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Začátek školního roku je už dávno za 
námi, brzy nás už čeká pololetní vy-
svědčení.  
Přesto bychom vám rádi připomněli, co 
se během podzimu a začátku zimy ode-
hrálo.  
Přivítali jsme nové učitele. Matematiku 
a zeměpis učí místo paní učitelky 
Kollitzové paní učitelka Jonášová Čiži-
ková, angličtinu a tělocvik zase mladý 
pan učitel Lukáš Chamer. Obou nových 
učitelů jsme se zeptali na spoustu otá-
zek a výsledný rozhovor si můžete v 
časopise přečíst. 
Z akcí, které během uplynulé doby pro-

běhly, jsem vybrali například exkurzi 
sedmáků. Ti vyrazili za praotcem Če-
chem na památnou horu Říp, šesťáci 
zase zavítali na nedaleký Sychrov a 
několik dalších tříd šlo poznávat taje 
fyziky do IQparku. Nesmíme zapome-
nout ani na již tradiční akce, ke kterým 
neodmyslitelně patří návštěva Národní-
ho divadla, vánoční dílničky nebo zpívá-
ní na schodech. 
S novým školním rokem zaznamenala 
naše redakce i několik změn. Jak už to 
bývá, deváťáci odešli na střední školy a 
místo nich přišly nové posily. Naše řady 
rozšířila děvčata z nižších ročníků. Ze 

6. B Tereza Pejsarová a z 5. B Karolína 
Zábranská. Konečně se nám podařilo 
najít schopného kreslíře komiksů. Je 
jím člen redakce Tomáš Blaschke. Po-
máhají mu i někteří spolužáci ze třídy 
nebo žákyně 8. B Eliška Tetourová.  
Nesmíme zapomenout ani na tradiční 
téma. Tímto číslem nás bude provázet 
tématika brýlí. Dozvíte se třeba něco z 
historie, nebo které známé osobnosti 
nosí brýle. Tématem se zabývá i naše 
školní anketa či rozhovor s paní učitel-
kou Strunovou, ke které už brýle neod-
myslitelně patří.  
Redakční rada 

Fotosoutěž — Kdo je to? 

Úvod 
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VÝSLEDEK SOUTĚŽE: 

V minulém čísle našeho časopisu jsme hledali, kdo ze zaměstnanců školy je malým 
hochem stojícím vedle své starší sestřičky. Tentokrát se nepodařilo nikomu správně 

tipovat. Malým chlapcem byl pan školník. Doufáme, že tentokrát budete mít větší štěstí 
a zdeformovanou tvář poznáte. 



Ve čtvrtek 13. září 2018 se vypravily 
obě páté třídy do Jičína na festival 
„město pohádky“. Tentokrát byl zasvě-
cen nejen Rumcajsovi, Cipískovi či Ma-
kové panence, ale také pohádkám Marie 
Kubátové o Krakonošovi.  Některé děti 

si také prohlédly Jičín z věže Valdické 
brány, zašlapaly si na kole pro dobro 
postižených, koupily si dobroty a vytvo-
řily dárky pro své nejbližší. Všichni si 
užili slunečného dne s kamarády. 
Text a foto: Z. Manychová 

Sychrov. Ne-
chvalně proslulý 
zámek, na který 
se kromě 6. B 
podívalo již mno-
ho známých a 
drahocenných 
panovníků. Zde je 
malý popis toho, 
co šesťáci prožili. 

Celé to začalo ve 
vlaku, kde jsme si 
celou cestu poví-
dali, svačili jsme 
a jen jsme tipova-
li, jaké zažijeme 
společné dobro-
družství. Když 
jsme vystoupili, 
po vlastních jsme 
došli až na Sych-
rov. Tam nás na 
nádvoří před hra-
dem uvítal zrzavý 
kocour, kterého 
jsme pokřtili na „Azraela“. Paní učitelka 
nám dala instrukce, jak celá naše  ná-
vštěva Sychrova proběhne. Poté jsme 

se vydali s paní průvodkyní na zajímavou 
a přínosnou prohlídku. Když jsme se z 
prohlídky vrátili, vydali jsme se směrem 

k oranžérii. Když 
jsme tam dorazili, 
dostali jsme asi 
půlhodinový roz-
chod. Kdo chtěl, 
mohl si v oranžérii 
objednat horkou 
čokoládu, či teplý 
čaj. Byli zde i tací, 
kteří zůstali venku 
u kašny a proháně-
ly se nekonečnými, 
zelenými loukami. 
Tehdy, když náš 
rozchod skončil, 
vraceli jsme se 
zpátky na Sychrov, 
ale formou stopo-
vané. Než jsme se 
vrátili zpět k vla-
ku, stačili jsme 
polapit pár 
„loupežníků“ za-
chránit zajatou 
princeznu i najít 

ztracené klíče.  

Text: Tomáš Blaschke 
Foto: Z. Manychová 
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Stopovaná na Sychrově 

Za Rumcajsem a Mankou do Jičína 



Památná hora Říp přivítala naše sedmáky 

Kdo by neznal Jiráskovy Staré pověsti 
české. S příběhy o našich předcích se 
děti seznamují už na prvním stupni 
základní školy. Hrdiny se knížka jen 
hemží, ale jisté prvenství má zaručeně 
praotec Čech. Když totiž vystoupil na 
horu Říp, rozhodl se, že se s celým 
kmenem usadí právě v tomto kraji.  
Pro ty, kteří tápou, kde že vlastně ten 
slavný Říp leží, připomeneme, že stačí 
zavítat na sever Čech, okresu Litomě-
řice a kousek od města Roudnice nad 
Labem. 
I naše sedmé třídy v rámci literární 
exkurze na Říp vystoupily. Za krásného 
slunečného počasí ubíhala cesta dobře, 
zvlášť když byla na vrcholu zakončena 
návštěvou místního bufetu. Jen málo-
kdo odolal nabídce laskomin, které po 
výstupu chutnaly ještě lépe, než když 
si je koupíte dole v obchodu. 
Cestou se děti seznámily se zajíma-
vostmi, které se vztahovaly nejen k 
historii rotundy na vrcholu, ale i ke 
geografii samotné hory. 
Text: M. Rezlerová, M. Ösziová 
Foto: M. Lubasová 
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IQ park obsadili zvědaví šesťáci 

Ve středu 19. září jsme se vydali s naší 
třídou do IQ parku. Sešli jsme se v 
osm hodin před IQ landií. Poté započa-
la naše exkurze, kterou nás provázel 
pan učitel Staso a naše třídní paní uči-
telka Manychová. Prohlídka započala ve 
vodní expozici, kde nám pan učitel vy-
světlil několik fyzikálních zákonů týka-
jících se právě vody. Poté jsme prošli i 
další patra IQ parku, vyzkoušeli jsme 
si sílu zvuku i mnoho dalšího. V polovině 

exkurze jsme zamířili ke stolečkům, 
kde jsme se nasvačili a chvíli si od-
dychli od překvapujících a nečekaných 
fyzikálních jevů. Když jsme si dosta-
tečně odpočinuli, naše prohlídka po-
kračovala do zbývajících pater. Mys-
lím ale, že se kamarádi nejvíce vyřádili 
uvnitř potápějícího se Titanicu. Byla to 
prudce nakloněná komora, ve které 
jsme většinou neměli šanci se udržet 
na vlastních nohou, aniž bychom sebou 

nepraštili o dřevěnou zeď. V dalším 
patře jsme se zase stali učiteli, řidiči 
jeřábů nebo zpěváky, či moderátory 
televizních zpráv. Potom jsme vyrazili 
zpátky ke škole s panem učitelem. Ces-
tou jsme si hodně povídali. A na závěr 
našeho malého výletu jsme si zahráli 
hru, při které jsme se pořádně zapotili 
a zatoužili po velké dávce studené vody.  

Připravil: Tomáš Blaschke 

Říp geologicky 
- masiv je příkladem vyvřelé sto-
lové hory 

- vznikl v třetihorách 

- skládá se z čediče a leží asi 5 
km od Roudnice nad Labem 

- původně jde o holou a bezle-
sou kupu zalesněnou až v roce 
1879 tehdejším majitelem Moři-
cem Lobkowitzem 

- z Řípu pochází i jeden ze zá-
kladních kamenů pro budovu Ná-
rodního divadla v Praze 

Románská rotunda sv. 
Jiří 

- rotunda byla postavena na 
místě staršího dřevěného kos-
tela v roce 1126 

- nachází se na nejvyšším místě 
památné hory Říp v nadmořské 
výšce 459 m a zbudována byla 
na památku vítězné bitvy kní-
žete Soběslava I. nad němec-
kým králem Lotharem, ke které 
došlo 18. února 1126 u Chlumce, 
poblíž Ústí nad Labem 

- nejstarší zmínka o zasvěce-
ní kaple sv. Jiří pochází 
z počátku 16. století 



Společenských her si začátkem listo-
padu užili páťáci se svými třídními 
učitelkami. Navštívili totiž festival 
společenských her a kultury HOPEcon 
2018. Tentokrát proběhl ve stylu Re-
tro.  

Během dopoledne se děti seznámily s 
3D tiskem na tiskárně Průša vylepšené 
wargamingem (herní bitva s překrás-
nými miniaturami a členitým terénem) 
a malováním wargamingových miniatur. 
Jen pro upřesnění, Wargaming je spo-
lečnost, která vyvíjí počítačové hry. 
Určitě od nich znáte třeba World of 
Tanks. 
Páťáci pak využili času pro to, aby si 
zahráli různé moderní i retro deskové 
hry - strategické, logické i postřeho-
vé. 
Velký ohlas měla retro hra Šašek a 
skákání gumy. 

Text a foto: S. Jonášová Čižiková, 
A. Štefková 
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Festival společenských her v Koloseu 

Deváťáci na GIS day 

Žáci 9. A a 9. B využili příležitost a 12. 
listopadu se zúčastnili akce GISday 
pořádané Technickou univerzitou v 
Liberci. Za podpory odborníků, žáků 
středních škol a studentů univerzity 
se podívali do světa map, jejich tvorby 
a využití. Na chvíli nahlédli pod poklič-
ku a na vlastní kůži si tak na okamžik 
stali "gisáky". Své chytré telefony 
využili k vyhledávání míst a trasy po-
moci GPS souřadnic a k souboji v zá-
bavném Monster Quizu, vyzkoušeli si 
práci operačního důstojníka HZS Libe-
reckého kraje a učili se správně číst z 
papírové i digitální mapy. Na chvíli se 
stali projektanty územního plánu a 
dozvěděli se základní principy o bez-
pečnosti a využití dronů v praxi. 
 

Text a foto: S. Jonášová Čižiková 



Natáčení Spidermana v Liberci. Done-
dávna  nepředstavitelná událost, která 
se stala skutečností. Od 17. až do 29. 
září jsme na náměstí mohli vidět probí-
hající natáčení příštího dílu Spider-
Mana s podtitulem Far From Home. 
Střídavě se uzavíralo náměstí Dr. Ed-
varda Beneše z různých stran a z do-
stupných informací víme, že tato scéna 
byla bojová. Probíhala mezi hrdinou 
Spider-Manem (Tom Holland) a hlavním 
záporákem filmu Misteriem (Jake Gyll-
enhaal). Jednou z nejvýznamnějších 
chvil během natáčení byla scéna při 
poruše kolotoče a samotný konec natá-
čení. Celé náměstí se proměnilo v bojiš-

tě, to bylo skvělé. Od ohořelých kulis, 
přes plynovody, kropičku a všudypří-
tomnost hasičů, až po hlídané odpálení 
kolotoče. No… Prostě bomba! Doslova. 
Náměstí bylo zabrané dvanáct dní, tedy 
skoro dva týdny, ale samotné natáčení 
trvalo asi jen posledních pět dní, během 
kterých jsem byl samozřejmě přítomen 
a díky tomu jsem mohl nafotit fotky, 
které vidíte. Ty dvě fotky dole jsou 
fotky Jakea Gyllenhaala jako Miste-
ria (vlevo) a Jacoba Batalona jako 
Neda Leedse (vpravo). Na natáčení 
byla přítomna i Zendaya, ale tu se mi 
vyfotit nepodařilo. Co mě ale  zklamalo, 
bylo to, že na natáčení vůbec nebyl 

přítomen Tom Holland jako Spider-
Man. Místo něj natáčel jeho kaskadér, 
který dělal psí kusy během bojových 
scén. Avšak nesmutněme. Tom nás pře-
ce jen navštívil. Někdy, nevíme kdy 
přesně, byl zde v Liberci, ale nenatáčel. 
Byl se zde jen podívat, aby viděl, jak to 
tu vypadá. Vešel do úplně neznámého 
baru a až do rána tam flámoval s úplně 
neznámými lidmi, co potkal. Podle jeho 
slov se mu tu líbilo. 

Trailer bychom mohli od Marvel Enter-
tainment dostat během několika týdnů. 
Film sám pak bude mít premiéru někdy 
během léta 2019. 

Text a foto: Stanislav Bezděkovský 

Spider-Man dorazil i do Liberce 

Č. 115, rok 2018/19 
Stránka 7 

Spider-Manova historie 

Jak jistě víte, v době, kdy nám začínal 
školní rok, se u nás natáčel marvelovský 
velkofilm s názvem „Spider-Man: Far 
from home, proto jsme si pro vás při-
pravili pár zajímavostí o samotném pa-
voučím muži.  

Spider-Manův první komiks vyšel v roce 

1963, kde bojoval se zlověstným fanto-
mem, Chameleonem. Obecně se ale ne-
jedná o Spideyho první výskyt, poprvé 
se totiž objevil v patnáctém čísle série 
„The amazing fantasy“, kde jsme se 
poprvé dozvěděli o jeho zrození, o tom, 
jak jej kousl pavouk, jak získal své 

schopnosti a jak udělal největší chybu 
svého života, která zapříčinila smrt 
strýčka Bena, který se o Spider-Mana, 
čili Petera Parkera staral už od jeho 
dětství, spolu s Peterovou tetou May.  

Spider-Manova první porážka přišla se 
třetím číslem jeho první série komik-
su, která nesla název „The amazing 
Spider-Man. Tam ho porazil jeho do té 
doby největší protivník, Doktor 
Octopus. Ten Spideyho porazil na plné 
čáře a vyhodil ho z okna, které se na-
cházelo v druhém poschodí nemocnice, 
ve které byl Octopus vězněn. Po tomto 
nevydařeném  souboji Spider-Man 
začal uvažovat, že skončí svou hrdin-
skou kariéru jednou provždy. Naštěstí 
se s Octopem setkal znovu. Tentokrát 
však setkáni skončilo pro Spideyho 
zaslouženým vítězstvím. Tato komikso-
vá série, která nese jméno našeho 
pavoučího muže, vychází dodnes a vy-
šlo v ní přes 800 čísel.  

Připravil: Tomáš Blaschke 

Foto: google.cz 
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Co vás přivedlo na naši školu?  
Už dlouhou dobu jsem učila jenom 
matematiku. Na ZŠ Vrchlického mám 
možnost znovu učit zeměpis, který 
učím velmi ráda a změna je život.  

Jak se vám tady po prvních měsících 
učí?  

Většinu žáků jsem pro své předměty 
získala, tak se mi učí dobře.  

Jaké předměty na škole vyučujete?  

Matematiku, zeměpis a pracovní čin-
nosti. 

Co se týče školních předmětů, jaký 
je váš nejoblíbenější?  

Od základní školy jsem měla ráda ze-
měpis.  

V jakém duchu vzpomínáte na vaše 
školní léta?  

Ráda vzpomínám na základní školu a 
vysokoškolská studia, protože jsme 
byli se spolužáky dobrý kolektiv a dod-
nes se někteří navštěvujeme a vzpomí-
náme na učitele, super akce, soutěže a 
na to, jak jsme trávili volný čas.  

Dostala jste někdy poznámku? Ne. 

Jaká je vaše oblíbená kniha?  

V. C. Andrews - rodinný příběh o zavr-
žení, je na pokračování Kapky deště, 

Zásah blesku, Úder hromu, Na konci 
duhy. Od té doby, co pracuji, čtu be-
letrii jenom o dovolené. 

Máte oblíbený film?  

Osm statečných - skutečný příběh psí 
smečky na Antarktidě.  

Existuje nějaké místo, kam ráda cho-
díte nebo jezdíte načerpat energii?  

Slovensko - Tatry. 

Odkud pocházíte?  

Ze slovenské vesnice Huncovce ve Vyso-
kých Tatrách 

Jak jste se dostala do Čech? 

Rozhovor s naší novou paní učitelkou Sabinou 

Jonášovou Čižikovou 

 
Do Čech jsem přijela k otci na roční 
prázdniny. Byla to odměna za úspěšné 
ukončení studií. Během roku jsem se 
ale nudila, tak jsem začala studovat 
ještě podvojné účetnictví. Pak jsem si 
našla práci učitelky, a protože jsem s 
dětmi mluvila česky, složila jsem i 
státní zkoušku z češtiny.  

Mluvíte v Čechách někdy i slovensky? 

Mluvím, ale jen když se dostanu do 
kontaktu s někým, kdo slovensky mluví. 
To přepnu okamžitě. 

Máte děti? Budou nebo již kráčí ve 
vašich stopách, které směřují k po-
volání učitele?   

Mám syna, 13 let. Ještě neví, co by 
chtěl dělat.  

Sportujete? Jenom rekreačně. 

Váš oblíbený sport?  

Jízda na koloběžce, pasivně krasobrus-
lení.  

Máte nějaké své motto, či pravidlo, 
kterým se v životě řídíte?  

Nechovej se k lidem tak, jak nechceš, 
aby se chovali k tobě. Nedělej si zby-
tečné vrásky. S úsměvem na tváři je 
hezčí den.  

Text a foto: Tomáš Blaschke 

Rozhovor s panem učitelem Chamerem 

Narodil jste se v Liberci? 

Ne, v Mladé Boleslavi, ale dětství jsem 
strávil v Bakově nad Jizerou. 

Byl jste už zaměstnaný někde jinde? 

Ano, dělal jsem kurýra pro DHL. 

Líbí se vám na naší škole?  

Ano, líbí. 

Co vás nejvíce baví, čemu se věnuje-
te ve volném čase? 

Hodně sportuji. Nejvíce mě baví háze-
ná, kterou jsem hrál závodně. Dnes už 
ji ale hrát nemůžu kvůli zranění. Jinak 
hraji florbal, občas volejbal a vybiku, 
ještě lezu na stěně, chodím na slackline 
(moderní provazochodectví), běhám, 
jezdím na kole a cvičím.  

Kam jste chodil na školu? 

Nejdřív na gymnázium v Mnichově Hra-
dišti, pak na Technickou univerzitu 
Liberec. 

Proč jste si vybral právě učitelství? 

Chtěl jsem studovat AJ a bavil mě sport, 
tak jsem ty obory spojil a nastoupil na 
učitele, nakonec jsem šel i učit.  

Je někdo z rodiny učitelem? 

V rodině mám samé zdravotníky a elek-
trikáře, učitel jsem u nás první.  
Které předměty jste měl ve škole rád 
a které ne? 

Bavil mě dějepis, angličtina a tělocvik, 

nakonec jsem zvolil AJ-TV, dějepisu 
jsem nechal. Nejvíce mě asi nebavila 
němčina, ale teď už toho lituji, docela 
by se hodilo ji dnes umět.  

Byl jste na škole pozorný nebo pro-
blémový žák? 

Tak samozřejmě že pozorný. 

Dostal jste někdy poznámku? Za co? 

Dostal, za šikanu. Ta poznámka byla 
kravina, kamarádovi jsem schoval penál 
a nevzal to moc sportovně.  
Na co nejraději vzpomínáte? 

Nejraději vzpomínám na hraní karet ve 
škole. Hráli jsme je i tajně o hodinách, 
dokud nás nenachytali.  

Kolik vám je let? 25. 

Bydlíte s rodiči nebo sám? 

Mám vlastní bydlení. 

Text a foto: Adéla Plívová, Veronika 
Dudková  
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Nastal ten den, na který jsem se moc 
těšila. Nebyl to jen tak obyčejný den, 
neboť se třídou jsme vyrazili na výlet 
do Národního divadla v Praze. 
Při příjezdu do Prahy jsme měli namíře-
no rovnou do Národního divadla. Šli 
jsme kolem řeky Vltavy a v dálce bylo 
vidět něco zlatého. No jasně, střecha 
Národního divadla. Když jsme prochá-
zeli kolem divadla, abychom došli ke 
správnému vchodu, bylo to něco fakt 
krásného. Nastalo poledne a s ním slíbe-
ná prohlídka divadla. Byla nám přidělena 
průvodkyně a řekla: ,,Můžete tady říkat 
nazdar, protože to tady vzniklo, takže 
až budete odcházet, můžete mi to říct 
a uvidím, kdo si co zapamatoval.“ Fakt 
hustý. Divadlo jsme prošmejdili od zá-
kladních kamenů až po střechu, odkud 
byl vidět Pražský hrad. Fakt to bylo 
úžasný. „Nazdar!“ pověděla jsem při 
odchodu. ,,Hele, řekl někdo vůbec na-
zdar při odchodu?“ ptal se Lufi. ,,No jo, 
já to řekla,“ odpověděla jsem.  
Po cestě z prohlídky jsme si užívali 

spousty srandy, vtipů a mluvení cizími 
jazyky. V tu ránu jsme se zjevili na 
Staroměstském náměstí. ,,V půl druhé 
tady pod Orlojem, přesně! Nikdo nepři-
jde pozdě,“ snažila se oznámit paní uči-
telka, ale ještě než to řekla, všichni už 
se rozbíhali do stran. Volno bylo skvělé, 
to mi věřte. Asi po půl hodině jsme se 
ocitli v Náprstkově muzeu. Po prohlídce 
nás čekalo další volno. Už se blížila šes-
tá hodina večerní a s ní i náš odchod do 
Národního divadla, nejdůležitější  
a nejlepší části tohoto dne. Všichni 
jsme se tak hrozně moc těšili.  
„Máte půl hodiny na převlečení,“ někdo 
řekl. Už nám bylo jasné, že je zle. Šat-
ny nikde, fronta na záchod až na chod-
bu a my nevěděli, co máme dělat. Já 
jakožto nervák, jsem prostě zalezla do 
rohu chodby a začala se převlíkat tam. 
No nic skvělého to teda nebylo. Pak 
nastal další problém, věci se nám neve-
šly do batohů. Zbývalo asi tak šest mi-

nut do začátku představení a my 
v podpatkách běžely úplně někam naho-
ru, byly jsme ve stresu, ani jsme vlast-
ně nevěděly, kde je zbytek naší výpra-
vy, kam dát věci a kde sedíme. Takový 
zmatek a stres jsem dlouho nezažila. 
Když už jsme si konečně sedly, byly 
jsme šťastné.  
Děj v představení jsem moc nepochopi-
la, ale užila jsem si to a jsem strašně 
ráda, že jsem měla vůbec šanci se do 
Národního divadla dostat. Představení 
skončilo a bylo mi jasné, že se blíží i 
konec toho super dne. Byl to ten nejlep-
ší výlet. Tak hrozně moc to uteklo. 

Chtěla bych se tam vrátit. Jeden den, 
tisíce krásných chvílí.  

Tereza Pokorná, 9. B 

 
Do Národního divadla na představení 
Manon Lescaut jsme se vydali v pátek 
23. listopadu. V Praze jsme strávili celý 
den. Od rána do večera jsme toho pro-
šli celkem dost. Začali jsme prohlídkou 
historické budovy Národního divadla a 
po přestávce na oběd jsme se vydali na 
prohlídku Náprstkova muzea. Tam se mi 
to celkem dost líbilo, celkem dost zají-
mavých informací…  
Tomáš Slaba, 9. B 

 
Když jsem přišel do Národního divadla 
tak mě zaujala výzdoba a noblesnost 
budovy. Zlacené prvky a nádherné ko-
berce se mi velmi líbily. Když jsem ve-
čer přišel do divadelního sálu, tak mě 
překvapilo, v jaké výšce sedím. Usedl 
jsem a čekal, až začne představení 
Manon Lescaut. Do té doby jsem uvažo-
val nad lustrem v divadle. Byl honosný a 
monstrózní. V sále se zhaslo a předsta-
vení začalo. Herci hráli výborně. Pro mě 
je nepochopitelné, jak se někdo může 
nazpaměť naučit zahrát hodinu a půl 
dlouhé představení bez jedné chyby. 
Takže tyto lidi obdivuji. Když předsta-
vení skončilo bylo jasné, že podle počtu 
tleskajících rukou se lidem divadlo líbi-
lo.  

Filip Svatoš, 9. B 
Foto: M. Lubasová, Z. Manychová 



Vše začalo v září 2017, kdy jsem začala 
chodit na horolezectví do oddílu Lez-
ci.com. Asi o dva týdny později jsme 
zjistili, že naše skupina poletí na horu 
Gjačung Kang.  
V tu dobu jsem se hrozně bála, že to 
nevylezu nebo že se mi něco stane, 
prostě mi ty všechny pesimistické otáz-
ky projížděly hlavou. Ani rodiče nebyli 
zvlášť nadšeni a o mě se dost báli. Je-
jich první reakce byla—Nikam nepoje-
deš. Jak ale plynul čas, rodiče změkli. 
Zapůsobil trenér, který jim vysvětlil, 
jak cesta proběhne a jak budeme chrá-
něni. Pak jsme jenom trénovali, trénova-
li a zase trénovali.  
Najednou bylo 10. srpna 2018 a my stáli 
v Praze na letišti. Naši skupinu tvořilo 
osm dětí ve věku 10-18 let a čtyři tre-
néři. Do odletu zbývalo jen pár hodin. 
Nikdy jsem bez rodičů neletěla a na-
jednou mi dávali pusy a já zůstala sama 
s oddílem. Hrozně jsem se bála a 
v hlavě mi běželo: ,,Mám dost oblečení? 
Mám ten stan? Projela jsem si dobře 
ten seznam?“ Naštěstí jsme asi po deví-
ti hodinách dobře doletěli. Čekal nás ale 
ještě více než tříhodinový přesun do 
tábora. 

Když jsme vystoupili, myslela jsem, že 
zmrznu. Rychle jsem se oblékla a začala 
stavět stan. A protože jsme byli všichni 
hrozně unavení, šli jsme hned odpočí-
vat, abychom nabrali síly na zítřejší 
výstup.  

Druhý den jsme se rozdělili do skupin a 
trenéři nás seznámili se všemi pravidly, 
která jsme museli dodržovat, aby se nám 
nic nestalo. Skupinky jsme vytvořili čtyři. 
V úvahu se brala nejen výkonnost, ale i 
váha jednotlivých členů. Dvě nejlepší 
skupiny chodily vždy jako první, teprve až 
za nimi zbytek. Nejdůležitější bylo, aby-
chom při výstupu byli společně přivázáni 
lany. Začalo se lézt. První den jsme to 
moc nepřeháněli. Třetí den už ale ti nej-
lepší vylezli hodně vysoko. Každý den za-
čínal stejně. Budíček v půl sedmé, velká 
rozcvička na protažení, snídaně. Vycháze-
lo se kolem deváté hodiny ráno. Jen pro 
představu, v tu dobu bylo asi—20 stupňů. 
V podstatě celý den jsme strávili na ces-
tě. Do tábora jsme se vraceli kolem sed-
mé hodiny večer.  
A pak se to stalo. Asi deset dní před od-
letem zpět domů  se při jednom výstupu 

Míše podlomil kámen pod nohou a ona se 
bouchla do hlavy. Měla silný otřes moz-
ku a ještě v říjnu se léčila. Okamžitě 
jsme museli odletět. Báli jsme se, že 
nás nevezmou do letadla, protože jsme 
podle plánu měli odletět až o několik dní 
později. Zachránil nás náš vedoucí. Vylí-
čil celou naši situaci a oni nás do letadla 
vzali. Museli jsme sice čekat tři hodiny, 
ale stejně jsme byli rádi, že to dobře 
dopadlo.  
Vedoucí zavolali našim rodičům, že se 
vracíme dříve, než jsme měli. Po osm-
nácti dnech strávených ve velehorách 
si nás rodiče na letišti v Praze vyzvedli. 
Všichni jsme byli šťastní.  
Na tyto prázdniny nikdy, ale opravdu 
nikdy nezapomenu. 
 
Martina Rezlerová 
Foto: M. Lubasová 

Ve stínu sedmitisícové hory—Martina v Himálaji 
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Standa dělal na programu pro vesmírnou stanici 

Gjačung Kang je nejvyšším sedmitisícovým vrcholem světa (7952m). Nachází se 
na hranici mezi Nepálem a Čínskou lidovou republikou. (foto: google) 

V týmu, který je zapojený do vesmírné-
ho projektu Mission Zero – Astro- pi, 
působí také žák naší školy Stanislav 
Bezděkovský. Dostal se do něj díky Dět-
ské univerzitě, kterou navštěvuje. Dět-
ská univerzita patří pod Technickou 
univerzitu Liberec. V projektu Mission 
Zero je Standa ještě s jedním spolužá-
kem z Dětské univerzity,  
„Studenti napíšou jednoduchý program v 
programovacím jazyce Python, online ho 
nahrají na přípravné web stránky a zá-
stupce projektu na technické univerzitě 
zadá kód třídy,“ říká Standa. „Pak se 

program odešle na Mezinárodní vesmír-
nou stanici (ISS). Během následujících 
několika měsíců se program na ISS 
spustí a přehraje vzkaz astronautům a 
ukáže teplotu v okolí zobrazovacího 
přístroje.“ 
Astro Pi je projekt, který umožňuje 
mladým a nadaným studentům spustit 
jejich program na ISS. K tomuto pro-
jektu se jednotlivec nedostane. Licenci 
objednávají učitelé na školu. Takovou 
licenci vlastní i Technická Univerzita 
Liberec. 

Připravil: Adam Brož 
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Střípky z historie brýlí 

První písemná zmínka o potřebě 
zlepšení zhoršujícího se zraku 
pochází z období kolem roku 
100 př. n. letopočtem. Vý-

znamný Říman tehdy napsal, že 
jeho nejvážnějším problémem je 

zhoršující se zrak. Ten se mu 
zhoršil natolik, že se musel úpl-
ně spoléhat na své otroky, což 
bylo pro muže jeho postavení 

nepřijatelné. 

První důkaz o použití ko-
rekční pomůcky pochází až z 

let kolem roku 4 př. n. l. 
Jednalo se o kouli naplněnou 
vodou, která zvětšovala. Po-

mocí ní Seneca (římský 
tragéd) přečetl všechny kni-

hy. 

První sluneční brýle 
Císař Nero byl zase prvním, 

kdo si chtěl chránit zrak 
před sluncem. Při sledování 
gladiátorských zápasů dával 
před oko smaragd, jehož ze-
lená barva ho chránila před 

slunečním zářením. 

První lupa 
Kolem roku 1000 našeho 
letopočtu vznikly tzv. 

„čtecí kameny“, které se 
pokládaly na čtený text. 

Dnes je známe pod pojmem 
lupy a jsou pokládané za 

první zvětšovací pomůcku. 

Dvojité brýle 
Dalším pokrokem byl vynález 

Benjamina Franklina z r. 
1780, a to bifokální čočky 
(na blízko i na dálku), které 
nahradily dvoje brýle. Ale 

byly nevzhledné, tmelené ze 
dvou částí, a tak na rozšíření 
se počkalo až do 19. st., kdy 

se v r. 1908 začaly čočky 
spojovat natavením.  

Monokl 
Kolem r. 1800 se rozšířil 
také tzv. monokl, nosili ho 
spíše muži z vyšší vrstvy.  

Lorňon 

V 18. st. se pak objevil ještě 
lorňon, dvě skla na rukojeti. 

Ta byla často umělecky zpra-
covaná, jelikož tento vynález 
používaly hlavně ženy a byl 

považován za módní doplněk.  Cvikr 

V roce 1840 se objevil skři-
pec, tzv. cvikr, na principu 

,,kolíčku na prádlo“, který měl 
ohromnou škálu barev, tvarů 

a způsobu uchycení.  

První obroučky 

Vynález brýlí, kdy se skla za-
čala zasazovat do obrouček, 
se objevuje mezi roky 1268-
1289, dokonce se v r. 1352 
brýle objevují i namalované 
na prvním obrazu. Ale kon-

taktní čočky se objevily až v 
16. st. 

Stranu připravily: Karolína Zábran-
ská, Tereza Pejsarová 
Foto: google.cz 

Pevné postranice 

Od objevení brýlí ale trvalo 
asi 350 let, než se vymyslelo, 
jak udržet brýle na obličeji. 

Napřed se to řešilo stužkami, 
až optik z Londýna Edward 
Scarlett vymyslel pevné po-

stranice. 



1. Jak dlouho nosíte brýle? 

Jeden rok. 

2. Nosí ještě někdo z vaší rodiny 
brýle ? 

Táta. 

3. Máte ráda svoje brýle? 

Nevím, protože je někde pořád zapo-
mínám. 

4. Vadí vám brýle při práci? 

Ani ne. 

5. Odkládáte si svoje brýle během 
dne? 

Jo, Je to nepříjemné na nose. 

6. Kde jste si koupila svoje brýle? 

Ve Fóru. 

7. Sledujete módní trendy v brý-
lích? 

Ano, to jo. 

8. Radí vám někdo při výběru brýlí? 

No samozřejmě, manžel. 

9. Styděla jste se někdy za brýle? 

Nejdříve to bylo divné, teď už ani ne. 

10. Chtěla jste nosit brýle, když 
jste byla malá? 

Určitě ne. 

11. Nosíte někdy kontaktní čočky a 

nevadí vám je nasazovat ? 

Chtěla jsem si je koupit, ale mám pocit, 
že bych to nezvládla. 

12. Kolik máte dioptrií? 

Na pravém oku mám 1 a půl a na levém 
oku mám půl. 

13. Máte nějaké vybavení na brýle? 

To jsem dostala, když jsem si je koupi-
la. 

14. Máte nějaký veselý či smutný 
zážitek s brýlemi? 

Spíš smutný, protože je někde pořád 
zapomínám a nevím, kde je mám. Tak 
stále hledám... 

15. Podařilo se vám někdy ztratit 
brýle? 

Ano, ale vždycky se mi vrátily. 

16. Řekl vám někdy někdo, že vám 
brýle nesluší? 

Ne nikdy, to by si nikdo netroufl.  

Text a foto: Tereza Pejsarová, Ka-
rolína Zábranská 

Paní učitelka Strunová, věčná hledačka brýlí  
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Jak jsem začal mít rád 
své brýle 

Šel jsem takhle jednou po ulici, když tu 
škobrtnu a upadnu. Brýle letí, sklíčka 
praskají a já jsem hned v panice, že už 
ani nedojdu do své rodné vesnice.  

Když přeci došel jsem, zamířil jsem do 
obchodu s brýlemi. Ptám se, jestli by 
zachránili mé brýle. Ukážu je, položím 
na stolek. Prodavač jen třeští oči na tu 
rozmačkanou hromádku neštěstí. Roz-
pačitě, ale s odvahou v hlase, řekl mi, 
ať si zajdu do restaurace na oběd.  

Nesměle otočím se, vyjdu z obchodu. 
Vše je nějak rozmazané, všude ba-
revné šmouhy jen. V tu chvíli jsem si 
uvědomil, že bez brýlí nemůžu vyjít 
už nikdy ven.  

Po obědě vracím se do obchodu s 
brýlemi a chci vědět, zda mi už ty 
brýle dohromady slepili. Prodavač se 
usmívá, toust si k tomu pojídá. Tážu 
se po svých brýlích. Prodavač ohne se, 
má nějaké brýle v ruce. „Tady jsou,“ 
hlásí tvrdě. „Ty brýle jsou ty moje?“ 
divím se a koukám na ně.  

Brýle ostře růžové se zelenými palmami 

a sklíčky žlutými jako plamen vánoční 
svíčky. Prodavač vyzve mě, jen ať si je 
nasadím, pak že všechno pochopím. 

 Poslechnu, brýle už jsou na nose. A pak 
já usměju se velice. Všechno k dobrému 
hned obrací se. Popsat slovy to nelze. 
Šťastně mířím z obchodu. Od té chvíle 
začal jsem svět chápat z pohledu 
šťastlivce. Tehdy jsem začal své brýle 
mít rád, opravdu velice. 

Tomáš Blaschke, 6. B 

 

Kouzelné brýle 
Byl jednou jeden chlapec, který se 
jmenoval Lukáš. Jeho život nestál za 

Brýle můžete mít rádi a zažijete s nimi i kouzla 

moc. Nikdo ho neměl rád. Maminka mu 
zemřela a tatínek ho dal do dětského 
domova. Měl pocit, že ani tam ho nemají 
rádi a nestarají se o něj dobře.  

Jednoho dne se Lukáš rozhodl, že z 
dětského domova uteče. Když nastal 
ten den, tak kolem páté hodiny odpo-
ledne začal balit těch pár věcí, které 
měl. V tu dobu měl už vše dobře naplá-
nované. Čekal jen na desátou večer, kdy 
už všichni spí. 

Nastala desátá a chlapec se vyplížil z 
budovy. Jen kousek od hlavní brány 
našel brýle. Přišly mu hezké, tak si je 
nasadil. Svět se s ním zatočil a najed-
nou se z toho tak komplikovaného světa 
stal svět krásný, bezproblémový. Pře-
svědčil se o tom velice brzy. Dosud 
totiž nevěděl, co si počne, až domov 
opustí. Najednou mu ale svitlo a přesně 
věděl, co dělat.  Řekl si, že brýle už 
nesmí nikdy sundat a to i dodržel. 

Protože právě dokončil střední školu, 
zašel na pracovní úřad, aby si našel 
práci. Byl šikovný, tak ji našel hned a 
dokonce mu k ní nabídli i bydlení. Byl 
poprvé v životě šťastný. 

Ela Hartmanová, 6. B 



Bordelář a brýle  
Pohleď z okna  
támhle v dáli  
letí kachna  
a za ní další.  

Koukám, hledám  
oči mhouřím, brýle nemám 

hledat zkouším. 
Bez nich však nic nevidím, 

tomu se ale nedivím. 
Najít je nemohu. 

Stále slyším „kde máš brýle“, 
„bordelář jsi“, najdi si je. 

V tom zbystřím, už je vidím  
pod novinami ukryté. 

S vámi vidím brýle moje  
jsem rád, že vás mám, 

nikde už je ležet nenechám.  
Adam Brož, 7. A 

Můj dědeček 
Můj milovaný dědeček 

Nosil brýle jako chlapeček. 
Má je hezky šedivé 
I kapičku růžové. 
Dioptrií tři a půl, 

Aby viděl na svou hůl. 
Každý den si je čistí 

A tak se mu krásně blyští. 
Martina Rezlerová, 7. A 

 
Brýle 

Když nadejde ta chvíle, vezmu si na nos 

brýle. 
A potom vidím zázraky od žížaly až po 

mraky. 
V lednici zahlédnu zmrzlinu, ovoce, 

ryby, sýry, 
Pak představím si malinu, v tom sýru 

vidím díry. 
Ve škole spatřím penály, které se roz-

vírají, 
V šatně si hrají sandály, s taškou se 

potkávají. 
Když vidím večer maminku, je z práce 

unavená, 
Dám já jí sladkou pusinku, ve vaně voní 

pěna. 
To všechno vidím s brýlemi, prý mi na 

nose sluší, 
To proto, že je udrží mé hodně velké 

uši. 
…do básničky „s dírami“ doplnil Denis 

Pecka, 6. B 

Prima brýle 
Brýle ty jsou vážně prima, 

netlačí mě za ušima. 
Vidím dobře na tabuli, 

Nemusím pak spáti z nudy. 
O přestávce brýle sundám, 

za klukama rychle spěchám. 
Na hodinu si je zase dám, 

Ještě že je tady mám. 
Adam Vícha, 7. A 

Ztracené brýle 

Náš dědeček ztratil brýle 
a teď je mu dlouhá chvíle. 

Nemůže si vůbec číst 
v knize ani jeden list. 

Tak teď všude brýle hledá, 
pokoje mu starost nedá. 

Jejda, lidi, divte se, 
děd má brýle na nose. 
Renata Holá, 7. A 

 

Dlouhá chvíle 
Brýle, brýle, brýle, 

krátím si s nimi dlouhé chvíle. 
Bez nich totiž nevidíme, 
je to běh na dlouhé míle. 
Anna Drienová, 7. A 

 

Rýmovačka z 5. A 
Brýle pomáhají člověku v budoucnu i 

v pravěku.  
Pomáhají nám velice, chtěly by je i sle-

pice. 
Nosit je není otrava,  

slepičky, hele, potrava!  
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Brýlatá poezie 

Našel jsem růžové brýle... 

Jednou jsem šel po ulici a na zemi byly 
růžové brýle. Když jsem si je nasadil, 
viděl jsem svět jinak. Všechno bylo 
růžové, nemohl jsem tomu uvěřit. Viděl 
jsem vodu v našem rybníce nějak jinak. 
Ty vlny, ty byly! A pak šla proti mně 
nějaká paní s miminkem. Viděl jsem je 
růžově. Paní něco hledala. Zeptal jsem 
se jí, co hledá. Řekla, že ztratila takové 
růžové brýle. „Jsou to tyhle?“ zeptal 
jsem se. „Ano,“ řekla paní, „moc mi po-
máhají.“ A tak jsem jí je dal. 

Filip Kavka, 6. B 

Jednou jsem šel po ulici a na zemi leže-
ly růžové brýle. Vzal jsem si je, nasadil 
je a viděl jsem něco neuvěřitelného. 
Byli tam draci…a rytíři …a indiáni…. 
Jako v nějakém filmu. Všechno kolem 
bylo tak hezké. Chtěl jsem to ukázat 
kamarádům ve škole. Ale než jsem tam 
došel, brýle jsem ztratil a už jsem je 
nenašel. Tamten svět byl lepší. 

Jára Vrba, 6. B 

Byl jsem jednou takhle v Tescu. Pro-
cházel jsem se mezi regály 
s brambůrkami a za chipsy Lay´s byly 
růžové brýle.  Nasadil jsem si je a viděl 
jsem všechno najednou ve slevě. U po-
kladny se paní usmívala a dala mi slevu. 
Přišel jsem do školy a dostával jsem 
samé jedničky, doma byl na mě brácha 
hodný! Byly to super brýle, ale došlo mi, 
že bych je měl vrátit. Tak jsem šel 
další den zase do Tesca a vrátil jsem 
je. Tentokrát za pytlíček bonbónů Ha-
ribo. 

Honza Hyxa, 6. B 

Jednou jsem šla lesem ze školy domů   
a na zemi jsem našla růžové brýle. Na-
sadila jsem si je a v tu chvíli jako bych 
se teleportovala do jiné země. Růžové  
a nádherné. Zazvonil mi mobil. Koukla 
jsem do tašky s růžovými brýlemi na 
nose a náhle jsem viděla, jak se moje 
věci mění. Čítanka se začala vznášet. 
Tak jsem se ji chytila a vzlétla jsem. 

Letěla jsem vysoko, bylo to krásné. Pak 
jsem zaslechla, jak na mě kamarádky 
zespoda volají. Sundala jsem si brýle, 
aby mi nespadly, dívám se dolů a najed-
nou bum, jsem opět na zemi. V Liberci. 
Hodila jsem brýle do tašky a odnesla je 
do „nalezených věcí“. Řekla jsem si: 
„Uff, bylo to krásné, ale doma je do-
ma.“  

Tereza Pejsarová, 6. B 

Jednou jsem šel po ulici a pánovi přede 
mnou vypadly z kapsy divné brýle. Chtěl 
jsem mu je vrátit, ale on už byl pryč. 
Tak jsem je vzal a nasadil si je.  
Bude to znít divně, ale svět byl najed-
nou krásnější. Celý růžový, místo lidí 
chodily po ulicích velké bonbóny a vstu-
povaly do cukrových stavení. Nějak mě 
to uklidnilo. Čas se zpomalil, všechno 
zlé bylo najednou dobré, jako mávnutím 
kouzelného proutku. Škoda, že to byl 
jen sen.  

Ondra Hanák, 6. B 



 

Doby, kdy se děti posmívaly svým spo-
lužákům kvůli tomu, že nosí brýle, jsou 
ty tam. Zvětšovací skla zasazená do 
obrouček se stala nejenom prostřed-
kem k lepšímu vidění, ale i zajímavým 
módním doplňkem.  

Někdo do-
konce brýle 
nosí, i když 
nemá se 
zrakem 
žádné pro-
blémy. Jako 
příklad mů-
že sloužit 
bývalý libe-
recký a 
současný 
sparťanský fotbalista Lukáš Vácha. 
Brýle bere jako šanci na vylepšení své-
ho image.  

Pěvecká hvězda 70 let minulého století, 
Naďa Urbánková, zvýšila svůj šarm 
velkými kostěnými brýlemi. Založila si 

na nich 
svou vý-
raznou 
imag. Brýlí 
měla tolik, 
že je neu-
stále mě-
nila podle 
toho, 
v jakém 
kostýmu 
zrovna 
vystupovala.  

Jeden nejslav-
nějších muzi-
kantů světa, 
John Lennon, 
dokonce inspi-
roval celou 
generaci. Vsa-
dil na zcela 
jednoduché 
brýle. Kulatá 
skla měl zasa-
zena do ten-

kých kovových obrouček. Dodnes se 
jim říká „lenonky“. Nosí se už skoro 
padesát let. 

I mezi filmovými hrdiny najdeme ty, 
kteří nosí brýle. Jedním je rozhodně 
Superman, který jako novinář brýle 
nosil.  

Nesmíme zapomenout ani na takového 
Harryho Pottera. 

Připravila: Monika Pařízková 
Foto: google.cz 

 

Anketa — Kdo ve třídě nosí brýle? 
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Celebrity za „zvětšovacími“ sklíčky 

V anketě jsme se zaměřili na ty, kteří nosí brýle. Zajímalo nás, kolik dětí na naší škole nosí brýle. Dnes už se nikdo za brýle 
nemusí stydět, stávají se totiž módním doplňkem. Celkem máme na škole 55 dětí s brýlemi. Z toho jich 23 najdeme na 1. 
stupni, 32 na 2. stupni. Pouze v jedné třídě, 2. B, nikdo brýle nenosí, zato v 6. B je brýlatých dětí hned 9.  
 
Připravila: redakce 



 
A už je to zase tady. 5. prosinec, 
den, na který se některé děti těší, 
jiné se ho bojí. Všichni si totiž uvě-
domují, že se ukáže, kdo byl během 
roku hodný a koho si odnese čert do 
pekla za to, že zlobil.  
Známá skupinka Mikuláš, čerti a an-
dělé nechodila jen v podvečer v uli-
cích města, ale přišla během dopo-
ledne i na naši školu. 
Školou se ozývaly zvuky řinčících 
řetězů, brblání čertů a pištění dětí. 
Všichni stáli o to, aby je čerti poma-
lovali na památku. Zlobivci dostali 
možnost, aby své špatnosti odčinily 
písničkou nebo básničkou. Hodné děti 
byly odměněny sladkostmi a v pod-
statě všichni při odchodu Mikuláše 
slibovali, že se příští rok polepší. 
 
Karolína Zábranská 
Foto. Stanislav Bezděkovský 
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Čerti se prohnali školou 



Zvonění 
Stránka 16 

Vánoční komiks   

Tomáš Blaschke 



Tradiční vánoční dílničky se u nás na 
škole konaly letos již podeváté. Vánoční 
atmosféru zahájil zpěv dětí nejen naší 
Vrchlické noty, ale i dětí z MŠ Sluníčko 
a Beruška. Zábava pokračovala ve tří-
dách, kde si mohli všichni vyrobit sví-
cen, andílka, dárkovou taštičku nebo 
voňavý pomeranč. Nesmíme zapomenout 
ani na otevřenou tělocvičnu, kde malí 
návštěvníci létali vzduchem a také na 
divadelní představení o tom, jat to bylo 
v Betlémě. 
Tereza Pejsarová, foto: M. Lubasová 

Vánoční dílničky 
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Vánoční zpívání na schodech 

Zpívání na schodech zakončilo i letos kalendářní rok. Koledy si společně zazpívali žáci prvního stupně, následně i děti ze 
stupně druhého. Zástupci jednotlivých tříd nezapomněli ani na přání do nového roku. Přivítali jsme i naše bývalé žáky, kteří 
nezapomínají a vánoční čas tráví společně s námi.  
Adam Brož, foto: Jiří Skalský 



28. října je státní svátek. Slavíme den 
vzniku samostatného Československa. I 
když už Československo neexistuje, je 
28. 10. 1918 důležitým dnem při formo-
vání současného státu. 

Před 28.říjnem 1918 byly naše země 
součástí Rakouska-Uherska, které bylo 
monarchií. 

Lidem se nelíbilo žít pod vládou rakous-
kých císařů a stále více požadovali vět-
ší samostatnost a národní identitu. 

28. října 1918 Češi špatně pochopili 
text dopisu, který zaslal rakouskouher-
ský ministr zahraničí americkému pre-
zidentovi, a mysleli si, že Rakousko-
Uhersko zaniklo. Lidé vyšli do ulic, bu-
jaře slavili, začali likvidovat symboly 
Rakouskouherské monarchie a spon-
tánně začali zpívat píseň Kde domov 
můj, která se později stala českou 
státní hymnou.  

Ve stejnou dobu jednali zástupci Čechů 
v čele s Karlem Kramářem ve Švýcar-
sku o možnosti vytvoření nového samo-
statného státu. 

Moci se ujal Národní výbor, jehož nej-
významnějšími představiteli byli Anto-
nín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, 
Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár. Tito poli-
tici bývají označováni jako „muži 28. 
října“.  

Večer vydala Národní rada zákon o 
zřízení samostatného státu a na Vác-
lavském náměstí byla vyhlášena samo-
statnost. 

V následujících dnech se k Čechům 
přidali také Slováci a o rok později 
Zakarpatská Rus. 

PRVNÍ PREZIDENT 

Prvním prezidentem nového státu byl 
jmenován Tomáš Garrigue Masaryk, 
předsedou nové vlády se stal Karel Kra-
mář.  

HYMNA 

Když se lidé v naší vlasti rozhodli, že si 
založí svůj vlastní stát, museli také pře-
mýšlet, jak bude vypadat naše vlajka 
a kterou píseň zvolí za hymnu. S hymnou 
to nebylo zas tak složité. Sice se lidem 
líbilo hodně písniček, které si rádi zpíva-
li, ale nejkrásnější ze všech byla píseň 
„Kde domov můj“, ve které se zpívá o 
tom, jak je naše země krásná – že u nás 
máme louky, potůčky, skály, lesy a sady. 
Písně Kde domov můj? a Nad Tatrou sa 
blýska se tedy staly národní hymnou.  

Státní vlajka 1918 – 1920  

VLAJKA 

S vlajkou to ale bylo trochu složitější. 
Nejprve se lidem zalíbila bíločervená 
vlajka a také se nějaký čas používala (do 
roku 1920). Problém však byl v tom, že 
byla velmi podobná vlajce Polska (pouze 
s tmavším odstínem červené barvy) a 
Rakouska (dva pruhy červené). A proto-
že jsme chtěli mít vlajku, která by se 
s jinou nepletla a mohla stát reprezento-
vat ve světě, roku 1919 se sešla speciál-
ně určená komise a ta dostala za úkol 
vytvořit nový návrh vlajky.    

Státní vlajka od roku 1920  

ZNAK 

Začaly se užívat tři státní znaky – malý 
znak, střední znak a velký znak. 

Malý státní znak 1918 – 1938  

 

JAK TO BYLO SE SAMOSTATNOS-
TÍ V LIBERCI 

Zatímco ve vnitrozemí jásaly 
u příležitosti vzniku samostatného 
Československa nadšené davy, před 
libereckou radnicí bylo prázdno. Pro 
většinu obyvatel převážně německého 
Liberce znamenal konec mocnářství 
prohru.  

Vznikla provincie Deutschböhmen, což 
byl takový poslední pokus sudetských 
Němců udržet si jakousi samostatnost. 
Provincie zabrala celé severočeské 
pohraničí a požadovala připojení 
k Rakousku. Vláda provincie s názvem 
Deutschböhmen sídlila v hotelu Zlatý 
lev. Vydávala vlastní bankovky a dokon-
ce vytvořila vlastní ozbrojené jednotky 
Volkswehr a měšťanskou domobranu, 
které měly udržet pořádek a zabránit 
převzetí samosprávy města českoslo-
venskými orgány. 

Až měsíc a půl po vyhlášení samostat-
ného Československa, 16. prosince 
1918, obsadila Liberec československá 
armáda a postupně došlo k převzetí 
státních úřadů.  
Stranu připravili: Martin Nácovský, 
Michaela Ösziová 

Zdroje: zakatedrou.cz, rvp.cz, de-
nik.cz 

Kalendárium 

Výročí—100 let od založení samostatného 

Československa  
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400 
žáků navštěvuje naši 
školu. Nejvíce žáků 
navštěvovalo školu v 
roce 1977—795.  

Naše škola v číslech 

Č. 115, rok 2018/19 
Stránka 19 

48 
je prů-
měrný 
věk 
učitelů.   

178 
dívek doplňu-
je chlapce do 
celkového 
počtu žáků. 

222  
chlapců je z 
celkového 
počtu dětí 
na škole. 

18 
let byla nejdelší doba 
ředitelování. Rekord-
manem je pan Milan 
Regner. 

1954
je rok, kdy 13. 5. 
byla zahájena 
výuka v nové ško-
le.   

5 
vychovatelek 
se stará o 
děti po vyu-
čování.   

6 
ředitelů se 
zatím vystří-
dalo ve vede-
ní školy. 

25 
učitelů a 
učitelek tvoří 
sbor naší 
školy.   

18 
tříd máme v naší 
škole.   



Pojďme si hrát ... 
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Tajenka: brýlovec, kvíz: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7B, 8A, 9A, 10C 

KVÍZ—POLÁRNÍ OBLASTI – ARKTIDA A 

ANTARKTIDA 

1. Řecké slovo arktos znamená: 
A) led 
B) zima 
C) medvěd 
 

2. Nejseverněji žijícími lidmi na svě-
tě jsou: 

A) Indiáni 
B) Inuité 
C) Inkové 

 
3. Trvale zmrzlá půda polárních ob-
lastí je: 

A) permafrost 
B) pedofrost 
C) landfrost 

 
4. Nejseverněji žijícím živočichem 
světa je: 

A) lední medvěd 
B) tučňák císařský 
C) sob polární 
 

5. Jižní pól dobyl jako první: 
A) Robert Falcon Scott 
B) Roald Amundsen 
C) Robert Peary 

 
6. Vlajka na obrázku patří státu:  

A) Švédsko  
B) Finsko 
C) Norsko 

 
 

7. Proč se v Antarktidě lední medvědi 
neživí tučňáky? 

A) V Antarktidě nežijí tučňáci. 
B) V Antarktidě nežijí lední medvě-
di. 
C) Antarktický lední medvěd je bý-
ložravec. 
 

8. Největší ostrov světa je: 
A) Grónsko 
B) Madagaskar 
C) Nová Guinea 

 

9. Na kterém pólu leží Antarktida: 
A) na jižním 
B) na severním 
C) ani na jednom, najdeme ji u obrat-
níku Raka 

 
10. Kterému státu patří Antarktida: 

A) Velké Británii 
B) Rusku 
C) nikomu 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

… a bavme se 

A tenhle znáte ... 

Č. 115, rok 2018/19 
Stránka 21 

Vyluštíte tajenku? 

„Pane doktore, strašně nutně potře-
buju brejle.“ 
„No to teda vidím, tady je totiž stá-
nek s hranolkama!“ 
 
„Čím si čistíš brýle?” 
„Hadříkem, ale nějak málo to pomáhá.” 
„To si na ty brýle musíš dýchnout.” 
„To dělám, ale pořád je to málo.” 
„A co piješ?” 
 
„Co chceš dělat o víkendu?” 
„Jdu si koupit brýle.” 
„A pak?” 
„Pak uvidím.” 

„Hanko, proč se na mě díváš tak div-
ně?” 
„Protože sis sundal brýle.” 
 
„Jak se cítíte v nových brýlích? ” 
„Výborně. Najednou potkávám 
spousty známých, které jsem neviděl 
celé roky.” 
 
Kolik vážíš? ptá se jedna postarší dá-
ma druhé. 
"Nó," protahuje ta druhá, "s brýlemi 
padesát kilo." 
"A bez brýlí?" 
"Bez brýlí to nepřečtu."  

„Jak se cítíte v nových brýlích?“ 
„Výborně. Najednou potkávám spous-
ty známých, které jsem neviděl celé 
roky.“  
 
„Kolik máš na brýlích dioptrií? ” 
„Mínus pět. ” 
„Zima, co? ” 
 
"Pane, vy si určitě jdete objednat 
brýle", říká optik.  
"Jak jste to uhodl?", diví se pán.  
"Bylo mi to hned jasné, když jsem 
vás viděl procházet výlohou..."  
 

Křížovka: Maya Přeučilová, obrázky: google, vtipy připravila: Anička Střížová—zdroj: ivtipy.cz 

                 

                   

                

              

                     

                 

              

                 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



Venom vznikal pod taktovkou Sony, 
která ho vlastní, takže nikdo moc nevě-
děl, co čekat. Také bylo zvláštní, že 
přístupnost byla PG-13, což mnohé zkla-
malo (včetně mě) a asi nejzásadnější 
chybou filmu bylo, že tvůrci vsadili na 
kvantitu místo kvality. Film byl v zásadě 
dobrý, ale nefungoval tak, jak by měl. 
Vztah Venoma a jeho hostitele Eddieho 
Brocka (Tom Hardy) byl divný. Jinak 
zpracování Venoma i Riota (Riz Ahmed) 
bylo boží. Co mi vadilo dál, byl vztah 
Eddieho a jeho přítelkyně Anne 
(Michelle Williams). Děj se odehrává po 
havárii raketoplánu Carltona Drakea 
(Riz Ahmed), který vezl symbionty Ve-
noma a Riota. Ti si našli hostitele a 
postupně se s nimi učili žít. Nakonec se 
Eddie Brock / Venom vydali Riota za-
stavit. Už to vypadalo, že prohraje, ale 
lstí nakonec vyhrál a Riota zabil. Děj 
mohl být propracovanější, scénář zají-
mavější a přístupnost R-ková, aby se to 
aspoň podobalo komiksové předloze, 
která patří k nejdrsnějším a nejbrutál-
nějším komiksovým sériím. Za mě 68% 

Sestra je další film ze všemi milovaného 
hororového universa the Conjuring od 
Corina Hardyho a Jamese Wana.  

Jedná se o příběh démona Valaka, který 
posedl řádovou mnišku, kterou jsme už 
mohli vidět v The Conjuring 2. Nyní se 
tento démon vrací, aby šířil zlo, strach a 
smrt v jednom záhadném klášteře v Ru-
munsku, kde řád jeptišek ukrývá děsivé 
tajemství.  

Celou záležitost se vydává prošetřit kněz 
Burke (Demián Bichir) a jedna ze sester z 
Itálie Irene (Taissa Farmiga). K nim se v 
Rumunsku přidá Frenchie (Jonas Bloquet). 
Tato trojice se snaží vyřešit opravdu 
děsivý problém v podobě démona Valaka a 
přitom odhalují taje a skryté detaily sa-
motného kláštera. Když se dozvídají o 
hrůzné minulosti kláštera, vydávají se na 
poslední souboj s Valakem v místě, kde 
byl přivolán z pekel.  

Film se stal podle mého názoru platným 
členem tohoto hororového universa a roz-
hodně nedělá ostudu.  

U kritiků sklidila Sestra velkou přízeň a 
většina diváků jej vychvaluje. Ale samo-
zřejmě se nevyhnula srovnání s předcho-
zími díly série, ve kterých si však vedla 
dost dobře. Atmosféra a celkový pohled 
na situaci je prostě v této sérii skvělý. Za 
mě 89% 

Stránku připravil: Stanislav Bezděkov-
ský 

Filmotéka 

Sestra (The Nun) 
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Venom 

Úžasňákovi 2 

Úžasňákovi jsou jako rodina opravdu 
úžasní a to nejen díky jejich schop-
nostem, ale i díky tomu, že se nám po 
tolika letech zase vrací na plátna.  
Ve dvojce přebírá úlohu hlavního hrdi-
ny Elastička, Bobova manželka. Bob 
však tentokrát zůstává s rodinou doma 
a pomáhá Dashovi a Violet zvládat 
nástrahy normálního života a nevypo-
čitatelné lumpárny malého Jack Jac-
ka, který oplývá všemi schopnostmi, 

které si jen umíte představit. Mezitím 
Elastička zjišťuje, že je tu nový pa-
douch a jestli nedá dohromady celou 
rodinu Úžasňákových a Mražouna, tak 
by mohl vyhrát, což pro rodinu superhr-
dinů není příliš dobrá vyhlídka na bu-
doucnost.  
Film sklidil úspěch jak finanční, tak i 
recenzentský, takže režisér asi slaví. 
Za mě 80% a vřelé, upřímné doporuče-
ní. 



Autor: George R.R. 
Martin 

Série ‚‚ Píseň ledu a ohně ‘‘ je jedna    
z nejčtenějších knižních sérií, která 
kdy vyšla a drží hned několik literár-
ních cen. Série byla též zfilmována 
společností HBO do seriálu Hra o 
trůny, jenž také drží několik cen a je 
asi nejpopulárnějším seriálem sou-
časnosti. Poprvé vyšel první díl série 
Hra o trůny v roce 1996 a začalo 
universum z pera amerického spiso-
vatele George Raymonda Richarda 
Martina. Universum dnes čítá 5 dílů 
(Hra o trůny, Střet králů, Bouře me-
čů, Hostina pro vrány  a Tanec s dra-
ky) a v dohledné době by měly vyjít i 
poslední dva díly a to Vichry zimy a 

Autor: Mechthild Glaserová  

Amy byla svými spolužáky šikanovaná, tak 
se se svou mamkou přestěhovala k babič-
ce na ostrov někde ve Skotsku. Krátce 
nato se dozvěděla, že má schopnost 
vstoupit do knížek a ovlivňovat již napsa-
né příběhy. Příběhy tak měla chránit. Za-
čne chodit do školy, kde potká své dva 
spolužáky Willa a Betsy. Jednou ráno 
najdou na ostrově zavražděného Sherloc-
ka Homlese, který měl být ve své knížce. 
Amy s Willem ihned začnou zjišťovat, kdo 

to udělal, ale v tu dobu už pachatel 
začíná krást pointy z příběhů, bez 
kterých nemůže příběh pokračovat. 
Amy je brzy jasné, že musí najít 
toho, kdo do příběhu zasahuje, co 
nejrychleji. Nakonec pachatele spo-
lečně najdou a všechno se vyřeší. 
Knížka se mi líbila, protože byla ta-
jemná a plná překvapení, určitě ji 
doporučuji.  

Stránku připravili: Stanislav Bez-
děkovský a Eliška Ptáčková 

Knihovna 

Autor: Jeff Kinney   

Již od roku 2007 vycházejí Deníky 
malého poseroutky a nyní vychází už 
její dvanáctý díl, Výprava za teplem. 
Greg Heffley a jeho příhody nás nikdy 
nepřestanou bavit. I když má kniha 
kolem 220 stránek, je psaná pro mladší 
čtenáře a ani nevíte, jak rychle ji pře-
čtete. Ale pokud nejste mladší, nezou-
fejte, knihu si užijete zrovna tak. Děj 
se odehrává o Vánocích. Gregova rodina 
se rozhodla, že ujedou vánočnímu stre-
su a tak celá rodina odjíždí na dovole-

nou do tropického ráje. Jak se dalo 
čekat, tak Grega tato skutečnost vůbec 
nenadchla, protože tušil, že to bude 
zase jedna velká katastrofa. Prostě 
humor ze života jako v předchozích 
dílech, ale zase o něco zábavnější. Ať 
už šlo o klasické rodičování Gregových 
rodičů, o tyranii Gregova staršího bra-
tra Rodricka nebo o klasické dovádění 
malého Manyho, za kterého to vždycky 
schytá právě Greg. Největší smolař už 
má zase smůlu, a to již po dvanácté. 
Brzy už však vyjde další díl a na ten se 
opravdu ale opravdu těším.  Za mě 92%  

Deník malého poseroutky 12: 

Výprava za teplem 

Strážci příběhů   
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Hra o trůny 

Sen o jaru. Děj se odehrává ve smyš-
leném světě fantasy a popisuje válku, 
kterou proti sobě vedou lordové a 
králové sedmi království. Hlavní po-
stavy jeden po druhém umírají a celý 
příběh je plný zvratů a to nejen bru-
tálních, ale i sexuálních nebo nadpři-
rozených. Ať už šlo o svatbu 
Daenerys s Khalem Drogem, smrt 
lorda Eddarda Starka nebo narození 
tří draků, tak pokaždé šlo o něco, na 
co se dívat bylo jako závislost. Čím 
více jste viděli, tím více jste chtěli 
pokračovat. Množství dějových linek 
je snad až ohromující a jednotlivé 
postavy jsou impozantně vymyšlené. 
Sérii rozhodně nedoporučuji mladším, 
protože by nemuseli vše pochopit, ale 
pro starší je to nejlepší počteníčko, 
co znám. Za mě 100% 

https://www.martinus.cz/authors/george-r-r-martin
https://www.martinus.cz/authors/george-r-r-martin
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