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Úvod
Asi si říkáte, proč nevycházel náš časopis. No je na to celkem jednoduchá
odpověď. Když jsme totiž náš časopis zde ve škole vytvářeli, tak nás
zavřeli na distanční výuku, při které jsme do školy nemohli docházet, ani
kvůli našemu časopisu. Což byl ten kámen úrazu. Když nás konečně pustili
do škol, tak jsme stihli jen pár článků. Protože nás znovu zavřeli na již
řečenou distanční výuku. Z čehož plyne, že jsme znovu nemohli vydávat
časopis. Byla to těžká doba, ale teď jsme konečně zpátky. A doufáme, že
se vám články hned po tomto úvodu budou líbit. Přeji hezký den 
Antonín Saifert 8.A

2

Léto se blíží
Na konci

června přichází zase léto.

už hezky hřeje a je

čas zahájit koupací sezónu. Když se řekne léto, každý si jistě vybaví něco
jiného. Někomu se vybaví
určitě těšíme na

nebo

, protože se můžeme ve vodě zchladit. Nebo se

také rádi napijeme vychlazené
léto. Zvedneme

, ale všichni se

. Odhodíme

a užijeme si

, zavoláme kamarádům a půjdeme ven. Zvedneme

a vypadneme konečně z

.

Anketa
1.
2.
3.
4.

Máte radši výuku online nebo prezenční?
Jaké máte plány na prázdniny?
Jaký máte názor na uplynulý školní rok?
Na co jste se těšili během online výuky?

Viky 2.A
1.
2.
3.
4.

Ve škole, kvůli kamarádům.
Tábor, k babičce a k sestřenici.
Nelíbil se mi.
Na to, že uvidím kamarády.

Vikča V. 2.A
1.
2.
3.
4.

Prezenční, protože vidím kamarády a paní učitelku naživo.
Pojedu k babičce, na tábor a na dovolenou do Rakouska.
Dobrý, protože mě nezlobili kamarádi.
Že se mohu prospat.
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Ema 2.A
1.
2.
3.
4.

Klasickou, protože se vidím s kamarády a máme výtvarku.
Tábor, k babičce, dovolenou a na výlety s rodiči.
Online se mi nelíbí, protože do školy chodím ráda.
Mohla jsem se koukat na televizi a přispat si.

Ondra 2.A
1.
2.
3.
4.

Klasickou, můžeme se vidět naživo a přes počítač je to nuda.
Skautský tábor a dovolená v ČR.
Nelíbil, kvůli online výuce.
Na to, že se uvidíme, když nemůžeme na živo.

Dan 2.A
1. Klasickou, přes online se mi nelíbí, protože přes online se to seká a
ve škole nám to paní učitelka lépe vysvětlí.
2. Na dovolenou a na 3 tábory.
3. Nic moc, byla online výuka.
4. Na to, že se uvidím se spolužáky.
Víšek, Kohlíková

Distanční výuka
Dne jedenáctého března dva tisíce dvacet Českou republiku zasáhl Covid19, který měl dopad nejen na dospělé, ale i na děti. Všem žákům začala
distanční výuka, což je forma vzdělávání na dálku za pomoci elektroniky.
Všichni jsme se dostali do nepohodlné a nové situace.
Distanční výuka však přinesla několik výhod.
Například mohu spát déle, protože nemusím
nikam odcházet. Dále mezi hodinami mohu
udělat úkoly a mám pak volné odpoledne. Mezi
další plusy řadím to, že jsem se více naučila
pracovat s elektronikou, začala jsem si lépe
plánovat svou přípravu na hodiny, a tím se stala
samostatnější.
Co mi naopak vadí na distanční výuce, je omezení kontaktu mezi učiteli a
spolužáky. Spousta žáků má problémy s pochopením látky. Dalším velkým
problémem pro někoho může být udržení pozornosti, když není v přímém
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kontaktu s ostatními. Nemluvě o tom, že někteří nemají výkonnou
elektroniku nebo internetové připojení.
Tato forma vzdělávání se mi osobně zdá horší než každý den chodit do
školy. Připadá mi, že jsme o značnou část výuky ochuzeni. Až se vrátíme
zpět do škol, nebude čas opakovat učivo s tak dlouhého období.

Distanční výuka nebo výuka ve škole?
Zeptali jsme se žáků, jestli mají radši distanční výuku nebo výuku ve škole.
Ze všech žáků, kterých jsme se zeptali nám 75% řeklo, že mají raději
výuku ve škole než distanční výuku, naopak 25% žáků má raději distanční
výuku.
Srovnali jsme distanční výuku a výuku ve škole:
Čas
Klid
Sociální kontakt
Testy
Množství učení
Pomůcky k učení
Pochopení učiva

Distanční výuka
+
+
-

Výuka ve škole
+
+
+
+
+

Dle našeho názoru je výuka ve škole lepší než distanční výuka, protože ve
škole máš kamarády a učitele, kteří ti jsou schopni vše vysvětlit lépe než
rodiče.
Adam a Eliška

Jak mě zastavili poliši
Jednou jsem se rozhodl, že se po dlouhé době projedu na svém kole. No a
tak jsem nasedl na kolo a vyrazil z domu jako raketa. Přejel jsem
z chodníku na silnici a ze silnice na stezku. Ujížděl jsem směrem na
Slatiňany. Jel jsem po stezce, kterou už jsem zmínil. Dokonce jsem potkal
bezdomovce, který se myl v řece. Přejel jsem koleje a už jsem byl ve
Slatiňanech. Jel jsem po chodníku a divil jsem se, že jsem nikoho
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nežvýknul. Dojel jsem na zmrzlinu. Dal jsem si střední s příchutí manga.
Byla výborná. No, když jsem tu zmrzlinu dojedl, rozhodl jsem se podívat
se do vedlejší vesnice. No a už jsem zase jel rychlostí světla, ale po silnici,
protože tam nevedla žádná stezka. Než jsem dorazil do zmíněné vesnice,
tak mě předjela dodávka, na níž byl nápis „Policie České republiky

Pomáhat a Chránit“. Zastavili, a abych do nich nenaboural, tak jsem musel
taky zastavit. Vystoupil pan policista a hned mě káral za to, že jsem neměl
roušku. Odpovídal jsem: „ Já jsem si ji zapomněl doma.“ Pan policista
vytáhl jednu ještě originál zabalenou roušku z policejní dodávky a podal
mi ji, abych si ji nasadil. Roušku jsem si vzal a poděkoval, pan policista se
se mnou rozloučil a odjel. Konečně jsem dorazil do vesnice. Projel jsem si
ji, dokonce jsem si dal celý vyprahlý limonádu v hospodě. No a pak jsem
znova šlápnul do pedálů a jel domů.
(Tento příběh se odehrál v době coronaviru,
když byla Česká republika v úzkých)
Antonín Saifert 8.A

Šachy
Šachy jsou velmi složitá hra, která je stejně stará jako
lidstvo samo. Hraní této hry je tradice po staletí. Není
divu, že šachy jsou brány jako sport. Pravidla hry jsou
vcelku jednoduchá, ale jakože vůbec ne. Král, dáma,
věž, střelec, jezdec a pěšák všechny tyto figurky se
pohybují jinak, ale všechny mají cíl sebrat soupeřova
krále. Partie většinou trvá průměrně 10-60 minut.
Šachy nás baví, protože to je relaxační hra, která
dokáže zlepšit strategické, logické a plánovací myšlení a schopnosti. U hry
si většinou odpočinem. Šachy hrajeme i ve škole, protože nám přijde jak
dobrá věc jak strávit čas místo hraním odpadních her na telefonu. Je u nich
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dobré také překvapení, když nepřítel udělá jiný tah nebo taktiku, než na
kterou jste byli připraveni.

Osmisměrka

k
o
w
o
u
v
m
l
p
k

r
k
a
r
a
n
t
é
n
a

o
l
m
n
v
o
p
k
v
s

u
s
a
n
i
t
k
a
b
e

š
c
y
r
r
z
k
ř
s
c

k
u
a
h
u
b
á
o
c
r

y
m
s
ř
s
h
l
s
e
d

e
c
k
e
f
n
i
s
e
d

a
g
h
a
n
e
i
g
y
h

p
a
n
d
e
m
i
e
e
f

Tajenka: V Číně se objevil ………., který se přenesl na člověka
z netopýra. Pacient omdlel a odvezla ho ………. do nemocnice. ……..
předepsal pacientovy léky a řekl mu, že má přísně dodržovat ……….. a
odpočívat. Léky pacientovy moc nepomohly a nemoc se rozšířila do
ostatních států, a tím začala ……….. Státy vyhlásily povinnou karanténu,
hromadné akce se ruší, všichni musí nosit ……….. a používat …………..
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Roušky
Už delší dobu je povinné nosit venku v obydlených oblastech roušku
či respirátor, ale mně přijde, že je to spíše dobrovolné než povinné.
Když jdu po ulici, tak si všímám, kdo má roušku a kdo ne. Asi
polovina lidí, co potkám, buď to roušku nemá vůbec, nebo ji nosí pod
nosem. Nejhorší mi přijde to, když si někdo sundá roušku jen kvůli tomu,
aby si mohl zakouřit.
Asi nejhorší je to v parcích. Když jsem byla dnes v parku, tak většina
lidí roušku vůbec neměla, seděli u cesty na lavičkách a neřešili, jestli je
můžou lidé, kteří okolo nich projdou, nakazit anebo že oni můžou nakazit
od někoho jiného. Jsem ráda za ty lidi, kteří si alespoň tu roušku nasadí,
když okolo nich někdo projde, a není jim lhostejné, že můžou někoho
nakazit anebo jestli se nemůžou nakazit od ostatních.
Mrzí mě také, když najdu roušky nebo respirátory hozené na zemi,
protože tím ničí přírodu. Nechápu, co je na tom těžkého tu roušku nebo
respirátor hodit do nejbližšího odpadního koše, které jsou ve městech na
každém rohu. Asi nikdo je neuklízí, protože se hodně lidí se boji toho, aby
se z nich nenakazili. Nikdo totiž neví, kdo měl tu roušku nebo respirátor na
sobě, než ji hodil na zem. Takže na chodníku, silnici i na trávě leží třeba
několik týdnů, než se je někdo odváží uklidit.
Doufám, že ten to problém s rouškami nebude pokračovat a že je už
ani nebudeme muset nosit.
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Vtipy
Ptá se učitelka Pepíčka: „Který pták je nejchytřejší?“
„Vlaštovka.“
„Proč zrovna vlaštovka?“
„Protože v září, na začátku školního roku, odlétá.“

„Vstávej synku, musíš do školy!“
„Maminko já tam nechci, oni se mi smějí…. a opravdu tam musím jít?“
„Musíš, vždyť jsi učitel!“
„Mami, mami, mám dobrou a špatnou zprávu, kterou chceš slyšet první?“
„Tak tu dobrou.“
„Dostal jsem jedničku z diktátu!“
„To je hezké, Pepíčku, jaká je ta
špatná?“
„Že to není pravda!“
Klepání na nebeskou bránu.
Svatý Petr zakřičí: „Co je?“
„Neříká se CO JE, ale KDO JE!“
„Bože, zase učitelka!“
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Prázdninová tajenka

L
V
J
Á
Š

1. Kam se chodíme opalovat u moře?
2. Kam jezdíme na dovolenou za lyžováním?
3. Co děláme o prázdninách?
4. Chladná krémová pochoutka.
5. Co nás o prázdninách čeká?
6. Co pijeme proti žízni?
7. Oblíbená destinace na dovolenou.
8. Jaké noviny se nevydávají o prázdninách?
9. Co můžeme dělat na horách?
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Život v cizí zemi
Kdybych dostala možnost žít v cizí zemi, vybrala bych si asi život ve
Španělsku.
Každé léto k nám totiž jezdí teta se svou dcerou. Dobře se známe,
protože s tou tetou mamka chodila na střední školu a byly nejlepší
kamarádky. Její dcera se jmenuje Bára, a to nejdůležitější jsem ještě
neřekla… Žijí ve Španělsku!
Bára se tam narodila, a tak mě vždycky učí pár španělských
slovíček. Sice bych se asi ve Španělsku ještě nedomluvila s ostatními
lidmi, ale to nevadí, ještě na to mám hodně času. Hrozně moc bych se
chtěla podívat za Bárou a za tetou a věřím, že se mi to přání v budoucnu
splní…

Najdu si tě všude! (strašidelný příběh pro starší)
„Ahoj!“ „Ahoj!“ Pozdravili jsme se s Emou v autobuse. Měli jsme
totiž s naší třídou jet na výlet do Rakouska na hrad Moosham. Všichni
jsme se tam těšili, kromě mě… Mám k tomu jasný důvod a ten důvod je
tady.
Když jsem byla malá (bylo mi tak šest), tak jsem s taťkou a mamkou
byla na prázdninách v Rakousku. Jednoho dne jsme neměli co dělat, a tak
jsme navštívili ten nedaleký hrad. Ze začátku se mi zdál překrásný, ale
potom se ukázalo, že zase tak krásný nebyl…
S rodiči jsme si objednali prohlídku hradu Moosham. Byli jsme tak
v polovině cesty a mně se chtělo hrozně na záchod. Mamka se zeptala
průvodce, kde jsou toalety a šla se mnou. Když jsme se vracely, moje
mamka se podívala do jednoho zrcadla, aby se upravila a vtom… ze
zrcadla vykoukla nějaká postava v roztrhaných šatech s černými vlasy a
dotkla se mamky. Potom zase zalezla. Vzpamatovaly jsme se ze svého
leknutí a rychle jsme utíkaly zase zpátky k taťkovi a k průvodci. Po chvíli
se však mamka zastavila a spadla na zem. Zaječela a pak najednou…
zmizela. Od té doby už jsem maminku nikdy neviděla… Přesto jsem ale na
ten záhadný hrad, i když nerada, musela jet.
Na hranicích mezi Českou republikou a Rakouskem jsme zastavili
s autobusem na zastávce, aby si všichni došli na záchod a nasvačili se. Můj
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odpor k hradu byl tak velký, že jsem se schovala za budku autobusové
zastávky a počkala jsem, až autobus odjede. Můj pokus se vydařil. Nebyla
jsem naštěstí moc daleko od domova, a tak jsem domů trefila. Tatínek mě
s radostí přivítal, protože pochopil, že na tu příhodu z dovolené mám
opravdu děsivé vzpomínky. Uvařil mi čaj a zavolal naší třídní učitelce, aby
jí vyřídil, že jsem se vrátila domů a že mě nemusí hledat. Když jsem už
konečně ležela v posteli, napsala jsem Emě, že si budeme každý den psát.
Chtěla jsem totiž vědět, jestli je v pořádku a že se nekoukla do zrcadla na
Mooshamu. Věděla jsem, že se mají vrátit za týden.

Uběhly dva dny a Ema se konečně ozvala. Když jsem si ale přečetla
SMS od Emy, tak jsem se zhrozila… Psalo se v ní: Ahoj Lauro, mám pro
tebe strašnou zprávu. Dneska večer jsme měli bojovku a z deseti se nás
vrátilo jen šest… Když jsme se zbylé spolužáky vydali s učitelkou hledat,
nenašli jsme je … Bojím se. Zbytek večera jsem strávila s kamarádkou
v pokoji. Nešla jsem ani na večeři, ale Lili říkala, že jsem strašpytel, a na
večeři šla. Ráno zase napíšu. Měj se hezky, Ema.
Snažila jsem se usnout, ale musela jsem pořád myslet na tu zprávu od
Emy. Nakonec jsem ale usnula. Ráno jsem se probudila a šla jsem se
nasnídat. Po snídani jsem vklouzla zpátky do postele a podívala jsem se,
jestli nemám na mobilu zprávy od Emy. Když jsem najela na její profil, tak
jsem viděla, že mám zmeškanou zprávu. Ema v ní psala: Ahoj Lauro, od
včerejší večeře se ještě Lili nevrátila, tak jsem se šla podívat do jídelny a…
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uprostřed stolu byla postavena zmenšenina toho zrcadla, které bylo včera
na chodbě. Všimla jsem si, že pod stolem leží jen její peněženka a mobilní
telefon! Pomoc, co mám dělat! Už jsem na hradě jen já, učitelka a Ela…
Domluvily jsme se, že budeme spát všechny v jednom pokoji. Zítra určitě
napíšu. S pozdravem, Ema.
Cítila jsem, že se mi leknutím na chvíli zastavilo srdce. Uběhl další
den, dva, tři, a Ema se vůbec neozvala. Poslední den, co měla moje třída
být na školním výletu na hradě, mi přišel balíček. Všimla jsem si, že nemá
žádnou adresu, ani jméno odesílatele. Přesto jsem ho otevřela. Z balíku
vyklouzlo malé zrcadlo. Poznala jsem v něm to zrcadlo z hradu. Než jsem
si to ale uvědomila, tak z něho vystoupila ta stejná postava, co na mamku
sáhla, když se podívala do zrcadla na Mooshamu. Chtěla jsem utéct, ale
cítila jsem, že se nemůžu strachy hnout…Zbývalo mi tedy jen pozorovat,
jak se ke mně blíží…
(pokračování příští školní rok)

Jaké období světových dějin by tě nejvíce lákalo zažít?
Mě by asi nejvíce lákalo zažít 18. století, období rokoka. Nejvíce se mi
líbí, jak se v 18. století nosívaly
velké zdobené honosné šaty
pastelových
barev
s různými
mašličkami, krajkami a šperky.
Také se mi líbí, jak šlechta bydlela
na velkých zdobených zámcích se
služebnictvem, jezdila kočárem
taženým koňmi a chodila na
nejrůznější plesy. V období rokoka
se budovaly velké krásné zámecké
zahrady, které se mi moc líbí, a ráda bych se jimi prošla. Jedna z mála věcí,
co se mi nelíbí na rokoku, jsou velké bíle paruky, které se v této době často
nosily. Kdybych si měla vybrat, ve kterém století bych chtěla žít, ale
nemohla bych si vybrat 21. století, tak bych si určitě vybrala 18. století,
období rokoka.
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Přestupkový zákon
Ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2021 absolvovali žáci devátých ročníků přednášku
s názvem „Přestupkový zákon“. Pan Petr Zlesák z oddělení Městské
policie v Chrudimi jim vysvětlil následující pojmy:
přestupek
formy zavinění přestupku – nedbalost, úmysl
věková odpovědnost
druhy správních trestů
přestupky proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku, proti
majetku
 omezení dostupnosti tabákových výrobků a alkoholických nápojů
 přestupek přechovávání omamných a psychotropních látek






Rozhovor s Tomášem z 9.A
Zeptali jsme se na pár otázek a tady jsou odpovědi:
1. Co bylo hlavním tématem přednášky?
„Hlavním cílem bylo nás poučit o trestní odpovědnosti, která na nás
připadá po dosažení patnácti let.“
2. O čem vám pan policista povídal?
„Pan policista nám vyprávěl hlavně o rozdělení přestupků, trestných činů,
chování, zákonících a o tom, že už jsme trestně odpovědní za své činy.“
3. Jak dlouho jste si povídali?
„Povídali jsme si celkem dvě hodiny a bylo to rozděleno tak, že při hodině
nám vysvětloval zákon a o přestávce jsme se ho ptali na jednotlivé
otázky.“
4. Co tě na hodině nejvíce zaujalo?
„Zjistil jsem, za co všechno jsem od patnácti let odpovědný, a co všechno
od patnácti mohu a nemohu. Také jak se mohou a nemohou policisté
chovat při výjezdu k případu, ale jinak i ostatní zajímavé věci.“
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Pravda nebo lež?
ANO

Končí škola v červnu?
Dostáváme vysvědčení 30. června?
Opouštíme ZŠ po 8. třídě?
Končí prázdniny 31.8.?
Byly šachy vynalezeny ve 21. stol.?
Je sníh z vody?
Jsou Velikonoce vždy v pondělí?
Je Pavučina školní časopis?
Je škola o prázdninách otevřená?
Má škola ve znaku fotbalový míč?

V
R
A
V
I
D
Č
E
H
Í

NE

K
Y
S
L
Ě
C
E
K
N
A

Na konci školního roku dostáváme: _______________

Nealkodrinky
Tak na co máte chuť? Koktejl? Ale nealkoholický. Jak praví staré moudro
Čelakovského, „Nech vína, pij vodu, nečiň kapse škodu.“ Léto už se blíží a
s ním i veliká vedra, a proto se Vám dnes budeme snažit přiblížit ty nejvíce
osvěžující recepty na koktejly.
1) KOKOSOVÉ LATÉ
Jako ingredience budeme potřebovat:
- 500 ml kvalitního espressa
- 500 – 750 ml kokosového mléka
- 2-4 lžíce medu
- 1 lžička vanilkového extraktu
- špetku soli.
Pokud tedy máme vše připravené, můžeme jít na to 
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Prvně si rozemeleme a uvaříme čerstvou kávu. Půlku této voňavé uvařené
kávy dáme do forem na led a necháme ji v mrazáku zamrazit. Káva, která
nám zbyla, musí být ještě horká, abychom ji mohli promíchat s kokosovým
mlékem, medem, vanilkou a solí. Nyní vkládáme tuto směs do lednice a
necháváme ji do druhého dne vychladit.
Druhý den vyndáme drink z lednice a můžeme servírovat. Do sklenic
rozděláme pár kostek ledu a dolejeme vychlazenou kávou, anebo případně
ještě trochou mléka.
Nyní je drink hotový a může se podávat, přejeme Vám dobrou chuť.

2) ATOMIC CAT
Jako ingredience budeme potřebovat:
- 0,4 dl pomerančového džusu,
- 0,4 dl toniku
- plátek pomeranče
- pár kostek ledu
- višeň
Pokud tedy máme vše připravené, můžeme zase začít 
Vezmeme si jednu vysokou skleničku, kterou naplníme ledem. Potom do
ní nalejeme pomerančový džus a přidáme tonik. Můžeme to ozdobit
plátkem pomeranče a višní. Podáváme se slámkou a míchátkem. Nyní si
můžete nechat chutnat .

Dick Francis
Dick Francis je britský autor detektivních knih, které se odehrávají
v prostředí dostihového sportu. Kromě knih, jaké autor napsal, má sám i
zajímavý životní příběh. Za druhé světové války sloužil u Královského
letectva, jakmile válka skončila, stal se úspěšným profesionálním žokejem.
Když jeho kariéra skončila, byl do důchodu redaktorem sportovních novin.
Knihy, které napsal, mě vždy ohromily svou originalitou, ať psal knihu o
žokejovi nebo trenérovi, příběh byl jiný a poutavý. Díky tomu, že se
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dostihům věnoval v realitě, nepíše v knihách nesmysly. Tvorba od tohoto
autora se mi velice líbí a mohl bych ji jen doporučit.

Rozhovor s deváťáky – den naruby
Kdy proběhl den naruby?
-Míša: „Bylo to minulý týden ve středu 3.6. Ono by to mělo být vždycky
prvního, ale tentokrát byly u deváťáků takové ty policejní semináře, tak se
to přesunulo na třetího.“
Jaké předměty jste se rozhodli vyučovat?
-Danča: „My jsme se rozhodli vyučovat
chemii.“
-Míša: „My jsme měli český jazyk.“
Jak se děti
očekávání?

chovaly,

splnily

vaše

-Danča: „No, čekala jsem to horší, děti byly náhodou docela tiché,
normálně seděly v lavici a byly v pohodě.“
-Míša: „U nás to bylo úplně v pohodě, mluvily, nebály se nás a byly hodné.
Byla jsem za to ráda, ale měla jsem obrovskou trému.“
Zaregistrovali jste nějakou změnu na prvním stupni (bylo něco jinak,
než když jste tam chodili vy)?
-Danča: „Tak samozřejmě, že byly ty děti jiný.“
-Míša: „Že si strašně dovolej. My jsme byli takoví ti, co se strašně bojej,
ale tyhle děti úplně v pohodě přijdou, fláknou ti a zase jdou.“
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-Danča: „Fakt byly docela v pohodě a prostě mají teďka o hodně víc věcí,
co my jsme neměli, mobily a takový.“
-Míša: „A mají o hodně víc možností. Jako ty interaktivní tabule. A hodně
učitelů se nezměnilo, že mají pořád ten stejný přístup.
Jak celý den probíhal?
-Danča: „No, tak u nás to proběhlo docela zajímavě, protože jsme neměli
úplně nejlepší skupinu a neměli jsme moc času na to se nějak domluvit
nebo to vymyslet, protože vždycky někdo z nich chyběl. Ale něco jsme
tam udělali a bohužel jsme skončili docela brzo, neměli jsme to na celou
hodinu.“
Jak jste si ho užili vy a myslíte si, že si ho užily i děti?
-Míša: „Tak já si myslím, že děti si to užily, měly jsme to na celou hodinu.
Díky bohu nám to vyšlo.“

Zápis v době koronaviru
Díky coronavirové době zápis neproběhl jako obvykle. Proběhl online
z pohodlí domova. Stačilo vyplnit přihlášku o budoucím prvňáčkovi a dojít
osobně se podepsat do budovy naší školy. Bohužel děti přišly o tu
atmosféru prvního navštívení školy, prvotní setkání se svými novými
spolužáky a o programy konající se pro žáčky 1. třídy. Doba covidu už
pomalu, ale jistě ustupuje, opatření se rozvolňují, a proto doufáme, že příští
zápis prvňáčků do naší školy už proběhne tak, jak to bylo běžné v
předešlých letech.
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Hádanky
Přišla kmotra po večeři, stoupla si u našich dveří.
Neuhne, když pes zaštěká, jenom kohouta se leká.

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty.

Má to hlavu jako kočka, má to nohy jako kočka, má to ocas jako kočka,
mňouká to jako kočka, co to je?

Člověku jsem dobrý druh, stvořil jsem mu džbán i pluh, les mě živí, voda
hubí, jen dej pozor na mé zuby!

Do šatů mě nabíráš, pak přede mnou zavíráš, v teple pro mne slzí oči, vše
se za mnou venku točí, beru z hlavy klobouky, nepouštěj mne do mouky.

Co přidáte do kýblu, aby byl lehčí?

Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva. Do boje vyrážím tak, jak je
třeba. Dva kroky vpřed a jeden vždy v bok. Tráva pode mnou se střídá
každý skok. Kdo jsem?

Mám města, ale ne domy, Mám hory, ale ne stromy. Mám řeky, ale ne
ryby. Co jsem?

(tma, tvé jméno, kocour, oheň, vítr, díry, jezdec na šachovnici, mapa)
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Vybarvi podle čísel

Spojovačka
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Najdi 5 rozdílů
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Domácí mazlíček
Se sestrou jsme si vždycky přály králíčka. Trvalo to sice dlouho, než
jsme rodiče přesvědčily, ale jak se říká: Pomalu, ale jistě. No, a tak jsme si
v sobotu jeli toho našeho králíčka přeci jen koupit.
Když uběhl měsíc od koupě našeho ušáka, mamince zazvonil telefon.
Zvedla ho a já jsem poznala hlas tety. Maminka jí řekla, že máme nového
příslušníka do rodiny a povídala jí o tom, jak jsme si domů přivezli malou
zrzavou kouličku a jak je Mia hodná. Teta užasla. Povídaly si asi deset
minut a já jsem poslouchala. Vím sice, že se to nemá dělat, ale teď se mi to
vyplatilo.
Slyšela jsem, jak si teta mamce stěžuje, že prý i oni mají ušáka
plemene Angel. Věděla jsem, že v překladu do češtiny se jedná o bílého
hodného králíčka, prostě Andílka. Pak ale teta řekla, že vzhledem
k plemenu se chová ten jejich králíček úplně opačně. Taky říkala, jak toho
Andílka musí krmit jedině strejda, a to s kuchyňským prkénkem v ruce,
jinak by jel se zavázanou rukou do nemocnice. Každý, kdo má rád králíčky
nebo je chová, ví, že se pouští tato milá zvířátka někdy po domě, aby se
proběhla. Teta se strejdou ho také pouští, ale vždy to dopadne tak, že jim
ukousne kus nábytku, takže to mají doma všechno ohlodané. Mamka
hrůzou celá zkoprněla a velmi podezřívavě sledovala každý pohyb naší
chlupaté holčičky.
Když hovor s tetou skončil a mamka položila telefon, tak jsem
čekala, co se s Miou stane. Čekáme dodnes. Doufám, že se naše Mia,
hodná, chlupatá a heboučká kulička, taky nepromění v takového Andílka.

22

Hrabě Drákula
Každý už nejspíš slyšel o hraběti Drákulovi. Ve filmu jak hraném,
tak animovaném, písničce nebo pověsti. Je to fiktivní postava, která pije
krev, smrtelně se štítí denního svitu a dokáže se převtělit do netopýra –
klasické rysy vampýra.
Jako první se hrabě Drákula objevil v románu „Dracula“ z roku 1897
od autora Brama Stokera. Dosud je hrabě Drákula spojován s horory,
Halloweenem a strašidelnou tematikou.

Ale věděli jste, že hrabě Drákula není tak úplně smyšlený?
Hrabě Drákula je založen na rumunském (Valašském) Vladovi – Vlad III.
Dracula, který byl nazýván také Napichovač či Narážeč. Tento valašský
kníže působil v období 1448 – 1476, a jak jeho přezdívka napovídá, nebyl
to dobrý člověk.
Byl velmi krutý, sadistický, nepřátelský. Nenáviděl osmanskou říši a
snažil se ze sebe udělat co největší monstrum, aby z něj měli lidé hrůzu.
A to se mu povedlo. Osmané ho v dětství unesli, zabili mu tátu a bratra,
možná proto byl tak krutý.
Měl mnoho mučicích nástrojů, ale nejznámější je jeho kůl. Na ten
napichoval hlavně válečné zajatce. Kůl nebyl většinou ostrý, nýbrž tupý,
aby se nepoškodily orgány a oběti trpěli déle. Takhle mohli přežít až 3 dny
v ukrutných bolestech. Takhle krutě zabil přes 20 000 vězňů. I přes toto
vše byl pro národ hrdinou, protože ubránil zemi před Osmany. Nakonec
prý zemřel v bitvě proti Osmanům, když ho zabodli zezad v roce 1476.
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