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Už je tu konečně jaro, jedno z nejkrás-
nějších období v roce, kdy po dlouhé 
zimě začne vše rozkvétat, svítí víc 
sluníčka a máme hned lepší náladu. Vidi-
na blížících se prázdnin nás žene kupře-
du. Stále je ještě čas dohnat resty a 
vylepšit si známky na závěrečné vy-
svědčení. 

V tomto čísle na zimu lehce vzpomene-
me díky sedmákům, kteří hned po Váno-
cích odjeli na lyžařský výcvik. Bylo by 
nefér, kdybychom na ně zapomněli a 
nepodělili se s nimi o zážitky.  

Kromě zpráv z akcí, kterých se naši 
žáci zúčastnili, jsme zařadili nové té-
ma. Tentokrát se nám zalíbila HUDBA. 
Směřovali jsme k ní nejen anketu, ale i 
zajímavosti. V anketě jsme zjišťovali, 
kdo z našich spolužáků hraje na nějaký 
hudební nástroj a na který. Dokonce 
jsme oslovili i naše učitele, abychom se 
jich zeptali, jestli na nějaký nástroj 
umějí hrát. 

Hudbě jsme přizpůsobili i stránky zá-
bavy. Tematická je křížovka i kvíz.  
Protože k nám do školy přišli v průběhu 

roku noví učitelé, zeptali jsme se jich 
na pár otázek, abychom se o nic něco 
dozvěděli. Němčinu k nám přišla učit 
paní učitelka Hölblingová, angličtinu 
pak Michaela Horáková. 
Konečně se mezi námi našli schopní 
malíři, a tak se můžete začíst také do 
velmi zdařilých a oblíbených komiksů. 
Nebude samozřejmě chybět ani tradič-
ní knihovna. Protože jsme si právě užili 
velikonoční svátky, připomeneme si i 
několik tradic s nimi spojenými. 

Redakční rada 

Úvod 

Fotosoutěž — Kdo je to? 

VÝSLEDEK SOUTĚŽE: 
V soutěži z minulého čísla časopisu se našla spousta správných řešitelů. Štěstí se 
usmálo na DOMINIKA VESELÉHO ze 2. A. Na fotografii poznal paní vychovatelku 

Ivu Maderovou. Pro svou odměnu si může přijít za paní učitelkou Lubasovou do 

kabinetu.  
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V neděli měl začít lyžařský výcvik. 
Všichni, co měli přijít, přišli až na Káju 
ze 7. A. V autobuse jsem seděla vedle 
Terky, se kterou jsme hrály lodě. Když 
jsme dorazili a místo, nejprve jsme se 
zabydleli a pak se šlo na kopec. Lyžaři 
se rozřadili do dvou skupin. Jelikož 
jsem jezdila na snowboardu, tak jsme 
první den nejezdili. To mi vůbec nevadi-
lo. Když jsme se vrátili na chatu, ode-
vzdali jsme telefony a šli spát. Dlouho 
jsem nemohla usnout, protože Veronika 
pořád mluvila. 

Adéla Kasanová, 7. B 

V neděli odpoledne jsme přijeli do 
Bedřichova a hned se ubytovali. Na to, 
že to byl první den, tak to byla hrozná 
zábava. Hlavně večer. Místo toho, aby-
chom spali, jsme tajně chodili ven 
z pokojů. Mě s Joannisem učitelé chyti-
li a museli jsme dělat sto kliků. Zalezli 
jsme do pokoje, ale ještě si povídali. 
Zase jsme na to doplatili. Pan ředitel 
nás slyšel     a přišel k nám. Schytali 
jsme to. Museli jsme spát na chodbě. 
Moc jsem se nevyspal, ale ta legrace 
stála za to. 

Samuel Egrt, 7. B 

Ráno jsem se probudila s krásným poci-
tem, že se jde na běžky. V partě nás 
bylo sedm i s paní učitelkou Stasovou. 
Vyrazili jsme se rozjezdit na stadion, 
protože někteří z nás na běžkách nikdy 
nestáli. Když jsme se rozjezdili, vyrazi-
li jsme na rozcestí U buku. Tam jsme 
ale zjistili, že nestíháme. Měli jsme 

nakonec co dělat, abychom se včas vrá-
tili na oběd. Měli jsme to jen tak tak. Po 
poledním klidu jsem šla na sjezdovky. 
Večerkou skončil tento báječný den. 

Agáta Neckářová, 7. A 

V úterý byla nejzajímavější hlavně noc. 
Jako každý den jsme do noci hráli Bang. 

Tentokrát jsme si ale v zápalu hry ne-
stihli dojít na záchod. Po večeři už 
jsme se nesměli moc courat, tak jsme 
se to snažili vydržet co nejdéle. Naš-
těstí se mi v noci podařilo vyhnout zá-
chodové hlídce a na wc jsem proklouzl. 

David Černý, 7. A 

Pondělí probíhalo klasicky – začínalo 
snídaní, následovaly lyže, oběd, zase 
lyže, volno a zasloužená večeře. 

David Černý, 7. A 

Jak na sjezdovce, tak na pokojích byla 
vždycky legrace. Já byla v týmu pana 
ředitele. Nejvíc se mi líbilo skákat na 
skokankách a jezdit v hlubokém praša-
nu. Dost jsme se smáli všem našim pá-
dům. Dokonce jsme si i zahráli hry. 
Nejlepší hrou bylo házení sněhu po 
panu řediteli. Nejprve jsme museli na-
brat sníh, pak projet branky postavené 
z hůlek. Když jsme projeli třetí, mohli 
jsme hodit po panu řediteli sněhovou 
kouli. Hra se líbila všem i přesto, že se 
nikdo netrefil. 

Tereza Javůrková, 7. B 

Největší zážitek jsem měla, když jsem 
jela na skokánek. Skočila jsem a hlavou 
se zabořila do sněhu. Rukama a nohama 
jsem kolem sebe máchala, aby mě ně-
kdo vytáhl. Prý to vypadalo, jako kdyby 
skočil tygr. Také jsem pak dostala di-
plom pro ženu dne – za perfektní ukáz-
ku tygřích skoků. 

Michaela Ösziová, 7. A 

Lyžařský výcvik 

Neděle 
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Pondělí 

Fotografie: Jiří Skalský 

Úterý 



V úterý jsem zkusil poprvé jezdit na 
běžkách. Hodně jsem si je užil. Bavilo 
mě to. Dopoledne bylo ve stopách sice 
dost lidí, ale stejně to bylo super. Od-
poledne jsme jeli do volné přírody, kde 
už moc lidí nejezdilo, takže úžasné. 

Valentýn Jakubík, 7. B 

Ráno jsme se začali učit lyžovat na 
opravdu malé sjezdovce. Nejprve mi to 
moc nešlo, ale pomohl mi pan ředitel i 
pan učitel Regner. Když jsme se naučili 
základy, přesunuli jsme se na Pastviny. 
Tam to bylo super až do té chvíle, než 
mi někdo vjel do cesty a srazil mě. Po-
hmoždila jsem si koleno a další dva dny 

jsme trávila na chalupě. Čas jsme strá-
vili smysluplně. Skládali jsme paní uči-
telce Stasové básničku k narozeninám. 
Aby nebyla jen tak obyčejná, složili 
jsme ji ve čtyřech jazycích – češtině, 
angličtině, němčině a italštině. Protože 
jsme si s tím dali opravdu dost práce, 
dostali jsme jedničky. 

Sára Kutilová, 7. B 

V úterý odpoledne mi nebylo dobře, tak 
jsem zůstala na chatě. Nebyla jsem 
sama. Čas jsme tam trávili společně 
s Káťou, Sárou a Honzou. Paní učitelka 
Košková přišla s návrhem, abychom pro 
paní učitelku Stasovou složili básničku 

k narozeninám. Nejdříve nám to moc 
nešlo, ale pak, ani nevíme jak, byla bás-
nička na světě. Byla ale taková mdlá, 
nudná, neoriginální. Rozhodli jsme se 
tedy, že ji přeložíme. Vybrali jsme si 
samozřejmě angličtinu, pak ještě něm-
činu a italštinu. Večer jsme básničky 
zarecitovali před všemi. Sára se chopila 
české verze, Honza anglické, Káťa ně-
mecké a já italské. Paní učitelce to 
vykouzlilo úsměv na tváři, z čehož jsme 
měli velkou radost. Doufáme, že i paní 
učitelka si narozeniny užila a na naši 
básničku bude vzpomínat. 

Tereza Loosová, 7. B 

Ve středu ráno jsme šli lyžovat. Moc 
dobře se nám nejezdilo, jelikož sníh 
nebyl upravený, takže jsme se propadá-
vali. Pak se nám sníh podařilo trochu 
ujezdit, ale stejně to nebylo nic moc. 
Odpoledne jsme si odpočinuli. Byl odpo-
činkový den, a tak jsme si šli všichni 
něco koupit do krámku. U prvního ob-
chůdku jsme se začali koulovat. 

Adam Třešňák, 7. B 

Středa byl třetím dnem lyžování, což 
znamená den kritický, úrazový. Lyžovali 
jsme proto jen dopoledne. Odpoledne 
jsme nešli na sjezdovku, měli jsme delší 
polední klid. Mohly jsme si tak s holkama 
zahrát nějaké hry. Pak jsme vyrazili ven 
na procházku. Cestou jsme se koulovali. 
U toho jsme zažili nejvíc legrace. Áďa 
chtěla hodit kouli po Aničce, netrefila 
se a omylem trefila pana učitele Stasa. 
Ten ji pak vykoupal ve sněhu. To samé se 
přihodilo Martinovi s panem ředitelem. 

Martina Rezlerová, 7. A Fotografie: Štěpánka Stasová 
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Lyžařský výcvik 

Úterý 

Středa 

Čtvrtek 

Ve čtvrtek jsme všichni vstávali o půl 
hodiny dřív kvůli výletu na Špičáku. 
Všichni jsme pospíchali, abychom stihli 
autobus. Když jsme se ale konečně do-
stali na zastávku a nasedli do autobusu, 
proběhlo oznámení, že na Špičáku vypa-
dl proud. Všichni jsme byli zklamaní, že 
jsme si nemohli pořádně zajezdit. Na-
stavil se tedy nový program. Zůstali 

jsme na svazích v Bedřichově a po asi 
hodince ježdění začal slalomový závod. 
Nejprve jsme se na trať vrhli my snow-
boardisti, pak přišli na řadu lyžaři. Kdo 
dokončil závod, měl volno a mohl si jít 
zajezdit. Večer nás čekala diskotéka. 
Musím říct, že to byla moje nejvíc užitá 
diskotéka, co jsem kdy zažila.  

Renata Holá, 7. A 

Také jsem si užila diskotéku. Tancovala 
jsem s panem učitelem Stasem. Nevím, 
kde se ve mně vzalo tolik odvahy, že 
jsem jako jediná z holek vyzvala pana 
učitele k tanci. Byla ale legrace. 

Michaela Ösziová, 7. A  

Ve čtvrtek ráno jsme měli budíček už 
v sedm hodin. Vstávání bylo hrozné, 

Středa 



protože jsme s holkama večery trávily 
vyprávěním trapných a směšných histo-
rek. Když jsme se nějak vykopaly 
z postele, šly jsme na výbornou snídani. 
Snídaně byly super. Protože jsme nako-
nec neodjeli na plánovaný Špičák, zů-
stali jsme lyžovat na Malinovce. Užili 
jsme si to stejně. Hráli jsme hry, šli si 
na malý oběd, který jsme završili hor-
kou čokoládou, a pak se přesunuli da 
chatu. 

Tereza Mitlenerová, 7. B 

Nastoupili jsme do autobusu na Špičák. 
Po chvilce ale nastalo překvapení. Pan 
ředitel nám řekl, že si zapomněl rukavi-
ce. Takže jsme vystoupili a šli zpátky 
na chatu. Tam jsme se dověděli, že pan 
ředitel rukavice nezapomněl, ale na 
Špičáku nešla elektřina. 

Adéla Fialová, 7. B  

Poslední den lyžáku byl pátek. V ten 
den nás čekaly závody v obřím slalomu. 
Jezdili jsme na sjezdovce Pastviny. 
Skončil jsem na desátém místě. Měli 
jsme štěstí, že bylo hezké počasí, bylo 
hodně sněhu a sjezdovka byla upravená. 
Neštěstí bylo ale to, že se zasekávaly 
turnikety a vleky. Lyžák jsme zakončili 
skvělým obědem. Dostali jsme borůvko-
vé knedlíky. Nikomu se nechtělo domů. 

Daniel Kurtin, 7. B 

Páteční závod jsem si moc užil. Nejdříve 
jsme měli čas na to, abychom se rozjez-
dili. Pan ředitel mezi tím postavil branky. 
My snowboardisti jsme se na trať vydali 
jako první. Já se snažil hlavně nespad-
nout a podařilo se. Po nás jeli lyžaři. Sice 
nevím, jak kdo dopadl, ale jezdili také 
dobře. Páteční den byl nejhezčí. Bylo 
krásně, svítilo sluníčko, tak se nám ani 
nechtělo domů. 

Miroslav Košek, 7. B 

Lyžařský výcvik 

Čtvrtek 
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Pátek 

Fotografie lyžařů: Jiří Skalský 

Fotografie snowboardistů: Petr 
Staso 

Texty: práce žáků sedmých tříd, 
kteří se zúčastnili týdenního ly-
žařského výcviku v Bedřichově 



Zúčastnit se vesmírné expedice se 
podařilo našim třeťákům Podívali se na 
interaktivní výstavu. Ta zahrnovala 
modul Země a ostatních planet, modul 
Měsíce, model vesmírného teleskopu, 
modely vesmírných lodí, výstavu slu-
neční soustavy a výstavu fotografií o 
vesmíru.  
Na úvod komentované prohlídky se děti 
oblékly do skafandrů (vesmírných oble-
ků) a v průběhu výstavy vstoupily do 
modulů Země a Měsíce. 
Po namáhavém putování všichni na závěr 
obdrželi občerstvení. 
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Zprávy z webu 

Vesmírná expedice 3. B 

Jak naši předkové zpracovávali v minu-
losti mléko nebo jak se vyrábělo máslo, 
tak to všechno se mohly dozvědět děti 
z naší školní družiny.  

Krajská vědecká knihovna, jejíž poboč-
ka sídlí v Ruprechticích, pro ně zajistila 
besedu s panem Vlastimilem Hyškou. 
Ten je majitelem Minimuzea másla a 
chleba v nedalekém Bílém Kostele.  

Muzeum másla vzniklo postupným získá-
váním exponátů spojených se zpracová-
ním mléka a výrobou produktů z něj. V 
muzeu najdete cca 120 funkčních expo-
nátů. 

Fota a texty z akci: Zdena Tichá 

Máslování 

Putování za zvířetem 

 
 

V úterý 26. března 2019 se děti ze školní družiny 
vypravily hledat informace o zvířatech. Akce 
probíhala v Krajské vědecké knihovně, pobočka 
Ruprechtická. Děti se náhodně rozdělily do druž-
stev (podle druhu zvířete, který si vylosovaly), a 
pak společně hledaly v naučných knihách informa-
ce o daném zvířeti.  
V závěru nakreslily obrázek zvířete, které popi-
sovaly. Práce se jim moc podařily. 



Psalo se datum 3. dubna 2019, když se 
naše třída 6.B vydala na výlet do Pra-
hy. Museli jsme vstávat časně ráno, 
autobus měl vyjet přibližně v sedm 
hodin. Když jsme se tedy vyhrabali z 
postele  a   dorazili před školu, už na 
nás čekal náš velký autobus Šimon. 
Usedli jsme do sedaček a těšili se na 
naše nové výletní zážitky.  

Vyjeli jsme asi v sedm hodin a sedm 
minut. A za chvíli jsme se už ocitli na 
dálnici. Sledovali jsme, kudy zrovna 
projíždíme, ukazovali jsme si na známé  
i neznámé továrny, které stály podél 
silnice a povídali si. Uběhla hodina, co 
jsme vjeli na dálnici, a já hlásil svému 
spolusedícímu, že už poznávám Prahu, 
že jsme už skoro určitě na místě. Au-
tobus vjel na benzínku a zaparkoval. 
Měli jsme si skočit na záchod, popřípa-
dě si rychle koupit něco k snědku či 
pití. Po deseti minutách jsme byli zno-
vu na cestě a paní učitelka ihned vy-
vrátila mou milnou domněnku slovy: 
„Tak, máme za sebou asi hodinku cesty, 
teď nás čeká asi ještě hodinka Pra-
hou.“ Spolusedící se na mě usmál a já 
pokýval hlavou: „Ale jsme v Praze.“ 

Skutečně, po hodině jsme už vystupo-
vali z našeho autobusu a loučili se         
s panem řidičem. Přešli jsme silnici a už 
nás čekala paní průvodkyně, jejíž pří-
jmení zní Krásná. Přivedla nás ke kon-
trole, kde nám zkontrolovali batohy a 
nechali nás projít kontrolním rámem. 

A potom nás již čekala samotná pro-
hlídka. Měli jsme si prohlédnout areál 
Pražského hradu. Došli jsme na 

„náměstíčko“ hradu, kde se nás paní 
průvodkyně Krásná zeptala na pár otá-
zek týkajících se právě historie našeho 
hlavního města, nebo Pražského hradu. 
Potom jsme se vydali ke Katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha, kde jsme si 
prohlédli nádherné prostory, které 

katedrála nabízí. Průvodkyně Krásná 
nás tímto místem provedla a do detailů 
nám popsala  historii této stavby. Se-
známila nás s krásami, které se 
v katedrále nacházely a ukázala nám, 
kam se pod sedm klíčů ukládají naše 
korunovační klenoty.  

Když jsme se dostatečně pokochali 
prostorami katedrály, zamířili jsme 
k svatováclavskému paláci a podívali 
jsme se také na repliky svatováclavské 
koruny, zlatého jablka a také žezla. 
Z paláce jsme vyšli po schodech urče-
ných pro koně a naším cílem se nyní 
stala Zlatá ulička. Došli jsme na místo 
určení a rozloučili se s paní průvodkyní. 
A nyní nás čekala procházka samotnou 
uličkou, při které jsme si mohli koupit 
nějaký suvenýr či upomínku na náš vý-
let. A teď nás čekala procházka Pra-
hou. Po chvíli jsme došli ke kavárně 
„Metro café“, před kterou se nacházel 
malý „parčík“. Tam jsme dostali roz-
chod, při kterém jsme si mohli odpoči-
nout, nebo se jít podívat do nedaleké 
galerie. Odvážnější kamarádi se odváži-
li i do Mc Donaldu.  

Rozchod skončil a my jsme si odhlaso-
vali, že se chceme ještě podívat na 
Karlův most. Naše toulka pražskými 
ulicemi pokračovala, až jsme došli 
k mohutnému mostu, který byl podle 
jedné z mnoha pověstí postaven 
z vajíček. Paní učitelka nám dala jedno-
duché pokyny: „Za deset minut se 
všichni sejdeme na druhé straně Karlo-
va mostu. Každý půjde svým tempem.“ 
A tak jsme kráčeli po Karlově mostu a 
užívali si nádherného výhledu na Vltavu. 
S kamarádem jsme fotili vše, co se 
dalo. Sledovali jsme při tom hodinky a 
když se přiblížila doba, kdy jsme se 
měli sejít na druhé straně Karlova mos-
tu, vyrazili jsme svižným krokem vpřed. 
Na konci mostu mi naše paní učitelka 
dala za úkol mávat její červenou bun-
dou ve vzduchu, aby nás všichni spolu-
žáci viděli. Když jsme se všichni sešli, 
vyrazili jsme směrem k našemu autobu-
su, protože se náš výlet chýlil ke svému 
konci. 

Přešli jsme most, který vedl přes Vlta-
vu, sešli po schodech a čekali, až přije-
de autobus Šimon. Uběhlo pár minut a 
my už jsme nastupovali do autobusu. 
Cestu zpátky jsme si také užili, povídali 
jsme si o Praze a našem výletě. A asi za 
dvě hodinky jsme byli zase před naší 
školou v Liberci. Na tuto naší výpravu 
nikdy nezapomeneme! 

Text: Tomáš Blaschke 

Foto: Zdena Manychová 
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Šesťáci vyjeli 3. dubna 2019 do Pra-
hy, aby si prohlédli pamětihodnosti 
Pražského hradu. Očekávali také, že 
jim potřese rukou pan prezident, ale 
ten bohužel v republice nepobýval. 
Takže se alespoň na 2. nádvoří podí-
vali do oken kanceláří Hradu a po-
slechli si Hudbu hradní stráže. Zde 
je pár postřehů z výletu. 

Na exkurzi nás vedla průvodkyně 
Jana Krásná. Bylo to krásné. Nejvíc 
super bylo hned na začátku, když nás 
kontrolovali hradní stráže a prochá-
zeli jsme rámem. 

Na Pražském hradě se mi nejvíc líbila 
hradní stráž. Přišla mi vtipná, jak cho-
dili pořád v pozoru a ani nemukli. 

Na Karlově mostě byl nádherný vý-

hled na Vltavu.  Je tam velké sousoší 
s Janem Nepomuckým, kde jsou vy-
hlazené nablýskané části, jak tam lidi 
dávají ruce.  

Líbili se mi malíři, kteří kreslili karika-
tury. Zaujal mě i stánek s loutkami. 

Viděli jsme Zlatou uličku, kde jsme 
se podívali do malých barevných do-
mečků.  

Zaujaly mě domky, ve kterých to vypa-
dalo jako za starých časů. 

Hezky bylo i v parku, kde jsme se 
zastavili na odpočinek. Hned vedle 
byl menší rybník (pozn.: to myslí 
Valdštejnskou zahradu.) 

Chrám sv. Víta se stavěl 1000 let, to 
jsem nevěděl. 

Nikdy jsem neviděl tak krásná vitrá-
žová okna jako v Chrámu sv. Víta. 

Mně se líbil dřevěný obraz v Chrámu sv. 
Víta.  

Na Hradě mě zaujal obrovský zvon 
Zikmund. Je uložen uprostřed věže 
Chrámu, takže nebyl vidět. Nahoru 
ho prý vytáhli lanem z vlasů. Legen-
da. 

Překvapilo mě, že jsme šli pod známým 
kyvadlem na Stalin Plaza. Je tam tako-
vý univerzální skatepark. Konečně jsem 
ho aspoň zdálky v realitě uviděl. 

Když si chcete v Praze něco koupit, 
musíte hledat krámek, kde vám ne-
zruinujou peněženku. Je tam všecko 
drahý. Ale jela bych znovu. 

Napsali žáci 6. A a 6. B 

Třída 5. A je kolektiv velice upovída-
ných žáků. Na druhé straně velice rádi 
tráví spolu volný čas formou různých 
aktivit. Stanovili si spolu zásady vedou-
cí k tomu, aby jim ve třídě bylo lépe. 
Protože se všichni snaží přispět 
k zlepšení klimatu ve třídě, první odmě-
nou pro ně bylo to, že spolu můžou 
přespat ve škole.  
Paní učitelka třídní pro ně připravila 
harmonizační pobyt. Děti strávily ve 
škole noc z pátku 18. ledna 2019 na 
sobotu 19. ledna. 
Všichni si spolu zahráli si několik kolek-
tivních vztahových her a deskových 
her. Třídní učitelka měla možnost vypo-
zorovat chování dětí i u sportovních 
aktivit v tělocvičně a tvořivých činností 

(výroba náramků, slizu, čepiček z vlny). 
Organizačně harmonizační pobyt pro 
žáky zabezpečila třídní učitelka, její 

syn a dětem už známá a velice manuálně 
zručná Mgr. Veronika Borkovcová. 

Text, foto: Sabina Jonášová Čižiková 

Jak jsme objevovali Pražský hrad  

Páťáci si užili noc ve škole 
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Letná 

Na historicky prvním setkání redaktorů 
školních časopisů v Liberci nemohli 
chybět ani zástupci našeho Zvonění. 
Setkání pro děti i jejich učitele uspo-
řádala základní škola Lesní.  
Podle slov pana ředitele ZŠ Lesní Jiřího 
Dvořáka byla důvodem této akce sku-
tečnost, že se při tvorbě školního ča-
sopisu dostávají do situací, kdy si příliš 
neví rady. Proto si řekli, že je konečně 
na čase, aby všichni tvůrci o sobě jed-
nak věděli, vyměnili si své, dobré 
i špatné, zkušenosti a inspirovali se 
navzájem.  Za naši redakci se setkání 
zúčastnilo šest dětí s paní učitelkou 

Lubasovou. Spolu s ostatními se rozdělily 
do celkem šesti dílen, které vedli zkušení 
novináři. Redaktoři se tak mohli seznámit 
s tím, co jsou publicistické žánry, jak se 

má napsat správně článek nebo zpráva, 
jak vést rozhovor nebo jak by měla 
vypadat fotografie.  
Tvůrci školních časopisů, žáci i učitelé,  
se mohli podělit o své zkušenosti s 
ostatními. Zjistili, jak to funguje na 
ostatních školách, co děláme lépe, co 
bychom mohli zlepšit. Inspirací byla i 
výstavka časopisů lesní školy, jejich 
Lesních novin.  
Akce se vydařila a budeme  se těšit na 
další setkání. 
 
Připravila: Tereza Pejsarová 
Foto: archiv ZŠ Lesní 

Další báječný výsledek přilétl z 
rakety Moniky Pařízkové, která 
ovládla mezinárodní turnaj 
v rakouském Linci. 
 
Místo pomlázky a barevných vajíček 
chytají liberečtí pingpongáři do rukou 
pálky a na Velikonoce vyrážejí na Aus-
trian Youth Open 2019. A letos šlo o 
zatraceně úspěšnou sváteční nadílku. 
Mezi kadetkami nenašla Monika přemo-
žitelku a jako jediná z českých zástup-
ců na turnaji zvítězila v singlu. Navrch 
pak přidala bronz ze soutěže družstev, 
kde startovala s Kateřinou Pisárovou 
(KST Rakovník). 
Navázala tak na dalšího libereckého 
hráče  a našeho  žáka Michala Blinku, 
který zde dokázal loni získat mezi do-
rostenci bronz a stále dělá klubu s tyg-
rem ve znaku radost. Pravděpodobně ho 

nemine pozvánka na červencové mis-
trovství Evropy juniorů. Pomalu nakuku-
je do extraligového A týmu mužů a 
zkušenosti sbíral v průběhu března i 
v Mekce pingpongu v Číně. 
„Monika s Michalem jdou ostatním pří-
kladem. Jak výsledky, tak zejména pří-
stupem a tréninkovou pílí,“ chválí tre-
nér Martin Protiva. „K výsledkům jim 
pomáhá i Richard Výborný, který 
v klubu druhým rokem trénuje. Bývalý 
člen světové špičky ve své nejlepší 
formě porážel nejlepší hráče světa. 
Nyní hraje třetí německou Bundesligu a 
naše nejlepší hráče posouvá dopředu,“ 
libuje si Protiva nad angažováním čes-
kého internacionála. 
V Linci startoval i další náš žák, a to 
Viktor Vejvoda, který v silně obsazené 
kategorii mladších žáků vypadl až 
v osmifinále. 

Že jde o skvělý úspěch, dokresluje po-
hled do Tips arény, kde je umístěno 73 
stolů. O vavříny se utkalo přes 500 
účastníků především z Evropy, ale našli 
se i plejeři z Indie, Srí Lanky a dalších 
exotických zemí. 
„Pro všechny jde o obrovskou zkuše-
nost. Zahrají si zde mnoho zápasů proti 
cizím soupeřům a často s jinými herními 
styly, než na jaké jsme v Česku zvyklí. 
Navíc hrát v takovém prostředí je pro 
ně zážitek. Celý turnaj je jedno velké 
mraveniště, tolik stolů jsme měli napo-
sledy na Mistrovství světa veteránů, 
které jsme pořádali v Liberci v roce 
2011. To se hrálo v areálu Home Credit 
arény na více než 120 stolech,“ popsal 
Martin Protiva. 

Text a foto: Martin Protiva z SKST 
Liberec 

Ohromný úspěch—Monika si podmanila rakouský 

Linec 
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V jakých letech jsi studoval na této 
základní škole?  
Základní školu Vrchlického jsem na-
vštěvoval mezi lety 2000 až 2009. 
 
Jaké jsi měl známky?  
Pokud jde o známky, musím trošku ne-
skromně říct, že jsem vždy patřil k těm 
nejlepším ze třídy. Od 5. třídy jsem 
dostával dvojku z českého jazyka. Toto 
pravidlo změnila až paní učitelka Luba-
sová, která nás měla v 8. třídě na český 
jazyk. To ona tehdy objevila můj skrytý 
potenciál a na vysvědčení jsem od ní 
dostal jedničku. 
 
Pamatuješ si nějaké z učitelů, kteří 
tě učili a stále na této škole vyučují? 
Několik učitelů tu stále učí. Třeba paní 
učitelka Strunová (moje třídní od 5. 
třídy), paní učitelka Henychová, Doubo-
vá, Kyzúrová, už zmiňovaná paní učitel-
ka Lubasová nebo současný pan ředitel 
Skalský. 

 
Jaké učitele jsi měl nejradši? 
Možná trošku paradoxně asi nejvíc 
vzpomínám na paní učitelku Šotolovou 
(dějepis), která učila už i moji mamku. 
Sice díky svéráznému vystupování byla 
pro většinu žáků ztělesněním noční 
můry, ale dokázala hodně naučit. Měla 
neskutečný respekt. 
 
Který předmět byl tvůj nejoblíbeněj-
ší? 
To je velmi těžká otázka. Kdybych mu-
sel vybrat jeden jediný předmět, zvolil 
bych asi zeměpis.  
 
Co ti dělalo na základní škole největší 
potíže? 
Asi angličtina. Dost jsem se styděl 
mluvit, takže při hodinách cizích jazyků 
jsem poměrně trpěl. Tehdy jsem ještě 
netušil, že se na střední škole podívám 
na měsíční pracovní stáž do Itálie a že 
během vysokoškolského studia strávím 
rok svého života v Portugalsku. Anglič-
tinu jsem si postupem času osvojil a 
stala se z ní moje druhá mateřština. 
Mám vždycky radost, když rodičům 
dělám na dovolené překladatele.  
Dále jsem měl hrůzu z gymnastiky v 
hodinách tělocviku. Pan ředitel Skalský 
by o mých gymnastických 
„schopnostech“ mohl vyprávět.  
 
Tvůj nejlepší zážitek zažitý na této 
škole? 

 
Můj nejlepší zážitek je zároveň asi i 
ten nejsmutnější. Bylo to posledních 
pár dní školy – volejbalový zápas proti 
učitelům a především štafetový běh 
deváťáků na Pavlovické olympiádě, ve 
kterém jsme porazili sousední ZŠ So-
kolovskou.  
Rád vzpomínám i na školní výlety a dis-
kotéky, které probíhaly ve školním klu-
bu, později v jídelně.  

 
A kde vlastně nyní studuješ? 
Zůstal jsem v Liberci a začal studovat 
na Ekonomické fakultě zdejší Technic-
ké univerzity. Nyní se v rámci doktor-
ského studia zabývám ekonomikou a 
řízením podniků. 
 
Už máš nějaké vysněné povolání, 
které by sis přál v budoucnu vykoná-
vat? 
Další záludná otázka. Bohužel asi ne-
mám. I proto jsem se rozhodl pokračo-
vat ve studiu. V rámci doktorského 
studia momentálně vyučuji na vysoké 
škole zahraniční studenty.  
Během magisterského studia jsem 
dostal i pracovní nabídku z Portugal-
ska, ale chtěl jsem dostudovat, takže 
jsem zatím zůstal. Nicméně odchod do 
zahraničí do budoucna nevylučuji. 

 Máš nějakého sourozence, který 
studuje, nebo již studoval na naší 
základní škole? 
Když jsem chodil do 7. třídy, narodil se 
mi bráška Tomášek, který je nyní v 6. 
třídě.  
  
Pomáháš mu někdy s učivem?  
Když za mnou přijde s tím, že potřebu-
je něco vysvětlit, tak ano. Nicméně se 
jedná o velmi vzácné chvilky.  
 
Byl jsi někdy na třídních schůzkách 
svého mladšího sourozence?  Jaký to 
byl pocit znovu usednout do školní 
lavice?  
Asi dvakrát nebo třikrát jsem na třídní 
schůzky doprovodil mamku. Zážitek to 
byl už proto, že brácha má stejnou 
„kmenovou“ třídu jako jsem měl já. Je 
příjemné poslouchat učitele, jak mého 
bráchu vychvalují. Musím sportovně 
uznat, že známky má ještě lepší, než 
jsem měl já.   
 
Jak se ti přestupovalo na střední 
školu?  
Sice mě strašili, ale musím říct, že 
žádnou dramatickou změnu jsem neza-
znamenal. Vyznamenání jsem měl i na 
střední škole. Je ale pravda, že tam 
vás už nikdo za ručičku nevodí. Učitelé 
vás berou více jako dospěláky, což se 
projevuje také tím, že vám vykají.  
 
Byl jsi díky naší základní škole na 
toto studium náležitě připravený? 
Znalosti tady získané jsem určitě 
uplatnil Ostatně třeba vyjmenovaná 
slova a psaní i/y, mě/mně člověk použí-
vá celý život a je ostuda, když v tom 
udělá chybu.   
 
Chodíš/chodil jsi  po ukončení školní 
docházky na základní školu za ně-
kterým z učitelů? 
Že bych šel vyloženě někoho navštívit, 
si nevybavuji. Spíše tam chodím 
v souvislosti s bráchou (schůzky, vá-
noční dílničky). Nicméně vždycky se 
svými bývalými učiteli prohodím ale-
spoň pár slov. Měl jsem vždycky (a 
dodnes mám) nálepku toho hodného a 
chytrého Péti, takže si myslím, že si 
mě učitelé celkem dobře pamatují. I 
mimo školu se ke svým bývalým učite-
lům hlásím, když se někde potkáme. 

Připravil: Tomáš Blaschke 
Foto: soukromý archiv 
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Od naší školy jsme vyráželi v úterý 
7. května kolem sedmé hodiny. Cesta 
trvala zhruba hodinu a tři čtvrtě. 
Z autobusu jsme vystoupili v Terezíně 
před vstupem do Malé pevnosti. Pro-
šli jsme kolem velké Davidovy 
hvězdy, která stála nad hřbitovem až 
do pevnosti. Chvilku nás zdrželo to, 
než k nám přisel průvodce a výprava 
si došla na záchod. Naše kroky poté 
vedly na nádvoří, kde začala naše 
prohlídka.  

Jakub Horník 

 

Naše třída čekala silnou atmosféru a ta 
se opravdu dostavila, hned po příjezdu 
k pevnosti jsme se smíšenými pocity 
procházeli okolo hrobů naskládaných 
blízko sebe v řadách. V samotné pev-
nosti jsme prošli oddělení strážníků a 
dozvídali se, že mezi stovkami z nichž 
byli dva opravdu hodní a chtěli lidem 
pomoci. Zbytek strážníků byl velice 
krutý a někteří si opravdu libovali 
v týrání.  
Tína Lankašová 

 

Cesta autobusem byla velmi zábavná, 
přesto mě při pohledu na pevnost 
přepadla úzkost. S naší průvodkyní 
jsme prošli místnosti, kde byli dříve 
umístěni vězni, a poslouchali jsme o 
jejich smutných osudech. Z neuvěři-
telných hygienických a stravovacích 
podmínek mi běhal mráz po zádech.  

Bětka Podrábská 

 

Za vstupní bránou do tábora se nás 
hned ujala průvodkyně. Pověděla nám 
mnoho zajímavostí, například že za 

Marie Terezie to nebyl koncentrační 
tábor, ale pevnost. Až později vězení a 
ne vyhlazovací tábor. Lidé tam ale umí-
rali tak či tak. Také nám přálo počasí.  
Adam Slavík 

 

Průvodkyně nás provedla skrz celou 
pevnost od kanceláří velitelů před 
dlouhý průchod částí hradeb až do 
kina, kde jsme viděli krátký dokument 
o tomto místě.  
Průvodkyně nás provedla skrz celou 
pevnost od kanceláří velitelů před 
dlouhý průchod částí hradeb až do 
kina, kde jsme viděli krátký dokument 
o tomto místě.  

Václav Had 

 

Než jsme vstoupili do terezínské pev-
nosti, prošli jsme kolem hřbitova. Bylo 
to dost smutné, když jsem viděl, kolik 
lidí je tam pohřbených. Řekli nám, že 
Němci byli dost zrůdní vůči Židům, kteří 
byli uvězněni v Terezíně. Terezín byl 
původně vězením, až v průběhu 2. světo-
vé války toho zneužili a udělali z toho 
koncentrační tábor. Tento tábor měl 
sloužit jen jako mezistanice. Přesto tam 

zemřelo mnoho lidí na špatné stravování 
a hygienu. 

Vojta Žák 

 

Já osobně jsem se nejvíc zhrozila, 
když jsem se dozvěděla, že Židé, jež 
měli podmínky nejhorší, se museli 
tisknou v malé místnosti po šedesáti 
lidech. Průvodkyně mluvila stručně, 
avšak zajímavě. Naše výprava skon-
čila průchodem brány smrti, kudy 
chodili lidé na popravy. Nejvíce emo-
tivním bodem naší prohlídky se stalo 
kino, kde nás informovali, kolik lidí 
bylo usmrceno po odjezdu z Terezína 
do vyhlazovacích táborů. Pěšky jsme 
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pak přešli z pevnosti do Muzea ghet-
ta.  

Tína Lankašová 

 

Náš pobyt v Malé pevnosti zakončila 
návštěva kina. Zhlédli jsme dokument, 
který byl o životě v ghettu natočený. 
Vice než ten dokument mě ale vystraši-
lo to, že to byla pravda. 
Naše další zastávka vedla do centra 
Terezína do muzea, kde jsme byli velice 
krátce. Tam mě nejvíce zaujaly obrázky 
a dopisy od dětí, u kterých se stalo i 
to, že za dva dny byly převezeny do 
Osvětimi a umřely. Ani tam nebyla at-
mosféra lepší.  

Eliška Ptáčková 

 
Když jsme pevnost opustili, následo-
vala návštěva Muzea ghetta. Zasáhly 
mě útržky z deníků vězněných dětí a 
jejich depresivní obrázky. Psaly o 
umírání, zoufalství a na kresbách 
znázorňovaly vyhublá těla. Na stě-
nách byly tisíce jmen zesnulých a 
fotografie některých z nich. Odchá-
zeli jsme s vážnými výrazy v tvářích 
a těšili se na rozptýlení do Litoměřic. 

Bětka Podrábská 

Já osobně jsem se nejvíc zhrozila, když 
jsem se dozvěděla, že Židé, jež měli 
podmínky nejhorší, se museli tisknou 
v malé místnosti po šedesáti lidech. 
Průvodkyně mluvila stručně, avšak zají-
mavě. Naše výprava skončila průcho-
dem brány smrti, kudy chodili lidé na 

popravy. Nejvíce emotivním bodem naší 
prohlídky se stalo kino, kde nás infor-
movali, kolik lidí bylo usmrceno po od-
jezdu z Terezína do vyhlazovacích tá-
borů. Pěšky jsme pak přešli z pevnosti 
do Muzea ghetta.  

Eliška Ptáčková 

 

Před Muzeem ghetta na nás čekal 
autobus, který nás převezl do města 
Litoměřic. Tam jsme vyšplhali na 
vyhlídkovou věž nad radnicí, kde byl 
krásný výhled na celé vzdálené okolí i 
díky krásnému počasí. Před odjezdem 
jsme měli ještě hodinový rozchod na 
náměstí. Do Liberce před školu jsme 
se vrátili po třetí hodině.  

Václav Had 

 

Z věžičky byli vidět daleké hrady a 
dům K. H. Máchy, náš průvodce byl zna-
telně naučený, ke konci to bylo už moc 
informací a naší třídu to přestalo bavit. 
Avšak jako celek to byl, zajímavý a 
informativní výklad. Výlet naší skupiny 
byl zakončen na náměstí skvělou zmrz-
linou. Zájezd v Terezíně nás bavil a 
příjemně i nepříjemně potěšil. Počasí 
nám nakonec vyšlo skvěle, nakonec jsme 
nastoupili do autobusu a natěšení na 
odpočinek odjeli domů.  
Tína Lankašová 

Z věže radnice byl krásný výhled na 
horu Říp, Hazmburg připomínající z 
dálky naše Trosky nebo Radobýl, 
z nějž běžel Karel Hynek Mácha 
hasit požár.  

Jakub Horník 

 

Z autobusu jsme vystoupili na Litomě-
řickém nádraží. Ulicí jsme přišli na 
místní náměstí. Po krátkém rozchodu 
na zmrzku jsme se sešli před budovou 
radnice. Za naším průvodcem jsme 
vystoupali pro někoho náročných sto 
padesát schodů. Nahoře nás čekal 
krásný výhled a výklad o zajímavos-
tech Litoměřic. Výlet na mě hluboce 
zapůsobil a moc jsem si ho užila. 

Bětka Podrábská 
Foto: Marcela Lubasová 
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1. Odkud pocházíte? 
Narodila jsem se v Praze, ale už od 
svých dvou let žiju v Liberci. Do Prahy 
se často vracím. 
2. Proč jste se rozhodla učit na naší 
škole? 
Vystudovala jsem tělocvik a zeměpis na 
liberecké univerzitě. A protože jsem 
strávila dost času na cestách po zahra-
ničí, nakonec učím místo zeměpisu an-
gličtinu. Mám ráda práci s dětmi, tak 
to byla pro mě dobrá volby. Práce v 
kanceláři by nebyla pro mě. 
3. Jaké předměty učíte? 
Učím angličtinu a tělocvik. Na tělocvik 
mám pouze holky. 
4. Jak se vám líbí na naší škole? 
Zatím jsem tu chvíli ale líbí se mi tady 
moc. Mám skvělé kolegyně i žáky. 
5. Baví vás učit? 
Moc mě to baví. 
6. Kde jste učila, než jste přišla k 
nám do školy?  
Už při studiu jsem stíhala cestovat i 
pracovat. Začínala jsem v družině ZŠ 
Stráž nad Nisou, pak v MŠ Klášterní. 
Tady učím od pololetí. Je to moje první 
práce učitelky na základní škole. 
 7. Kde jste studovala střední školu? 
Vystudovala jsem místní gymnázium v 
Jeronýmově ulici. 
8. Jaké předměty jste měla ráda v 
dětství? 

Nesnášela jsem češtinu. Měla jsem 
ráda angličtinu, tělocvik a francouzšti-
nu. 
9. Dostala jste někdy na základní 
škole poznámku? 
Ne, nikdy jsem poznámku nedostala, ale 
špehovala jsem kluky na záchodech. 
11. Sportujete? Pokud ano, jaké 
sporty děláte? 
Do osmnácti let jsem reprezentovala v 
rychlostní kanoistice. Baví mě téměř 
každý sport kromě míčových sportů. 
Dělám CROSSFIT– vzpírání. 
12.  Je někdo z vaší rodiny učitel? 
Ano, moje babička je češtinářka. 
13. O jakém povolání jste přemýšle-

la, když jste byla malá? 
Chtěla jsem být zubařka a učitelka v 
mateřské škole. 
14.  Bydlíte v paneláku nebo v domě? 
Bydlím v činžovním domě. 
15.  Jaký máte ráda televizní pořad? 
Sleduji americké seriály.  
16. Hrajete na nějaký hudební ná-
stroj? 
Ne, nehraju. 
17. V kolika letech jste měla svého 
prvního domácího mazlíčka a jakého?  
Přesně v šesti letech, byla to kočka. V 
současnosti mám nahatého psa. 
18.  Cestujete ráda? Ve které zemi 
jste byla nejdále a líbilo se vám tam? 
Cestuji ráda. Nejdál jsem byla v Japon-
sku v Tokiu. Strávila jsem tam rok. Bylo 
to ještě za studií, takže jsem se vrace-
la průběžně zpět do Liberce. Pracovala 
jsem tam v neziskové organizaci. Ja-
ponsko je úplně jiný svět. Trvalo mi 
dlouho, než jsem se sžila s prostředím.  
19.V jakém znamení jste se narodila?  
Jsem narozená ve znamení Blíženci. 
20.  Jaké jídlo máte ráda? 
Mám ráda šunkafleky a sushi. Sushi si 
umím udělat sama. 
21.  Jakou hudbu posloucháte? 
 Poslouchám Indie/Folk. 
Připravily: K. Zábranská, T. Pejsaro-
vá 

Rozhovor s paní učitelkou Renátou Hölblingovou 

1) Odkud pocházíte? Kde jste chodi-
la do školy? 
Pocházím ze Slovenska a základní školu 
jsem vychodila v Žilině. 
2) Jak jste se dostala do Čech? 
Pracovně, kvůli francouzské firmě 
v Praze. 
3) Co vás přivedlo na naši školu? 
Bylo potřeba na delší dobu zastoupit 
bývalou paní učitelku. 
4) Byla jste před tím někde jinde 
učitelkou? 
Ano. Učila jsem v Německu na základní 
škole Peytalozzi francouzštinu a češti-
nu.  
5) Jak se vám tady po učí? 
Fantasticky.  
6) Jaké předměty na škole vyučuje-
te? 
Jenom němčinu. 
7) Jaký byl váš nejoblíbenější před-

mět ve škole? 
Asi chemie.  
8) Dostala jste někdy poznámku? 
Ne, já byla vzorná. 
9) Máte nějakou oblíbenou knihu nebo 
film? 
Ano, mám ráda film o Bridget Jonesové. 

10) Existuje nějaké místo, kam ráda 
chodíte nebo jezdíte načerpat ener-
gii? 
Ráda chodím načerpat energii do příro-
dy. 
11) Máte děti? 
Ano, mám tři kluky. Dva na tuto školu 
ještě chodí a jeden přešel na gymnázi-
um. 
12) Sportujete? 
Ano, se psem. 
13) Jaký je váš nejoblíbenější sport? 
Atletika. 
14) Máte nějaké motto, kterým se 
v životě řídíte? 
Ano. Nejraději mám motto : Chovej se 
k ostatním tak, jak chceš, aby se cho-
vali oni k tobě. 
 
Připravila: Michaela Ösziová 
Foto: Michaela Ösziová 

Rozhovor s paní učitelkou Michaelou Horákovou 
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1.  Kolik je vám let? 
Je mi 41 let. 
 
2. Proč jste se rozhodla být 
učitelkou? 
Už jako malá holka jsem chtěla být paní 
učitelkou či kadeřnicí. Na základní ško-
le jsem se velmi dobře učila a dostala 
se na Gymnázium do Frýdlantu. Bohu-
žel, jsem odchodila jen tři ročníky a 
skončila tak jako dívka se základním 
vzděláním. Rok jsem pracovala, ať už 
jako pomocná zdravotní sestra či dělni-
ce v továrnách. Poté jsem si řekla, že 
se musím aspoň vyučit. Začala jsem 
chodit do třetího ročníku oboru Provoz 
služeb. Jenže jsem otěhotněla a ná-
stavbu už si dodělávala z domova. Ná-
sledovalo druhé těhotenství. A otázka 
co budu dělat po jeho skončení? Tak 
jsem šla studovat vychovatelství. K 
tomu jsem si udělala kadeřnický a ma-
sérský kurz. Nakonec za mnou jednoho 
dne přišla moje mladší sestra, ať s ní 
jdu na vysokou, obor Učitelství 1. stu-
peň. No, a tak díky těmto všem okol-
nostem, jsem se stala učitelkou. 
 
3. Byla jste před nástupem na naši 
školu zaměstnaná na jiné škole, nebo 
úplně někde jinde? 
Ano byla. Byla jsem snad už vším. Uklí-
zečkou, domovnicí, vychovatelkou, děl-
nicí, prodavačkou, číšnicí, ošetřovatel-
kou, učitelkou v mateřské školce a uči-
telkou na 1. i 2. stupni. 
 
4. Máte manžela, děti, sourozence? 
Manžela nemám. Mám však partnera, 
budoucího manžela. Děti mám tři: dvě 
dcery a syna. Lucii té už bude 21 a stu-
duje na vysoké škole. Adama, který za 
pár dní bude mít krásných 17 a chystá 
se na střední školu. Nakonec 
„benjamínka“ Kristýnku, té je 3,5let a 
chodí do školky. Sourozenců mám pět. 
Všichni už jsou dospělí a úžasní lidé, 
kteří už mají své rodiny. Také jsem 
měla bratříčka Staníčka, který ale 
bohužel ve dvou letech zemřel. Byla to 
velká ztráta a bolest pro celou rodinu. 
Moc mne to zasáhlo, neboť mi bylo 
pouhých osm let. Obdivuji rodiče, že to 
zvládli, a i přes tu bolest tu zůstali pro 
nás. 
 
5. Kde jste studovala? 
Studovala jsem tady v Liberci na tech-
nické univerzitě obor Učitelství pro 1. 
stupeň. 
 
6. Kolik předmětů učíte? 
Učím vše, co se dá učit na 1. stupni, 
kromě angličtiny. 

7. Líbí se vám na naší škole? Co? 
Ano. Líbí se mi, že to není tak velká 
škola. Kolegové jsou v pohodě a to je 
velmi důležité. Děti jsou dětmi, se svý-
mi příběhy a dávají zabrat, ale to k naší 
profesi patří. 
 
8. Chutná vám ve školní jídelně? 
Ano. Nestalo se mi ještě, že bych vrá-
tila jídlo. A když ho nedojím, tak jen 
proto, že dostávám velké porce, jak pro 
muže. 
 

 
9. Dostala jste někdy poznámku? Za 
co? 
Dostala jsem jen jednu ve svém životě. 
Ve druhé třídě. A ne za to, že bych 
nedonesla úkol, neposlouchala, vyrušo-
vala, či byla drzá na učitele, ale z dět-
ské nerozvážnosti. Kamarádi mne pře-
mluvili, abych na elektrickou skříňku 
napsala fixou EL. A pak mne „naprášili“ 
domovnici, která to nahlásila ve škole. 
Za mého dětství to bylo nemyslitelné a 
bralo se to jako ničení státního majet-
ku. Tak mi musela paní učitelka napsat 
poznámku do žákovské knížky. Naštěstí 
se mne moje maminka zastala. Něco v 
tom smyslu, že jsem vzorná žačka a 
jiskřička. Že s tím nesouhlasí, abych 
byla potrestána třídní důtkou. Byla z 
toho konverzace na tři stránky. Bohu-
žel mě třídní důtka neminula. 
 
11. Narodila jste se v Liberci nebo 
někde jinde? Kde? 
Narodila jsem se ve Frýdlantu v Če-
chách. Tam byla dost vyhlášená porod-
nice. Bohužel byrokracie dopomohla k 
tomu, že už neexistuje. 

12. Je pravda, že jste byla na čas v 
Německu? Co jste tam dělala? 
Je to pravda. Osud tomu chtěl a já se 
tam odstěhovala za svým přítelem. Nej-
prve jsem čistila zeleninu, pak jsem 
pracovala v továrně, kde se vyráběla 
čokoláda. To bylo super. Porodila jsem 
dceru a po roce jsem musela jít praco-
vat. Naskytlo se mi udělat si praktikum 
jako vychovatelka ve školce a to jsem 
dělala, než jsem se vrátila zpátky do 
Čech. 
 
13. Vzpomínáte někdy na své staré 
učitele? 
Ano. Někdy mne popadne melancholie. 
Hlavně když jsem sama paní učitelka. 
Říkám si, jak to oni asi s námi prožívali. 
Je jich spousta. Mám však tři favority. 
Pana profesora Jaroslava Perného, kte-
rý mne, díky okolnostem, provázel jak 
na základní a střední škole jako třídní, 
tak pak také na vysoké jako profesor 
matematiky. Také pana profesora 
Ramzera, nynějšího starostu Frýdlantu, 
kterého jsem měla na střední škole na 
chemii. Když jsem měla krizi, že ne-
můžu nějakou školu udělat při práci a 
starosti o rodinu, tak si vzpomenu, jak 
mi vyprávěl, že on si střední školu a 
vysokou také dodělával, když už měl 
rodinu a nakonec se stal starostou. A 
poslední je nebohá paní učitelka Pulpá-
nová, která byla mou učitelkou v 1. tří-
dě a dala mi ve své podstatě lásku k 
učení a poznávání nových věcí. 
 
14. Baví vás práce učitelky? Co 
přesně vás na ní baví? 
Ještě aby mě nebavila. Mám na ní ráda 
tu různorodost. Nejenže děti něco no-
vého naučíte, ale i máte tu čest poznat 
jejich životy a občas jim i pomoci, aby 
se cítili lépe. 
 
15. Co vás baví? 
Baví mě trávit čas se svojí rodinou. 
Chodit na návštěvu k sourozencům. S 
dětmi do kina, bazénu, či se s nimi podí-
vat na pěkný film, jít do parku. Prostě 
se zabavit. Také ráda odpočívám při 
telce na gauči, v tu chvíli se mým nej-
lepším kamarádem stane ovladač. 
 
16. Děláte nějaký sport? 
Ano, pasivně. Jsem vlastenka. A ráda 
fandím národnímu týmu či jednotlivci v 
českých barvách. Už se nemohu do-
čkat, až začne Mistrovství světa v ho-
keji a my zvítězíme. 

 
Rozhovor připravily: Veronika Dudko-
vá, Adéla Plívová 
Foto: Adéla Plívová 

Rozhovor s paní učitelkou Lenkou Dudkovou 
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Na co hrají děti i učitelé 

V anketě jsme opět vycházeli z té-
matu, kterým je tentokrát Hudba. 
Zajímalo nás, kolik spolužáků na prv-
ním i druhém stupni hraje na nějaký 
hudební nástroj. 

Na prvním stupni jasně vede 2. A, v 
níž jsme našli 7 hráčů na nástroj. V 
závěsu za nimi je 1. A s pěti hráči. 
Na druhém stupni pomyslné první 

místo zaujímají shodně 7. A a 6. A. 
V těchto třídách se hudbě věnuje 7 
žáků. Šest jich je potom v 6. B.   

Zjistili jsme, že někteří se učí v zá-
kladní umělecké škole, někoho učením 
provází rodiče, jiní jsou samoukové. 
Všechny spojuje láska k hudbě, a jak 
dlouho u ní zůstanou, se teprve uvidí. 

Také jsme se dozvěděli, že někdo 

umí hrát na několik nástrojů najed-
nou. Ti nejlepší zvládají hned tři.  

V doplňujícím grafu je zobrazen 
přehled nejoblíbenějších hudebních 
nástrojů. Nebylo pro nás překvape-
ním, že mezi nástroji zvítězil klavír, 
následovala kytara a za ní flétna.  

Stránku připravila: redakce  

Anketa—Hrajete na nějaký hudební nástroj? 
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Na který hudební nástroj naše děti hrají

p. uč. Častotická: klavír, flétna, ky 
  tara 

p. uč. Doubová: klavír, flétna 

p. uč. Fejglová: klavír 

p. uč. Ježková: klavír 

p. uč. Klimánková: klavír 

p. uč. Slabá:  klavír 

p. uč. Ryšánková: klavír, kytara, flét
  na 

p. uč Štefková:  klavír, housle, vo 
  zembouch  

p. uč. Manychová: klavír, keyboard,  
  kytara, bonga  

p. uč. Kyzúrová: klavír 

p. uč. Linhart: kytara, akordeon 

p. ředitel Skalský: klavír, harmonika,  
  basa 



Kytara je drnkací strunný nástroj  s 
hmatníkem. 

Klasická: 

Klasická kytara má šest strun povětši-
nou laděných takto: ehgdae. Pro snad-
nější zapamatování se používá věta: 
Emil hodil granát do atomové elektrár-
ny. Notuje se v houslovém klíči a zní o 
oktávu níže, než se píše.  

 

Dvanáctistrunné: 

Často se také používají kytary dvanác-
tistrunné, kde je každá struna zdvoje-
na.  Dvanáctistrunné kytary mají bo-
hatší zvuk a používají se především v 
country hudbě. Méně časté, ale zvuko-
vě o to zajímavější, je též ladění do 
konkrétního akordu.  
Existují také některé varianty kytar s 
9 nebo 7 strunami a podobně. 

Basové: 

Další výjimkou jsou kytary basové a 
kytary havajské, které se též ladí do 
akordu a vyžadují tedy odlišný styl 
hraní.  

Zdobení: 

Kytara bývá zdobena dřevěným vyklá-
dáním (intarzie) okolo zvukového otvoru 
a po celém obvodu vrchní a spodní des-
ky v místě spojů s luby. Intarzie slouží 
nejen jako ozdoba, ale i jako výztuha. 
Zdobení bývá charakteristickým zna-
kem jednotlivých nástrojařů (stejně 
jako vyřezávaná hlavice). Kromě dřeva 
se používá někdy i perleť. 

Historie: 

Vývoj všech strunných nástrojů byl 
velmi složitý. Nejstarším druhem 
strunného nástroje byl kinnór. Tento 
starověký strunný hudební nástroj je 
opakovaně zmiňován už v Bibli. Ve stav- 

 

bě, vzhledu i formě hraní se nástroje v 
průběhu dějinných epoch navzájem 
ovlivňovaly. Postupně se vyvinulo velké 
množství nástrojových odrůd a variant. 

Připravil: Adam Brož 
Zdroj: Wikipedie 

Znáte dobře nejoblíbenější hudební nástroje? 

Vývoj názvů 
Slovo klavír (z latinského clavis- klíč) 
znamená původně řadu kláves neboli 
klaviaturu ("klávesnici"). V tomto vý-
znamu se používá např. jako synonymum 
pro označení manuálu u varhan aj. (tj. 
např. třímanuálové varhany mají tři 
manuály neboli tři klavíry, cembalo dvě 
klaviatury neboli dva klavíry). V širším 
slova smyslu se tento termín začal v 
minulosti používat pro všechny kláveso-
vé nástroje, jakými jsou např. cembalo, 
spinet, klavichord apod., neboť hudební 
skladatel věnoval svoji skladbu pro 
„klavír“, aniž by blíže specifikoval, o 
jaký nástroj se jedná. V současné době 
se tímto termínem míní většinou forte-
piano a o tomto nástroji bude dále řeč. 
Klavír, stejně jako ostatní strunné ná-

stroje – klavichord a harpsichord, pra-
cuje na principu rozeznívání ocelové 
struny. Ta se rozechvívá stiskem kláve-
sy, jež v případě klavichordu kovovým 

hrotem, v případě harpsichordu hrotem 
brku a v případě klavíru dřevěným kla-
dívkem strunu rozkmitá. 
Od 80. let 20. století se používají rov-
něž elektronická piana, kde je složitá 
mechanika klavíru nahrazena elektro-
nickým tónovým generátorem. 
Mezi výhody klavíru patří, že na něj 
může hrát téměř každý. Klavírní litera-
tura je velmi široká a může uspokojit 
jak začínající klavíristy, tak náročné 
hráče. Zvuk klavíru je oblíben i mezi 
těmi, kteří sami klavírní hudbu neprovo-
zují. 
Nevýhodou klavíru je jeho vysoká 
hmotnost, špatná skladnost a mobilita. 
 
Připravila: Karolína Zábranská 
Zdroj: Wikipedie 
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KYTARA 

KLAVÍR 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Drnkac%C3%AD_n%C3%A1stroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chordofon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmatn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lad%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnick%C3%A1_pom%C5%AFcka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnick%C3%A1_pom%C5%AFcka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Houslov%C3%BD_kl%C3%AD%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvan%C3%A1ctistrunn%C3%A1_kytara
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dvan%C3%A1ctistrunn%C3%A1_kytara
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klaviatura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Varhany
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cembalo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cembalo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spinet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klavichord
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strunné_nástroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strunné_nástroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klavichord
https://cs.wikipedia.org/wiki/Harpsichord
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klavichord
https://cs.wikipedia.org/wiki/Harpsichord


Flétna je dechový hudební nástroj. 
Patří k nejstarším hudebním nástrojům. 
Historicky se flétna pravděpodobně 
vyvinula z píšťaly 
Historie: 

Flétna byla velmi populární ve starově-
ku, kde její vynález byl často spojován 
s významnými bohy. Již v Antice se 
flétny rozdělily podle tóniny na značné 
množství typů. Po pádu římské říše 
ztratila flétna svůj význam a byla do 
16. století prakticky nepoužívána. 
Rozdělení: 
 
Koncovka 
Koncovka je podélná flétna bez tóno-
vých otvorů. Řadí se mezi dřevěné de-
chové nástroje 

 
Příčná flétna 
Příčné flétny se vyrábějí téměř vý-
hradně z kovu, ale její stavba a zvukové 

vlastnosti ji stále řadí k dřevěným de-
chovým nástrojům. 

Panova flétna 

Skládá se z rákosových, třtinových, 
bambusových či dřevěných píšťalek 
sestavených do jedné řady 

Zobcová flétna 

Zobcová flétna bývá vyrobena ze dře-
va nebo plastu, kvalitnější nástroje 
zpravidla z tvrdých dřev domácích i 
exotických (javor, hruška, palisandr, 
eben). 

Irská whistle 
Jedná se konstrukčně o velmi jedno-
duchý dechový nástroj jen s šesti ot-
vory, který se vyrábí v různých tóni-
nách. 

Připravila: Martina Rezlerová 
Zdroj: Wikipedie  

 

Nejstarší hudební nástroj: 

K nálezu pravděpodobně nejstaršího 
hudebního nástroje světa došlo v roce 
1995 na severozápadě Slovinska. Jedná 
se o pravěkou flétnu přibližně 43 tisíc 
let starou. Samotná flétna je vyrobena 
z kosti jeskynního medvěda tento ná-
stroj vystaven v Národním slovinském 
muzeu od doby svého nálezu až do dnes 
se stále diskutuje nad pravostí arte-
faktu a také o možnosti, že díry ve 
flétně nebyly vyrobeny člověkem, ale 
jsou pozůstatkem kousnutí jiné šelmy. 
Jedna z možností také je, že díry do 

kosti skutečně vytvořil člověk, ale mno-
hem později. 

 
Nejdražší hudební nástroj: 

Je klavír vyrobený společností 
Heintzman – třímetrový hudební ná-
stroj z křišťálu existuje jen v jednom 
exempláři. Tento futuristický výrobek 
a umělecké dílo. Současně byl prodán v 
aukci za rovných 60 milionů korun.  

Největší hudební nástroj: 

Velké varhany Stalacpipe se nacházejí 
v Lurayských jeskyních na východě 
USA ve Virginii. Je to elektricky ovlá-
daný litofon. Pomocí solenoidem obale-
ných tyčí, které ťukají do vyladěných 
stalaktitů, vznikají nádherné tóny. Ten-
to unikátní nástroj sestrojil Leland W. 
Sprinkle v roce 1954. Stavba  varhan 
mu zabrala tři roky. 

Připravila: Veronika Dudková 
Zdroj: hzmpiano.com, extrastory.cz 

FLÉTNA 
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HUDEBNÍ NEJ... 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_n%C3%A1stroj
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%AD%C5%A1%C5%A5ala_(hudebn%C3%AD_n%C3%A1stroj)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3nina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A9tna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dechov%C3%BD_n%C3%A1stroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3nina
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3nina


 

Český slavík Mattoni byla každo-
roční anketa popularity českých zpěvá-
ků, zpěvaček a skupin organizovaná od 
roku 1996 do roku 2017. Od roku 1999 
se Český slavík spojil s novým generál-
ním partnerem – Karlovarské minerální 
vody –, které stojí za minerální vodou 
Mattoni. Od té doby nese název ankety 
podtitul „Mattoni“. Anketa nahradila 
Zlatého slavíka. Vyhlášení Českých 
slavíků se konalo vždy ke konci daného 
roku. V roce 1996 se první ročník vysí-
lal na ČT1 a od roku 1997 do roku 2017 
se vysílal na komerční televizi Nova. 
Během večera se v hlavních kategoriích 
- Zpěvák, Zpěvačka a Skupina - vyhla-
šovala vždy první tři místa. Udílení cen 
bylo po ročníku 2017 přerušeno. 

Kategorie: 
Bývalé 
 Cena teenagerů 
 Skokan roku 
MTV videoklip roku 
 

Aktuální 
 Zpěvák 
 Zpěvačka 
 Skupina 
 Objev roku 
 Slavíci bez hranic 
 Nejoblíbenější píseň Rádia Impuls 
 Hvězda internetu 
Absolutní slavík 

Speciální 
Platinový Slavík 
V r. 2004 získal speciální cenu Karel 
Gott, který byl tenkrát držitelem cel-
kem 30 Slavíků včetně 22 Zlatých. 
Mimohudební Slavík 
V r. 2011 dostala mimohudebního Slaví-
ka Petra Kvitová; za tenis.  
Osobnost Slavíka 
V r. 2017 dostala Marta Kubišová slaví-
ka za osobnost jako poctu při ukončení 
její kariéry.  

Historie Českého slavíka 
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Připravil: Tomáš Blaschke 
Zdroj: Wikipedie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anketa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popularita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_soubor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%A9_miner%C3%A1ln%C3%AD_vody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%A9_miner%C3%A1ln%C3%AD_vody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mattoni
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CT1
https://cs.wikipedia.org/wiki/TV_Nova
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_slav%C3%ADk_Mattoni_2017
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Gott
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Gott
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_slav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petra_Kvitov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marta_Kubi%C5%A1ov%C3%A1
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Jaro v poezii a kaligramech 

Proč vůbec existuje jaro? Proč 
rovnou není léto?  
No přece proto, aby to všechno 
začalo. Aby začaly rozkvétat kvě-
tiny, zvířata začínají ožívat, i lidi 
jsou veselejší… a moje mamka má 
narozeniny. 
Mně se na jaře líbí, že všechno 
začíná žít. V létě taky všechno 
žije. Ale na jaře to začíná. 
 

Eliška Blechová, 6. B 

Každý den chodíš do školy, je-
den den je jako druhý,  
každý den se vidíš s přáteli, 
jeden den je jako druhý. 
Venku vítr pošeptá ti: „Je tu 
jaro, zase, zase.“ 
 A tvá kamarádka si přeje ces-
tovat v čase. 
Je tu jaro, létají ptáci nad poli  
a známky létají do školy.  
Chytit si pár jedniček to nic 
není. 
 Natiskni si je na vysvědčení. 
 

Tereza Pejsarová, 6. B 

Je tu jaro, kytky kvetou, 
kluci si pomlázku pletou. 
Obarvíme vajíčka, 
co nám dala slepička. 
Pomlázky jsou upletené,  
na koledu připravené. 
Narodí se zvířátka,  
všude malá mláďátka. 
Pípají tu kuřátka,  
jaro klepe na vrátka.    

Mirka Langrová, 6. B 

Kluci už na dveře ťukají,  
snad jim holky vajíčka dají. 
Mají pomlázky z proutí, 
beránek se na talíři hroutí.  
Místo abychom do školy odešli, 
raději jsme obydlí děvčat obe-
šli.  
Krátce před polednem na mam-
činy dveře zaklepem: 
„Máme tolik vajíček, že je ani 
nepoberem!“ 
Velikonoce jsou zase pryč 
a já dostal zas příkaz: „Do školy 
fič!“  
 

Tomáš Blaschke, 6. B 

Už je tu zase jaro,  
Franta si koupil nové fáro. 
Zima už se ztrácí,  
Franta auto vrací. 
Slepice pobíhají po dvorku,  
Franta si koupil motorku. 
Květiny zase už raší  
a on v nemocnici straší. 
Řekla jsem mu: Na jaře hezky 
projít se zkus. 
A on si koupil autobus, tak snad 
neskončí jako Hus. 
S Ančou chodil k rybníku na molo, 
 ale teď v bazaru sehnal si kolo. 
Jaro, to se neztrácí,  
 Franta se nám nevrací. 
Dojel domů špatně,  
kolo je v rybníku na dně. 
Jaro dává Frantovi pešky.  
Rozhodl se konečně, že bude cho-
dit pěšky. 
 

Ema Krátká, 6. B 

Jaro, jaro už je tady.  
Před domem jsou kluků řady. 
Vajíčka, čokolády by chtěli  
a na oběd zapomněli. 
Hody, hody volají,  
v potoce se koupají. 
Po dvanácté hodině mají vodu 
v uších. 
A všichni si říkají: „Máma to usuší.“ 
Pak se mrknou do košíku – koleda 
je mokrá, 
A kluci si říkají – hodíme to z okna. 
Z okna hodili vajíčko  
a to spadlo na autíčko. 
Hoši se smáli,  
za břicha se popadali. 
Nedošlo jim, co budou mít k večeři. 
Máma jim jejich výmluvy nevěří. 

Filip Hloušek, 6. A 



Svatý týden neboli Pašijový týden je 
významné období roku, ve kterém si 
křesťané připomínají poslední týden 
Ježíšova pozemského života, jeho smrt 
na kříži a vzkříšení.  
Svatý týden začíná Květnou nedělí a 
končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení).  

Neděle—KVĚTNÁ 

Pondělí—MODRÉ někdy i ŽLUTÉ 

Úterý—ŠEDIVÉ 

Středa—SAZOMETNÁ nebo ŠKAREDÁ 

Čtvrtek—ZELENÝ 

Pátek—VELKÝ 

Sobota—BÍLÁ 

Neděle—BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 

Škaredá středa: v tento den se vyme-
taly komíny, lidé se v tento den neměli 
mračit, aby se nemračili všechny 

středy v dalším roce. V tento den se 
Jidáš mračil na Ježíše. 

Zelený čtvrtek: Český přívlastek ze-
lený byl převzat z němčiny, kde zko-
molením původního názvu Greindon-
nerstag (lkavý čtvrtek) vznikl Grün-
donnerstag (zelený čtvrtek). Podle 

pověry se v tento den jedla zelená 
strava, aby byl člověk celý rok 
zdravý. O Zeleném čtvrtku se při 
liturgii naposledy rozeznívají kostelní 
zvony a utichají až do velikonoční 
vigilie („odlétají do Říma“; viz též 
pověsti o zvonech), místo zvonů a 
zvonků nastupují řehtačky, klapačky 
a hrkači. 

Velký pátek: den Kristova ukřižování, 
je v lidových pověrách spojován s 
magickými silami. V tento den se měly 
otevírat hory, které vydávaly své 
poklady a v tento den se nemělo nic 
půjčovat, protože půjčená věc by 
mohla být očarovaná; nesmělo se 
hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) 
ani prát prádlo, protože by bylo na-
máčené do Kristovy krve. 

Bílá sobota: den ve znamení hudby a 
lidových tradic jako symbol ukončení 
pátečního půstu. Znamená čas na 
pečení velikonočních beránků a ma-
zanců. K Bílé sobotě patří i obnovová-
ní křesťanských slibů a křtění dospě-
lých. 

Připravily: A. Střížová, M. Ösziová 
Zdroj: wikipedie  

Perličky ze slohové práce  - Popis osoby 

Aneb co vymyslí žáci, aby se zavděčili učitelce češtiny 
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 Má nos jako malý kamínek, 
chladný a pevný. 

 Kdyby měl šišatou hlavu, 
asi bych ho nepoznal. 

 S babičkou jsem se popr-
vé seznámil v porodnici 
v Liberci. 

 Její obličej vypadá jako 
lehce oválná švestka. 

 Svoji sestru znám 
z domova, vyrůstaly jsme 
spolu v paneláku. 

 Má postavu takovou mezi 
hubenou a obézní. 

 Chodidla jsou velká a roz-
pláclá. 

 Její nos je tlustý a míří 
dolů.  

 Maminka je vysoká asi 180 
– 210 cm. 

A něco básnického, krásného na 
závěr: 

 Vlasy má dlouhé jako noc a 
světlé jako den. 

Básničky a perličky: žáci 6. B a 6. A, Kaligramy: práce žáků 9. B 

Velikonoce—Svatý týden 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btn%C3%A1_ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sazometn%C3%A1_st%C5%99eda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_%C4%8Dtvrtek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikono%C4%8Dn%C3%AD_vigilie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C4%9Bsti_o_zvonech
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek
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Eliška Tetourová, 8. B 

Komiks 

 

Č. 116, rok 2018/19 
Stránka 23 



1. Kolik strun mají housle ? 
A) 5 strun 
B) 4 struny  
C) 7 strun 

 
2. Jaké dva nástroje se mezi 

housle také řadí ? 
A) Viola a violoncello 
B) Kytara a flétna 
C) Kontrabas a rubeba 

 
3. Do jaké skupiny patří kontra-

bas ? 
 A ) klávesová skupina 
 B) dechová skupina 
 C) violová rodina 

 
 

4. Jaká tři zvířata můžeme najít 
na houslích ? 
A) Lev, vosa, ryba 
B) Šnek, žabka, kobylka 
C) Moucha, žirafa, had 
 

5. Vyjmenuj tři části ze kterých 
se skládají housle ? 
A) Otvory ve tvaru f, bodec, 
hmatník 
B) Basový trámec, klávesy, výře-
zy 
C) Hlavice, korpus, nožka 

 
6. Jak se jmenuje část, která 

tvoří hlavní housle? 
A)  Ozvučná skříň 
B)  Krk 
C)  Hmatlík 

7. Kolik je v horní desce houslí 
vyřezaných otvorů? 
A) 5 otvorů 
B) 2 otvory 
C) 4 otvory 
 

8. Z jakého dřeva se vyrábí hor-
ní deska houslí? 
A) Javorové 
B) Ebenové 
C) smrkové 

 
9. Jak se jmenuje první flétna? 

A) Panova flétna 
B) Irská whistle 
C) píšťala 
 

 10. V jakém období byla flétna  
populární? 
A) Starověk 
B) Středověk 
C) Pravěk 
 

11. V jakém období se flétny 
rozdělili podle tóniny do růz-
ných skupin? 
A) Mayská kultura 
B) Antika 
C) Mykénská kultura 
 

 
12. S jakými bohy byla flétna 

často spojována? 
A) V Egyptě s Usirem 
B) V Řecku s Diem 
C) V Indii s Buddhou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Jak jinak můžeme nazvat bicí 
nástroj ? 
A) buben  
B) Mlátička 
C)  Perkuse 

 
14. Kolik druhů zobcových fléten 

existuje? 
A) 2 druhy 
B) 10 druhů 
C) 100 druhů 

 
15. Kolik kláves má piano? 

A) 88 kláves 
B) 57 kláves 
C) 142 kláves 

16. Kolik strun má piano? 
A) 315 strun 
B) 220-230 strun  
C) 185-200 strun 
 

Připravily: Tereza Pejsarová, Ani-
čka Střížová 

Pojďme si hrát… 
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Hudební kvíz 

Kvíz: 1B, 2A, 3C, 4B, 5A, 6A, 7B, 8C, 9C, 10A, 11B, 12A, 13C, 14B, 15A, 16B 



 

Jaká je poslední bubeníkova věta     
v kapele??                                
"Kluci! Složil jsem písničku!" 

Víte, proč hudebníci neradi chodí na 
hřbitov? Protože je to tam samej kří-
žek. 

Jaká je u slepců nejoblíbenější pě-
vecká dvojice? . . Bílá - Hůlka. 

Víte, co dělají jazzmani, když neví co 
hrát? . . . Marmeládují. 

Jde Elvis Presley po poušti a prosí 
boha o kapku vody. Bůh mu ji tedy 
sešle - a on si ji dá do vlasů. 

Už jste slyšeli o tom violistovi, který 
nehrál falešně? . . Já taky ne. 

Jak nazýváte kytaristu, který umí 
jenom dva akordy? 
Hudební kritik. 

V hudebninách: „Máte Kabát?” . . . „To 
musíte do oděvů!” 

Víte, jak zastavit metalistu ve hraní? 
Postavte před něj noty. 

Nájemník si stěžuje u domovníka: 
"S tou partají pode mnou něco udělejte! 
Včera ve tři v noci dělali takový kravál, 
že jsem nemohl pracovat." 
"Vy jste pracoval ve tři v noci?" 
"Jo, cvičil jsem na lesní roh."  

Připravila: Anička Střížová,  
zdroj: ivtipy.cz 

… a bavme se 
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Vyluštíte tajenku? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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6. 

Křížovka: Martina Rezlerová, obrázky: google                                                

A tenhle znáte ... 



 

Walt Disney Animation Studios uvádí 
akcí nabité dobrodružství Raubíř Ralf 
a internet. Známý videoherní záporák 
Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka 
Vanilopka von Šmak musí podniknout 
riskantní cestu po světové počítačové 
síti a najít náhradní část do Vanilopčiny 
videohry s názvem Cukrkáry. Cestou se 
Ralf s Vanilopkou setkávají s občany 

internetu, mezi které patří napří-
klad podnikatelka zvaná Joo 
(v původním znění Taraji 
P. Henson), která je hlavním algo-
ritmem a duší trendové stránky 
BuzzzTube a Shank, drsná závodni-
ce z ještě drsnější závodní hry 
zvané Masakr.  
Zdroj: Falkon 

Pan Článek je legrační a roztomilou postavou 
v dobrodružném rodinném snímku od cenami 
ověnčeného studia Laika. Sir Lionel Frost je 
chrabrý a energický dobrodruh, který se 
považuje za předního odborníka na mýty a 
příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevě-
ří. Aby svůj názor obhájil, vydává se na ame-
rický severozápad objevit - Yettiho, chybějí-
cí vývojový článek mezi opicí a člověkem. Pan 
Článek - lehce bláznivý, překvapivě bystrý a 
citlivý tvor, který představuje posledního 
jedince svého druhu, čelí osamělosti a věří, 
že Sir Lionel je jediným mužem, který mu 
může pomoci. Ti dva spolu s nezávislou a vyna-
lézavou Adelinou Fortnightovou zažívají od-
vážné dobrodružství, které směřuje k jediné-
mu cíli - bájnému údolí Šangri-La.  

Stránku připravila: Martina Rezlerová 
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La Llorona: Prokletá žena 
 

La Llorona je další film ze vše-
mi milovaného hororového uni-
versa The Conjurinh od Corina 
Hardyho a Jamese Wana. 

Jedná se o ženě, která když 
ještě žila, utopila v záchvatu 
zuřivého vzteku své děti, a 
když po svém hrůzném činu 
ronila slzy bolesti, sama se vrh-
la do zpěněných říčních vod. 

Nyní jsou její smrtící slzy věč-
né a těm, kdo v noci zaslechnou 
její posmrtný nářek volání, není 
pomoci. La Llorona se plíží ve 
stínech a loví děti v zoufalé 
snaze nahradit ty své. Během 
staletí její touha a nenasytnost 
roste… 

Opravdu je tam spoustu le-
gračních scén. Za mě 92% 

Hledá se Yetti 

Raubíř Ralf a internet 



Autor: Craig Shaw Gardner 

Kniha není sice knižní novinkou, 
v běžném knihkupectví ji již přes 
dvacet let neseženete. Naštěstí i 
přesto není těžké knihu sehnat, na-
jdete ji skoro v každém antikvariátu 
či knihovně. Jedná se literární přepis 
stejnojmenného filmu z roku 1989, 
který vznikal pod taktovkou slavného 
Tima Burtona (režíroval také filmy 
jako například Karlík a továrna na 
čokoládu, Alenka v říši divů, Big 
eyes…) 

Příběh pojednává o bohatém Bruci 
Wayneovi, který pod maskou netopý-
ra a pseudonymem Batman bojuje 
proti zločincům a zlodějům v temném 
městě, které nese název Gotham. O 
netopýřím muži panují dohady, někdo 
si myslí, že to je nebezpečný mutant, 
další prohlašuje, že je to zlosyn pla-
cený policií. Mezitím se v centru vše-
ho zločinu sejdou všichni obávaní 
zločinci a gauneři města Gotham. 
Jejich vůdce, Carl Grissom, po kte-
rém pátrá celé město, se obává, že 
policie objeví nějakou spojitost mezi 
ním a chemičkou Axe chemicals. Pro-
to vyšle jeho nejschopnějšího gaune-
ra, Jacka Napiera, aby se do chemič-

ky vydal a zničil všechny dokumenty, 
které by tuto spojitost dokazovaly. 
Jack se chvíli rozmýšlí, ale nakonec 
souhlasí. Jenže Grissom, který ho do 
chemičky povolal, se Jacka chce zba-
vit, poněvadž má podezření, že má 
vztah s jeho přítelkyní Alicií. Udá ho 

na policii, prozradí jim, že ví o pláno-
vaném vloupání do Axe chemicals. 
Policie se tedy vydá na místo, kde již 
Jack a jeho kumpáni provádí loupež 
dokumentů. Když se dostali do trezo-
ru, zjistili, že to byla léčka – nebyly 
tam žádné dokumenty, pouze prázdné 
archy papíru. A tak se v chemičce 
koná obrovská přestřelka, při které 
dorazí i Batman, po kterém Jack 
Napier vystřelí, kulka se ale odrazí a 
trefí ho do obličeje. Přepadne přes 
zábradlí a spadne do velké nádoby 
s kyselinou. To zapříčiní, že se z něho 
stane nebezpečný vtipálek, tedy 
Joker. A Batman musí Gotham ochrá-
nit před jeho smrtícími vtípky.  

Kniha je příjemně psaná, je odpočin-
ková, dá se přečíst za víkend. Někte-
ré scény jsou poupraveny, odehrávají 
se jinak, nebo jinde, než ve filmu. 
Například v knize je popsaná honička 
Batmana a Jokera tak, jak ve filmu 
vůbec, myslím, že více propracovaně. 
Ale jsem rád, že je tam také kousek 
autorovy představivosti. Za mne jis-
tých a zasloužených 93 %, při pří-
jemné vzpomínce na film bych dal i 
95%. Stoprocentně doporučuji si 
přečíst. 

Text a foto: Tomáš Blaschke 

Autor: Suzanne Collinsová 

Hlavními rdiny této knihy je Katniss a 
Peeta. Katniss Everdeenová žila ve dva-
náctém kraji a zrovna se připravovaly 
Hladové hry. Podstatou Hladových her 
je boj na život a na smrt mezi všemi 24 
účastníky, vítěz může být jen jeden. Do 
her jsou vždy vybrány dvě děti 
z každého kraje. Jako první vybrali 
Katnissinu sestru, a tak se Katniss při-
hlásila dobrovolně a zachránila ji.  

Jako druhý byl vybrán Peeta Mellark. 
Katniss musela opustit svou rodinu a 
kamaráda Hurikána.  

Hladovým hrám předcházel týdenní 
výcvik. Trenér nařídil, že z Peety a 
Katniss se musí stát pár milenců. Když 

Hladové hry započaly, každý mrtvý byl 
ohlášen výstřelem z děla. Když se po-
čet účastníků snížil pod deset, vedení 
vyhlásilo nové pravidlo. Hladové hry 
mohou mít dva vítěze, pokud pochází z 
jednoho kraje.  

Katniss se rozhodla hledat Peetu. Našla 
ho zraněného a vypadal, že umírá. 
Katniss proto obstarala lék a Peeta se 
uzdravil. Nakonec zbyli naživu jen oni 
dva a stali se novými vítězi.  

Pokud bych měla zhodnotit tento díl 
Hunger games. Zezačátku jsem se obá-
vala, co přijde, ale po několika stranách 
mě děj pohltil. Kniha měla strhující děj 
a obsahovala originální nápady. Rozhod-
ně stojí za přečtení. 

Alžběta Podrábská 

Knihovna 
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Batman 

Hunger games—Aréna smrti 
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