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Druhé pololetí školního roku 

2013/2014 už je v plném proudu 

a žáci i učitelé jedou na plné 

obrátky. I když už je vidět, že 

jarní únava postihla obě skupiny 

a všem přišla vhod krátká 

velikonoční přestávka. 

Regenerovat potřebujeme všichni 

bez rozdílu věku. Duben byl ve 

škole ve znamení dynamických 

událostí. Nedobrovolně jsme si 

vyzkoušeli evakuaci školy 

naostro. Naštěstí se nikomu nic 

nestalo a snad si v budoucnu 

vyzkoušíme už jen ty cvičné. Pro 

sedmáky byly důležitou událostí 

projektové dny, na které se pilně 

připravovali už dva měsíce 

dopředu a chodili nacvičovat 

někdy i několikrát týdně. 

Deváťáci v tomto měsíci 

absolvovali přijímací zkoušky a 

většina z nich už ví, kam nastoupí 

v září. Přesto jsem ráda, že 

spousta z nich se ještě snaží 

v hodinách odvést kvalitní práci.  

 

 

 

Ivana Směšná 
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Projektové dny 
 

 

Poslední dva měsíce byly ve 

znamení příprav na den „D“, 

tedy na prezentaci projektových 

dnů sedmých tříd, která 

proběhla v pondělí 28. dubna 

2014 v prostorách školní 

jídelny. Kromě vyučujících a 

pana ředitele žáky přišel 

podpořit i místostarosta Starého 

Města pan Radoslav Malina. Sedmáci se na tento program pilně 

připravovali a scházeli se svými učiteli v čase po vyučování nebo před 

ním. Nasazení a odhodlání žáků a vyučujících přineslo svoje ovoce a 

prezentace se velmi povedly. 

Celkem svoji práci prezentovalo osm skupin. Skupina paní učitelky 

Hájkové nás seznámila s evropskými monarchiemi s krátkým kvízem na 

závěr. Díky skupině paní učitelky Kubíkové jsme se dozvěděli o 

evropských rekordech v různých oblastech, jako je třeba gastronomie, 

architektura nebo doprava. Paní učitelka Mikulíková se žáky zabrousila do 

minulosti a představila nám historii Slovanů v Evropě. Skupina paní 

učitelky Havlišové nacvičila divadlo a paní učitelka Směšná se svou 

skupinou prezentovala země EU a jejich typické znaky. Paní učitelka 

Valíčková nezapřela svůj původ a nacvičila se svou skupinkou prezentaci 

ve slovenském jazyce, představila slovenský národní pokrm, a dokonce se 

přítomní dočkali i ochutnávky žinčice a halušek s brynzou. Skupinka paní 

učitelky Bané si na závěr připravila show, která formou kvízu představila 

pět evropských osobností. Po celou dobu prezentace nás bavila hudební 

skupina vedená panem učitelem Zábranským. 

Ivana Směšná 

 



4 

 

 

Dubnové pranostiky
 

Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem. 

Duben hojný vodou, říjen pivem. 

Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví. 

Dubnové sněhy pole mrví. 

Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu přístup řádný. 

Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 

V dubnu čas a panský kvas.  

Zahučí-li v dubnu hrom, nebojí se mrazu strom 

Pranostiky na jednotlivé dny: 

1. duben 

 

Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj 

 

24. duben 

 

Jiří i Marek – mrazem nás zalek. 

Když na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.  

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 

 
 

Jan Kočenda, 6. C
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Kalendárium 

 

BAŤA Tomáš (* 3. 4. 1876 Zlín, † 12. 7. 

1932 Otrokovice) - český podnikatel 

Jeden z nejvýznamnějších českých 

podnikatelů zakladatelského významu se 

vyučil u svého otce obuvníkem. V roce 

1894 založil ve Zlíně obuvnický závod. 

Vytvořil podmínky pro další výrobní 

rozvoj svého podniku, začal zavádět 

moderní zásady řízení a organizace práce: 

pásovou výrobu, samostatně účtující 

výrobní jednotky aj. Československo pak 

zásluhou Baťových závodů dosáhlo 

světového prvenství ve výrobě obuvi. 

V roce 1931 se rodinný podnik změnil na akciovou společnost budující své 

sesterské podniky i v zahraničí a zahrnující kromě výroby obuvi také 

surovinovou základnu a rozsáhlou obchodní síť. Prosadil koncepci 

zahradního města s originální funkcionalistickou architekturou, která 

nabývala "americké" podoby a byla plná zahrad a rodinných domků pro 

zaměstnance. Baťa podporoval i další aktivity (včetně umění): výstavba 

filmových ateliérů, kde vznikaly reklamní i první české kreslené filmy. 

Po smrti Tomáše Bati při leteckém neštěstí se zahradní koncepce ujal jeho 

nevlastní bratr Jan Antonín Baťa. V řadě dalších zemí Evropy, ale i Asie 

jsou umístěny jeho prodejny s typickým názvem BAŤA. 

 

 
 

Barbora Zapletalová, 7. A 
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Zajímavost
 

Karlova Univerzita – výročí založení 

 

Univerzita Karlova v Praze je nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna z 

nejstarších evropských univerzit, nejstarší ve střední Evropě. Tvoří ji 17 

fakult, sídlících především v Praze. Dvě sídlí v Hradci Králové a jedna v 

Plzni. V roce 2010 zde studovalo téměř 50 tisíc studentů, tj. zhruba šestina 

všech vysokoškoláků v Česku. 

 

Vznik 

Založena byla 7. dubna 1348. Tvořily ji čtyři fakulty: Studium začínalo na 

fakultě artistické a pokračovalo na fakultě teologické, právnické nebo 

lékařské.  

 

Sídlo   

Univerzita sídlí v Karolinu, které patří k národním kulturním památkám. 

Centrálním prostorem Karolina je Velká aula, místnost, v níž se konají 

shromáždění akademické obce, ale také imatrikulace a promoce. 

V reprezentačních prostorách rektora Univerzity Karlovy se nacházejí díla 

významných umělců. 

 

Fakulty  

 

Katolická teologická fakulta • Evangelická teologická fakulta • Husitská 

teologická fakulta • Právnická fakulta • 1. lékařská fakulta • 2. lékařská 

fakulta • 3. lékařská fakulta • Lékařská fakulta v Plzni • Lékařská fakulta v 

Hradci Králové • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové • Filozofická 

fakulta • Přírodovědecká fakulta • Matematicko-fyzikální fakulta • 

Pedagogická fakulta • Fakulta sociálních věd • Fakulta tělesné výchovy a 

sportu • Fakulta humanitních studií. 

  

                                                                                         Jakub Mokroš, 7. A 
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Zajímavost
 

Den Země – 22. 4. 

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord 

Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací 

série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem 

podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den 

Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení 

Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí zákona o 

čistotě ovzduší, zákona o čistotě vody a zákona o ohrožených druzích. 

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do 

zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování 

environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světě se 

podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k 

nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit 

světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o 

dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů. 

Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální 

oteplování a čistou energii a své akce během něj pořádalo asi 5000 

environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa. 

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země 

se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé 

planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 

Vendula Manová, 7. A 
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Z předmětu do předmětu - dějepis

 

  

V hodině dějepisu se dozvídáme spoustu zajímavostí. Ze všech věcí, které 

jsme dosud probírali, mě nejvíce zaujal pokus o sjednocení Evropy dávno 

před vznikem Evropské unie. 

 

V 15. století vyniká významná osobnost českého krále Jiřího z Poděbrad, 

který uzavřel spojenectví s umírněnými husity a pokusil se tak vymanit 

země Koruny české ze závislosti na papeži i císaři. Jeho plán ovšem 

ztroskotal na odporu české šlechty se silným postavením, která se obávala 

spojenectví husitského městského obyvatelstva s korunou, a proto se s 

papežskou i císařskou podporou postavila králi Jiřímu na odpor.  

 

Další zajímavostí v naší hodině byla stoletá válka.  

Stoletá válka byl konflikt mezi Anglií a Francií v letech 1337–1453. 

Příčinou byl spor o nadvládu ve Flandrech a jihozápadní Francii. Jako 

záminka posloužilo odmítnutí nástupnictví Eduarda III. na francouzský 

trůn. 

Anglie a Francie byla dvě suverénní království a angličtí králové 

spravovali jako léno značnou část francouzského území. O tento stav se 

přičinil roku 1066 normanský vévoda Vilém I. Dobyvatel, který porazil 

anglického krále Harolda II. Godwinsona v bitvě u Hastingsu. Ponechal si i 

své državy ve Francii a Angličané v následujících staletích o tato území 

sváděli boje s Francouzi se střídavým úspěchem. Stoletá válka byla 

konečným vyvrcholením těchto sporů. 

 

Na stranu Francie se připojilo například Skotsko, Aragonie, Lucembursko 

a České království, na stranu Anglie se připojily Flandry, Dánsko, 

Portugalsko a Svatá říše římská. 

 

Vendula Manová, 7. A 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1337
http://cs.wikipedia.org/wiki/1453
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1msko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_III.
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9no
http://cs.wikipedia.org/wiki/1066
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_I._Dobyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Harold_II._Godwinson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Hastingsu
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Doporučení knihy

                                           

Klub Tygrů – Pirátský poklad 

 

Napsal: Thomas Brezina   

Hl.Postavy: Biggi, Luk, Patrik 

 

Děti z Klubu Tygrů pomáhají se stěhováním věcí z domu, aby si vydělaly 

na počítač. Když přijede majitelka domu z práce, začne vyprávět, že dům 

patřil jejímu dědečkovi a ten říkal, že v něm schoval poklad. Děti se o 

záhadu začnou zajímat. Najdou klíč a jdou se podívat, ke které truhle patří. 

Luk najde tu správnou. Jakmile ji kamarádi chtějí otevřít, někdo je uspí. 

Probudí se venku a uslyší výbuch. Chtějí se podívat zpátky do domu, ale 

policie je tam nechce pustit. Děti jdou za starou služkou pána domu. Ukáže 

jim deník, který jí pán věnoval. Děti v něm rozluští kódy, které mrtvý 

majitel domu zašifroval a zjistí, že doopravdy schoval poklad. Najdou ho, 

ale rozhodnou se, že ho věnují na charitu.   

                                                                                         

 

Standa Psotka, 7. C 
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Rozhovor 

 

Rozhovor s paní zástupkyní Kučovou 

 

Jako dlouho učíte na této škole?  

28. rokem.  
 

Jak dlouho jste zástupkyní?  

Od roku 1993.  
 

Máte nějaké sourozence?  

Tři sestry.  
 

Kolik máte dětí?  

Dvě.  
 

Kolik mají let?  

Petr bude mít letos 31 let, Jitka 25 let.  

 

Co učíte?  

Matematiku v VII. A a v VIII. B.  

 

Máte nějakou třídu, kterou nerada učíte?  

Ne, obě jsou prima.  

 

Co Vás baví a co nemáte ráda na práci zástupkyně?  

Líbí se mi, že to není jednotvárná práce. Nesnáším tu neuvěřitelnou 

hromadu papírů.  

 

Máte domácí zvířátko?  

Doma máme dvě činčily, 6 šneků (s radostí darujeme), dcera má koně.  

 

Jaký máte vztah se svými kolegy?  

Vztahy musí hodnotit obě strany… Pro mě je podstatné, že mě práce baví a 

těším se do ní.  
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Rozhovor
 

Míváte někdy nepořádek v kanceláři?  

Dle mě často.  
 

Jaký jste měla na základní škole nejoblíbenější předmět?  

Matematiku.  
 

Suplovala jste někdy některý pro Vás zajímavý předmět?  

Každý předmět má něco do sebe. Ale nejraději supluji matematiku a 

fyziku.  
 

Čím jste chtěla být jako dítě?  

Překvapivě učitelkou.  
 

Jaký máte ráda televizní pořad?  

Z televize nejčastěji utírám prach, nejsem pravidelný divák. Takže 

bohužel… 
 

Jaké zvíře máte nejraději??  

Našeho Káju (koně).  
 

Jaké máte oblíbené jídlo?  

Takové, které mi uvaří někdo jiný.  

 

Vendula Manová, 7. A  

Kateřina Sazmová, 6. B 
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Povídka

 

Pochopení 

 

Žiji v městečku na severu jménem Maryland. Moje úžasná máma pracuje 

jako módní návrhářka, táta je kriminální policista a můj 21letý bratr 

studuje na vysoké škole medicínu. Já studuji na střední škole žurnalistiku. 

Mám plno kamarádek a toho nejlepšího kamaráda. Jmenuje se Peter. 

Známe se už od malička, vždy jsme chodili na stejné školy, naši rodiče 

jsou dobří přátelé a bydlíme od sebe jenom pár bloků. Má stejné záliby 

jako já a chytrý je taky. Nejlepší na tom všem vždycky bylo, že jsem 

věděla, že ho nikdy neztratím a že budeme vždycky jenom přátelé. 

 

Po škole jsem šla domů se svojí kamarádkou Lucy, se kterou jsem měla 

společnou poslední hodinu, angličtinu. Obě jsme to měly domů pár 

kilometrů cesty narvaným autobusem školáků, kteří neustále pokřikovali a 

postrkovali se mezi sebou. Jako každý jiný den jsem ji po 10minutové 

cestě doprovodila před branku jejich malinkého domečku a rychlejším 

krokem zamířila k nám domů. 

 

 Máma se nacházela jako vždycky ve své pracovně, zavalená horou nových 

látek na její skvostná díla. „Ahoj mami,“ řekla jsem hned po mém návratu 

domů „Ahoj zlatíčko, jak bylo ve škole?“ vyhrkla hned, jak mě uviděla. 

„Normálka, musím se jít učit, máme hodně úkolů,“ odpověděla jsem. „ Tak 

jo, zatím ahoj!“ zavolala za mnou a já jsem věděla, že je od hlavy k patě 

ponořená do svých návrhů na večerní šaty. Vyběhla jsem schody, v pokoji 

za sebou zavřela dveře, sedla jsem si ke stolu a zapnula počítač.  
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Povídka
 

 

Hned po přihlášení na síť se mi zobrazila nová zpráva od Petera, byl 

online. „Ahoj Claire,“ psal. „Ahojky, jak bylo ve škole?“ odepsala jsem. 

„Ále, normálka jako obvykle, co ty?“ „Co myslíš? To samé.“ „Hele, chtěl 

jsem se zeptat: Co děláš dneska večer?“ „Nejspíš se budu učit na zítřejší 

test a psát úkoly. Jako každý všední večer. Proč?“ „Viděl jsem v televizi 

upoutávku na (Ne)zadané, tak mě napadlo, že bych tě mohl vytáhnout ven. 

Co ty na to?“ Když jsem nad tím tak přemýšlela, řekla jsem si, že bych 

potřebovala menší pauzu a úkoly stihnu potom. „To zní lákavě, myslím, že 

trocha zábavy vadit nebude.“ „Super. Takže za hodinu sraz před kinem?“ 

„Jasně, budu tam.“ „Tak se uvidíme, zatím ahoj.“ „Nazdárek,“ napsala 

jsem a okno s chatem zavřela.  

 

Otevřela jsem skříň a vzala si na sebe rifle a černý nátělník. Do kabelky 

jsem hodila peněženku, mobil a lesk na rty a seběhla jsem schody. 

„Nechceš mi o tvém rychlém úniku něco říct?“ Sakra! Úplně jsem 

zapomněla zeptat se mámy. „Jejda, promiň. Nějak jsem na tebe zapomněla. 

Nebo mám spíš říct, že jsem se tě zapomněla zeptat, jestli můžu s Peterem 

do kina.“ „To je jiná. A na co jdete?“ „Na nějakou komedii. Teď si 

nevzpomenu název. Můžu teda?“ „Dobře, do půl dvanácté ať jsi doma, 

jasné?“ „Domluveno. Zatím pá!“ rozloučila jsem se, vyběhla ven a rychlou 

chůzi zamířila ke kinu.  

 

Cesta tam mi trvala asi 30 minut, takže jsem přišla přesně v určený čas. 

Peter už na mě čekal před vchodem a v ruce držel kytici růží. „Co to má 

znamenat?“ proběhlo mi hlavou hned, jak jsem tu kytku i s jeho výrazem 

uviděla. Vypadal nervózně a něčeho se bál. Ale proč a čeho? Co měl v 

plánu? „Páni, vypadáš jinak… Stalo se něco?“ zeptala jsem ho, když mi 

přišel naproti. „Jinak? Myslíš hůř? Tsss. Všechno je v pořádku. Co by se 

mělo stát?“ odpověděl a zasmál se. Ale z jeho smíchu jsem vycítila náznak 

nervozity. „Tak co, půjdeme? Za chvíli to začíná, tak ať nepřijdeme 

pozdě,“  
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Povídka

 

vyrušil mě z přemýšlení a usmál se na mě. „Jo jasně, promiň. Jdeme, už se 

na to moc těším.“ Popravdě jsem teď na kino neměla moc náladu, protože 

jsme věděla, že se něco děje, ale jediný způsob, jak jsem to mohla zjistit, 

byl zeptat se ho později. „Jo, abych nezapomněl,“ zastavil se před vstupem 

do sálu, „tady máš, myslel jsem, že by tě to potěšilo,“ řekl. Natáhl ke mně 

ruku a podal mi kytici růží. Byly žluté s nádechem sytě oranžové barvy a 

nádherně voněly. „Jé, děkuji. A můžu se zeptat, čím jsem si to zasloužila?“ 

„Hmm… Ničím, jenom jsem ti chtěl udělat radost,“ odvětil a usmál se na 

mě. „Aha, tak to se ti vážně povedlo. Děkuji ještě jednou,“ odpověděla 

jsem a konečně jsme vstoupili do sálu. Sedli jsme si na své místa. Než 

začal film, oba dva jsme mlčeli. Hlavou se mi honila spousta otázek. 

Nevěřila jsem mu, i když nerada. Tohle prostě nebyl jeho styl. Ale i kdyby 

přece, proč by zrovna mně nosil růže? Přišlo mi to celé divné. Možná jsem 

byla příliš panovačná a blbá, každou holku by to přece potěšilo, ale mně to 

nedalo pokoj. Film začal asi za 5 minut. Vypnula jsem mozek a začala 

sledovat plátno.  

 

Pokračováni v dalším čísle. 
 

                                    Michaela Grebeňová, 7. D, ilustrace Denisa Kneslová, 7. D 
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Apríl
 

 

Apríl je označení pro první dubnový den. Už od 16. století je apríl spojen s 

různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Předpokládá se, že svátek 

vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší 

jaro.
 
V některých případech se apríl koná současně i 30. dubna, ale tento 

den již není tolik rozšířen. 

 

Apríl v Česku 

Nejedná se o původní český svátek, ale přišel do Česka ze zahraničí a 

rychle zdomácněl. První písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje v roce 

1690 a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V dřívějších 

dobách se jako oběti žertíků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly 

nápady na nákupy neexistujících věcí, jako např. ohýbáku na cihly, 

bublinky do vodováhy apod. 

 

Apríl ve Francii 

Ve Francii se tento den (ale i zvolání při prozrazení žertu) nazývá poisson 

d’avril a to z toho důvodu, že děti vystřihnou rybu (poisson) z papíru a 

připevní ji na záda někomu, kdo o výtvoru na svých zádech nemá tušení. 

Tradice "aprílování" ve Francii vznikla roku 1564 a oproti ČR je zde 

žertování bráno mnohem vážněji. Těší se oblibě v hojné míře nejen mezi 

přáteli, nýbrž i v médiích. 

 

Jakub Mokroš, 7. A 
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Pro legraci
 

 

 

 

 

 

Přiběhne syn za matkou 1. dubna a křičí: „Mami, mami, tatínek se nám 

oběsil na půdě!!!" Matka vyběhne čtyři patra na půdu, ale nic tam nevidí. 

Přiběhne syn a křičí: „Apríl, apríl, ve sklepě, ve sklepě!!!" 

 

 

 

 

Pan Josef dá Pepíčkovi 100 korun, aby šel koupit fazole. Pepíček jde a 

vtom náhodou slyší, jak v křoví někdo říká: „Broky, broky.“ Pepíček si to 

splete a koupí broky. Když je potom přinese domů, tak je maminka 

zamíchá do polévky a pan Josef je sní. Když začne břicho trávit, tak si pan 

Josef prdne a zastřelí papouška!!! 

 

 

Kateřina Sazmová, 6. B 
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