíru. Taková svoboda a 

volnost se lidstvu za celé jeho bytí ještě nenaskytla. Přesto v tom spousta (převážně 

mladých) lidí nedokáže plavat a pak se topí. Topí se v Proudu života. Dává to vůbec 

smysl? Podle mě jsem právě našla důvod veškeré dnešní sociální patologie. 

Když jsem se zamýšlela nad tím, co bych chtěla v budoucnu dělat, napadlo mě, 

jaké procento lidí dnes asi pracuje v oboru, který původně vystudovalo. Poněvadž se čím 

dál tím častěji setkávám s lidmi, již byli odfouknuti úplně jiným směrem. Četla jsem 

rozhovor s ženou, která vystudovala účetnictví, nějakou dobu v tom oboru pracovala, 

pak šla na mateřskou, narodil se jí syn s dětskou mozkovou obrnou a ona následně na to 

začala pracovat pro dětskou nadaci, pomáhá rodinám, které jsou na tom podobně. O to 

víc se těším, kam budou zavanuti lidé, se kterými jsem strávila 9 let. Je to velmi zvláštní a 

hodně mě to fascinuje, mám pak pocit, že bychom se měli opravdu jen nechat unášet tím 

Proudem a příliš nelpět na těch maturitách, diplomech a dalších blbostech. Proti tomu 

ale protestuje levá hemisféra, která potřebuje neustále analyzovat, vyžaduje čísla, 

šrotování. Pokud jde o nás a naše systémy, nadále zůstáváme na trámu, který se co 

nevidět prolomí vlastní vahou. Číňané tomu říkají „převaha velkého“. Jde o to, že ten 

trám je už tak tlustý, že sám sebe neudrží, ať už se bavíme o školství nebo o politice. A já 

se ptám, jak dlouho tenhle systém nerovnováhy ještě potrvá? 

Magdalena Kulasová 
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Vizualizace dat a průměrný deváťák 
V hodinách informačních technologií probíráme statistické šetření, průměry a 

vizualizaci dat. Započali jsme takový menší projekt. Průměrného deváťáka.  

Jednu hodinu jsme vlastně jen sbírali data. Bez nich by to totiž nešlo. Dostali jsme 

tabulku, do které jsme si vše zapisovali. Měřili jsme obvod hlavy, výšku postavy, váhu, 

rozpětí paží… Bylo toho požehnaně. Další úkol byl následující: všechna data zapsat do 

formuláře na Google disku. Formulář nám přišel od paní učitelky Vilímové a po jeho 

odeslání zpět se data automaticky zapisovala do souhrnné tabulky na Google disku paní 

učitelky. Pak už jen paní učitelka vymazala jména a data v tabulce vytiskla. Naším 

úkolem bylo nějak je znázornit.  

Data se dají znázornit například grafem. My jsme je ale vyobrazili tak, že jsme 

průměrného deváťáka nakreslili v životní velikosti. Všechna posbíraná data se naší 

rukou začala přenášet na papír. Nejprve jsme spojili celou řadu lavic do jedné. Pak jsme 

z bloku natrhali papíry a skládali je vedle sebe. Jak by vás mohlo napadnout, následovalo 

dobrodružné lepení. Když lepíte s Pepou Holým, tak musíte mít pevné nervy. Podle 

tabulek nám nejvíce průměrný přišel Honza Pobříslo. Lehl si tedy na papír a začali jsme 

ho obkreslovat.  

Obrys jsme tedy měli, ale museli jsme ještě upravit míry. Dokreslili jsme vše 

potřebné. Začali jsme našemu „deváťákovi“ dávat pevné obrysy, podle kterých se 

budeme řídit. Pak jsme začali vybarvovat. Mezitím, co ostatní vybarvovali ponožky, já se 

pouštěl do kreslení hlavy a vlasů. Vlasy byly dlouhé, rozpuštěné. Proti tomu však někteří 

vznášeli protesty. Při příští hodině, když jsme přišli do třídy, hlavy visela na tabuli 

odtržena od těla a namísto ní byla nakreslena nová. Ovšem jen tužkou. Na této hodině už 

byly holky, které minule na kreslení postavy chyběly. Samozřejmě začaly vznášet 

protesty, že to je jen kluk. Mě to bylo celkem jedno. Připadá mi, že dohadovat se nad 

tímhle je zbytečné. Vlasy tedy byly překresleny do třetí podoby. Jelikož byl „deváťák“ 

vybarven pastelkou, zdálo se nám lepší přebarvit ho ještě vodovkami. Vizualizace podle 

mého dopadla dobře. 

Jakub Pavelka 

V deváté třídě se budete učit (popř. jste se už učili), jak vizualizujeme data 

v Excelu. Nejčastěji grafem (viz obrázek).  

To my jsme originálnější. My jsme 

vytvořili průměrného deváťáka na papír 

v životní velikosti. Není to graf, ale postava 

namalovaná na papír podle parametrů 

získaných zprůměrováním hodnot všech 

jedinců u nás ve třídě. Náš průměrný deváťák 

je asi 170 cm vysoký, má rozpětí natažených 

paží asi 174 cm, obvod hlavy 57 cm. Na sobě 

má džíny, náš třídní dres s číslem 9 a jednu Obrázek 1: příklad kruhového grafu v 
programu Microsoft Excel 
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černou a jednu oranžovou ponožku (proč??). 

Když jsme ho malovali, vyvolávaly spory jeho 

vlasy, protože měly být 23 cm dlouhé, což je 

pro kluka moc a pro holku málo. Nejprve jsme 

s Kubou Pavelků nakreslili normální rovné 

vlasy podél hlavy, ale pak přišel Pepa a začal 

říkat, že to vypadá jak „buzerant“ a tak všelijak 

podobně. Když jsme byli potom dělení na 

informatiku a češtinu, Pepa to „opravil“. Kluci 

ustřihli hlavu a namalovali novou s vlasy ve stylu „Svašíkovy vlny“... Další hodinu šli na 

češtinu oni a my jsme měli práci dodělat. Tak jsme to s Kubou opravili, vybarvili a 

celkově dodělali. Je pravda, že ty vlasy vypadají „zvláštně“, ale co se dá dělat, statistika je 

neúprosná a fakta jsou fakta, jako je fakt, že ty vlasy mají být 23 cm dlouhé. :D 

Pavel Štěpánek 

V hodinách informatiky se učíme pracovat s programy a funkcemi moderních 

počítačů. Právě teď mluvím především o programu Microsoft Excel, ve kterém jsme se 

naučili spoustu věcí, o kterých jsem přesvědčena, že se nám budou v budoucnu hodit. 

Postupně jsme se v Excelu, přes různé grafy a tabulky, propracovali až k úkolu, který 

jsme ještě nikdy nedělali. Byl rozdělen do několika částí, o kterých jsme vlastně neměli 

ani tušení. Vše začalo měřením a vážením našich těl.  Změřili jsme délku své paže, své 

nohy, délku našich vlasů, obvod pasu… Nikdo nevěděl z jakého důvodu, ale myslím, že to 

všechny bavilo a zaujalo. Málokdo totiž doma vezme krejčovský metr a jde zjistit např. 

svůj obvod hlavy. Všechny údaje jsme zapisovali a poté jsme vyplnili dotazník, kam jsme 

napsali všechny naměřené hodnoty. Po několika dalších hodinách informatiky jsme se 

opět vrátili zpět k tématu. Odborně jsme tento projekt statistického šetření nazvali: 

„Průměrný deváťák“.  Paní učitelka nám ukázala tabulky, ve kterých byly zaznamenány 

veškeré údaje o nás, teď už ale bez našich jmen, takže nikdo nevěděl, komu co patří. 

V tabulkách, které jsme potom dostali, nám počítač vypracoval průměrné délky každé 

části těla, kterou jsme změřili.  

Když jsme hodnoty obdrželi, začali jsme s nejzábavnější částí.  Slepili jsme několik 

čtvrtek a nakreslili jsme „deváťáka“ podle zjištěných dat.  Takže jsme zábavnou formou 

zjistili, co znamená vizualizace dat. Samozřejmě ne vždy to musí být výkres na čtvrtku, 

vizualizace dat je vlastně jakýkoliv graf vytvořený podle určitých zjištěných hodnot. 

Napadlo mě také, že účelem této akce nebylo jen zjistit, jak vypadá průměrný deváťák 

nebo co to vlastně je vizualizace dat. Šlo také o to, abychom zjistili, jak dokážeme 

spolupracovat jako kolektiv. Přece jenom jsme spolu strávili celých devět let.  Nemůžu 

ale udělat nějaký závěr už jen z toho důvodu, že první verze hlavy našeho deváťáka byla 

oběšena na tabuli skupinou lidí, která nesouhlasila. Myslím ale, že jsme si to užili a 

celkem se i pobavili. A to, že ve třídě je 13 kluků a jen 6 holek, na zábavě jenom přidalo. 

Karolína Habichová 

Obrázek 2: příklad sloupcového grafu v 
programu Microsoft Office Excel 
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Takto vidí průměrného deváťáka testovaný 

objekt deváté třídy č. 152973547, který 

dodává:  „Bohužel jsem na této práci byl jen 

dvakrát, a to na začátku a na konci.“ :-) 

 

 

 

V lednu naše třída na hodinách informatiky provedla 

výzkum průměrného deváťáka. Naštěstí jsme nezkoumali 

chování, ale průměrnou velikost celého těla.  Konečně 

kreativní a zábavná forma výuky. Všichni jsme se měřili a 

poté jsme zjištěné údaje zapsali do formuláře a poslali paní 

Vilímové. Paní učitelka přepsala údaje do Excelu a pomocí 

tlačítka „funkce“ jsme vypočítali průměr šetření. (Je to 

velice snadné a můžete to vyzkoušet také.) Vyrobili jsme 

graf a podle něho kreslili. Každá skupina postupně kreslila 

deváťáka v životní velikosti. Všichni jsme se hádali, jak 

dlouhé má mít vlasy a že vypadá špatně. 

Vše vyvrcholilo odstřižením hlavy a vyrobení nové. 

(Myslím samozřejmě papírovou hlavu.) Papírová hlava byla 

radikály vyvěšena na tabuli. Po dodělání nové jsme 

deváťáka uklidili do počítačové učebny a vypadá takto.  

Tomáš Biskup 
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Tip na knihu 

Jen si troufni 

od Katie McGarryové 

Hlavní hrdinové Beth, skejťačka, a Ryan, populární 

hráč baseballu, jsou úplně rozdílní. Beth se každému vyhýbá, 

nechce mluvit o svém životě, chrání svou matku 

(alkoholičku) před jejím přítelem Trentem, ale jednoho dne 

se jí to nevyplatí. Když jednou večer odvádí svou matku 

z baru, Bethina matka rozmlátí auto svého přítele, který jí 

jde zmlátit. Aby Beth zabránila útoku na svou matku, vezme 

pálku, kterou rozbila její matka auto, a chce ji ochránit. Naneštěstí přijede policie, která 

zatkne Beth. Na policii si pro Beth přijede její strýc Scott, který když byla malá, opustil 

její rodinu a nechal ji samotnou s její matkou. Odveze si Beth k sobě domů, kde bydlí i 

jeho těhotná manželka Alison, která není vůbec ráda, že Beth u nich zůstane. Beth začne 

chodit do jiné školy, protože Scott bydlí v jiném městě než Beth. Potká v ní Ryana, 

kterého viděla jeden večer v baru, když tam uzavíral se svými kamarády sázky. V těch 

sázkách šlo o to, kdo bude mít více čísel od holek, na Ryana vyšla Beth. Beth mu to číslo 

ale nedala.  

Když Beth začala chodit na stejnou školu jako Ryan, kluci v sázkách pokračovali, 

ale tentokrát nešlo o čísla. Sázku změnili na to, že Ryan musí s Beth začít chodit a někde 

se s ní ukázat na veřejnosti. Beth Ryana nejdřív nesnášela, ale brzo se skamarádili a 

Ryan se do ní zamiloval. Beth se ve škole začala kamarádit se svou bývalou kamarádkou 

Lacy. Beth se dozvídá o tom, že Ryan jezdí každý víkend hrát baseball do města, kde 

bydlela Beth, než ji vzal Scott k sobě. Ryan jí slíbí, že ji vezme s sebou za podmínky, když 

s ním půjde na rande. Beth to bere. Když ji vezme s sebou,  Beth jde navštívit svou matku 

a chce s ní odjet pryč. Ale její plán jí překazí Bethin nejlepší kamarád Isaiah a Noah. Ryan 

si odveze Beth a odvede ji domů. Beth se do Ryana postupně zamiluje a stane se z nich 

krásný pár. Jenže Ryanova bývalá přítelkyně ho pořád miluje a nechce, aby byl s Beth, 

tak o ní roznese po škole její špatnou minulost. Beth si myslí, že to vše udělal Ryan, 

protože věděla, že od začátku jejich setkání bylo jen sázkou. Ale ta pominula, když se do 

ní Ryan zamiloval. Proto se Beth sebrala a odjela za svojí matkou. Ryanovi to došlo a 

spěchal za ní. Přišel k Bethině matce domů,kde je našel obě dvě. Jenže, co nikdo nechtěl, 

objevil se Trent, který chce zmlátit Beth, protože ji nesnáší. Nakonec zmlátí oba dva. Na 

poslední chvíli se objeví Scott, který je odveze do nemocnice. Bethina matka s Trentem 

jdou do vězění, matka za drogy a Trent za ublížení. Blíží se maturitní ples, kde se Ryan a 

Beth stanou králem a královnou plesu. 

Michaela Počtová 
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Tip na film 

REVENANT - Zmrtvýchvstání 

Dobrodružný / Drama / Western 

USA, 2015, 156 min 

Režie: Alejandro González Iñárritu 

Předloha: Michael Punke (kniha) 

Scénář: Mark L. Smith, Alejandro González Iñárritu 

Hrají: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, 

Will Poulter, Forrest Goodluck, Paul Anderson a další. 

 

Americký západ, Jižní 

Dakota, 1823. Místo a čas s 

hodně relativní hodnotou 

lidského života. Zkušený lovec 

a trapper Hugh Glass 

(Leonardo DiCaprio) je se 

svým synem na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným 

útokům indiánů a musí na své pouti překonávat nemilosrdnou, zatím nezmapovanou 

krajinu plnou nástrah. Glassovi se stává osudným střet s rozzuřenou samicí medvěda 

grizzlyho. Medvědí útok sice přežije, ale je těžce zraněný a lovecká výprava se musí 

rozdělit. Zatímco většina lovců pokračuje v cestě, s Glassem a jeho synem zůstanou jen 

dva muži, John Fitzgerald (Tom Hardy) a Jim Bridger (Will Poulter). Ti více méně jen 

čekají, až zemře, aby jej pak pohřbili a mohli pokračovat v cestě. Ale zraněný lovec stále 

neumírá, a tak se Fitzgerald rozhodne čekání na nevyhnutelné zkrátit. Při pokusu o 

nedobrovolnou eutanázii ho však přistihne Glassův syn, kterého Fitzgerald zabije. Ještě 

živého Glasse pak zahrabe v hrobě a spolu s Bridgerem zmizí. Jenže Hugh má hodně tuhý 

kořínek. V naprosto zuboženém stavu vyleze z vlastního hrobu, zoufale se potácí 

čarokrásnou, ale zcela lhostejnou krajinou. Při životě jej drží především nenávist a touha 

po odplatě. Musí překonat brutální zimu a hlad, divoké řeky, bojovné indiánské kmeny a 

dokonat svou pomstu. (CinemArt CZ)  

zdroj: www.csfd.cz 

  

http://www.csfd.cz/
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