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Milí čtenáři, 
 
 rychlým krokem k nám přišlo jaro a s ním spousta akcí, které naše škola pořádá. 
Všichni jsme oslavili svátky jara – Velikonoce, za kterými se v tomto čísle ohlédneme, a na 
jejichž počest jsme pořádali 5. Velikonoční dílny. 
Otevřela se nová učebna dramatické výchovy na budově družiny,  také proběhla Noc 
s Andersenem a nyní máme před sebou Den otevřených dveří, který bude již tuto sobotu a na 
který se žáci a učitelé ze všech sil připravují. 
 

Všechny návštěvníky u nás ve škole vítáme, přejeme jim pěkné zážitky a chceme potěšit 
každého, kdo si náš časopis odnese s sebou domů! 
 
                 Vaše redakce 
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Poslední dobou se lidí ve svém okolí ptám, jestli už na ně přišlo 
jaro. Odpovědi, které dostávám jsou velmi zajímavé a také je na nich 
znát, že onu změnu vnímáme každý trochu jinak.  

Muži se „necítí ve své kůži“. Častěji prý zapomínají, nedokáží se 
soustředit na práci, nemají na nic chuť ani náladu. Všechno je zmáhá, 
chtějí relaxovat. Zato ženy, jak se ukázalo, to vnímají po svém. Jsou 
plné života a energie, pouští se do jarních úklidů, gruntují doma i na 
zahrádkách. Vše vnímají velice intenzivně – vůně, zvuky i barvy. 
Chtějí se líbit, proto redukují svá kila i délku sukní. Nejvíce je ovšem 
jaro poznat na dětech – ty energií přímo srší, takže je těžké je udržet 
v lavici. Chtějí ven – běhat, skákat, jezdit na kole, na bruslích nebo se 
jen tak poflakovat a nic neřešit.  

Mě třeba jaro vždycky překvapí. Každý rok mě přivádí v úžas 
jak je během pár dnů najednou teplo, barevno a voňavo. Rozplývám 
se nad pučením nových lístků a s úžasem sleduji kvetoucí zahrádky, 
táhne mě to ven z města do přírody. A nejsem v tom sama. Všude je 
živo. Nejenom zvířata ale i lidé vylézají ze svých „děr“. Chtějí se po 
zimě protáhnout, nadýchat čerstvého vzduchu a prohřát se na 
sluníčku. Stráně jsou plné jarních lásek, parky okupují maminky 
s kočárky, hřiště opět patří dětem. Všichni máme důvod se radovat. A 
to je na tom to nejlepší.  
 A co vy: „Už na vás také přišlo jaro?“ 
 
          Magdalena Brončková a Alena Bednářová (tř. uč. 1.A a 2.B) 







 

Obvodní kolo PYTHAGORIÁDY  se konalo 15.4. 2009 
na ZŠ Chaplinovo nám., Barrandov. Matematické úkoly řešilo 29 
účastníků. 

Na 1.místě se umístil 

JAN SEDLÁK , žák 6.A třídy. 

 

Milý Honzo, blahopřejeme ti k výraznému úspěchu a 
dobré reprezentaci naši školy!                          

 
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA  

 
    Před pár týdny nám učitel zeměpisu, pan Riedl, předložil zkušební test na 
zeměpisnou olympiádu. Protože se mi  povedl, postoupila jsem do dalšího kola. To 
se konalo ve středu 18. 3. v Domě dětí a mládeže na Andělu. Naši školu 
reprezentovali ještě dva žáci z vyšších ročníků. 
    Olympiáda probíhala celé dopoledne a byla rozdělena na tři části. První test 
byl zaměřen na práci bez atlasu, druhý na práci s atlasem a třetí se zaměřil na 
orientaci v mapě. Bohužel se ale nebylo na čem orientovat, černobílá kopie mapy 
byla velice nečitelná a rozmazaná. Při našich hodinách zeměpisu dostáváme vždy 
přesné a nejlepší pomůcky. 
    O mém umístění v olympiádě jsem se dozvěděla druhý den. 
I přesto, že jsem se špatně orientovala na černobílé mapě, dopadla jsem celkem 
dobře. 
 
                                                                                        Klára Páchová 
 
                      
 
 



Tykadlo v radotínské škole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaké tykadlo?? Čí?? Přímo televizní! V úterý 17. února dorazil do naší školy štáb České 
televize z Centra tvorby pro děti a mládež vedený p. režisérkou A. Derzsiovou, aby u nás 
natočil další díl svého diskusního pořadu - „TYKADLA“.  
Pořad vyjíždí za mladými diskutéry do základních a středních škol a předkládá jim vybraná 
témata, která jsou aktuální i v „dospěláckém“ světě.  
Moderátory pořadu jsou Zora Jandová a Zdeněk Eška, který právě toto vysílání moderoval.  
Radotínskou školu si prý realizační tým vybral podle pěkných webových stránek a do tohoto 
dílu připravil téma “Kultura“ a „Šikana“ . 
Průvodci televizní návštěvy naší školou se stala čtveřice žáků – Karolína Preclíková, Katka 
Šimánková, Jan Forcheim a Robert Šupák. Přivítali televizní štáb před školou, seznámili ho se 
životem školy, provedli po celé budově, pochlubili se pěkným zařízením našich učeben a 
posléze zavedli filmaře do školního klubu, kde se natáčení debaty odehrávalo. 
V první části pořadu diskutovali naši žáci s herečkou Marthou Issovou a Zdeňkem Eškou  
o pojmu „kultura“. Moderátor žáky nezkoušel, ani nevyvolával jako v lavicích, ale pouze jim 
kladl zvídavé otázky, aby poznal jejich názory a M. Issová je svým velmi milým a 
bezprostředním projevem glosovala. Z otázek např. – Máte potřebu žít kulturně? Co vše pod 
to zahrnujete? Co říkáte na masovou kulturu? Má nás kultura vychovávat? Atd., atd.... 
Dopolední část natáčení proběhla velmi rychle, žáci bez zábran živě diskutovali a po jeho 
skončení požádali ještě M. Issovou o autogramy, a ta ráda vyhověla. 
 
 
 
Odpoledne se hostem pořadu na téma „Šikana“ stal náš přední odborník na šikanu dr. Michal 
Kolář, který se touto problematikou zabývá mnoho let. 
I na toto vážné téma dokázali žáci pěkně diskutovat, i když to pro ně bylo již těžší a nad 
otázkami Z. Eška se museli více zamýšlet. Např. – Když se řekne šikana, co se vám vybaví? 
Kdo všechno může šikanovat? Co je podle vás šikanování? Setkali jste se v životě se šikanou 
a jak by se dalo šikanování zastavit? A další dotazy... 
Od pana doktora Koláře se žáci dozvěděli spoustu důležitých informací, které jim pomohly 
ujasnit a utřídit jejich osobní náhledy i znalosti o tomto sociálně patologickém jevu. 
Oku kamery ale neunikli ani naši učitelé, které štáb zachytil během natáčení ve škole, a i oni 
museli odpovídat na různé zvídavé dotazy a vyjádřit se k tématu... 
Tento „televizní den“ byl pro naši školu a většinu z nás premiérový a přinesl nám všem 
mnoho zajímavých i poučných poznatků i zážitků. 



Hrou proti AIDS 
Naše škola věnuje prevenci sociálně patologických jevů stálou pozornost, pracuje podle 
Minimálního preventivního programu. Jedním z témat zdravého stylu života je i ochrana proti 
infekčním chorobám, zejména HIV/AIDS, a žáci 8. a 9. ročníků měli možnost se zúčastnit 
následujícího projektu.Zajímavý interaktivní výukový program v rámci výchovy zdravého 
životního stylu připravil pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol Státní zdravotní ústav 
v Praze.Tento program prevence HIV/AIDS, ostatních sexuálně přenosných infekcí a 
nechtěných těhotenství vznikl za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny, Národního 
programu boje proti AIDS a Národního programu podpory zdraví. 
Prevence v co nejnižším věku žáků je v dnešním otevřeném světě velmi důležitým, a možná 
jediným, účinným faktorem v boji s touto zákeřnou a nevyléčitelnou nemocí. Byli jsme tedy 
velmi rádi, že se ve čtvrtek 26. 3. mohli žáci naší školy zúčastnit v radotínské Koruně tohoto 
ojedinělého projektu a v pátek i žáci ze zbraslavské ZŠ.  

Program je založen na principu soutěžní hry. 

Třídy byly rozděleny do 5 skupin, které obcházely 5 samostatných stanovišť - Cesty přenosu 
HIV, Láska, sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně 
přenosných nemocí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/AIDS - na kterých jim 
pracovníci Zdravotního ústavu vysvětlovali základní pojmy a nejnovější poznatky z výzkumu 
AIDS. Na tyto informace a dotazy lektorů reagovali žáci svými znalostmi a získávali tak pro 
svoji skupinu body. Situace a otázky i odpovědi byly většinou vážné, ale na stanovišti 
Sexualita řečí těla docházelo i k úsměvným pantomimám. Sestavení krásné fotografie pak 
stálo za to.Naopak na stanovišti Zábrana nechtěného těhotenství se do praktické ukázky nikdo 
zvlášť nehrnul, a tak lektor musel "demokraticky" určit jednu dívku a jednoho chlapce.Všude 
se soutěžící setkali s něčím novým, s čím ještě neměli zkušenost. 

Celý blok programu měl trvat 2 vyučovací hodiny, ale žáci byli velmi zaujatí a zvídaví, 
všechna témata je zajímala, živě diskutovali, aktivně se zúčastňovali všech aktivit, neměli 
žádné zábrany, takže jsme vždy stanovený čas přetáhli…Tuto formu seznamování s 
ožehavými tématy, u kterých je právě důležité, aby se nestala tabu, připravil Státní 
zdravotní ústav skvěle.  

Jsme moc rádi, že se nám podařilo program absolvovat a děkujeme p. Miloslavě Černé, 
obvodní protidrogové koordinátorce a p. Markétě Křístkové, vedoucí KS Koruna, za 
 umožnění této velmi přínosné vzdělávací akce. 

 



 

 

Pečení velikonočních perníčků 

Před Velikonocemi jsme se v klubu opět s chutí dali do pečení perníčků. Sešlo se nás 13 a toto číslo 
(mnohdy považované za nešťastné) bylo tentokrát výhodné, protože porce perníkového těsta byla na 
jednotlivce daleko větší ( ke škodě některých přihlášených, kteří pak nedorazili…), a tím bylo i větší 
množství upečených kousků. 
Tentokrát to byla veskrze dámská jízda, neboť žádný mlsal z řady kluků nedorazil, a tak i „slovní zábava“ 
byla ryze dívčí. (Ještě, že zdi nemají uši!) 
V pohodě jsme pečení zvládli všichni bez nejhoršího – spálenin těla, ale bohužel s některými „černoušky“ - 
spálenými kousky. Každý si své upečené perníčky ozdobil podle své fantazie "kornoutkovou technikou" 
sladkou bílkovou polevou, které nezbyla pomalu ani lžička.. A co zbylo, se snědlo…. 
 

 
Velikonoční dílny 
V sobotu 28. 3. bylo týden po prvním jarním dnu a naše škola pořádala 5. Velikonoční dílny, aby i k nám 
jaro dorazilo a s ním i Velikonoce, na které se všichni těšíme. Připomeňme si, jaké byly... 
Jako vždy i letos čekaly na návštěvníky v budově 2. stupně vyzdobené třídy s připravenými stanovišťmi, 
kde si návštěvníci vyráběli své výrobky. Tentokrát bylo připraveno 10 různých velikonočně laděných 
předmětů.  
V klubu se u Marienky a Zuzky vyráběli papíroví zajíčci s barevnou košilkou. 
Ve třídě u Radky a Jitky se zase tvořily veselé ovečky a kačenky – držátka ubrousků,  
u Ivči a Magdy se zdobila barevná vejce filcovými ozdobami a vystřihovaly žluté kačenky do květináčů.  
U Zuzky se vystřihovali barevní motýli se třpytivými křídly a u Jany barvily klasické kraslice zapouštěnou 
metodou. 
 U Alenky se pletly barevné papírové pomlázky a u Magdy se vyráběli papíroví ptáčci na kolíčku a ještě 
polepení barevnou látkou. 
V poslední třídě byla úplná „pletařská dílna“ – Lenka tu s Gábinou a Naďou pletly skutečné pomlázky 
z proutků, dokonce z 8 proutků, a pro mnohé to opravdu bylo poprvé... 
Samostatnou dílnou v této třídě bylo pletení z pedigu s p. Ivou Jaklovou, která měla svoji dílnu i o Vánoční 
dílny. Tentokrát se oplétala malá, větší i největší vejce. 
V klubu jsme se ještě mohli potěšit velikonoční výstavkou dětí keramického kroužku – jejich slepice na 
vejce byly moc pěkné a veselé. 
 
Obě tyto akce se mohly konat díky grantu MČ Praha 16.  

 



Otevření nové dramatické učebny 
 

Viky Moravcová a Kačka Fleischnerová 
 
 

Nová učebna dramatické výchovy se zahajovala v družině. Otevíral jí dramaťák.  
Bylo to skvělé. Na naše představení se přišli podívat učitelky, ředitel a i pan starosta. Hráli 

jsme scénku ,,Putování Za Yetim“.  
 

Banda fanoušků Yetiho dostala stopu Yetiho Tříprstého v daleké Číně, Rusku, Itálii a u 
eskymáků. Rozdělili se tedy do čtyř skupin.  
Kačka, Kačka, Kačka, Kačka a Bára přivítali skupinku v Itálii. Nechyběl fotbal ani zmrzlina a 
samozřejmě pizza.  
Viky, Adéla, Kuba, Týna a Verča je přivítali v Číně. Uvítací výbor byli karatisti.  
Denis, Markéta, Petr a Kačka byli eskymáci. Pusinkovali se nosy a vyvolávali.  
Pavel, Běta, Aneta a Monika byli uvítacím výborem v Rusku. 
Po přistání na letišti výpravy začaly hned hledat. Nebylo žádné stopy.  
Ale jejich šéfka (paní učitelka) zajistila stopu Yetiho Tříprstého v Jizerských horách 
v Čechách.  
Pavel tuto stopu se svojí rodinou vážně získal. 
 

Byl to zážitek. Nová učebna je vážně pěkná.  
Na začátku představení jsme měli všichni trému. Ale potom jsme z toho měli dobrý pocit. 

Všichni nám tleskali a tak jsme byli rádi. 
  
 

☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Noc s Andersenem 2009 
    Zážitky dětí, které tuto noc ve škole zažily… 
 
Naše škola se této akce zúčastnila již po druhé. Tentokrát přenocovali ve škole žáci ze všech tříd 
1.stupně. A jaká že ta noc z pátku 3. na sobotu 4. dubna vlastně byla?  

Krásná „Noc s Andersenem“ 
Každý jistě zná slavného pohádkáře a romanopisce Dána H. Ch. Andersena.Ten kdo ho zná, jistě 
nebude překvapen, že se podle něho pojmenovala krásná česká akce, která má dětem a také dnešní již 
starší mládeži přiblížit slavná i méně slavná díla českých pohádkářů. Radotínská škola se této akce 
zúčastnila již podruhé a naše třída poprvé. Letošní rok byl zaměřen na pana Ondřeje Sekoru a vězte, 
byla to nádherná, opravdu krásná akce.Když jsme se sešli v šest hodin večer u školy, bylo příjemně 
teplo a každý již se na akci velmi těšil. Stejně tak já. 
Nejdříve jsme šli s paní učitelkou k malému stromku, bílému smrčku, který byl zasazen minulý rok 
v rámci této akce, zvaný Pohádkovník. Tam jsme si něco krátce o panu Andersenovi řekli a poté jsme 
se vyfotili. Když toto skončilo, šli jsme do  budovy, kde jsme se všichni posadili na koberec, a paní 
učitelka nám povídala, co zde budeme všechno dělat. Pak nám četla první dvě kapitoly z Ferdy 
Mravence. Opravdu, bylo to krásné. Nu a poté jsme se rozdělili do skupinek a nastala práce. Bylo totiž 
pro nás nachystáno pět center s prací. Na první úkolové stanici jsme si měli přečíst jednu kapitolu 
z Ferdy Mravence „ Jak se ochočí divoký kůň, aby pěkně poslouchal, a poté ji zdramatizovat. 
Opravdu, velmi mě to bavilo. Na druhém stanovišti jsme měli co nejpřesněji nakreslit podle některého 
obrázku pana Sekory pohlednici, což bylo sice těžké, ale docela se to všem dařilo. Ve třetím úkolu 
jsme měli podle Ondřeje Sekory vyrobit na kolíčku něčí krásnou postavičku ( nejčastěji byl vyráběn 
Ferda Mravenec ),  ve čtvrtém napsat vzkaz milému Pohádkovníku a vybarvit obrázek, který už na 
pohlednici z druhé strany byl, a v pátém, posledním, jsme se měli seznámit s knihami Ondřeje Sekory 
a jeho životem. Nu, zkrátka vše zajímavé. Všechna centra mě ohromně bavila. 
Když toto skončilo, hráli jsme divadlo, které jsme předtím zdramatizovali, pak byl kvíz na O. Sekoru a 
poté se šlo spát. Aby se nám lépe usínalo, hrála nám k tomu „Mravenčí ukolébavka“. 
Ráno jsme se probudili a šlo se domů. 
Pavel Veber, 4.B 

Noc s Andersenem 
Mě se líbilo jak jsme si večer četli pohádky od pana Sekory Ferdu Mravence. A také jsme luštili šifru. 
Šli jsme se podívat na Pohádkový stromeček a pak se šlo večeřet. Paní učitelka nám zahrála na kytaru 
mravenčí ukolébavku na dobrou noc. Moc se mi tahle noc líbila. 
Karolína Bulínová, 2.C 

Noc s Andersenem 
Psali jsme stromečku. Potom jsme se najedli a pak jsme vyráběli Ferdu Mravence. Četli jsme příběhy 
od Ondřeje Sekory. Bylo to bezva. A potom jsme šli spát. Hráli jsme si na Ferdu. 
Naty, 1.C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
Taková Veselá Rodinka 

(Pokračování) 
 

Rychlá SMS babičce: 
Nikam se nejede! Když jsme dorazili, zavolali nám to Bručounovi. Nevíme 

z jakého důvodu. Uvidíme se doma. 
 

PS: Doufám, že nepečeš další cukroví! 
 
Museli jsme babičce poslat SMS. Nechápu, proč nám Bručouni nezavolali ráno 
nebo večer. Jsou to fakt strašné bručny. Babička pochopitelně cukroví pekla. 
Napekla toho spoustu, i když jsem jí psala tu SMS. Každopádně jsme byli já, 
Anča, Bára i Filip několik měsíců nejoblíbenější z celé školy. (Pořád jsme do 
školy tahali to cukroví). Pak ale Nataša, která chodí se mnou do třídy, přinesla 
čokoládové zajíčky. Já jí přímo nesnáším už kvůli jiným věcem. Například ve 
třetí třídě mi schovala mobil na záchod. Pan Kovadlinka ( To byl náš minulý 
učitel matiky) si ho spletl se sršněm a spláchl ho do záchodu. Škola byla 
vytopená a my měli měsíc volno. U učitelů sice měla průšvih, ovšem ostatní děti 
jí zbožňovaly (nemuseli jsme se učit). V sedmičce na gymplu mi zase sebrala 
voňavku a hodila jí do popelnice. Škola byla kvůli neznámému, nebezpečnému 
odpadu na dva dny uzavřená. S její slávou to bylo úplně stejné. To není všechno. 
Prostě je úplně děsná. Vraťme se zpátky. 
 

Velikonoce!: 
Filip si to užívá ze všech nejvíc. Je to jediný den v roce, kdy může všechny 
holky v ulici beztrestně seřezat. Hlavně se těší na Kačenu Hlávkovou. On ani 
neví, že za všechny ty kousky, co mu provedla, jí celkem dost dobře platím. 
Nejvíc se mi líbilo, že ho na Lukášově oslavě hodila do bazénu. Měl pak týden 
rýmu. Celý dům se třásl: HEPČÍ ! To bylo fakt super!  
Večer jsme dělali vajíčka. Tedy, vajíčka dělala máma, babi, Anna a Barbora. Já 
byla na počítači. Jsem na to už trochu stará (je mi 16). Mně stačí, když ráno 
přijdou koledníci.  
Vlastně jsem ráda, že jsem to nedělala. Z kuchyně se ozýval křik! Pak se holky 
šli umýt do koupelny. Ty pohledy naštvaných chudinek miluji! Hlavně, když 
jsou od barvy☺! Ráno nastala pro Filipa šokující věc. Táta zapomněl koupit 
pomlázku. Filip chtěl kopnout do židle, ale odnesla to Bářina noha. Odnesla to i 
Filipova hlava a pak mámina trpělivost. 
Rozkřikla se: ,,Už vás mám dost! Pavle, to asi budete muset zajít k Berounce a 
pomlázku vyrobit! My stejně ještě nemáme hotové všechny kraslice.“ Táta řekl, 
že Hrdina stejně potřebuje vyvenčit (Hrdina je náš pes). Vzali bundy a odešli. Já 



jsem pomaličku mířila ke dveřím. ,,Kampak, kampak?“ zeptala se mě máma 
tázavě. ,,Ven.“ Odpověděla jsem klidně. „Za Anetou Popelkovou. Slíbila jsem 
jí, že jí pomůžu dostat se z domu. Její rodina jí týrá úplně stejně, jako ta moje 
mě. Já jsem její jediná výmluva, aby mohla ven.“ ,,Nemyslíš, že by si tu 
výmluvu spíš potřebovala ty?“ Řekla zase máma. ,,Mimochodem…“ začala se 
do to míchat Andula. ,,…není to týrání, ale rodinné velikonoční přípravy.“ ,,Ty 
sklapni!“ řekla jsem. ,,Nemůžete toho nechat? Co takhle, že by si jí zavolala a 
domluvila se s ní na jiném dni? To byste snad mohly přežít ne?“ řekla babička, 
pohotovost těchto hádkových situací. ,,Nepřežily!“ odpověděla jsem.,,Kláro 
Pavlíčková ty se ani nehneš z domu, rozuměla jsi mi jasně?!“ zaječela máma. 
,,Tohle už týrání je!“ řekla jsem a rozběhla jsem se do svého pokoje. Tam jsem 
ovšem nezůstala ani vteřinu: ,,Fuj!!!! To je hnusný!!! Blé!!!“ ,,Co se děje 
Klarino?“ Bára mi tak ráda říká, aby mě naštvala. ,,Ty malá zmije! Ropucho! 
Příšero!“ ječela jsem na ní. Ta, aby upozornila mámu, začala brečet. ,,Můžeš mi 
říct, co se stalo?“ řekla babi. ,,Ty dvě malý příšery mi tátovou kolínskou 
zasmradily pokoj!“ ,,Mojí kolínskou?!?!?“ zaječel táta, který s Filipem a 
s Hrdinou právě přišel. Alespoň někdo byl na mojí straně. Anna radši začala 
brečet taky. ,,Je to pravda?“ Zeptala se rozzlobeně maminka holek. ,,Jo, ale i 
Filip nám pomohl!“ řekli. ,,Co kecáš? Já jim jen řekl, kde jí táta má. Nevěděl 
jsem, na co jí potřebují.“  
Teď to vypadalo takhle: Filip se hádá s Bárou, já se peru s Aničkou. Tatínek 
přemýšlí nad tím, že vlastně taky neví, kde ta kolínská je. ,,Ticho! Vy dva si 
jděte udělat ty pomlázky. Já s maminkou a Klára uděláme zbytek kraslic. A vy 
dvě teď půjdete uklidit v Klářiným pokoji. Stejně už máte kraslice hotové.“ 
Řekla babička. Šlo to podle jejího plánu. Pak už jsme měli všechno hotové a 
tatínek s Filipem nás vypráskli. K nám chodili další koledníci a Filip s tátou 
chodili po Radotíně s pomlázkou. Konečně došel Filip ke dveřím Kačky. Ta ho 
ale při otevření polila vodou. Další skvělý obchod! Naším domem to zase dělalo 
HEPČÍ! A já mohla umřít smíchy! 

 
Klára Pavlíčková 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kačka Fleischnerová, Marianka Tymochko, 4.C 
 
 



 

Královna v ohrožení 
 
Bylo krásné teplé léto, svítilo jasně sluníčko a v mraveništi na kraji lesa panoval 
příjemný klid. Tu a tam vyběhl z mraveniště mraveneček, který si hrál 
s kamarády, tu a tam mravenčí úředníček, který kamsi pospíchal, a někdy 
vyběhla z mraveniště mravenčí chůvička s mravenčím miminkem.  
 
Tu však z mraveniště vystoupil kdosi úplně odlišný. Na krku měl červený 
puntíkatý šátek, jeho oči se dychtivě dívaly na vše kolem sebe a na tváři se mu 
zračil veselý široký úsměv. Kdo myslíte, že to byl? No to je přece jasné – Ferda 
Mravenec! Ten malý, veselý šikovný mládenec, co každému rád pomáhá. Však 
také nápis nad jeho domečkem nelhal: Ferda Mravenec – práce všeho druhu. 
Vidíte, je to pravda. A teď zde stojí, vesele se dívá na svět a vždy pozdraví 
slušně každého, koho vidí.  
 
Vtom se však kdosi k mraveništi přiřítí a volá: „Ferdo, kamaráde, dlouho jsme 
se neviděli! Co, tak jak jde život?“       
 
Vždyť je to Brouk Pytlík! „Nazdar, Pytlíku!“ zvolá rozjařeně Ferda a oba si 
spěchají do náručí.“To je dnes ale pěkně, viď, Ferdo?“ zahlaholí Brouk Pytlík na 
celé kolo a potom dodá: „Vedu vám tady návštěvu, jestli nemáte něco proti 
tomu. Jsou to…“ Vtom však vystoupí z křoví dva mravenci. Nejsou to však 
obyčejní mravenci. Jsou neobyčejní. Jsou totiž zahaleni v bílá roucha, na hlavě 
jim tkví bílé arabské dlouhé šátky a se zvláštním přízvukem praví: „Salam 
alejkum. Pocházíme z Arábie a jsme na dlouhé cestě. Směli bychom se, prosím, 
u vás na malou chvíli zastavit a občerstvit?“ 
  
A než se milý Ferda zmohl na odpověď, odstrčili ho a řekli: „Děkujeme 
mnoho.“ A s těmito slovy odešli do mraveniště. Ferda na to jen s otevřenou 
pusou koukal, zatímco Brouk Pytlík prohodil: „To víš, jiný mrav, jiný kraj. To já 
viděl v kině.“ 
 
Zatímco se toto vše událo, seděla mravenčí královna ve svém zlatém trůnu a 
přijímala velvyslanecký med, který byl vyhlášen po celé zemi svou lahodností a 
výtečnou chutí. Již se chystala uchopit med, který jí cizí velvyslanec Jazan 
dychtivě nabízel, když vtom vyvalila oči na dveře a zůstala zkoprněle sedět na 
trůnu. Do dveří se totiž vrhnuli právě oni dva mravenci odění v arabská roucha, 
kteří se před malou chvílí setkali s Ferdou Mravencem a Broukem Pytlíkem. 
Oba naráz vykřikli: „Ruce vzhůru, vzdejte se!!“ A poté se vrhl jeden ke 
královně. Ta vykřikla, avšak to již druhý skočil na velvyslance a zacpal mu ústa. 



První mravenec pravil s výsměchem: “Vážená královno, nyní se odeberte s námi 
a vy, velvyslanče, také.“ Oba uchopili a vyvlekli ze dveří.  
 
Po chodbě kráčely chůvičky s miminky a všichni zděšeně hleděli na únosce a 
královnu s velvyslancem. Tu však dovnitř vešel i Ferda Mravenec s Broukem 
Pytlíkem. Oba, jak to spatřili, rozeběhli se a skočili po mravencích. Ti se na ně 
vrhli a začala velká pranice, jen chlupy lítaly. Královna s velvyslancem na nic 
nečekali a v tu ránu se vytrhli únoscům z rukou a pelášili pryč.  
 
První mravenec zvaný Rabúd, vida, že královna s velvyslancem uprchli, na nic 
nečekal a vyšvihl se bleskurychle na lustr visící nad nimi. Pomýšlel na útěk. 
Ferda ale vyskočil ihned za ním a lustr, kinklaje se, jentaktak že nespadl.  Pytlík 
se zatím statečně pral s druhým mravencem, Niberem al Koso, když vtom… Do 
mraveniště vtrhl velice svalnatý urostlý mravenec s hnědým puntíkatým šátkem 
kolem krku a dlouhými tykadly a zvolal: „Co se tady děje? Zavolaly mě 
chův…“ Vtom spatřil zápas a beze slova skočil k Brouku Pytlíkovi a stiskl 
Niberema takovou silou, až se sesul k zemi. To už také Ferda zdolal svého 
nepřítele a ten spadl z lustru svalovci přímo do náruče. 
  
Náhle se však rozeplo oběma arabským mravencům roucho – a považte: byli to 
obyčejní rezaví mravenci.  
 
To bylo smíchu! A kdo byl neznámý zachránce? Světe div se, ale byl to Ferdův 
strýček, zápasník Rafael! Kdo by to byl čekal, vždyť žil celý život ve Švýcarsku. 
Taková dálka!  
 
Rezaví mravenci, blízcí nepřátelští sousedé vydávající se za Araby, ti byli 
potrestáni. Musí celé dva měsíce pracovat v mraveništi a také se museli pořádně 
omluvit. Nu – a to je vše. 
 
     Pavel Veber, IV.B        



















 

 

FRANCIE  - Od Velkého pátku až do Velikonoc nebimbají ve Francii žádné zvony. Dětem se 
říká, že zvony odletěly do Říma. Rodiče schovávají čokoládová vajíčka, aby je děti později 
našly. Ve Francii hrají zajímavou hru. Hází si vajíčky a kdo chytí vajíčko hozené z největší 
vzdálenosti tak, aby se nerozbilo, vyhrává. 

ITÁLIE  - V Itálii se slaví karnevalem. Děti dostávají chleba ve tvaru koruny, která je 
zdobená sladkostmi. 

HOLANDSKO - Zde lidé dávají na dveře zdobené věnce a vajíčky zdobí stromy na zahradě. 
Velikonoční zajíček schovává vejce na zahradě a děti je pak hledají. 

AUSTRÁLIE  - Jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii zavřené, je Velký 
pátek. V den Velikonoc hledají děti v zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil 
velikonoční zajíček. 

BULHARSKO  - Den nebo dva před Velikonocemi křesťanské rodiny posílají bochník chleba 
a 10 – 15 vajec obarvených na červeno svým tureckým přátelům, kteří tento dar považují za 
čest. Posel, který ho předává, je tradičně obdarován malou peněžní částkou. 

IRSKO - Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak uzavřel půst. Během dne ten, 
kdo chce získat velikonoční koláč, musí zatančit. 

MEXIKO - V předvečer Velikonoc po setmění tisíce lidí zaplaví ulice. Mají s sebou obrázky 
nebo pinata - papírové krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí 
nebo se do nich mlátí holí tak dlouho, až se obal protrhne a k zemi se snese záplava sladkostí. 

NĚMECKO - V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pak jejich rodiče 
schovají doma nebo na zahradě. Do nich velikonoční zajíček snese různobarevná vajíčka. 
Ráno na velikonoční pondělí je děti vyrážejí hledat. Také se vyměňují dárky ukryté v obalu ve 
formě vajíčka. Tuto tradici proslavila značka Kinder a jejich vajíčka s překvapením. Dalším 
německým zvykem je velikonoční strom ozdobený vajíčky a jinými velikonočními 
dekoracemi. 

RUSKO - Při oslavě pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele požehnat 
vajíčka a pak je vařená konzumují k velikonočnímu obědu. 

ŘECKO - V den pravoslavných Velikonoc se v rodinách koná vajíčková bitba. Účastníci se 
snaží házením svého vajíčka rozbít vajíčko protivníka. Při úspěšném zásahu se pronáší věta: 
„Christos anesti.“ 

 
Veronika Opplová, 9.A 



 
 
 
 
 

Velikonoce v Austrálii 

Jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii 
zavřené, je Velký pátek. V den Velikonoc hledají děti v 
zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil velikonoční zajíček.     

JARNÍ SVÁTKY V BRITÁNII 

Už předvelikonoční období se v Británii vyznačuje řadou zvyklostí a tradic. Patří mezi ně i 
pořádání jarních závodů osmiveslic univerzit z Cambridge a Oxfordu na Temži v Londýně, 
oslava jarní rovnodennosti nebo docela zvláštní tradice palačinkových závodů. Těmi je 
pověstné městečko Olney z hrabství Buckinghamshire. Tam se s palačinkami běhá o závod už 
od roku 1445. Závodí ženy - mužům je tato tradice odpírána - a trať vede od kostela k tržišti. 
Na pánvích mají závodnice při běhu, který startuje pravidelně odpoledne o masopustním 
úterý, rozpečené lívance. Modernizace tradic letos změnila zvyklosti, jako atrakce například 
běhal s pánví i britský ministr sportu. I když se občas tvrdí, že vlastní svátky Velikonoc v 

Británii nepřinášejí žádné tradiční zvyky, není 
to tak docela pravda. Přitom je fakt, že mnoho 
lidí ani netuší, proč se Velikonoce slaví. Podle 
průzkumu má jedna třetina populace svátky 
jara zafixované jen ve spojení s vajíčky, ale 
netuší proč. Vajíčka k těmto svátkům patří i v 
Británii, i když jinak než u nás. Kromě 
slepičích a křepelčích, která jsou v prodeji po 
celý rok, zahrnuje velikonoční nabídka i vejce 
krocaní, bažantí, a dokonce i pštrosí. Kdo chce 
být superoriginální, najde v obchodním domě 
Harvey Nichols ivajíčka racků, ale ta musí být 
před uvedením na trh uvařená, tak stanoví 
zákon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tereza Šnajdrová, 7. A 



Historie VelikonocHistorie VelikonocHistorie VelikonocHistorie Velikonoc    

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, je spojený s památkou 
umučení a vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. Zřejmě 
navazovaly na svátek židovský - pesach - památka vysvobození Židů z egyptského zajetí a 
později také oslavovali příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací. 

Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem - slunovrat a měsícem - 
úplněk. Od počátku se křesťané snažily oddělit velikonoce od židovského svátku pesach. 
Vedli se také spory o datum mezi Alexandrií a Římem. 

Asi koncem 6. stol. byl přijat obecně způsob výpočtu data velikonoc - Alexandrijský způsob. 
Vychází ze zásady slavit velikonoce po jarní rovnodennosti - 21.3. v neděli po prvním jarním 
úplňku. Takto stanovená neděle může být v rozmezí od 22.3. do 25.4.  

    

Historie velikonočních vajíčekHistorie velikonočních vajíčekHistorie velikonočních vajíčekHistorie velikonočních vajíček    

Starověké kořeny velikonočních vajíček 

Některé zdroje uvádějí, že už Peršané před 5 000 lety se obdarovávali vejci. Po nich to byli 
Galové, Keltové a Římané. Pro všechny tyto pohanské kultury bylo vejce znakem života, 
plodnosti a zrození. Tuto tradici přejalo i křesťanství – velikonoční vajíčko se stalo symbolem 
vzkříšení. 

Zdobení vajíček 
První barvená vajíčka se objevila v 18. století v Evropě. Často bývala obarvena načerveno, 
aby tak připomínala prolitou Kristovu krev a zdobená obrázky a nápisy. V době renesance, na 
královských dvorech, byla slepičí vejce nahrazena zlatými. Ta byla zdobená drahými kameny, 
ornamenty a malbami slavných umělců. Svůj vrchol zažívají na ruském carském dvoře, kde 
mezi klenotníky vynikal Peter Carl Fabergé (1846-1920). 

Čokoládová vajíčka 

Čokoládová vajíčka jsou poměrně novodobou záležitostí. Objevila se na konci 19. století díky 
pokroku ve výrobě a zpracování čokolády. Čokoládová hmota byla zahřívána na 50°C a nalita 
do forem z mědi, stříbra nebo železa. 

Darování vajec 

Není přesně známo, odkud tato tradice pochází. Ví se jen to, že vznikla v raném středověku, 
kdy církev zakázala konzumaci vajec během půstu. Na jeho konci si lidé navzájem dávali 
vejce, aby se jich zbavili. 

Hledání vajíček 

Tato tradice je poměrně nedávná, datuje se do 19. století, kdy se objevila první čokoládová 
vajíčka. Ta se schovávala v zahradách, kde je hledaly děti. 

Veronika Opplová, 9.A 



Velikonoční ostrovVelikonoční ostrovVelikonoční ostrovVelikonoční ostrov    
Velikonoční ostrov (v domorodém jazyce Rapa Nui) je ostrov ve východní části Polynésie na jihu Tichého oceánu 
spravovaný Chile. Nachází se 3 600 km západně od pobřeží Jižní Ameriky. Má rozlohu 163,6 km² a obývá jej 
3 791 obyvatel (hustota zalidnění je 23 ob./km²). Hlavní město je Hanga Roa. Úředním jazykem je španělština. 

Historie 

Ostrov byl osídlen polynéským obyvatelstvem již v polovině prvního tisíciletí. Roku 1722 byl znovu objeven 
nizozemskými mořeplavci. Původní obyvatelstvo bylo zdecimováno ekologickou katastrofou a kmenovými 
válkami v 17. a 18. století a otrokářskými nájezdy v 19. století. Na jeho civilizaci upomínají obří kamenné sochy 
moai a nápisy na dřevěných destičkách v místním obrázkovém písmu (rongo rongo).  

Sochy Moai 

Díky sochám Moai je ostrov světoznámý. Víme jen, kde sochy vznikly. V lomu na úpatí 
kráteru Rano Raraku dokonce ještě jedna nedokončená a od skály úplně neodtesaná 
moai leží. Celkem jich Rapanujci vztyčili asi 300. Daleko víc jich zůstalo v lomu nebo na 
cestě na své kamenné plošiny ahu, na nichž měly zhlížet do vnitrozemí ostrova. Dnes 
stojící moai byly znovu vztyčeny během 20. století. 

Sochy mají neobvyklý tvar – nemají nohy, tělo je jen naznačeno a nejpropracovanější je 
hlava. Na některých moai zaujme klobouk pukao z červené horniny. Podle nejvíce 
přijímané teorie však nejde o klobouk, ale styl účesu, který se na Rapa Nui nosil v dobách 
vzniku posledních soch. 

Moai, obří kamenné sochy na Velikonočním ostrově, patří mezi jedny z největších světových záhad. Nikdo zatím 
neví, k jakému účelu vlastně sloužily. Většina z nich je asi 3,5 m vysoká, najdou se však i takové, co měří až 
12 m a váží až 90 t. 

Konec mořeplavby 

Jak populace rostla, rozdělila se na jedenáct klanů. Protože obživa byla snadná, zbývalo spoustu času na rituál a 
stavění platform ahu, sloužícím k pohřbům a uctívání předků. A na tyto platformy se pak začaly vztyčovat sochy 
moai. Sochy byly tesané v kráteru vyhaslé sopky Rano Raraku. Obsidiánové nástroje vystačily, ale práce šla 
pomalu. Posléze se hotová socha musela odtáhnout k pobřeží na příslušnou platformu. Tento těžký úkol byl 
zvládnut pomocí velkých kmenů, sloužících jako válců a saní, a taky jako „jeřábů“ ke zdvižení soch na ahu. 

Ježto vysoké palmy Jubaea byly také používány na stavěni kánoí, domků a rituálních center, všechny tyto stromy 
byly vykácené nedlouho po roce 1400 n.l. Krysy se postaraly o to, aby zbylé ořechy nevyklíčily. Konec této palmy 
znamenal, že obyvatelé Velikonočního ostrova ztratili nejenom možnost lovit delfíny, ale také schopnost 
mořeplavby vůbec. Lidé Rapa Nui se sami úplně izolovali od ostatního světa. 

Katastrofa 

Co ale víme, je to, že kolem r. 1600 n.l. se podařilo ostrovanům Rapa Nui zničit veškeré lesy ostrova. Kdysi tak 
úrodná půda se sesouvala a ztrácela se erozi. Nebylo z čeho stavět, na čem vařit. Studánky a potoky vyschly. 
Lidé vyhubili veškeré ostrovní ptáky. Vyhubili i hlemýždě. Pak přišel hladomor, válka všech proti všem, a 
kanibalismus. Sochy moai byly navždy opuštěny, mnohé ještě v kráteru či na cestě. 

Epilog 

Když byl ostrov objeven pro Evropany o Velikonocích r. 1722, to nejhorší už bylo za nimi, a ostrov i ostrované se 
začínali pomalu rekuperovat. Malé stromky ještě někde existovaly. Bohužel, příchod bělochů přinesl další 
katastrofy: většina obyvatelstva byla zdecimovaná v 19. století jak epidemií neštovic, tak otrokářskými loděmi, 
které chytali domorodce pro práci v peruánských dolech. Ve 20. století byl ostrov pronajat jako ovčí farma a eroze 
půdy a ničení původní vegetace pokračovalo dále. Dnes je ostrov pokrytý travnatou plání. Všechny původní 
druhy stromů jsou dnes vyhynulé. Všechny druhy pozemních ptáků byly vyhubeny.  

Veronika Opplová, 9.A 



Trochu jiné  Velikonoce….. 

Horymír cestuje………Velikonoční ostrovy     

Je to jeden z nejizolovanějších kousků pevniny naší planety. Od jihoamerického kontinentu je vzdálen asi 3700 
km a od nejbližšího obydleného ostrova jej dělí téměř 2000 km. S málokterým koutem světa je spjato tolik záhad 
jako s Velikonočním ostrovem.  

Velikonoční ostrov, místními nazýván Te Pito o te Henua ("Pupek světa") nebo též Rapa Nui ("Velká země“), 
náleží od roku 1888 Chile, jinak s ním má ale pramálo společného. 

Navzdory malé rozloze, necelých 164 km², je ostrůvek dobře znám po celém světě. Zapsal se do povědomí 
především díky své mystické atmosféře a unikátním sochám moai. Téměř celé jeho území pokrývá národní park 
Rapa Nui, patřící na seznam kulturního dědictví UNESCO. 

Záhady 

Existuje několik teorií a domněnek, odkud pocházejí původní obyvatelé, co je inspirovalo ke vzniku soch a jak je 
navzdory jejich velikosti transportovali z kráteru vulkánu Rano Raraku na pobřeží. 

Měly sochy představovat zemřelé předky nebo bohy, ke kterým se domorodý lid modlil, a nebo byly "jen“ 
kamennými strážci ostrova? Jak se podařilo tak obrovské kusy kamene vztyčit na kamenné stupínky? 

Opravdu tito velikáni po ostrově kráčeli za pomoci lan a silných mužů tak, jak to ukázal český badatel Pavel 
Pavel? Sochy snad odpověď znají, o své historii ale už stovky let mlčí. 

 

Hlavní m ěsto 

Na Velikonočním ostrově je jen jediné a zároveň hlavní město Hanga Roa . Žije zde většina z více než čtyř tisíc 
obyvatel ostrova. 

Městečko je malé, s jednoduchými nízkými domky, nachází se tu pár menších obchůdků a restaurací, hlavní ulici 
shora dominuje prostý kostelík. Obyvatelům ostrova slouží nemocnice, škola a knihovna, v městečku byste našli i 
jednu menší banku a čerpací stanici. 

V dnešní době jsou ulice města již vyasfaltované a projíždějí jimi auta, není jich však moc a většinou v nich sedí 
turisté. 



 

Mapa 

 

 

Tradi ční tance v podání místního souboru 

 





 

 
 
 
 

Moje zážitky z Velikonoc 
Když jsem vstal z postele tak jsem se hned oblíkl a šel jsem s kamarádem koledovat. Obešli 
jsme celé Sudovice kde je moje chata. A měli jsme skoro plný košík.A tak jsme šli do druhé 
vesnice a tam jsme vykoledovali plný košík a pár drobných . Potom jsme se vraceli a stratili 
jsme se na poli ale potom jsme našli cestu.Padala nám vajíčka z košíku tak jsme museli ujíst.                                                                                                                 
 
 
Lukáš Hoffmann 

 
 

Ahoj, 
Chtěla bych vám něco říct o Noci s Andersenem. 
Takže sešli jsme se asi tak okolo 18:00 hodin a četli jsme si knížky, které čteme. 
Pak jsme měli něco udělat na téma Ferda mravenec. My udělali scénku. Pak jsme dostali 
příběh a četli jsme si a povídali o tom. Když bylo hodně hodin tak jsme si lehli a šli jsme spát. 
 
Veronika Stárková 5.A 
 
 
 

Rostliny na jaře  
Při jarních procházkách přírodou na loukách i v lesích vídáme první jarní rostliny.Již pod 
sněhem vídáme krásné květy sněženek - je to cibulová rostlina z jedním květem asi 10 - 20 
cm vysoká. Na jaře v zahrádkách je vidět krásné žluté květy narcis - listy má jen přízemní, 
trávovié, masité, až 15 mm široké. Květy jsou vonné, obvykle jednotlivé 5 - 10 cm široké, 
žluté se zvlněným okrajem. 
Při procházce v lese je možno vidět fialku (violku vonnou), roste jich asi 450 druhů a 
vyskytují se téměř po celé Zemi. Je to 10 - 15 cm vysoká bylina s kořenujícími výběžky. 
Vyskytuje se ve fialové barvě, vzácně i bílé. Na našem území je pěstována už od středověku. 
 
Martin Šefčík 
 

 





                                              
Velikonoční přání 
                    
  Byla jedna holčička, která se jmenovala Martinka. Žila 

s maminkou, tatínkem a s babičkou v hájovně blízko lesa. 

Její tatínek byl myslivec. Martinku bral do lesa s sebou. 

Martinka měla ráda zvířátka, hlavně zajíčky. Jednou si 

v lese vyhlédla zaječí rodinku a tu se zájmem pozorovala. 

Večer, když tatínek přišel z lesa, přinesl domů malého 

zajíčka. Tatínek vysvětlil Martince, že maminka zajíčka se 

chytila do pytláckého oka. Martinka se tedy rozhodla, že se 

o zajíčka postará. Na podzim ho vypustila do přírody. Velmi 

se jí po zajíčkovi stýskalo. Celou zimu si přála, aby se jí na 

jaře přišel ukázat. Už byl březen a zajíček pořád nikde. 

Martinka se bála, že už nepřijde. O Velikonoce se ale 

najednou objevil. Martince se splnilo VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ 

!!!  

 

 
                     
 

 

              

               
            Pranostiky 

Na Popeleční středu fouká-li vítr svěží, úrodný rok běží. 

 

Hezky–li na Boží hod velikonoční , s prací na poli zčerstva 

počni. 

 

Když na Velikonoční neděli prší, každé pondělí až do 

svatého Ducha pršeti bude. 

 

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

 

Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu. 

 

     Napsala Natálie Čížková.   

    





 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
S panem učitelem 
 

       Jiřím RIEDLEM 
 

1. Jakou třídu máte nejraději?  
      Všechny mám rád, ale stejně je nejlepší 9.B (smích) 

 
2. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo a pití ? 
      Hranolky a pořádný kus masa , dobré černé pivo  

 
 

3. Sledujete v televizi nějaký seriál ?  Jaký ? 
      Ano, Comeback  

 
4. Navštěvujete diskotéky ? 
 Už léta ne  
 
5. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět ? 
      Dějepis a latina (smích) 

 
 

6. Kdybyste chtěl žít někde jinde , kde by to bylo ? 
      V jižní Francii 

 
7. Proč jste si vybral profesi učitel ? 
      Rodinná tradice a stále mne to ještě baví  

 
 

8. Jakými mluvíte jazyky  
     Ano, němčinu a velmi matně angličtinu a latinu  

 
 

9. Nejoblíbenější film ? 
      Transpoting 
  
10. Váš nejlepší vtip? 
      Co udělá žirafa, když jí plivneš do očí ? Podkopne ti žebřík (smích) 

 
 
                                        Děkujeme za rozhovor, Veronika Rysková a Daniela Vargas, 9. B 





 
 
 
 

 

Pravé jméno: Curtis Jackson 
Narozen: 6.července 1976, Queens, New York  
Hmotnost:(78 kg) 
Výška:(180 cm) 
Stav: Svobodný 
Matka: Sabrina Jackson (zemřela, když mu bylo 8 let) 
Otec: Neznámý 
Syn: Marquis (narozen 1997) 
Vzdělání: Nedokončená střední škola (Andrew Jackson High School), školu nedokončil kvůli 
pobytu ve vězení. 
 
 
Curtis Jackson se narodil 6. července roku 1976 v New Yorku do \"čtvrti drog\". Neměl otce a 
jeho matka dealovala drogy, později byla zavražděna. Vyrůstal u prarodičů ve čtvrti Queens. 
50 Cent se zapletl s drogami, dealoval crack. V té samé čtvrti bydlel Jam Master Jay z Run-
DMC. Měl vlastní studio, a tak přivedl Centa k rapu. Jeho počátky nebyly slavné, nerozuměl 
formátu skladby, naučil se refrén, a pak to ostaní. Jako první vydavatelství si vybral JMJ 
Records. Pak se seznámil s prezidentem Columbia Records, takže to bylo jeho druhé 
vydavatelství. S ním vydal album \"Power of the Dollar\". Z nehož se prosadil singlem \"How 
To Rob\". V dubnu 2000 byl před domem své babičky postřelen, padlo 9 ran z pistole ráže 
9mm. Byl střelen do ruky, tváře a hrudi. O pět měsíců později dal výpověd vydavatelství 
Columbia Records. Začal spolupracovat s Sha Money XL. Nahrál 30 písní, které v roce 2001 
vydal na kompilaci \"Guess Who\'s Back\". Jeho další album \"50 Cent is the Future\", které 
vydal v roce 2002 materiálně podpořil Jay-Z. A právě toto CD se dostalo na stůl komu jinému 
než Eminemovi. Eminem si ho okamžitě oblíbil. Eminem kontaktoval \"hitmakera\" Dr. 
Dre.50 Cent se s nimi spojil, a tak vznikl hvězdný tým. Cent teď měl daleko lepší možnoti 
pod labely Aftermath/Shady/Interscope, které kryje Universal Music. Em a Dre vůbec 
nezaháleli a začala spolupráce na Centovo nové album \"Get Rich Or Die Tryin\", což se dělo 
v roce 2002. 6. února roku 2003 vychází album \"Get Rich Or Die Tryin\" z něj je první singel 
\"In Da Club\" jenž rapera, co si říká \"50 Cent\", vystřelil na rapový vrchol. 
 
50 Cent je \"hudební umělec\", jeho žánr je Crossover Rap/Hip-Hop. Nejdříve se živil jako 
drogový dealer. Přitom rapoval. V roce 2000 se dostal z undegroundu a debutoval se singlem 
\"How To Rob\" z alba \"Power of the Dollar\". Pak podepsal smlouvu s Eminemovým 
vydavatelstvím a stala se z něj \"RAPOVÁ HVĚZDA\". 
 
 
                 Anna Faltysová, 7. B 
 
 
 



 
 
 
 
Modelka, Herečka 
Datum narození:17.02.1981 
Místo narození:New York, USA 
Znamení:Vodnář 
 
Životopis: Paris Hilton je jednou z největších superstar současného Hollywoodu, jakkoli její 
role v Dům voskových figurín je dosud největší za dobu její kariéry. Prosadila se před 
necelými čtyřmi lety v lehce skandální televizní live-show The Simple Life, kterou 
produkovala stanice Fox. V současné době se připravuje její čtvrtá sezóna. Dále se objevila v 
televizních sériích The O.C., Las Vegas, Veronica Mars a The George Lopez Show či malých 
cameo-rolích ve filmech Život s Helenou, Zoolander, The Cat in the Hat a Wonderland 
masakr. 
 
Nedávno dokončila natáčení komedie National Lampoon\'s Pledge This!. V září 2004 
publikovala autobiografickou knihu Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek 
Behind the Pose, která se dlouho držela na čelních místech v žebříčku New York Times 
Bestseller. Věnuje se také modelingu (je tváří Guess pro rok 2005), zpívá (na vlastním labelu 
Heiress Records jí vyšlo pop/rockové debutové album), je po ní pojmenována vůně \"Paris 
Hilton, přes Amazon.com rozjela prodej šperků a plánuje celosvětovou síť klubů \"Club Paris 
(první bude otevřen v New Yorku na Silvestra 2005), pracuje v charitě a organizacích na 
ochranu práv zvířat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                Anna Faltysová, 7. B 



 

Původ :New Jersey Spojené státy americké 

Žánry Pop rock 

Web JonasBrothers.com 

Vznik 

Skupina Jonas Brothers se skládá ze 3 členů-jsou nimi bratři Kevin, Joe a Nick.Společně začali hrát 
roku 2006,kdy vyšlo jejich debutové album It´s abot time. Nejstarší je Kevin, dále Joe a nejmladší je 
Nick. Mají sice 4. brášku, který je ale na koncertování, psaní písní a zpívání příliš malý.Ale zahraje si 
roli hudebního génia v druhém pokračování úspěšného filmu Camp Rock.Je mu pouhých 7 let a je to 
Franki Jonas-má i přezdívku Bonus Jonas nebo Frank-Tank. Skupinu v 6 letech založil Nick Jonas, 
který už v té době skládal písničky a posléze se k němu přidali i jeho bratři Joe a Kevin. Nadání a 
lásku k hudbě zřejmě podědili po svých rodičích, kteří měli svoji vlastní skupinu.Oni i jejich agent 
zvažovali název Sons of Jonas,což ve volném překladu znamená Jonasovi syni nebo Syni Jonasů,což 
je komické.Nakonec usoudili že Jonas Brothers bude lepší a tak se tedy zrodil jejich název.Jonas 
Brothers jsou skupinou, které své city vkládají do textů svých písní. Stali se miláčky po celé Americe 
a prorazili i u nás v Evropě a dokonce i v Asii.Letos v létě se chystají na celosvětové turné.Svou cestu 
začali v Dalasu-Texasu,kde se narodil Nick,přes San Francisko až po L.A.,kde prozatím skončili.Jde-li 
o jejich diskografii,letos plánují další,v pořadí již páté album. 

Členové skupiny 

1. Paul Kevin Jonas II (*5. listopadu 1987)  
2. Joseph Adam Jonas (*15. srpna 1989)  
3. Nicholas Jerry Jonas (*16. září 1992)  

Diskografie 

• Its about time (2006)  
• Jonas Brothers (2007)  
• Jonas Brothers: Bonus Jonas Edition (2007)  
• A Little Bit Longer (2008)  

Filmografie 

• Hannah Montana=Já a pan jonas a Pan Jonas a Pan Jonas(2007)  
• Best of Both Worlds Concert (2008)  
• Camp Rock (2008)  
• Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2008)  
• Living the dream (2007)  
• J.O.N.A.S.- (2008-2009)  

                                                                                                           Anna Faltysova 7.B 



 

Bryn Terfel 
 
Možná jste si v zimě všimli při cestě s rodiči po Výpadové silnici jakési 
neznámé mohutné tváře s hnědými vlasy na bilboardu. Byl to pan Terfel, slavný 
velšský operní pěvec. Jeho hlas vyluzuje krásný, mohutný, zvonivý basbaryton. 
Wales patří do Velké Británie, našli byste ho mnoho hodin od Londýna. Je to 
krásná země. Bryn Terfel má několik synů, přičemž desetiletý tvrdí, že bude a je 
spisovatel. Jeho další syn prý hraje na bubny. Pan Terfel vždy se smíchem 
říkává: Děti mě však jako pěvce doma moc neocení, když jsou nemocní, koho 
myslíte, že chtějí, aby jim zpíval? Maminku. Bryn Terfel jako malý měl rád 
populární hudbu, dnes však naštěstí uznává vážnou hudbu. Ač se to nezdá, svět 
by přišel o velkou osobnost. Nejraději a nejčastěji zpívá Verdiho a Wagnera a 
v létě, když děti mají prázdniny, je doma, pod záminkou, že pořádá hudební 
festival. V únoru v Čechách měl koncert ještě s paní sopranistkou Šaturovou 
v Obecním domě a Český rozhlas 3 Vltava pouštěl jeho záznam. Bryn Terfel je 
skoro dvoumetrový dobrácký muž. Já jsem vám toto vše napsal, jelikož můj 
tatínek byl v létě u pana Terfela ve Walesu a také jsem s mým tatínkem byl na 
tiskové konferenci s Brynem Terfelem. On je totiž novinář.  
 
 
Pavel Veber, IV.B 
 
 





 

 

Fixní rovnátka 
 
- výhody (oproti snímacím): 

• zuby se rovnají mnohem rychleji než při léčbě smínacími rovnátky, od určitého věku 
už není možné snímací rovnátka nosit, protože by se zuby prakticky nepohnuly... 
Průměrně se fixní rovnátka nosí 2 roky, a potom je ještě nutné na noc nosit cca 2 roky 
snímací rovnátka (retenční aparátek), protože zuby se mají tendenci vracet do původní 
polohy! Někdy se používá i tzv. retainer, což je drátek, který se nalepí na vnitřní 
stranu zubů (člověk ho může nosit 2-5 let, výjimečně i do konce života) 

• nedají se sundat - snímací rovnátka nikdo nenosí tak často, jak by měl, protože prostě 
nemusí ☺, a zuby se potom rovnají pomaleji 

- nevýhody: 

• finanční náročnost - fixní rovnátka na obě čelisti vyjdou na 10 000 - 20 000 Kč, což 
není právě málo (do 18 let na ně přispívá pojišťovna, takže vyjdou o něco málo 
levněji)  

• náročná péče o čistotu zubů - zuby je nutné čistit po každém jídle, aby se kvůli 
zbytkům jídla, které za rovnátky zůstávají, nezkazily (takže je nutné s sebou všude 
nosit kartáček na zuby)  

• při jídle se musí dávat pozor, aby se nějaký zámeček neodlomil - hlavně když se jí 
tvrdé jídlo (ono by se tvrdé jídlo jako ořechy apod. správně vůbec jíst nemohlo, ale 
když člověk jí opatrně, tak jde všechno ☺  

• pokud váš lékař použije různé další části (jako třeba nákusnou destičku nebo patrový 
třmen), tak s nimi můžete nějakou dobu dokud si nezvyknete (nebo i dokud vám to 
nevyndá) více či méně šišlat 

- druhy fixních rovnátek:  

• kovová (jsou levnější než průhledná, jsou také o 
trochu pevnější - lépe rovnají, protože se jim 
neošoupávají drážky jako u plastových, ale zase 
jsou víc viditelná), pozor, kovová rovnátka 
obsahují nikl (bývají titano-niklové) - pokud na 
něj máte alergii ("alergie na kovy"), tak to musíte 
lékaři říci a dostanete protialergická rovnátka - 
můžou být kovová, průhledná nebo zlatá  

 

 

    průhledná - keramická nebo plastová (časem můžou        
někomu trochu zežloutnout - od jídla apod., také bývají o 
něco málo větší než kovová) 

 

 



• Snímací rovnátka 

- výhody (oproti fixním):  

• menší náročnost na hygienu - na jídlo se sundávají, čistí se každý večer  
• menší finanční náročnost - jsou mnohem levnější  
• dají se vyndat, pokud člověk potřebuje někdy vypadat dobře :) 

- nevýhody: 

• nedají se použít u všech typů vad, nedají se použít u dospělých lidí, používají se 
hlavně u dětí, víceméně jenom usměrňují růst zubů, ale již vyrostlé zuby příliš 
nesrovnají 

• člověk je nosí mnohem méně než by měl, protože se dají vyndat 

- obrázky: 

 

 

Další typy rovnátek: 

• lingual - v podstatě kovová fixní rovnátka, jenom se lepí na vnitřní stranu zubů, 
výhodou je, že nejsou vidět, ale nevýhod je poměrně dost - překáží při mluvení, špatně 
se čistí - z toho vyplývá vysoká hrozba kazivosti zubů, také 
rovnání je s nimi komplikovanější  

 

 

invisalign - dají se použít jenom na menší vady, nejsou na zuby nalepené, dají se 
vyndat. Vždy poté, co se vám zuby o kousek posunou, dostanete nová rovnátka, a 
takto se zuby pomalu posouvají, dokud se nenarovnají.  
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Ranní déšť a dubnový čas jest stejný. 
 
V dubnu čas a panský kvas. 
 
Dubnový sníh rodí trávu. 
 
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 
 
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá. 
 
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 
 
Jaký duben - takový říjen. 
 
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 
 
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě. 
 
Co duben našetří, to květen spálí. 
 
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. 
 
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 
 
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 
 
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
 
Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý. 
 
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, neurodí se ovoce. 
 
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 
 
Prší-li na Boží hod velikonoční, budou všechny neděle až do letnic deštivé. 
 
Jasné počasí o Velikonocích, nastane léto o letnicích. 
 
Velikonoce krásnou úrodu nám dají, pak-li slunce hasne, louky sucho mají. 
 
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu. 
 
Na Boží hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší. 
 
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo. 

Veronika Opplová, 9.A 





    
    

Zakrslý beránekZakrslý beránekZakrslý beránekZakrslý beránek    
    

Historie 
Zakrslý beran je původem z Holandska. Vyšlechtil jej A. de Cock, který jej začal šlechtit roku 

1952. Zkřížil francouzského berana se samcem zakrslým kuním modrým. Ani jedno z mláďat 

však nemělo visící uši. Nepomohlo ani zpětné křížení s francouzským beranem, proto de 

Cock začal používat při křížení anglické berany. Ve vrhu se rodilo mnoho mláďat s jedním 

visícím ouškem. Po dvanácti letech šlechtěni se mu to podařilo roku 1964, kdy předvedl 

zakrslé berany na výstavě v s´Hertogenboschi. Ve stejném roce byli uznáni jako samostatné 

plemeno.U nás jej poprvé vyšlechtil a vystavil Jiří Schönfelder v r. 1976, avšak píše o nich už 

ing. Václav Kálal v knize ABC - králíkáře z roku 1939. Uvádí, že jsou chováni v různých 

barevných rázech a v hmotnosti hermelína. Zakrslý beránek je typický svými svěšenými 

oušky, klidnou a rozvážnou povahou. Je to vývojově nejmladší plemeno zakrslých králíků. 

Mají těžší stavbu těla. Jejich hmotnost se pohybuje od 0,9 do 2 kg.  

 
Chov a péče 
Péče o zakrslé berany je stejná jak u ostatních zakrslých králíků. Krmení se skládá z obilné, 

granulované nebo zakoupené směsi, určené výhradně pro ně, zakoupené ve zverimexu. Dále 

ze sena, ovoce, zeleniny, zeleného krmiva a vody. Králíčci mají nejraději po domácku 

namíchanou směs. Obsahuje potřebné suroviny a pochoutky, kterým rozhodně neodolají. 

Rozhodně jim nesmí chybět dostatečné množství kvalitního sena. Ustájení je většinou podle 

toho, kde králíčka právě chováme. Používají se klece, venkovní králikárny a nyní jsou často 

vidět i plastové boxy. Čištění klece probíhá minimálně 2x za týden a králikárny jednou za 

týden. Jako podestýlku můžeme použít slámu, hobliny nebo kukuřičnou podestýlku. Každá 

z těchto podestýlek má svoje klady a zápory. Do klece jsou dobré hobliny a ven sláma, 

z důvodu izolace tepla a vsakovaní moči. Je možné použít do rohů klece také kočičí stelivo, 
díky dobré vsakovatelnosti moči. 
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Čáp bílý (Ciconia ciconia) je snad nejznámějším českým 
brodivým ptákem z čeledi čápovití (Ciconiidae), příbuzný 
volavkám (Ardeidae) a ibisům (Threskiornithidae). 
Vyskytuje se v Evropě, střední Asii a severozápadní Africe. 

Popis 

Na české poměry poměrně velký druh, jeho váha se 
pohybuje v rozmezí 2,3 - 4,4 kg, průměr je kolem 3,5 kg, 
samice jsou o něco menší. Čápi bílí dosahují výšky 95 - 
105 cm, rozpětí křídel je 155 - 165 cm. Ve zbarvení 
převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců 
tmavé. Na rozdíl od volavek mají čápi při letu natažený krk. Typickým zvukovým projevem 
je klapání zobákem. 

Způsob života 

Čápi se vyskytují na vlhkých loukách, polích, okrajích vod, preferují otevřenou krajinu, často 
se však nacházejí v blízkosti lidských obydlí. 

Na konci léta čápi migrují na zimoviště ve střední a jižní Africe. Několik málo jedinců 
přezimuje i ve střední Evropě, v České republice se jedná asi o 10 kusů ročně. Tažná hejna 
mohou čítat i stovky ptáků. 

Potrava 

Nejznámější čapí potravou jsou žáby, patří sem ale i další obojživelníci, také ryby, plazi, 
hmyz a jeho larvy, hraboši (významné pro zemědělství), krtci a dále mláďata různých savců. 
V Africe často sleduje hejna sarančí. 

Rozmnožování 

Hnízda si staví na stromech, střechách, komínech, využívají i umělé hnízdní podložky, v 
poslední době stoupá jejich obliba v hnízdění na sloupech elektrického vedení. Hnízdění 
probíhá buď jednotlivě nebo v menších skupinách a začíná v období duben - květen. Hnízdo 
se skládá převážně z větví a klacků, samice snáší v průměru 2 - 4 vejce, případně jen 1 nebo 
dokonce 5. Inkubace vajec trvá přibližně 33 dní, vejce zahřívají oba rodiče. Dva měsíce po 
vylíhnutí se mláďata učí létat. 

Ohrožení 

Až do 20. století hnízdil čáp bílý v Česku pouze na 
Třeboňsku, Písecku a na jižní Moravě. V roce 2001 u nás 
bylo zaznamenáno 1282 hnízd, z čehož bylo obsazeno 
celým párem 901 hnízd a alespoň jedno mládě bylo 
vyvedeno z 634 hnízd. Mezi největší hrozby pro tento 
druh nepochybně patří odvodňování mokřin, elektrická 
vedení, používání pesticidů při ničení sarančí a nezákonný odstřel jednotlivých jedinců 
v Africe. 

        Tereza Šnajdrová, 7. B 



 

 

Králík domácí (Oryctolagus cuniculus f. 
domesticus) je domestikovaná forma evropského 
králíka divokého. Už staří Římané chovali 
divoké králíky v tzv. leporáriích a jejich maso 
považovali za pochoutku. Od druhé poloviny 16. 
století pak známe první barevná a masná 
plemena, ke skutečnému rozvoji chovatelství 
došlo v Anglii. V 17. století se chov zaměřoval 
hlavně na králíky chované pro kožešinu, od 19. 
století se středem pozornosti stala masná 
produkce. Dnes je uznáváno asi 100 plemen 
králíků (65 základních, zbytek jsou rexové a 
zakrsklá plemena). 

Králíci jsou domácím zvířetem, které lze 
poměrně snadno chovat v malochovech pro 
maso, bílé králičí maso obsahuje v porovnání s 
ostatními domácími zvířaty nejméně 
cholesterolu. Zakrslá plemena jsou pak 
oblíbeným zvířetem chovaným jako společníci, 
hlavně v městských bytech. 

Krmení 

Hlavní složku krmné dávky králíka by měla 
tvořit objemná krmiva, v drobnochovech tedy seno a sláma. Je možno krmit 
také zelená krmiva (např. bazalka, brokolice, celer, čekanka, jabloňové listí, 
jitrocel, kapusta, kokoška pastuší tobolka, kopřiva (zavadlá), pampeliška, 
petržel, salát, nejedovaté plevele - pýr, lebeda apod.) 

Vhodné jsou také okopaniny, mrkev, krmná 
řepa, tuřín, topinambury nebo vařené 
brambory. Z jadrných krmiv je nejvhodnější 
oves nebo ječmen, možno zkrmovat také 
hrách nebo sóju jako zdroj bílkovin, nebo 
lněné semínko. 

Králík by měl vždy mít k dispozici vodu! 
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Králík domácí 

Stupeň ohrožení 
domestikovaný druh 
Vědecká klasifikace 

Říše: Živočichové (Animalia) 

Kmen: Strunatci (Chordata) 

Třída: savci (Mammalia) 

Řád: zajícovci (Lagomorpha) 

Čeleď: zajícovití (Leporida) 

Rod: Králík (Oryctolagus) 

Druh: Králík divoký (O. 
cuniculus)  
Trinomické jméno 

Oryctolagus cuniculus f. 
domesticus 








