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Začátek školního roku je už dávno za 
námi. Právě jsme zahájili nový kalen-
dářní rok 2020. Proto přejeme všem 
našim čtenářům, aby v novém roce 
zažili co nejvíce úspěchů a to nejen 
těch školních, ale i těch životních. 
Nesmíme zapomenout ani na pevné 
zdraví. A protože se blíží pololetní 
vysvědčení, přejeme i krásné znám-
ky.  

A co se v tomto čísle dočtete?  

Nejvíce se budeme věnovat knížkám. 
Na toto téma jsem se snažili podívat 

z různých pohledů. Dozvíte se tedy, 
z jakých částí se knížka skládá, která 
knížka je nejstarší nebo nejčtenější. 
Zajímalo nás, jak jste na tom vy se 
čtením knížek, a proto se naši redakto-
ři rozeběhli po třídách a zeptali se vás 
v anketě Co nejraději čtete? Výsledek 
se dozvíte z našeho grafu.  

A na co všechno se v dobách minulých 
psalo, tak i po tom jsme zapátrali. V 
dnešní době vítězí papír. Znáte recept 
na výrobu vlastního ručního papíru? Že 
ne? Tak si ho zkuste vyrobit s námi.  

Část zimy je vždy spojována s tím nej-
krásnějším časem, časem vánočním. Ani 
na Vánoce jsme nezapomněli. Připome-
neme si, jak probíhaly vánoční dílničky, 
podíváme se, jak se slaví Vánoce v ci-
zích zemích nebo se přečteme práce 
žáků na téma Vánoce. 

Nepřijdete samozřejmě ani o zprávy 
z akcí, kterých se naši žáci zúčastnili, 
ani o tradiční rubriky. Nebude chybě 
stránka zábavy, kvíz, křížovka, komiks 
či tipy na knížky. 

Redakční rada 

Úvod 

Fotosoutěž — Kdo je to? 

VÝSLEDEK SOUTĚŽE: 
Na fotografii z minulého čísla spousta z vás poznala vedoucí školní jídelny paní 

Veroniku Duškovou. Z těch, kteří uhádli, se tentokrát usmálo štěstí na JANA VRBU 

ze 7. B. Pro svou odměnu si může přijít za paní učitelkou Lubasovou do kabinetu.  
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Letošní návštěva Národního divadla 
připadla na 18. října 2019. Den byl 
krásný, jako stvořený na výlet do hlav-
ního města. Abychom si tento den užili 
celý, zavítali jsme nejprve na prohlídku 
Staroměstské radnice. Průvodkyně nás 
provedla reprezentačními prostory, 
kam se vodí i zahraniční diplomatické 
návštěvy, sestoupila s námi do podzemí 
a nakonec jsme samostatně vystoupali 
na věž. Rozhled byl nádherný. Viděli 
jsme spoustu pamětihodností z výšky.  

Po prohlídce jsme se už těšili na roz-
chod, abychom si mohli koupit něco 
k jídlu a nejlépe se ještě stihli převlék-
nou do svátečního.  

Na večerní představení v Národním 
divadle jsme společně odcházeli před 
sedmou hodinou. Čekalo nás hra Sen 
čarovné noci, která byla na motivy Sha-
kespearovy komedie Sen noci svatoján-
ské. Dost jsme se nasmáli, i když jsme 
ne všemu úplně porozuměli. 

Celkově se nám výlet líbil, moc jsme si 
ho užili. Jediné, co nás trochu mrzelo, 
že jsme se nedostali na prohlídku his-
torické budovy Národního divadla.  

 

Žáci 9. tříd 
Foto: Marcela Lubasová 
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Co se u nás dělo—říjen 

Deváťáci v Národním divadle 



Projektový den byl letos trochu jiný 
než v minulých letech. Proběhl totiž ve 
spolupráci s Ministerstvem obrany ČR 
a 31. plukem radiační, chemické a biolo-
gické obrany z Liberce a nesl se ve 
sportovním duchu.  
Všechno to začalo 18. října shromáždě-
ním ve třídě. Po deseti minutách pan 
ředitel vyhlásil požární poplach, a tak 
jsme všichni vyšli na malé hřiště, kde 
jsme se po třídách shromáždili. Děti 
z  prvního stupně pak strávily den 
v přírodě, nám z druhého stupně začal 
projektový den. Byl ve vojenském du-
chu. Vojáci, kteří stáli na jednotlivých 
stanovištích, byli přísní. Asi chtěli, 
abychom věděli, že není jednoduché 
stát se vojákem.  
Na prvním stanovišti jsme měli připra-
vené plynové masky a pláštěnky. Vojáci 
nám počítali, za kolik sekund si je ob-
lékneme. Na stanovišti číslo 2 nás se-

známili s tím, jak se máme zachovat, když 
se setkáme s člověkem v bezvědomí. První 
pomoc jsme si i vyzkoušeli. Na stanovišti 
stálo také zdravotní auto vojáků, které už 
bylo na misi v Iráku. Pak už jsme zkoušeli 
sami sebe, svou zdatnost. Zjistili jsme, 
kolik dáme kliků za 30 sekund. Děvčata si 
zkusila, jak jsou ohebná, jak hluboký mají 
předklon. Pro některé byl velmi náročný 

běh na šest a dvanáct minut. Minuty 
rostly s věkem žáků. Že pořádný dřep 
neumí úplně všichni, jsme zjistili vzápě-
tí. Dřepovalo se u stěny. Ti největší 
borci udělali i dvě stě dřepů. Největší 
zábavou bylo, když jsme běhali přes 
překážkovou dráhu s granátem 
a šestikilovým batohem. Také jsme si 
vyzkoušeli, jak se dlouho dokážeme udr-
žet na hrazdě nebo kolik uděláme lehů 
sedů.  
Po celém sportovním klání nastalo vy-
hodnocování. Ti s nejlepšími výsledky 
dostali černý pásek, ti o trochu horší 
zelený pásek a ti nejhorší nic.  
Celá akce byla dobrá. Dost jsme se 
o sobě dozvěděli. Zjistili jsme, v čem 
musíme na sobě zapracovat, kde jsou 
naše rezervy a co nám naopak jde, 
v čem jsme dobří.  

Text: Michal Veselý 
Foto: Tomáš Blaschke 

Co se u nás dělo—říjen 
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Projektový den 



Anglosaský lidový svátek Hall-
oween, který postupně pronikl      
i k nám do Čech, si děti ze školní 
družiny připomněly ve čtvrtek 31. 
října 2019.  
Halloween se slaví převážně 
v anglicky mluvících zemích         

a k jeho hlavním tradicím patří 
vydlabávání dýní, koledování, za-
palování ohně, vytváření a převlé-
kání se do kostýmů, lovení jablek 
pusou, věštění nebo navštěvování 
strašidelných atrakcí. 
U nás se děti oblékají do straši-

delných kostýmů a za koledování 
dostávají sladkosti. 
Podívejte se, jak jsme se hrů-
zostrašně oblékli a vyrobili si 
strašidelné masky! 
 
Foto a text: Zdena Tichá 

Poslední den v říjnu jsme se 
vypravili do Pěnčína u Jablonce 
na Kozí farmu a na návštěvu 
k lékaři-čaroději. I když bylo 
ráno pod nulou, zkoumání domá-
cích zvířat a výroby sýra se 
nám velmi líbilo. Některé dívky 
si vyrobily krásné korálkové 
náramky, kluci nakoupili kozí     
a ovčí sýry. Pak jsme se vydali 
navštívit slavného doktora Kit-
tela – Fausta Jizerských hor. 
Jeho Burg je už opraven a čeká 
na novou sezónu a nové návštěv-
níky. A pak zase trochu do kop-
ců pod rozhlednu Černou Stud-
nici. I když bylo chladněji, slu-
níčko nám svítilo, děti zahřála 
radost z pohybu a poznávání 
nových věcí.  
  
Text a foto: Zdena Manycho-
vá 

Co se u nás dělo—říjen 
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Halloweenské tvoření 

Podzimní výlet 7. B za zvířátky i doktorem Kittelem 



„Pro prvňáčky“, tak se jmenoval 
výukový pořad, který pro malé 
školáky připravila ruprechtická 
pobočka krajské knihovny v úterý 
5. listopadu 2019.  

Všichni „potencionální“ čtenáři se 
seznámili s provozem knihovny – 
co se v knihovně dělá, jak se cho-
váme v knihovně a ke knihám, 
proč čteme. Také obdrželi infor-
mace o doporučené literatuře pro 
prvňáčky a pozvání na další se-
tkání v prosinci.  

Text a foto: Zdena Tichá 

 

I v letošním školním roce se dív-
kám z výtvarného kroužku poda-
řilo získat krásná ocenění v 9. 
ročníku celostátní výtvarné sou-
těže, kterou vyhlásila SUPŠ       
a VOŠ Turnov. Ve velmi krátkém 
čase vytvořily pěkné práce na 
téma Život v pravěku.  

Miroslava Langrová a Veronika 
Peterová ze 7. B obsadily 2. 
místo a čestné uznání získala 
Barbora Hotařová ze 7.A. 
 
Text a foto: Jarmila Skalská 

Co se u nás dělo—listopad 

Projektový den Zdravé oko při-
pravily paní vychovatelky společ-
ně s odborníkem pro děti z naší 
školní družiny. Konal se v pondělí 
11. listopadu.  

Děti pracovaly s lupou a jinými 
optickými pomůckami, zkusily si 
míchání barev. Při jejich míchání 
jsme vycházeli ze základních 
barev a zkoušeli jsme různé 
kombinace (k tomu jsme použili 
tempery). 
Děti získaly představu o tom, jak 
se žije lidem, kteří jsou sla-

bozrací nebo slepí. 
Zahráli jsme si hru „Slepec“. 
Úkolem dětí bylo poznat různé 
předměty po hmatu a orientovat 
se v prostotu pomocí spolužáka - 
vodiče, oči však měly zavázané 
šátkem. 
Nakonec luštily křížovku, díky 
které si ověřily, co si zapamato-
valy. 
Děti byly aktivní, kladly otázky a 
odpovídaly na položené dotazy. 
Moc jsme si to všichni užili! 

Text a foto: Zdena Tichá 
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Poprvé v knihovně 

Projekt—Zdravé oko 

Úspěch v celostátní výtvarné soutěži 



Titul mistra České republiky pro rok 
2019 v karate vybojoval žák naší školy 
Filip Horňák.  
Mistrovství se konalo v Praze ve dnech 
7. a 8. prosince 2019. Filip, žák třídy 5. 
A, byl ve své kategorii, podle získaných 
bodů, nominován z prvního místa. Neděle 
se pro něj stala šťastnou. Vybojoval titul 
mistra ČR v kategorii mladší žáci 10 - 11 
let v disciplíně kata. Je to již jeho druhý 
titul mistra ČR.  
Filip nebyl zcela zdráv. Ještě v pátek 
nebylo zcela jasné, zda se turnaje zú-
častní. Zvítězila jeho bojovnost a touha 
zvítězit. Pro naši školu je to velký 
úspěch. Za jeho vítězstvím stojí každo-
denní  trénink v tělocvičně se svými ro-
diči, kteří působí jako trenéři liberecké-
ho karate. Filipovi gratulujeme k jeho 
vítězství a přejeme mu mnoho úspěchů 
na dalších turnajích.  

Alena Mráčková 
Foto: archiv Filipa Horňáka  

„Vánoční maškarák“ si užily ve čtvrtek 
12. prosince 2019 děti z družiny. Paní 
vychovatelky pro ně připravily program 
v naší tělocvičně. Tam je dostatek mís-
ta pro nespočet aktivit, které na děti 
čekaly.   
Nejdříve nám šikovné děti předvedly 
své umění tance, poté jsme si společně 
zasoutěžili a zatančili. Na závěr byly 
vyhlášeny nejkrásnější masky (Kovboj, 
Kočička, Sněhurka, Vlk, Myšák, Kouzel-
nice a Bílá paní).  

Text a foto: Zdena Tichá 

Co se u nás dělo—prosinec 
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Naše škola má mistra republiky v karate 

„Vánoční maškarák“ 



Na divadelní představení „Červená Kar-
kulka—rodinné prokletí“ se naše děti 
moc těšily. V úterý 3. prosince se tedy 
družina vypravila do ruprechtické kni-

hovny, kde děti prožily příběh Červené 
Karkulky. Poskytl jim nejednu napínavou 
situaci. Ale jako každá pohádka dopadl 
i tento příběh dobře.  

Divadlo jednoho Edy, které nám pří-
běh zahrálo, nás moc pobavilo. 

Text a foto: Zdena Tichá 

V hale stolní tenisu SKST Liberec pro-
běhl tradiční vánoční turnaj naší školy 
ve stolním tenisu. Účastnili se žáci z 5.–
9. tříd. Chlapci soutěžili ve 2 kategori-
ích (5.–7. a 8.–9. třídy), dívky hrály 
všechny společně. Byly k vidění skvělé 
sportovní výkony, ale možná důležitější 
bylo, že si všichni v adventní atmosféře 
zasportovali a dobře se pobavili.   
Nejstarší kategorii opanoval Joannis 
Chlum (8. A), v mladších žácích zvítězil 
David Vejvar (7. B) a dívky ovládla Rad-
ka Jakubů (8. A). 
Za organizátory: M. Jahoda, J. Ma-
sák 

Co se u nás dělo—prosinec 

Předvánoční čas strávili žáci 8. A tro-
chu netradičně. Zapojili se do projektu, 
který se nazývá Živá knihovna. Konal se 
ve středu 18. prosince a přes počáteční 
nedůvěru se dětem moc líbil. Byly za-
bráni do příběhů natolik, že litovaly, že 
už musí přenechat místo jiným. 

Jak funguje Živá knihovna?  

To byla první otázka, na níž žáci dostali 
odpověď hned po příchodu do krajské 
knihovny. Funguje naprosto stejně jako 
běžná knihovna - Čtenář přijde a půjčí 
si na určitý časový úsek knihu. Po pře-

čtení vrátí knihu do knihovny a pokud 
bude chtít, může si půjčit další. Oproti 
klasické knihovně jsou tu tedy pouze 
dva základní rozdíly: Za půjčení se nic 
neplatí a knihou jsou lidé. Knihy a čte-
náři tak vchází do osobního dialogu, 
povídají si spolu. 

Téma—Ne/schopné ženy 

Téma bylo zaměřeno především na lid-
ské stereotypy vůči ženám, které ob-
stály ve světě mužů. Žáci si vyslechli 
příběhy žen, které něčeho významného 
dosáhly, překonaly výrazné životní peri-

petie, například vážnou nemoc nebo 
závislost, něco vytvořily, nebo ustály.  

Životní příběhy 

Příběh starostky na malém městě, ženy, 
která studovala prestižní školu v zahra-
ničí, příběh ženy, jejíž vysokoškolsky 
vzdělaný muž propadl gamblingu nebo 
osud ženy intelektuálky, která se pře-
stěhovala na vesnici a rozhodla se po-
kračovat v rodinné tradici. Na první 
adventní neděli roztopila svou první 
chlebovou pec..   
Marcela Lubasová 
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„Červená Karkulka—rodinné prokletí“ 

Osmáci četli živé knížky 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 



Zastavit se na chvilku a společně 
s dětmi nadýchat vánoční atmosféru, 
tak o to se letos snažily Vánoční díl-
ničky již po jedenácté.  
Jako každý rok je v tuto dobu ote-
vřená škola nejen těm, kteří školu již 
znají, ale i těm, kteří se do ní teprve 
chystají. Pokaždé zde rádi vidíme 
malé předškoláky z MŠ Sluníčko 
a Beruška. Sborečky jejich malých 
zpěváků pokaždé zazpívají na scho-
dech a paní učitelky připraví zajímavé 
dílničky. 
Většina dílen je už plně v režii našich 

paní učitelek a jejich pomocníků z řad 
starších žáků školy. 
Kromě vytváření voňavého pomeranče, 
dárkových taštiček nebo vánoční de-
korace z větviček nechybělo ani drát-
kování nebo tvoření z keramiky. 
Žáci šestých ročníků jako každý rok 
nacvičili s paní učitelkou Manychovou 
divadelní představení na vánoční moti-
vy, 
Kdo potřeboval vybít svou energii, 
mohl zavítat do tělocvičny, kde na 
děti čekala překážková dráha. 
Ani paní vychovatelky s dětmi nezahá-

lely. Vánoční dekorace, které vytvářely 
děti v družině, si teď mohli zájemci 
koupit na jarmarku. 
Strávit celé dopoledne tvořením za-
slouží i něco na posilněnou. Rada rodičů 
se vždy velice dobře stará o žaludky 
všech přítomných. Domácí koláče, 
štrůdl, medovník, gulášová polévka, 
svařák nebo čaj určitě zahřály leckte-
rého strávníka a sobotní dopoledne 
rozhodně zpříjemnily. 
 
Text: Tereza Pejsarová 
Foto: Marcela Lubasová 

Co se u nás dělo—prosinec 
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Tradiční předvánoční tvoření a den otevřených dveří 

Čerti s anděly proběhli školou 

Foto: Marek Folberger 



Otázku, která děsí každého deváťáka 
Na jakou střední školu půjdeš po zá-
kladní škole?, musí řešit ve svém životě 
každý. Současní deváťáci by už měli 
mít téměř jasno, ale jejich mladší spo-
lužáci mají ještě chvilku čas.  
Abychom dětem pomohli v jejich roz-
hodování, snažíme se je už od nižších 
ročníků vést k uvědomění si, co je baví, 
v čem jsou dobří, ale i v tom, co jim 
opravdu nejde, pro co nemají takzvaně 
buňky. 
Cílem dnešní doby je ukázat žákům 
výhody studia technických a učebních 
oborů. Proto i naše základní škola spo-
lupracuje s místními středními školami. 

Jednou z nich je Střední škola strojní, 
stavební a dopravní a druhou Střední 
škola strojní a elektrotechnická. 
Na každou z nich se dostanou žáci 
osmých a devátých ročníků. Pokaždé se 
naši žáci seznámí se školou, mohou se 
zeptat na vše, co je zajímá a hlavně si 
v jejich dílnách vyzkouší na vlastní kůži, 
s čím se při studiu mohou setkat, co 
bude náplní některých studijních před-
mětů. Oblíbená je mezi žáky práce 
v kovárně, truhlárně, ale i u malířů.   
Ne každý má však vlohy pro techniku. 
Proto jsme v letošním roce využili mož-
nost podívat se přímo do velkých firem. 
Skupinka žáků od 7. do 9. třídy viděla 

chod krajské nemocnice a hotelu Ba-
bylon. Exkurze po těchto zařízeních 
byla velice zajímavá a přínosná. Děti 
se dozvěděly, jaké všechny možné 
profese jsou potřeba a hlavně, co musí 
vystudovat a udělat pro to, aby je 
mohly vykonávat. Některé informace 
byly pro přítomné překvapující, napří-
klad to, že hotel může mít kromě své-
ho zahradníka i ošetřovatele zvířat 
pro svou malou zoo. 
Na to, jak probíhaly projektové dny, 
se můžete podívat na fotografiích 
z jednotlivých akcí. 

Text a foto: Marcela Lubasová 

Kovárna na Střední průmyslové škole strojní a elektro-
technické. Žáci si v dílně vyrobili podkovičku pro štěstí. 

Kam budou směřovat naše kroky po ZŠ 

Vlevo: atrium hotelu Babylon 

Vpravo: truhlářská dílna na Letné, 
kde si děti vyráběly stojánky na 
mobil 

Nahoře: skupinka našich žáků před 
krajskou nemocnicí 
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Práce s pájkou. Na střední škole na Letné si děti vyrá-
běly ozdobnou mřížku. 



Ačkoliv se naše oblast působení nachá-
zela velmi blízko rovníku, teplota na 
planetě Mars se pohybovala daleko pod 
nulou. I když měl můj oblek zamezit 
pocitu chladu, stín vysokých stěn kaňo-
nu to značně ztěžoval a čas od času 
jsem se musel kvůli poklesu teploty 
otřást. Tahle nepříjemnost ale byla 
velmi snesitelná v porovnání se Slun-
cem, které skrz řídkou atmosféru 
dokázalo během „marsovského léta“, 
které letos vycházelo na pozemskou 
zimu, rozpálit cokoliv na nesnesitelnou 
teplotu. Normálně bychom dostali vol-
no, buď kvůli počasí, nebo kvůli tomu, 
že na Zemi zrovna byl Štědrý den, ale 
možné pozůstatky života jsou možné 
pozůstatky života, a proto se každý 
musel lopotit na nalezištích podél mož-
ného pozůstatku řeky, který mohl klid-
ně být jen běžná stopa ledu, která úpl-
ně nesublimovala kvůli nedostatku slu-
nečního kontaktu. 
Zvedl jsem se od vykopávky, protože 
konec směny se blížil a více vzorků by 
stejně bylo k ničemu, a naložil velký 
pytel na šestikolku, což i přes nízkou 
gravitaci nebylo snadné. Naskočil jsem 
a pomalu vyjel k nejbližšímu turboliftu 
a po zdlouhavé jízdě nahoru jsem na 
plný plyn pokračoval přes jednotvárný 
povrch směrem k základně. Za chvíli se 
na skalnatém horizontu začal vynořovat 
stožár s vlajkou Spojených národů Ze-
mě, který značil polohu mého současné-
ho domova. Většina základny totiž byla 
pod povrchem a i ten malý výčnělek se 
dal v případě bouře stáhnout společně 
se solárními panely pod zem. Po běžném 
prokázání totožnosti, které dle mého 
názoru nemělo smysl, se jako z vody 

vynořil z písku vchod do tunelu vedoucí-
mu dovnitř. Krátce po vstupu jsem do-
sáhl přetlakové komory, kde se pomalu 
začal zvyšovat tlak, teplota a společně 
s příjemným pocitem jistoty pod noha-
ma i gravitace. Když bylo vše opět jako 
na Zemi, vydal jsem se vyložit zdroj mé 
špatné nálady do skladu k ostatním 
šutrům, kde jsem nechal i šestikolku. 

Před dalším postupem bylo potřeba 
přetrpět dekontaminační sprchu, obtíž-
né sundání obleku, osobní dekontamina-
ci a ještě preventivní karanténu. Potom 
jsem se konečně dostal do hlavní části 
komplexu, k ostatním lidem a také dě-
tem s narudlou kůží a tmavýma očima, 
které byly prvními Marťany.  
Vánoční výzdoba, i když řídká, mi rych-
le zvedla náladu a vůně cukroví odvedla 
mé myšlenky od hromady kamení ke 
vzpomínkám na Vánoce na Zemi. Po pře-
vlečení z uniformy jsem pak pokračoval 
do hlavní jídelny, kde se připravovala 
sváteční večeře a kde také stál umělý 
stromek se spoustou dárků poslaných 

ze Země společně s posledním nákla-
dem zásob, a usadil se mezi Georgem 
Bertmellem, kolegou z geologického 
oddělení, a Andreu Luminovou, vedoucí 
oddělení biologie. I když jsem právě jí 
vděčil za prodlouženou směnu, úleva 
z konce toho utrpení odvála i tuto aver-
zi a nebylo tedy těžké odolat nutkání jí 
nakopnout. Po několika desítkách minut 
už dorazili všichni a mohli jsme si tedy 
naložit skutečného jídla, které bylo 
narozdíl od běžných blafů zakonzervo-
váno kompresí a ne úplným vysušením. 
Když byl každý plný až k prasknutí, 
zvedla se Mira Crowe, ředitelka základ-
ny, která všechny rychle znudila 
„povzbuzujícím“ proslovem, který se 
opakoval každý rok. Po několika minu-
tách snahy nezívat přišlo to, na co 
všichni čekali: rozbalování dárků. Něko-
lik vybraných členů posádky, převážně 
děti, začalo roznášet dárky, které ře-
ditelka vybrala a nahlas přečetla jméno 
příjemce. Nakonec se v jejích rukou 
objevil poslední balíček, který byl ur-
čený Andreji. K překvapení všech ji ale 
vyzvala, aby se postavila vedle ní a Mira 
jí podala dárek osobně. Andrea balíček 
pomalu otevřela, jako by se bála, že je 
to nějaký žert, a pak vyvalila oči na 
vybalenou plaketu. Chvíli na ní nevěřícně 
hleděla a pak se šťastně rozesmála na 
celé kolo. Když se uklidnila, Mira se 
s úsměvem otočila na desítky lidí čeka-
jících na vysvětlení. „Pokud jste si ne-
domysleli,“ pravila zvučně, „tato plake-
ta obsahuje potvrzení našeho objevu a 
ocenění za náš příspěvek lidstvu. Zá-
kladna T-11 potvrdila bývalou existenci 
života na Marsu!“ 
Jakub Vlach, 9. B 

Už je to dlouho, co astronauti úspěšně 
přistáli na Marsu. Za tu dobu se seznámi-
li s tamními Marťany a zažili spolu spous-
tu dobrodružství. Jednou spolu chtěli 
oslavit Vánoce, a tak uspořádali shromáž-
dění, aby vše domluvili. 
„Nejprve musíme sehnat nějaký strome-
ček,“ začal jeden z astronautů. Jeden 
z Marťanů ihned přinesl ze své chýše 
podivnou rostlinu a jeden z astronautů 
zase ozdoby. „Ještě musíme sehnat ad-
ventní věnec,“ dodal astronaut. Marťani 
samozřejmě věnec neznali, tak jim ho 
lidé ukázali na displeji. Marťani nato 
začali nosit všemožné kameny, podivné 
větvičky a další věci, které se daly na 
Marsu sehnat, jenom aby mohli věnec 

vytvořit. S tím jim pak pomohla jedna 
lidská žena. Nakonec jeden z Marťanů 
pronesl, že už zbývá sehnat jen vánoční 
kámen. Posádka ze Země se podivila.  
„Vy to neznáte?“ pokračoval Marťan, 
„vždyť na něj se přeci pokládají dárky.“ 
„No, to neznáme. My dáváme dárky pod 
stromeček, který jsme přinesli,“ odpo-
věděl člen posádky. Ano, na Marsu si 
dávají dárky na kámen a stromeček 
mají jen jako dekoraci. Najednou mar-
ťanský náčelník zmizel ve své chýši a 
začal se prohrabávat ve svých věcech. 
Když se vrátil, držel v ruce obrovský 
rudý šutr. „Tohle je vánoční kámen,“ 
řek, „ a Vánoce můžou začít.“  
David Černý, 8. A  

Ze slohových prací 
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Vánoce na Marsu—Život na Marsu potvrzen 

Vánoce na Marsu—Marťani slaví po našem  



Hlavní přísadou je nulový stres. Tím 
nešetřete, nasypte ho tak 500 g. V 
případě nedostatku ještě přisypte. Pak 
rozklepněte pár návštěv vánočních 
koncertů nebo trhů. Těsto se pak stane 
kypřejším. Poté přimíchejte 300 g času 
stráveného s rodinou a přáteli. Za stá-
lého míchání vmíchejte 20 g koukání na 
pohádky. Když vám vznikne těsto, nalij-
te do formy a pečte na 200 stupňů.  

Adéla Plívová, 9. B 

Jako první jsem do mísy přidal sedm 
gramů smíchu. Přilil jsem dva gramy 
pláče a přisypal patnáct gramů radosti. 
Vše jsem nalil do formy. Po upečení 
sem z formy vyklepl zlatého kapra, na 
kterém jsme si všichni pochutnali. 

Sebastián Sedlák, 5. A 

Nejprve si připravím tyto ingredience: 
rodinu a přátele, vánoční stromeček, 
dárky, štědrovečerní večeři, cukroví, 
radost, lásku a smích. 

A vrhnu se do přípravy. Vše začíná sní-
daní. Ideální je pro tuto příležitost 

cukroví a k tomu pohádka. Já mám rád 
Shrekoledu, ale u nás je tradicí Popel-
ka. Při sledování si nazdobíme strome-
ček a po lehkém obědě jdeme všichni 
do lesa nasypat zvířátkům kaštany. Po 
návratu se vrhneme do přípravy slav-
nostního stolu, schováme dárky pod 
stromeček a jdeme se slavnostně 
ustrojit. Slavnostní večeře má pět cho-
dů, což nám zkrátí čekání na příchod 
Ježíška. Dorky si pak rozdáme   a po-
stupně rozbalíme. U toho všichni sledu-
jeme, jakou radost jsme dárky udělali. 
Radost z dárků máme vždy, ale ze vše-
ho nejlepší je to, že jsme všichni spolu. 
A to je ten úplně nejlepší recept na 
šťastné Vánoce. Recept je vyzkoušený 
a vážně funguje. 

Tomáš Budzák, 8. A 

Štědrý den, všemi tak očekávaný den. 
Cukroví napečené, řízky nachystané, 
vše krásně uklizené a vánočně vyzdobe-
né, i stromeček už voní v obývacím po-
koji. Společně se sestrou netrpělivě 
čekáme na večer, na to, jak si budeme 
rozdávat dárky. Čas si krátíme jak ji-
nak než díváním se na pohádky a pojídá-
ním cukroví. Než se nadějeme, je ve-
čer, jdeme se převléknout a zasedáme 
ke stolu. Večeře proběhne bez problé-

mů, nikdo nenaříká, že má kost v krku. 
Maminka nám pak řekne: „Holky, běžte 
vyhlížet Ježíška.“ Obě nedočkavě če-
káme. „Crrr,“ uslyšely jsme a běžely ke 
stromečku. Pod stromečkem byla 
spousta dárků, ale já se zajímala jen o 
tu velkou krabici, na které nebylo ani 
napsáno, pro koho je. Na krabici se  mi 
při rozbalování nějak podařilo zapome-
nout. Jak tak sedím a rozbaluji, začne 
za mnou něco šustit. Najednou z té 

krabice vylezlo krásné štěně jezevčí-
ka, ale místo toho, abych si ho pocho-
valo, začalo všude běhat po obýváku. 
Stáhl s sebou řetěz od babičky, ozdo-
by i moje dárky. Když jsme ho konečně 
chytili, začala jsem brečet. I přes 
veškerou škodu, kterou štěně napá-
chalo, to byly ty nejkrásnější Vánoce. 

Martina Rezlerová, 8. A 

Ilustrační fofo: google 

Štědrý den končí a přišel krásný večer. 
Venku za okny padá sníh. Přemýšlím o 
tom, jak je hezké, že se rodina dokáže 
sejít a mít se ráda, i když je smutné, 
že jen jednou za rok.  
Tyhle Vánoce byly jiné. Tyhle totiž 
měly být s celou rodinou z mamčiny i 
taťkovy strany. Je zvláštní, když se 
rodiče mých rodičů z celého srdce 
nenávidí. Teď doufám, že se se u veče-
ře nebudou hádat.  
Když všichni přišli, nastalo ticho, ale 
pak se začali všichni normálně bavit. To 
byl pro mě ten nejhezčí dárek. Obě dvě 
rodiny se naučily respektovat, nehádat, 
prostě začaly spolu vycházet. 

Diana Horváthová, 9. B 
 
Nejkrásnější dárek mi dala babička. 
Byl to myší plyšák. Ztratil jsem ho, 
když mi bylo asi pět let. Všude jsme ho 
hledali, ale marně. Babička ho našla u 
našeho kocoura. Je to ďáblík a při hře 
mu ukousl ocásek. Babička věděla, jak 
mám toho plyšáka rád, přišila mu ocas a 
k minulým Vánocům mi ho zabalila a dala 

pod stromeček. Mám ho stále vystave-
ného na poličce. 

Martin Bayer, 6. B 
 
Jednou v roce na Vánoce přišla mamka 
s tím, že taťka k nám přivezl nějakého 
kamaráda. Když taťka vstoupil do dve-
ří, v náruči držel malého pejska. Říká-
me mu Bak, jsou mu dva roky a už váží 
šedesát kilo. Máme ho všichni moc rádi. 
Byl to ten nejhezčí dárek. 

Matyáš Zmatlík, 5. A 

Ráno o Vánocích zdobíme rychle per-
níčky na večer, protože máme ještě 
dost práce s vařením. Vždycky pomáhal 
můj bratr, ale tento rok je u své holky. 
My nestíháme, než se ale naděju, při-
chází večer. Chystáme se ke stolu a 
najednou slyšíme zvonek. Rychle běžím 
otevřít. Odemknu, dveře se otevřou     
a v nich stojí bratr Lukáš, Helča a její 
rodina, babička a pan Ruda. Všichni 
jsme usedli ke stolu a pak ke stromeč-
ku. To, že jsme se takhle všichni sešli, 
byl pro mě ten nejkrásnější dárek. 

Radek Škoda, 6. B 
 
Můj nejkrásnější dárek byl ten posled-
ní. Rozbalil jsem ho a našel v něm ště-
ně, které jsem si už rok přál. 

Jaroslav Bobok, 5. A 
 
Můj nejkrásnější dárek je, že se celá 
rodina sejde u stromečku a povídáme 
si. Když se pak rozdají dárky, mám 
radost, že jsou všichni šťastní. 

Filip Kořínek, 5. A 
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V Německu naděluje dárky Christkind 
neboli Ježíšek. Zejména v severních 
oblastech se zachoval vznešený Weih-
nachtsmann, který má dlouhý plášť s 
kapucí a zrzavé vlasy i vousy, a cestuje 
na divokém větru.  
 
Odlišnosti: 
Krušnohorské pyramidy. Jako se u nás 
staví betlémy, tak tam se staví obrov-
ské pyramidy. Původ pyramid je nejspíš 
spojen s bývalým zvykem, kdy se do 
domácností nebo do kostelů nosily zele-
né větve. Ty se stavěly do pyramidy a 
nahoře se nechávala svítit svíce. Zkuše-
nost krušnohorských havířů se propoji-
la ve zvyk vytvářet stupňovité pyrami-
dy, které mají na vrcholu otáčivou vr-

tuli. Ta se točí díky tomu, že na okra-
jích pyramidy jsou uspořádány svíce. 
Možná známe pyramidy malinké, ale 
málokdo asi zná pyramidy, které mají 
třeba až 12 metrů. Tradice těchto 
obřích pyramid vznikla asi ve 30. le-
tech minulého století. 
Vánoční německá kuchyně nabízí mno-
ho pokrmů z ryb, jako jsou pečená 
štika, candát na roštu, plněný kapr a 
podobně. Nejoblíbenější je však husa 
nebo kachna s červeným zelím a bram-
borovým knedlíkem s jablky a slaninou. 
Lahůdkou na závěr bývá jablečný závin, 
do kterého se přidávají kompotované 
třešně. U svátečního stolu nechybí 
ovocný salát s příchutí šampaňského 
nebo likéru. Nikde ale nechybí vánoční 

máslová štola s rozinkami, mandlemi     
a kandovaným ovocem. 
nemecko.svetadily.cz 

Například v Číně se Vánoce oficiálně 
neslaví, i tak si ale v posledních le-
tech získávají nadšené příznivce. 
Zejména ve velkých městech a ná-
kupních centrech se objevuje vánoč-
ní výzdoba včetně ozdobených stro-
mečků. S dekoracemi ve vánočním 
duchu se pak můžeme setkat i na 
některých hlavních ulicích. 
Nově mají Číňané také svého Santu 
či Ježíška. Jmenuje se Sheng Dan 
Lao Ren čili Vánoční starý muž a 
naděluje dětem dárky do punčoch 

ponechaných za oknem. Číňané si však 
velmi oblíbili i jiný západní svátek - 
Silvestr, který je přeci jen podobnější 
jejich oslavám čínského nového roku. 
Je to další důvod k pořádání velkole-
pých ohňostrojů, které Číňané tak milu-
jí. Dospělí si vyměňují dárky právě na 
Nový rok. 
www.chinatours.cz 
 
Dvojstranu připravili: Vojtěch Fejkl, 
Lenka Benešová 
Ilustrační foto: google.cz 

V Polsku se věří, že Ježíšek opouští     
o Štědrém dni nebe a snáší se na oslíku 
mezi lidi na zem. Proto polské děti 
chystají pod stromečkem pro unavené 
oslátko trochu sena na občerstvení. 
Vánoce tu jsou více zaměřeny na 
soudržnost rodiny a lásku k bližnímu. 

Za dlouhých zimních večerů vyrábějí 
děti barevné řetězy z papíru, slaměné 
hvězdy, ptáčky z vyfouknutých vajec    
a jiné ozdoby na vánoční stromeček.     
V žádné domácnosti nesmí chybět jes-
ličky, které jsou důležitější než vánoč-
ní stromeček.  
Obdoba našeho českého Ježíška je 
svatý Mikolaj - Děti rozbalují dárky na 
Štědrý den s první vycházející 
hvězdou. Ke slavnosti se shromáždí celá 
rodina i s prarodiči a jinými příbuznými. 
Zhasnou se světla a zažehnou svíčky     
a prskavky na vánočním stromě. Na 
každého je pamatováno, dárek dostane 
i ten, kdo nebyl očekáván. Poté, co se 
všichni obdarují, přesouvají se ke svá-
tečnímu stolu k večeři. 
Na slavnostně prostřeném stole stojí 
svícen, pod kterým leží groš, jenž má 

chránit dům před chudobou. Paní domu 
prostře vždy jeden příbor navíc pro 
neočekávaného hosta. I kdyby na dve-
ře zaklepal úplně cizí člověk, je pozván 
ke stolu. Před jídlem se rodina pomodlí     
a otec přečte z bible o narození Ježí-
še Krista v Betlémě. Jednou z nejoblí-
benějších tradic je lámání posvěcené 
oplatky. Právě tímto obyčejem je za-
hájena slavností štědrovečerní hosti-
na. 
V Polsku mají na Štědrý den večeři      
o dvanácti chodech symbolizujících 
počet měsíců v roce a počet apoštolů. 
Tradiční polskou vánoční pochoutkou 
jsou makůvky - rohlíky máčené ve slad-
kém mléce a obalované v máku. V noci 
lidé chodí do kostelů.  

polsko.svetadily.cz 

Jak se slaví Vánoce ve světě 

Zvonění 
Stránka 14 

Vánoce v Německu 

Vánoce v Polsku 

Vánoce v Číně 

http://nemecko.svetadily.cz
http://www.chinatours.cz


V Itálii se Vánoce slaví 25. prosince.   
V některých oblastech si děti rozbalí 
dárky 24. 12. stejně jako je tomu u 
nás. Dárky nosí Babbo Natale (který 
se podobá Santa Clausovi) nebo Gesú 
bambino (Ježíšek). V předvečer Vánoc 
děti připraví na stůl sklenici mléka      
a sušenky (někdo i trochu vody pro 
soby). Ráno 25. prosince najdou na 
stole prázdnou sklenici a talíř a pod 
stromkem dárky. 
Když se ale v Itálii zeptáte, kdo nosí 
dětem dárky, můžete dostat i odpo-
věď, že hodná čarodějnice Befana. 
Kolem Tří králů totiž dárečky rozdává 
právě ona. Je to ošklivá stařena s vel-
kým špičatým nosem, starým a otrha-
ným oblečením, dlouhou sukní a klo-

boukem na hlavě. Navzdory svému vzhle-
du je hodná a nosí dětem dárky. V noci  
z 5. na 6. ledna přilétá na koštěti s těž-
kým pytlem a nosí hodným dětem slad-
kosti, těm zlobivým uhlí. Děti jí připra-

vují mléko (nebo víno) a něco k sněd-
ku. Dárečky potom najdou v zavěše-
ných punčochách. 
Když se narodil Ježíšek, tak k němu 
všichni spěchali s dary. Jenže Befana 
se o jeho narození dozvěděla pozdě, 
takže i když s dary hned spěchala do 
Betléma, Ježíška v jesličkách už ne-
našla. Dodnes proto létá na svém koš-
těti a nosí dětem dárky. 
Zapomeňme na Štědrý den, jaký slaví-
me u nás. V Itálii bývá 24.prosince 
významnou událostí bývá bohatá ve-
čeře v rodinném kruhu, které se říká 
cenone (neboli velká večeře). Typic-
kým pokrmem bývá především ryba.  

ilove-italy.cz 

V Rusku se Vánoce slaví dvěma způso-
by. Buďto se slaví pravoslavné Vánoce, 
které připadají na 6. a 7. ledna, nebo 
se slaví Vánoce postaru na Nový rok 
s jolkou (stromečkem) a dárky od dědy 
Mráze.  
Děda Mráz používá saně, cestuje až ze 
vzdálené Čukotky a doprovází ho Sně-
hurka v bílém kožíšku ušitém z hranos-
tajů. U nazdobené jolky se schází celá 
rodina, která si u něj zatančí a zazpí-
vá. 
O štědrovečerní večeři se podávají 
bezmasé pokrmy a ryby. Oblíbené jsou 
vareniky, což jsou plněné taštičky       
z kynutého těsta. Náplň se připravuje 
z brambor, rýže, zelí nebo sušených    

a nakládaných hub. Tradičním jídlem je 
také nákyp z pšeničných zrn s mandle-
mi, rozinkami, mákem, švestkami a cuk-
rem. Dále se obvykle podává vepřová 
pečeně s křenem nebo krocan s jablky 
a pohankovou kaší. Ze sladkých zákusků 
je nejoblíbenější medový perník a dor-
ty s máslovými krémy a barevnými pole-
vami. Na stole samozřejmě nechybí ani 
slané zákusky, nakládané okurky, zele-
nina a vodka. 
A za to, proč se narození Krista slaví 
až 7. ledna, může starý kalendář. Za 
cara se používal takzvaný juliánský, 
který je o dva týdny posunutý. 
 
www.radynacestu.cz 
 

Jak se slaví Vánoce ve světě 

Podobně jako u nás začíná vánoční se-
zóna ve Španělsku začátkem prosince, 

kdy se pomalu začnou objevovat vá-
noční trhy a typická výzdoba, jako 
světýlka, betlémy a stromečky. Váno-
ce jsou pro Španěly především nábo-
ženské svátky a lidé tak často na-
vštěvují kostely a celý charakter 
těchto svátků bývá méně komerční 
než u nás. 
La Nochebuena („Dobrá noc“) se koná 
24. prosince za účastí celé rodiny        
a spočívá ve velkém hodování, navští-
vení La Misa del Gallo („Kohoutí mše“)      
a slavení až do ranních hodin. 
Tradiční vánoční jídlo se liší region 
od regionu a tak hlavní chod večeře 
může být jehněčí, kachna, treska, 

mořské plody, nebo ryby. 
Mezi vánoční sladkosti pak patří mar-
cipánové figurky, sádlové cukroví, 
sladkosti z mandlového nugátu, suše-
né ovoce atd. 
Pije se zejména cava, obdoba fran-
couzského šampaňského. 
Na silvestra se pojídají kuličky hroz-
nového vína. Pro prosperující nový rok 
je potřeba sníst jednu kuličku při 
každém bití zvonů. 
Dárky přináší 6. ledna Tři králové. 
Děti den předem připraví boty se 
slámou a mrkví pro koně králů a násle-
dující ráno v nich najdou dárky. 
www.kafe.cz 

Č. 117, 2019/20 
Stránka 15 

Vánoce v Itálii 

Vánoce ve Španělsku 

Vánoce v Rusku 

http://kamdoitalie.cz/kategorie-produktu/darkove-predmety/


Povídka Vánoční koleda, jejímž auto-
rem je Charles Dickens, vám asi nic 
moc neříká. Ale když vám připomenu 
zanimovaný film od Walta Disneyho, 
kde hlavní postavou je lichvář Vy-
dřigroš, určitě si aspoň trochu vy-
bavíte, o co se jedná. Nadšený 
sběratel ze 7. B, Tomáš Blaschke, 
sbírá různá vydání této povídky a 
požádali jsme ho, aby nás jeho roz-
manitou sbírkou knih provedl. 

 

VÁNOČNÍ KOLEDA 

„Úplně první vydání Vánoční koledy 
vydalo Ottovo nakladatelství v roce 
1898 a já jsem jeho hrdým vlastní-
kem,“ říká Tomáš Blaschke a ukazuje 
malinkatou knížečku o rozsahu téměř 
117 stran. „Nejsou zde žádné ilustra-
ce, ty se objevily až v roce 1945 (tedy 
v českém vydání). Vytvořil je dřevory-
tec Josef Váchal,“ dodává.  Následně 
vyšlo v roce 1958 úžasné vydání od 
SNDK (Státní nakladatelství dětské 
knihy), kde jsou k nalezení mé nejoblí-
benější ilustrace od Pavla Šimona.  

Ale příběh Vánoční koledy se rozhod-
ně neobjevuje pouze v samostatných 
knihách. Třikrát již tento příběh vyšel 
i v Dickensových Vánočních povídkách. 
Prvně vyšly roku 1928, podruhé pak 
1969 a naposledy roku 1984 u slavného 
Albatrosu. Každé vydání obsahuje jiné 
příběhy, Vánoční koleda je ale stálicí. 
Je příběhem, který v nich je umisťo-
ván vždy jako první. Například v út-
loučkém vydání povídek z roku 1969 
najdeme ke koledě pouze povídku Za-
čarovaný a ve vydání z roku 1984 na-
jdeme mimo Vánoční koledy i povídky 
Zvony a Cvrček na krbu. Sečteno po-
trženo, dělá to skoro 350 stran.         
A potom už Koledy nabyly na určité 
„modernosti“ a od roku 1993 jsou opa-
kovaně vydávány s ilustracemi Roberta 
Innocetiho, které už nepůsobí tak 
„zastarale“. 

Velekrásnou obálku najdeme na vydání 
od XYZ z roku 2016, které s trochou 
štěstí ještě najdete v knihkupectvích. 
Získat knihu Vánoční koleda je někdy 
dost těžké. Když jsem se k tomuto 
příběhu dostal poprvé a rozhodl jsem 
se si ho přečíst, v žádném obchodě 
jsem knihu nenašel. Až se na mne us-
málo štěstí v jednom malém nejmeno-
vaném knihkupectví.  

„Roku 2011 vyšla koleda u XYZ prvně 
a někteří lidé za ni chtějí přes tisíc 
korun. A to je opravdu šílené,“ směje 
se Tomáš, „původní cena je zhruba 
79korun.“ 

HARRY POTTER 

„Další mojí „úchylkou“ je Harry Potter. 
V češtině mám sérii dvakrát,  jednou 
obyčejnou, ke čtení, potom celou sérii 
v prvních vydáních a do třetice mám 
i pár kusů ze série ilustrované od Jima 
Kaye a také jeden díl ilustrovaný od 
Johnyho Duddlea. Největším klenotem 
mé sbírky je hlavně úplně první vydání 
Harryho Pottera v angličtině. A hned 
druhým „klenůtkem“ je první vydání 
prvního dílu v českém jazyce, které je 
v téměř nedotčeném stavu, jako by 
právě vyjelo z tiskárny - tato kniha má 
sama o sobě vskutku velkou cenu, 
zvlášť když je v takovém stavu. Co se 
týče ostatních dílů, ty už mají stejné 
obálky, které vycházejí dodnes u Al-
batrosu a nakreslila je Mary GrandPré.  

Vnitřky knih v různých vydáních se liší 
poměrně dost (v prvním vydání „Kamene 
mudrců“ nejsou ještě Bertíkovy fazol-
ky tísíckrát jinak, ale Bertíkovy lentil-
ky tísíckrát jinak, na zrcadle z Erisedu 
je jiný nápis než v novějších vydáních 
a mohl bych pokračovat). A v prvních 
vydáních Tajemné komnaty, Vězně 
z Azkabanu a Ohnivého poháru jsou 
navíc ještě nádherné ilustrace od Gali-
ny Miklínové, která ilustrovala vnitřek 
i obálku Kamene mudrců. Náklad vytiš-
těných kusů se také pohyboval spíše v 
„menších“ číslech, než ve kterých knihy 
vycházejí dnes.  

Ohnivý pohár vyšel s ilustracemi pouze 

v prvním vydání - bohužel se tento díl 
nevyhnul plagiátorství, proto máme 
prvních vydání o pár stovek více. Zfal-
šovaný Ohnivý pohár je mezi lidmi hod-
ně rozšířený, protože se na rozdíl od 
pravého vydání, které se prodávalo 
zhruba za 429 Kč, prodával asi za sto 
korun. Na plagiáty se myslím přišlo ko-
lem roku 2003 (to vlastně už první vy-
dání neměla být dostupná), když nakla-
datelství Albatros kontrolovalo knihku-
pectví v Praze, zda jim přišla zásilka 
jiných knih.  

FALEŠNÉ VYDÁNÍ POTTERA 

A jak se pozná falešný Potter? Je to 
celkem jednoduché, liší se barvou obál-
ky, která je u plagiátu „pestřejší“ než 
u normálního „Poháru“. Dále pak v kvali-
tě papíru, písmen a ilustrací - u plagiátu 
je to všechno „vytečkované“ a rozma-
zanější. Na hřbetě knihy a na zadní 
straně obálky je pak staré logo albatro-
su a čárkový kód, obojí je však tak roz-
mazané, že hned na první pohled člově-
ka trkne, že asi něco není v pohodě. Ale 
plus u falešného Harryho Pottera je 
aspoň to, že hezky voní,“ směje se To-
máš. 

A jak poznáme, že vlastníme první čes-
ké vydání Harryho Pottera a Kámen 
mudrců? „No, tenkrát v roce 2000 vy-
šly rovnou dvě verze prvních vydání - 
jedna s logem „Harry Potter“ tak, jak 
jej navrhl grafik Václav Rytina v jaksi 
„pavučinovém“ stylu. A na druhé obálce 
prvního vydání je logo Harry Potter 
vytištěno už tak, jak to požadovalo TM 
(Trade Mark). Obě verze jsou opravdu 
cenné ať už jsou v jakémkoliv stavu - 
jediné, co sběratelům vadí je, když je 
kniha vevnitř, na ořízce, na obálce nebo 
na hřbetě počmáraná. Tužkou, jakž 
takž, ale když propiskou...To je hotová 
katastrofa! “ řekl Tomáš. 

Dokážeš si představit, že by jsi šel 
v roce 2000 do knihkupectví a tam bylo 
v prodeji úplně nové první vydání Kame-
ne mudrců? „No ono vlastně takhle 
v obchodě nebylo. Ta první verze se 
myslím rozebrala hned na půlnočním 
předprodeji a ta druhá byla dostupná 
na nějakých akcích, ale ano, vlastně 
byla v malém počtu kusů dostupná         
i v knihkupectví. Takže představit si to 
nedokážu, asi bych byl v sedmém nebi. 
kdyby se mi to někdy stalo. Ale samo-
zřejmě v té době nikdo nemohl tušit, že 
ta kniha bude tak vzácná, jako je dnes. 
Bylo to prostě brané jako normální vý-
tisk nějakého bestselleru a normálně to 
lidi nosili na výlety, četli si to ve vlaku 
na koupalištích a podobně.   
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Sběratel knih vás provede sbírkou „Koled“ a „Potterů“  



Další vzácností je první vydání Harry 
Potter and the Philosopher‘s Stone, to 
byla kniha, která byla vydána pouze 
v pěti stech kusech, z toho tři stovky 
šly do městských, nebo školních kniho-
ven a dvě stě putovalo přímo do brit-
ských knihkupectví. To bylo opravdu 
málo, když to porovnáme s dnešním 
nákladem. Toto první vydání vydalo 
nakladatelství Bloomsbury v roce 1997. 

A nyní se mohu pochlubit,  že čerstvě 
toto vydání ve své sbírce mám. Podařilo 
se mi ji získat od jednoho australského 
prodejce. Ale není velký problém 
(pokud máte zájem) tuto knihu sehnat. 
Ale musím upozornit, že v bezvadném 
stavu se už několikrát prodala za skoro 
pět milionů korun. Pro zajímavost mohu 
zmínit, že ilustrace v prvním vydání 
obstaral Thomas Taylor. Na zadní stra-
ně obálky nakreslil profesora Brumbála 
s hnědými krátkými vousy a vlasy. Do 
nových vydání knihy Thomas obstaral 
novou ilustraci Brumbála, tentokrát už 
ale tak, jak je vyobrazen ve filmech. Co 
se týče přední strany, tam Taylor na-
kreslil malého, zmateného Harryho 
Pottera před Bradavickým expresem. 

 

CHYBY V ILUSTRACÍCH 

Tato ilustrace obsahuje několik chyb. 
Jako první určitě každého 
„potterheada“ upoutá Harryho nebel-
vírská šála. Asi si řeknete, co je na tom 
divného, že? Ale musíme si uvědomit, 
že se jedná o první Harryho den ve 
škole, ještě předtím, než je zařazen do 
své koleje, proto nemůže ještě nosit 

nebelvírskou šálu. Další chybkou je 
moderní rychlík vedle vlaku do Brada-
vic. Bradavický expres odjíždí z nástu-
piště devět a tři čtvrtě - tam by se 
moderní mudlovský rychlík přece nikdy 
nedostal. Takže je vyloučeno, že by se 
někdy Bradavická lokomotiva potkala 
s  moderním vlakem od mudlů.  

Další britská první vydání následujících 
tří dílů jsou také vzácná, ale o hodně 
méně než první díl. Tyto díly už vyšli 
v několikanásobně větším nákladu. Dru-
hý díl, tedy „Harry Potter and the 
Chamber of Secrets“ je třeba také 
dost vzácný a ten, kdo jej vlastní, si 
může gratulovat.  

 

JAK POZNAT 1. VYDÁNÍ BRIT-
SKÝCH KNIH 

První vydání britských knih o Harrym 
Potterovi, se pozná nejsnadněji tím, že 
v informačním odstavci  na začátku 
knihy je napsáno pro sběratele to nej-
hezčí slovní spojení: „First edition,“ 
nebo, jestliže vás baví matematika, tak 
to jde také poznat podle identifikační-
ho knižního číslíčka, které je většinou 
sedmiciferné a u prvního vydání končí 
jedničkou. Takže pro matiky hračička.  

Když posbíráte všechna britská první 
vydání ode všech dílů a dáte je vedle 
sebe hezky za sebou od prvního až do 
sedmého dílu, tak z jejich hřbetů 
vznikne nádherná pestrá a duhová výplň 
vaší knihovničky. Na hřbetě každého 
prvního vydání jsou totiž vždy tři ba-
revné proužky a nahoře malý obrázek 
ze zadní či přední strany knihy. 

Co se týče ilustrací na obálkách těchto 
knih, tak první díl ilustroval (jak jsem 
již zmínil) Thomas Taylor a o ilustrová-
ní dalších knih se postarali další pro 
české čtenáře asi ne příliš známí kres-
líři.  

 

NOVĚJŠÍ ČESKÁ VYDÁNÍ 

Pokud se budeme bavit o novějších 
českých vydáních Harryho Pottera, 
hned po prvních vydáních u nás v roce 
asi 2003 vyšli tři díly s americkými 
přebaly od ilustrátorky Mary GrandPré 
a uvnitř s obrázky od stejné kreslířky. 
Čtvrtý díl už u nás již nikdy v této po-
době nevyšel. Poté se na světlo světa 
poprvé podívala běžná vydání Harryho 
Pottera, které jsou dodnes v knihku-
pectvích.  

Potom dlouze od Albatrosu nevycházelo 
nic nového, až do roku 2015, kdy byl 

poprvé vytištěn první díl v obrovském 
formátu čtverce a s mnoha ilustracemi 
od Jima Kaye. Rok na to vyšel takto 
nádherně ilustrovaný i druhý díl a 
v roce 2017 vyšel i třetí díl z této edi-
ce. Rok 2017 byl co se týče  knižních 
novinek ze světa Harryho Pottera veli-
ce bohatý, poněvadž v červnu tohoto 
roku Harry oslavil své dvacáté výročí 
od prvního britského vydání prvního 
dílu. Takže u nás vyšlo všech sedm dílů 
v novém přebalu od Johnnyho Duddlea. 
I tři učebnice z bradavické knihovny, 
které u nás vyšli v roce 2000 (poslední 
z těchto knih - Bajky Barda Beedleho - 
vyšli až v roce 2008) se dočkali svého 
přebalení do nových knižních obálek. A 
v říjnu roku 2019 vyšel nový (čtvrtý) 
díl z již zmíněné ilustrované edice od 
Jima Kaye.  

 

NAROZENINY 

A 29. února 2020 navíc Harry Potter 
oslaví dvacet let od prvního vydání 
knihy Harry Potter a Kámen mudrců u 
nás, v České republice. Pokud vás o 
tomto mimořádném výročí zajímá více, 
podívejte se na můj článek, který na-
jdete na následující straně. Rád jsem 
vám představil svoji sbírku knih.“ 

 

Text: Tomáš Blaschke 
Foto: Tomáš Blaschke, google.cz 
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Kouzla Harryho Pottera slaví 20 let v České republice 
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Před dvaceti lety někdo poprvé v České 
republice položil na pult knihkupectví 
první vydání knihy Harry Potter a Ká-
men mudrců. Od té doby se toho mnoho 
událo. Natočilo se osm velkofilmů 
s Danielem Radcliffem, Emmou Watson 

a Rupertem Grintem, vydalo se dalších 
šest knih a jeden divadelní scénář. K 
tomu přibyly ještě dva snímky o fan-
tastických zvířatech.  
Vraťme se dnes ale do doby, kdy se na 
světlo světa poprvé dostalo naše první 

české vydání, které se od dnešních 
vydání Harryho Pottera liší opravdu 
hodně. Prohlédněte si mnou vypracova-
ný obrázek, na kterém jsem vám po-
psal všechny odlišnosti od ostatních 
knih: 

V Čechách vyšlo tohoto prvního vydá-
ní Harryho Pottera „pouze“ 7000 
kusů. „Pouze“, protože dnes se na 

pulty knihkupectví dostane mnohoná-
sobně více výtisků. Obálku zde nakres-
lila česká ilustrátorka Galina Miklíno-

vá, která také ilustrovala mapičku na 
předsádce a kresbičky nad názvy kapitol 
(viz obrázky níže a na druhé straně). 



Ilustrace od Galiny Miklínové nalezne-
me i v prvních a druhých vydáních 
Tajemné komnaty a Vězně 
z Azkabanu. U Ohnivého poháru jsou 
k nalezení také, ale pouze u prvních 
vydání. Začátkem roku 2002 ale ilu-
strace Galiny Miklínové z Harryho 
Pottera vymizely, poněvadž filmové 
studio Warner Bros si začalo přísně 
střežit práva a začalo si určovat pra-
vidla, která budou pro knihy Harryho 
Pottera platit mezinárodně. A právě 
jedním z těchto pravidel je, že knihy 
musí být vydávány s původními obálka-
mi, které nakreslila Mary Grand Pré. 
Ani uvnitř nesmějí být další ilustrace, 
aspoň tedy bez souhlasu autorky J. K. 
Rowlingové.  
Vznikly také audioknihy Harryho Pot-
tera. První díl načetl Jiří Lábus. Na-
kladatelství Albatros, které u nás 
Harryho vydává odjakživa dokonce 
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napsalo J. K. Rowlingové dopis, ve kte-
rém žádalo o povolení zkrátit knihu, aby 
ji tak rychleji mohli s Jiřím Lábusem 
namluvit. Autorka však tuto žádost 
zamítla, nechtěla dopustit, aby děti, 
které si audioknihu pustí, neznaly celý 
příběh. A tak panu Lábusovi nezbylo nic 
jiného, než namluvit celou knihu o roz-
sahu 284 stran. Napodobil na padesát 
hlasů, ale nejvíc mu údajně dal zabrat 
kamarád Harryho Pottera, Ron We-
asley. Jeho jméno totiž původně četl 
jako „Vézly“. Takže pak musel celou 
audioknihu předabovat, aby jméno Rona 
Weasleyho přečetl správně.  
A kdy to vlastně byla poprvé na pult 
u knihkupců položena dvěstěstránková 
kniha s oranžovo-modrým hřbetem, 
prapodivným nápisem Harry Potter 
a ještě divnějším cylindrem dřímajícím 
na Harryho čele?  Bylo to přesně 29. 
února 2000. Takže u nás Harry slaví 

výročí jenom jednou za čtyři roky. 
A stárne tedy o něco pomaleji než 
v Británii. 
A kdo byl ten, který naučil Harryho 
Pottera česky? To byl překladatel Vla-
dimír Medek, který dnes již bohužel 
není mezi námi. Ale pro české fanoušky 
Harryho světa je překladatelským Bo-
hem. Kdyby nebylo jeho, Harry Potter 
by nehrál famfrpál a neznal by se se 
Siriem Blackem, ale Jarda Hrnčíř by 
hrál quidditch a znal by se se Siriem 
Černým. 
Český Harry, přeji ti, ať tě znají děti 
ještě za dalších dvacet let a ať je ba-
víš stejně, jako jsi bavil nás. A vše nej-
lepší, ty chlapče, který jsi zůstal 
naživu. 

Text: Tomáš Blaschke 

Foto: Tomáš Blaschke, Google.cz 



1. Bible (asi 4 miliardy kopií) 

2. Důmyslný rytíř Don Quijote de 
la Mancha – Miguel de Cervantes y 
Saavedra (500 milionů kopií) 

3. Příběh dvou měst – Charles Dic-
kens (200 milionů kopií) 

4. Společenstvo Prstenu – J. R. R. 
Tolkien (155 milionů kopií) 

5. Dvě věže – J. R. R. Tolkien (150 
milionů kopií) 

6. Alchymista – Paulo Coelho (150 
milionů kopií) 

7. Hobit – J. R. R. Tolkien (140 milio-
nů kopií) 

8. Malý princ – Antoine de Saint-

Exupéry (140 milionů kopií) 

9. Návrat krále – J. R. R. Tolkien (140 
milionů kopií) 

10. Harry Potter a kámen mudrců – J. 
K. Rowlingová (107 milionů kopií) 

11. Deset malých černoušků – Agatha 
Christie (100 milionů kopií) 

12. Sen v červeném domě – Cchao Süe-
čchin (100 milionů kopií) 

13. Alenka v říši divů – Lewis Carroll 
(100 milionů kopií) 

14. Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice 
a skříň – C. S. Lewis (85 milionů kopií) 

15. Ona – H. Rider Haggard (83 milionů 
kopií) 

16. Šifra mistra Leonarda – Dan 
Brown (80 milionů kopií) 

17. Myšlením k bohatství – Napoleon 
Hill (70 milionů kopií) 

18. Harry Potter a princ dvojí krve – 
J. K. Rowlingová (65 milionů kopií) 

19. Kdo chytá v žitě – J. D. Salinger 
(65 milionů kopií) 

20. Dobrodružství Sherlocka Holmese 
– Arthur Conan Doyle (60 milionů kopií) 

21. Dvacet tisíc mil pod mořem – 
Jules Verne (60 milionů kopií) 

22.—26. další díly Harryho Pottera… 

Stráku připravii: redakční rada, Nela 
Kopecká 
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Anketa -Jaké čtete knížky? 

Jako téma pro toto číslo časopisu 
jsme tentokrát zvolili KNIHU a vše 
co s ní souvisí.  

Na následujících stránkách se dozví-
te například to, na co se v minulosti 
knížky psaly, kdy se začaly tisknout   
a díky komu, která z knih je považo-
vána za nejčtenější nebo jak si vyro-
bit vlastní ruční papír.  
Protože současná doba nahrává spíš 
médiím, jakými jsou počítače a tele-
fony, zajímalo nás, jak jsou na tom     
s četbou knížek naši žáci. Rozeběhli 
jsme se po třídách a zeptali se, který 
žánr u dětí převládá. Našli jsme pár 
spolužáků, kteří si v četbě nevybírají 
a přečtou v podstatě vše, co jim při-
jde pod ruku. Těch byla opravdu jen 
hrstka, celých deset.    
Jak z grafů vyplývá, v oblíbenosti 
mezi žánry na 1. stupni jasně zvítězily 

dobrodružné knížky, pak teprve 
pohádky, deníky a komiksy. Zhruba 
ve stejném počtu jsou děti, které 
nečtou vůbec nic. 
U žáků 2. stupně se objevil horor, 
který malé děti ještě nezajímá,       
a nad dobrodružnou literaturou zví-
tězila literatura sci-fi a fantasy.  
Spousta dětí se chce u knížek ale 
zasmát a vybírá si ty, které jsou 
podle nich vtipné. Do této oblasti 
pak řadí třeba oblíbené Deníky ma-
lého poseroutky a jim podobné.  
Do skupiny naučná literatura jsme 
zařadili různé encyklopedie, oblíbe-
né především u dětí z 1. stupně, 
druhostupňoví žáci už do této kate-
gorie řadili jednostranně zaměřené 
knihy o zvířatech, letadlech nebo 
historii.  
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přebal – je list papíru obalující desky 
knihy s pevnou, někdy i s brožovanou 
vazbou. Má funkci jak ochrannou, tak 
informační (propagační), která bývá na 
zahnutých klopách. 

potah – je papír nebo textil používaný 
k zakrytí lepenky knižních desek a k 
jejich spojení 

desky – jsou obalem knihy v případě 
tzv. pevné vazby (hardback). Zpravidla 
obsahuje titul knihy a jméno autora. 
Desky knihy se dnes vyrábějí zpravidla 
z lepenky a jsou potahovány papírem, 
textilem, koženkou nebo kůží. 

hřbet knihy – u lepených vazeb je vždy 
rovný, u vázaných knih může být rovný 
nebo oblý. 

kapitálek – je proužek textilie 
(výjimečně se vyskytuje i kožený), kte-
rý má především dekorativní charakter. 

záložka – může být vložená papírová 
nebo může jít o textilní či kožený prou-
žek, který je na jednom konci vlepen do 
hřbetu knihy. 

předsádka – je dvojlist (pevnějšího 
papíru), který spojuje knižní blok s 
deskami knihy. V knize je předsádka 

přední a zadní. Je prázdná, může však 
být potištěna ilustrací. 

knižní blok – označuje svázané a oříz-
nuté listy knihy bez desek. Tento blok 
je až na konci výroby přilepen 
(„zavěšen“) do desek obálky pomocí 
předsádky. 

ořízka – jsou tři (oříznuté) strany kniž-
ního bloku. Čtvrtá strana je vlepena do 

hřbetu knihy. Ořízka může být obarve-
ná nebo zlacená. To se dělá z dekora-
tivních důvodů, ale také jako ochrana 
proti prachu. 

obálka – je obalem knižního bloku         
v případě měkké vazby (jinak paper-
back, brožovaná vazba), kdy plní roli 
desek a přebalu v jednom. 

Připravili: T. Pejsarová, A Kasan 

Co budete potřebovat: 
 
-jakýkoliv papír, novinového méně 
-voda 
-mixér nebo struhadlo 
-nádoba v plochým dnem, nejlépe 
čtyřrohá 
-savý papír, hadřík nebo houbička 
-noviny na odkládání 
-sušené květy 
 
Na výrobu domácího papíru se v pod-
statě dá použít papír jakýkoli. Jen se 
starými novinami to nepřehánějte – 
díky tiskařské barvě je z nich papír 
šedivý.  

Nejprve musíme ze starého papíru 
vyrobit papírovou kaši. Starý papír 
je třeba natrhat na malé kousky, 
které pak namočíme do vody. Stačí 
na půl hodiny.  

Pak už zbývá jen rozmělnit kousky 
mokrého papíru na jednotlivá 
vlákénka. Nejjednodušší a nejméně 

namáhavé je použít mixér. Pak ale musíme 
dbát na to, abychom do mixéru dávali jen 
malé dávky natrhaného papíru. Mixér 
musí být zalit nad polovinu vodou, jinak 
se za chvíli zadře. Jakmile uvidíme, že     
v mixéru už nejsou velké kusy papíru, je 
hotovo. Podobně lze rozvláknit papírovinu 
na obyčejném struhadle s menšími oky.  
Z namočeného papíru uděláme kouli         
a můžeme strouhat. 

Dále si připravíme velkou nádobu s plo-

chým dnem. Nejlépe poslouží velká 
čtyřhranná mísa z umělé hmoty. 
Měla by mít rozměr alespoň 30 x 
30 cm – vejde se do ní rámeček, na 
kterém vytvoříme papír o rozměru 
něco menší stránky velkého sešitu 
(A4). Pokud takovou mísu doma nemá-
te, poslouží vám i dětská vanička či 
velký hrnec. Nepracujte v umyvadle, 
ve vaně nebo sprchovém koutu, odpad 
by se mohl papírovou směsí ucpat.  

Do vody v nádobě vmícháme roz-
mělněnou kaši. Připravíme si ráme-
ček, houbičku na vysoušení a savý 
papír nebo hadřík, na který bude-
me mokré listy papíru pokládat 
(stačí  i noviny). Papírovina obsahuje 
hodně vody, pracujte raději na stole 
z umělé hmoty bez ubrusu. 

Pak už stačí nechat tenkou vrstvu 
papíroviny uschnout. 

Připravil: Michal Veselý 
www.coopclub.cz 
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Z čeho se skládá kniha 

blog.cdsm.cz 

Jak si vyrobit vlastní papír 
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Zajímavosti o knihách 

VYNÁLEZ PAPÍRU 
 
Papír byl vynalezen v Číně a to ko-
lem roku  3000 před naším leto-
počtem. Byl vyráběn z konopí. Ko-
lem roku 100 před naším letopoč-
tem se začal vyrábět z hedvábí, 
lnu, z látek živočišného původu, 
zbytků rybářských sítí a dokonce   
i z lýk různých stromů. Tedy již na 
přelomu letopočtu lze v Číně vysto-
povat počátky papíru vyráběného  
z dřevní celulózy, byť dřevní slož-
ka byla spíše jen příměs do celkové 
struktury.   

1. EVROPSKÝ PAPÍR 
 
První arabský a evropský papír 
se vyráběl z hadrů, v nichž pře-
vládal len. První evropské papír-
ny vznikly ve Španělsku. Papír 
se stal v Evropě i díky vynálezu 
knihtisku fenoménem, jehož 
spotřeba neustále narůstala. 
Díky tomu, že byl nedostatek 
hadru pro výrobu, začali se 
hledat i jiné materiály. Používa-
la se stará lana a plachty z lodí.  

HLINĚNÉ TABULKY 
 

Na hliněné tabulky se hodně psalo od 
přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. 
Používaly se asi do 1. století n. l. Vyu-
žívala se především jílovitá hlína, 
která se pak sušila na slunci, význam-
né dokumenty se pak vypalovaly 
v peci. Tabulky z hlíny byly nejčastě-
jší, ale vyskytovaly se i jiné tvary, 
jako válce, kvádry nebo cihly. Písař 
držel tabulku uloženou do dřevěné 
formy  a rákosovým, dřevěným nebo 
kovovým rydlem do měkké vlhké hlíny 
vtlačoval jednotlivé vrypy písma. 

PERGAMEN  
 
- je nevydělaná při napětí 
sušená a hlazená zvířecí kůže, 
v minulosti používaná jako 
psací materiál. Používá se 
kůže různých domácích zví-
řat, např. oslů, vepřů, koz, 
ovcí nebo hovězího dobytka, 
zpravidla mladších jedinců, 
jejichž kůže je jemnější. Je 
to materiál bílkovinné povahy 
(kolagen a elastin). Pergamen 
z telecí kůže se nazývá 
bělpuch. 

PSANÍ NA ŽELVÍ 
KRUNÝŘ 

PAPYRUS 
 

Papyrus je psací materiál, 
sloužící k zápisu textů. Pro 
svou kvalitu, lehkost a sklad-
nost brzy vytlačil ostatní 
psací materiály (hliněné, dře-
věné, kovové, voskované des-
tičky), i když je nikdy zcela 
nenahradil. Základní surovinou 
pro výrobu byla stébla šácho-
ru papírodárného, který rostl 
a byl těžen ve starověkém 
Egyptě. Zde také se soustře-
dila výroba papyru, i když se 
pak vyvážel do celého středo-
moří a byl preferovaným ma-
teriálem v celém antickém 
světě. Slovo papyrus pochází 
z koptštiny, v níž slovo papuro 
znamená „patřící králi“.  

KNIHTISK—GUTENBERG 

Knihtisk je způsob mechanického 
rozmnožování textu nebo obrazu 
vytvářející stejné kopie tiskem       
z výšky. 
Počátky jeho masového používání    
k tisku knih spadají na přelom let 
1447/1448 a jsou spojeny s osobou 
Johanna Gutenberga. 
Vynález spočíval ve zdokonalení pro-

cesu sazby skládané ze sériově odlé-
vaných tiskařských liter. 
Po polovině 15. století se knihtisk 
rychle rozšířil po Evropě a následně 
do celého světa. Tisky do roku 1500 
se nazývají inkunábule. 

Připravili: Tancošová, Veselý, Bla-
schke, Pejsarová, Kopecká, Fejkl 

https://cs.wikipedia.org/wiki/3._tis%C3%ADcilet%C3%AD_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsa%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kos
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psac%C3%AD_l%C3%A1tky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolagen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elastin
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%9Blpuch&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psac%C3%AD_l%C3%A1tky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1chor_pap%C3%ADrod%C3%A1rn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1chor_pap%C3%ADrod%C3%A1rn%C3%BD


Zamysleli jste se někdy nad tím, co 
se četlo před zhruba 100 lety? 

Třeba Hoši od Bobří řeky nebo Klapzu-
bova jedenáctka, samozřejmě nesmíme 
zapomenout na Dášenku čili život ště-
něte. To byly takové Deníky malého 
poseroutky či knihy o Harry Potterovi 
každého malého dítěte.  

Dášeňka čili život štěněte 

- je příběh malého psíka spisovatele 
Karla Čapka, kde se spisovatel rozepi-
suje o jejím každodenním chování         
a o tom, jak to samotnému Čapkovi 
změnilo život. 

Hoši od Bobří řeky  

- pojednává o 12 chlapcích, kteří utvoři-
li klub a nakonec si opravili starou bara-
biznu u řeky, kde se vyskytovala spousta 
bobrů. Odtud se pak vypravovali do lesa 
a dokonce k jiné řece. Autorem je slav-
ný Jaroslav Foglar. 

Lovci mamutů  

- knížka od Eduadrda Štorcha jsou       
o tlupě neandrtálců, co loví zubry a jed-
nou dostanou zprávu o stádě mamutů. 
Celá tlupa se vydá na lov. Při cestě pot-
kají jinou silnější tlupu, která naši hlavní 
tlupu zahnala a její tábor si přivlastnila. 

Klapzubova jedenáctka 

- je o chalupníku Klapzubovi, který má 
jedenáct synů, z nichž se rozhodne vy-
tvořit fotbalovou jedenáctku. Klapzuba 
je přísný otec i trenér a chlapcům nic 
neodpustí. Jeho jedenáctka vyhrává 
veškeré zápasy, a to s velmi vysokým 
skóre. 

Kubulu a Kubu Kubikula  
- od Vladislava Vančury všichni určitě 
znají ze známého večerníčku. Příběh 
pojednává o synovi medvědáře jménem 
Kubula, který se stará o medvídka Kubu 
Kubikulu. Ovšem byl by to příběh bez 
zápletky, kdyby malý Kuba nebyl velice 
neposlušný. V příběhu se objevuje i 
strašidlo Barbucha, které vzniklo z 
vypařeného a dohromady svázaného 
strachu Kubikuly. 

Honzíkova cesta  
- vypráví o chlapci jménem Honzík, jenž 
žije s rodiči ve městě, ve kterém na-
vštěvuje i mateřskou školu. Maminka 
jednoho dne dostane dopis od babičky, 
v němž píše, aby s Honzíkem přijeli. 
Honzík se nakonec rozhodne, že pojede 
vlakem k babičce a dědečkovi sám. 
Druhý den ráno ho maminka posadí do 
vlaku, dá mu do ruky kufřík s věcmi      
a Honzík může jet. 

Připravila: Eliška Tetourová 
Foto: google.cz 
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Knihovna—I starší knihy mají stále co říct 



1. Ve které zemi a kdy se začaly 
tisknout knihy? 
A) V Čechách v 15. století 
B) V Německu v 15. století 
C) V Itálii v 16. století 
 
2. Kdo knihtisk vynalezl? 
A) Jan Hus 
B) Johannes Gutenberg 
C)Leonardo da Vinci 

3. Před vynálezem knihtisku se ve 
středověku knihy psaly a malovaly 
ručně. Kde takto nejčastěji vznika-
ly? 
A) V klášterech 
B) V malířských dílnách 
C) Na královských dvorech 
 
4. V jaké zemi vynalezli v prvním 
století našeho letopočtu papír? 
A) V Číně 
B) V Egyptě 
C) V Říši římské 
 
5. Kdo ilustroval knížky o Rumcajso-
vi a Mance? 
A) Helena Zmatlíková 
B) Radek Pilař 
C) Josef Lada 

 
6. Zdeněk Smetana je autorem řady 
známých postaviček. Které mezi ně 
patří? 
A) Kocour Mikeš 
B) Mach a Šebestová 
C) Malá čarodějnice 
 
7. Kdo napsal jednu nejúspěšnějších 
knih v historii o Harry Potterovi? 
A) K. J. Rowlingová 
B) K. J. Rolincová 
C) K. J. Bowlingová 
 

8. V České televizi nyní běží rodinný 
seriál Bylo nás pět. Kdo napsal stej-
nojmennou knížku, podle které seriál 
vznikl? 
A) Eduard Bass 
B) Karel Poláček 
C) Jan Drda 

9. Jen jeden český spisovatel nebo 
básník dostal Nobelovu cenu za lite-
raturu. Jak se jmenoval? 
A) Vítězslav Nezval 
B) Jaroslav Seifert 
C) Jiří Žáček 
 

10. Z kolika částí se skládá kniha? 
A) 6 
B) 7 
C) 8 
 
11. V dávných dobách se psalo na 
papyrus. Co je to za materiál? 
A) Rostlinný 
B) Živočišný 
C) Uměle vytvořený 
 

12. Ze které země tento materiál 
pochází? 
A) Řecko 
B) Čína 
C) Egypt 
 
13. Jak se jmenuje slepecké písmo? 
A) Bredovo 
B) Baillovo 
C) Bratrovo 

Pojďme si hrát ... 
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Kvíz—Jak znáte knížky? 
Správné řešení: 1.B, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B, 6.C, 7.A, 8.B, 9.B, 10.C, 11.A, 12.C, 13.B             

Připravil: Albert Kasan, foto: google 



… a bavme se 

1. 

1. Od učitelů dostáváme domácí … 
2. Zvíře, které má rádo bahenní koupele... 
3. Když úspěšně přemýšlíme nad problémem, tak máme ně             
jaký … 
4. Člověk, který má za úkol zabavit děti na dovolené, je... 
5. Květina, působí také jako dezinfekce... 
6. Opadavý listnatý strom nebo bobovitý keř s trny... 
7. Nosíme to na hlavě, nejčastěji mimové... 
8. Do čeho narazil Titanik? 
9. Domácí mazlíček, který si hraje s klubky… 

TAJENKA: V tajence najdete název jedné části knihy 
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3. 

2. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8.  

9.  

Vyluštíte tajenku? 

Křížovku připravila: Tereza Pejsarová, obrázky nakreslil: Tomáš Blaschke 

A tenhle znáte ... 

Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi bu-
ben."  
„Nekoupím, budeš mě rušit při práci." 
Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, 
když budeš spát." 
 
Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvý-
kačku. Přisedne si k němu stará paní. 
Po 5 minutách mu stařenka řekne: 
„To je od tebe moc hezké, že mi tu 
tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hlu-
chá." 
 
Blondýnka jde do elektra a říká: „Můžu 
dostat tuto televizi?"  
„Ne, blondýnkám ji neprodáváme."  
Druhý den se blondýnka naštve a na-
barví si vlasy na černo. 
Takto se vydá znovu do toho samého 
elektra. 

Zase uslyší od prodavače stejnou odpo-
věď: „Blondýnkám neprodáváme." 
„Jak víte, že jsem blondýnka?"  
„Protože to není televize, ale mikrovln-
ná trouba." 
 
Pepíček dostal k Vánocům kolo. Na 
jaře se rozhodl, že ho konečně vy-
zkouší. Objede dům a volá na babič-
ku: „Hele, babičko, bez držení." Po-
druhé objede dům a volá: „Hele, ba-
bičko, bež žubů." 
  
Potkají se dva sousedi: „Ale copak, pane 
Novák, dneska má vaše tchýně pohřeb a 
vy jdete do práce?" „No to víte, nejdřív 
povinnosti, potom zábava.“ 
  
Když slon sedí na plotě, jaký je čas? 
Čas vyměnit plot. 

Na hodině matematiky pan učitel poklá-
dá dětem otázku: „Když budu držet v 
pravé ruce deset jablek a v levé jede-
náct jablek. Co budu mít?" 
Pepíček se přihlásí a odpoví: „Pane uči-
teli, budete mít obří ruce." 
 
Pepíčku, skloňuj slovo houska." 
„Kdo, co? - Houska." 
„S kým, s čím? - Se sýrem." 
„Ke komu, čemu? - Mně." 
 
Spejbl vyčítá Hurvínkovi: 
„Teda Hurvajs, to od tebe bylo ošklivé! 
Mánička ti upekla bábovku a ty jsi jí 
rozbil okno kamenem!“ 
Hurvínek si jen odkašle. „To nebyl ká-
men. To byla ta bábovka.“ 
 
Vtipy připravila: Tereza Pejsarová 
Zdroj: vtipy.cz 
 



Vánoční komiks—Tomáš Blaschke 
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Komiks—Eliška Tetourová 
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Jednou z nejoblíbenějších kolektiv-
ních her je bezpochyby fotbal. Když 
se řekne tento sport, většinou se 
lidem okamžitě vybaví fotbalisté bě-
žící za míčem, góly anebo úžasná 
atmosféra. Určitě se mnou budete 
souhlasit, když řeknu, že o skvělou 
atmosféru při fotbale není nouze. 
Vydal jsem se tedy položit pár otá-
zek děvčatům, které tuto super at-
mosféru rozdávají – jsou to totiž 
členky FC Slovan Cheerleaders, které 
při fotbalových utkáních předvádí své 
pečlivě nacvičené vystoupení a ze 
všech sil fandí našemu Slovanu. 

 

Jednou z Cheerleaders je Míša a tady 
je náš krátký rozhovor: 

1. Jak dlouho jsi jednou z členek FC 
Slovan Cheerleaders? 
U Slovan Cheerleaders jsem zhruba 
jeden rok. 
 
2. Co tě na roztleskávání nejvíce 
baví? 
Nejvíce mě baví asi celkově to naše 
vystoupení. 
 
3. Co tě k Cheerleaders přivedlo? 
To vím úplně přesně – byla to moje ka-
marádka Kačka. 

 
4. Jak často a kde trénujete? 
Trénujeme dvakrát týdně. V létě 
jsou tréninky na umělce u Slovanu    
a v zimě v tělocvičně. 
 
5. Jak dlouhé bývají vaše trénin-
ky? 
Většinou trénujeme hodinu, ale ně-
kdy to je i hodina a půl. 
 
6. Jak dlouho vám trvalo nacvičit 
vaše typické fotbalové vystoupení? 
Myslím, že to bylo šest měsíců. 
 
7. Jaké u tebe převládají pocity 
při fotbalovém utkání? 
Když se nám vystoupení na fotbale 
povede, všichni máme hroznou ra-
dost. Když se náhodou něco splete, 
přepadá nás nervozita. Ale to jenom 
někdy, spíš máme radost. 
 
8. Můžou vás fanoušci spatřit ješ-
tě někde jinde kromě fotbalových 
utkání? 
Lidé nás mohou vidět mimo fotbaly 
také na baseballu a na reprezentač-
ním plese. 
 
9. Kolik je členek ve vašem týmu? 
Momentálně nás je v týmu přesně 
patnáct. 

 
Další členkou Slovan Cheerleaders je 
Hanka, které jsem položil podobné 
otázky: 
 
1. Jak dlouho jsi jednou z FC Slo-
van Cheerleaders? 
V týmu jsem od konce letních prázd-
nin. 
 
2. Co tě na tom nejvíc baví? 
Nejlepší je vystupování na zápasech. 
 
3. Co tě do týmu přivedlo? 
Kámoška. Říkala, že je to super a tak 
jsem přišla na trénink. 
 
4. Jaké je to sledovat fotbalové 
utkání jako jedna z Cheerleaders? 
Dobrá otázka. No, když se fotbalis-
tům daří a vyhrají, tak je to super 
a mám radost z výhry. Jako každý 
fanoušek našeho fotbalového týmu. 
 
5. Co je vlastně cheerleading? 
Když to řeknu opravdu jednoduše, je 
to taková obdoba gymnastiky. 
 
6. Nabíráte ještě nové členy? 
Určitě ano! 
 
Text: Tomáš Blaschke 
Foto: Tomáš Blaschke 
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Rozhovor s roztleskávačkami—členkami FC 

Slovan Cheerleaders 



Proč jste se rozhodla být učitelkou? 
Asi proto, že je to práce velmi zajíma-
vá a důležitá. Neustále zažívám nové 
situace, které mě lidsky i profesně 
posouvají dál.  

Je někdo z rodiny také učitelem?
Moje dvě babičky pracovaly ve školství. 
Tento rok začala i moje maminka pra-
covat jako učitelka a bratr studuje též 
pedagogickou školu. 

Jakou střední a pak vysokou školu 
jste studovala? 
Chodila jsem na střední průmyslovou 
školu ve Volyni, kde jsem studovala 
umělecký obor Design interiéru. Na 
Vysoké jsem se chtěla zlepšit 
v jazycích, a tak jsem na Technické 
univerzitě v Liberci vystudovala anglič-
tinu a němčinu. 

Litujete, že jste si vybrala tenhle 
obor? 
Nelituji, jen mě občas zklamaly někte-
ré povinné kurzy 

Proč jste si vybrala učit zrovna na 
naší škole? 
Jednak jsem z Liberce a tuto školu 
jsem si vybrala kvůli její velikosti a 
sympatickému přístupu vedení i kolegů 
jak ke mně, jako začínajícímu učiteli, 
tak k dětem. 

Učila jste už na jiné škole a na jaké? 
Jenom v rámci vysokoškolské praxe, 
např. na Husově, České, Aloisiině výši-
ně, Lesní či U školy. 

Jaké je vaše rodné město? 
Strakonice. 

Jak jste se ze Strakonic dostala do 
Liberce? 
Po střední škole jsem se vdávala a můj 
nastávající pocházel z Liberce, proto 
jsme se společně usadili zde. 

Jaký byl  váš oblíbený předmět ve 
škole? 
Angličtina, tělocvik a pracovní činnosti. 

Udělala jste někdy nějakou lumpárnu? 
Jakou? 
Nějaké tam byly, ale nic co by stálo za 
zmínku. Zmohla jsem se většinou jen na 
aprílové žertíky. 

Chodila jste ráda do školy? 
Na základce jsme nebyli zrovna dobrý 
kolektiv a hodně učitelů nás škatulkova-
lo. Na střední jsme byli naopak skvělá 
třída a na Volyňské škole jsem potkala 
snad ty nejúžasnější učitele.  

Co nejraději děláte ve volném čase? 
Jaké jsou vaše koníčky?  
Ráda kreativně tvořím, sportuji, sleduji 
seriály a peču. 
V jakém znamení jste narozená? 
Myslím, že v býku. Tohle jsem nikdy 
neřešila. 
Chutná vám naše školní jídlo? 
Mohlo by to být lepší. Hlavně barevněj-
ší a výživnější. 

Které jídlo je vaše nejoblíbenější? 
Nejraději mám své domácí lasagne, ve 
škole sazím na povidlové buchty. 

Máte nějaký životní cíl nebo něco, 
čeho byste chtěla v životě dosáh-
nout? 
Cíle si dávám různé, menší a krátkodo-
bé. Takový, který mohu prozradit, je 
třeba navštívit Skotsko, protože má 
nádhernou krajinu. 

Když je vaším snem navštívit Skot-
sko, cestujete ráda? Kde jste byla 
nejdále?  
Cestování k životu nutně potřebuji. 
Člověk hned získá širší pohled na život. 
„Nejdál“ jsem byla asi v jižní Francii. 
Nicméně cestuji i hodně po Čechách. 

Máte oblíbené místo, kam se ráda 
vracíte? 
Ráda se vracím do jižních Čech, odkud 
pocházím.  

 

Rozhovory a foto připravily: Kristýna 
Slámová, Bety Tancošová 
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Rozhovor s paní učitelkou Hladíkovou 

Rozhovor s paní učitelkou Mráčkovou 

Proč jste se rozhodla být učitelkou?  
Pocházím z učitelské rodiny. Moje 
sestra učila na střední škole, Nyní učí 
v Austrálii studenty z Japonska anglič-
tinu. Učila i babička a bratr babičky. 
Jakou střední a pak vysokou školu 
jste studovala?  
Vystudovala jsem Gymnázium ve Frýdku 
– Místku a Pedagogickou fakultu 
v Ostravě obor učitelství na 1.st. ZŠ. 
Proč jste si vybrala učit zrovna na 
naší škole?  
O místo tady jsem se ucházela 15 let. 
Až letos se mi to podařilo. Do té doby 
jsem stále dojížděla mimo Liberec. 
Učila jsem na třech školách na Mora-
vě. V Čechách jsem učila v Hrádku nad 
Nisou, v Raspenavě a v Hejnicích. 
Kde jste se narodila?  
Ve Frýdku – Místku. 
Jak jste se dostala do Liberce? 
Následovala jsem manžela, který 
v Liberci pracoval. 
Jaký byl váš oblíbení předmět?  
Český jazyk, chemie, dějepis. 

Máte ze školy nějaký zážitek, na 
který nikdy nezapomenete?  
V 5. třídě jsem byla v nemocnici. Přišla 
za mnou moje třídní učitelka. Přinesla 
mi jahody a vysvědčení. Měla jsem samé 
1. 
Chutná vám naše školní jídlo?  
Moc na obědy nechodím. Pokud jsem na 
oběd šla, jídlo mi chutnalo.  
Které jídlo je vaše nejoblíbenější?  
Ze sladkých jídel buchtičky s krémem. 
Jinak mám ráda řízek a bramborový 
salát. 

Máte nějaký životní cíl nebo něco, 
čeho byste chtěla v životě dosáh-
nout?  
Chtěla bych co nejlépe připravit děti 
na další studia. Ráda bych navštívila 
ostrov Mauricius. 
Cestujete ráda?  
Bojím se cestování v letadle. Mám 
strach z výšek. Přesto jsem byla nej-
dále v Austrálii. Jinak mám ráda Chor-
vatsko. 
Máte oblíbené místo, kam se ráda 
vracíte?  
Na jižní Moravu, kde jsem strávila 
prázdniny u babičky a dědečka. Taky 
do mého rodného města do Frýdku – 
Místku. 
Co nejraději děláte ve volném čase? 
Nyní strávím hodně času s třemi ko-
courky, které mám na chalupě. Pracuji 
přes léto na zahradě a ráda plavu. 
Nejraději trávím léto u moře. V zimě 
jsem chodila na hory.  
Ve kterém znamení jste narozená?  
Ve znamení štíra. 



Představujeme novou redakční radu 
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Jmenuji se Tomáš 
Blaschke, chodím do 
7. B. Redaktorem to-
hoto časopisu jsem už 
třetím rokem a úspěš-
ně jsem již spolupra-
coval na posledních 
pěti číslech. Mou vel-
kou zálibou je knižní 
sběratelství a psaní 
svých vlastních knih. 
Na práci redaktora 
školního časopisu mě 
nejvíce baví, když se 
můžu v článcích roze-
psat, dále pak dělat 
rozhovory a komiksy. 
To mi připomíná, že 
jsem nezmínil, že mým 
dalším velkým zájmem 
je kresba. 

Jmenuji se Eliška Tetourová, chodím do 9. 
B. Už vloni jsem začala se školním časopi-
sem spolupracovat. Kreslila jsem do něj 
komiksy. Letos jsem už plnohodnotnou re-
daktorkou. Nejraději kreslím, proto pokra-
čuji v tvorbě komiksů. Mimo to ráda jím a 
spím.  

Jmenuji se Vojta Fejkl, cho-
dím do 6. B a do časopisu píšu 
od září. Mám dva velké koníč-
ky. Jedním je rybaření. Na 
ryby chodím již tři roky. Nej-
více času strávím u Pivovar-
ských rybníků ve Vratislavi-
cích. Druhým je ornitologie 
(věda o ptactvu). Mým velkým 
přáním je mít vlastní zoo, ve 
které bych se staral o vše 
kromě savců. Doma momen-
tálně chovám párek papoušků 
– Agapornis Fischerův a ry-
bičky. Největším snem je být 
archeologem.  

Jmenuji se Tereza Pejsarová, chodím do 
7. B. Redaktorkou školního časopisu jsem 
už druhým rokem. Nejvíce mě baví fotit a 
připravovat rozhovory s učiteli. Jsem 
kulturně založená. Hraju na klavír a flét-
nu v souboru Zobáček. Protože ráda hraju 
divadlo, chodím do hereckého souboru. 
Jednou bych chtěla být herečkou nebo 
učitelkou v MŠ. Ráda si vymýšlím vlastní 
příběhy, ze kterých vznikají knížky. 

Jmenuji se 
Elizabeth 
Tancošová, 
chodím do 6. 
B. Redaktor-
kou časopisu 
jsem od za-
čátku letošní-
ho školního 
roku. Nejvíce 
mě baví bě-
hat. Proto je 
taky mým 
nejoblíbeněj-
ším předmě-
tem tělocvik.  



Představujeme novou redakční radu 
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Jmenuji se Michal Veselý, chodím do 6. B a 
redaktorem školního časopisu jsem od začát-
ku letošního roku. Zajímá mě vše, co se týká 
letadel. Nejoblíbenější je Boeing. Od velkých 
letadel je jen krok k modelům. Už přes rok 
chodím mezi modeláře, kde lepím modely 
letadel. Rád se také pohybuji. Ze sportů mě 
nejvíc oslovil florbal. 

Jmenuji se Albert Kasan, chodím do 6. B. 
Dodržuji rodinnou tradici, se kterou začal 
před několika lety můj bratr, který byl také 
redaktorem našeho školního časopisu. Mám 
rád zvířata. Doma jich máme nepočítaně, od 
slepic až po rybičky. Možná ze mě jednou 
bude farmář.  Už nyní si rád pěstuji vše, co 
můžu sníst. Když se chci hýbat, sednu na 
kolo. 

Jmenuji se 
Lenka Benešo-
vá, chodím do 
6. B a na tvorbě 
časopisu se 
podílím prvním 
rokem. Mojí 
láskou jsou 
kočky. Doma 
chovám dvě 
jménem Jum-
per a Micka. 
Toužím po tom, 
abych si založi-
la svou kočičí 
chovatelskou 
stanici. Ve ško-
le mě baví čes-
ký jazyk a dra-
matická výcho-
va. Ráda chodím 
do přírody 
s kamarády. 

Jmenuji se 
Nela Kopec-
ká, chodím do 
6. B. Mám 
ráda křečky. 
Ráda také 
sportuji, nej-
raději se 
potápím a 
plavu. K mým 
nejoblíbeněj-
ším předmě-
tům patří 
matematika a 
angličtina a 
co nemám 
opravdu ráda, 
je vybíjená. 

Jmenuji se 
Kristýna Slá-
mová, chodím 
do 6. B. Do 
časopisu cho-
dím od září. 
Už osm let 
tancuji mo-
derní tance. 
Nejraději 
mám Street 
Dance. Ráda 
také kreslím.  
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  vá, Kristýna Slámová, Lenka Benešová
  

Komiks:  Eliška Tetourová, Tomáš Blaschke 

Zábava:   Tereza Pejsarová, Tomáš Blaschke, 
  Albert Kasan 

Sběratelství Tomáš Blaschke 

Vánoce ve světě Vojtěch Fejkl, Lenka Benešová 

Téma:   Tereza Pejsarová, Michal Veselý,  
  Nela Kopecká, Tomáš Blaschke, Vojta 
  Fejkl, Elizabeth Tancošová 

Anketa:  Tomáš Blaschke,  Tereza Pejsarová, 
  Lenka Benešová, Elizabeth Tancošová, 
  Kristýna Slámová, Albert Kasan, Vojta 
  Fejkl, Michal Veselý, Eliška Tetourová, 
  Nela Kopecká 

Knihovna: Eliška Tetourová 

Děkujeme žákům 5. A, 6. B, 8. A a 9. B za poskytnutí 
svých prací. 

Toto číslo pro vás připravili: 


