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čtenáři školního časopisu!
Už jsem ani nevěřil, že se ještě letos
potkáme!
Vzhledem k tomu, že určitě jste jistě
honili

známky

nebudeme

vám

na

poslední

zatěžovat

chvíli,

hlavinky

8……. Kam vyrazit na dovolenou zbytečným
množstvím
textu
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a spíše se jenom dívat. 😊
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14…… Libuška Šafránková
15…… Libuška Šafránková
16…… Pro legraci

Ačkoliv jsme toho letos do školy moc
nenachodili a více času jsme trávili
doma u počítače, myslím, že všichni
netrpělivě

vyhlížíme

prázdniny.

Hlavně s nadějí, že si je budeme moci
aspoň trochu normálně užít.
Já se na vás všechny budu moc těšit
v září a snad i po zbytek školního
roku. 😊

Váš Všeználek
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Letní móda
TIPY NA MÓDNÍ PLAVKY
Koupací sezóna je v plném proudu, tak se pojďme hned na úvod
podívat,

jaké

modely

plavek

nabízí

letos

obchody

(samozřejmě

nezapomínáme ani na kluky 😊).
Tyhle dvoudílné barevné plavky
s volánkem se hodí na jakoukoli holčičku.
Stojí 399,- v H&M.

Teď jeden tip pro kluky také z H&M.
Kraťasové plavky s tropickým vzorem
nejenom v zelené barvě, najdete je
také v barvě růžovobílé a černožluté.
Jejich cena je rovněž 399,-.
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Letní móda
Tyto pruhované dvojdílné plavky najdete na
stránkách About You za 779,-. Vyrábí se ve
velikostech od 116 až po 176, takže si holky
v každém věku přijdou na své. A kombinace
tmavě modré se zlatými pruhy nikdy neomrzí.
😊

A na závěr ještě jedny chlapecké
plavky z Lascana od značky Bench.
Jsou malinko dražší, jejich cena je
889,-, ale jsou univerzální a vkusné.
Opět jsou k dostání v široké škále
velikostí.

Vašičková Emílie, VI. D

4

Hravé stránky

Ježová Denisa, VI. C
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Hravé stránky
DOPLŇOVAČKA
Kdo by tušil že v ………………….. (28:4) obyčejné větě o počasí může být
skryta nějaká záludnost. ……………………….. (16:4) se podíval k obloze,
a to právě neměl dělat. …….….….…. (32:4) plaňku, kola na ni
……………………

(20:4), zarazila se o

ni a

…………………………

(24:4)

pokračoval v cestě sám. …………………….. (8:4) se z dvoukoláku, div že
tatínka ……………….. (4:4) a protože to tam ……………………… (36:4) ke vší
smůle ještě z kopce, ………………………. (12:4) nabírat rychlost. Jediný,
komu se to líbilo, byl ………..……… (40:4).
10 = Hugo, 4 = zahradník, 6 = Goliáš, 2 = svalil, 5 = najela,
1 = neporazil, 8 = přehlédl, 9 = bylo, 3 = začal, 7 = takové

Ježová Denisa, VI. C
OSMISMĚRKA
V osmisměrce na následující stránce najdi následující slova:
Chorvatsko, slunce, míč, zážitek, limonáda, meloun, loď, pláž, bazén,
moře, zábava, plavec, stan, nanuk, plavky, Karibik, brýle, voda,
skokan, písek, teplo.
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Hravé stránky
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TAJENKA: ………………………………………………………..

Nováková Simona, VI. A
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Kam vyrazit na dovolenou…
…U NÁS V ČESKÉ REPUBLICE
Velké Karlovice a Beskydy všeobecně – cesta trvá v průměru dvě
hodiny, ale odměnou je vám výhled na nádherné okolí, zajímavé
procházky po lese, cyklostezky, Kyčerka a mnohá další…

Hlavní město Praha – do našeho hlavního města je cesta zapeklitá
a nevyzpytatelná, proto doporučuji raději jízdu vlakem. 😊 Nicméně
vy, kteří jste v Praze ještě nebyli, určitě toho využijte, protože je šance,
že by Praha letos nemusela být tak plná turistů.
Pardubice – další krásné české město, které má hodně co nabídnout.
Cesta autem je asi o něco delší jak do Prahy, ale určitě nebudete
litovat. 😊
Český Krumlov – patří určitě k jedněm z nejkrásnějších našich měst.
Kromě podívané na krásnou architekturu může nabídnout posezení
v kavárnách, na své si přijdou také milovníci vodních sportů, golfu,
vycházek nebo si můžete zajezdit třeba na koni. 😊
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Kam vyrazit na dovolenou…
Plzeň – a když už budete v Čechách, nezapomeňte se stavit také
v Plzni. Plzeň je město známé průmyslem a pivovarnictvím, můžete
navštívit muzea, galerie nebo třeba ZOO. 😊

Trutnov – je z našich doporučení asi nejvzdálenější město, počítejte
určitě se čtyřhodinovou cestou. Leží až v Královéhradeckém kraji, ale
zato poblíž Krkonoš, takže by byl hřích nevyužít procházek do přírody.
Stejně jako Plzeň, je i Trutnov průmyslové město, ale nachází se zde
také galerie, muzeum a vyrazit můžete i za nemalým množstvím
pamětihodností. 😊

Weinberger Andrew, VII. D
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Kam za kulturou…
Léto je každoročně plné také nejrůznějších kulturních akcí, nabízíme
proto tak pár tipů, kam se můžete vydat. 😊
Pohádková výstava Majky Lexové - 20. červen – 30. září
-

V Šakvicích - znovu otevřena výstava pohádkových postaviček
a strašidel v životní velikosti.

Nedělní promenádní koncerty v Olomouci - 20. červen –29. srpen
-

Promenádní koncerty se konají každou neděli vždy v 16:00
hodin v altánku ve Smetanových sadech v Olomouci.

Letní scéna Divadla Spejbla a Hurvínka - 19. červen – 5. září
-

Proběhne v zahradě hotelu International v Dejvicích. Hrají nejen
dětský repertoár, ale i představení pro dospělé. V téže zahradě
bude navíc k vidění i miminí představení pro nejmenší diváky.

Kroměřížská zámecká knihovna III. - Rukopisy 9. – 16. století 7. červen – 30. září
-

Výstava představí středověké a raně novověké rukopisy uložené
v knihovně Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Weinberger Andy, VII. D

10

Školní galerie
Výtvarná výchova probíhala i v době, kdy byli žáci na distanční výuce.
A co vytvořili členové našeho redakčního týmu? Ukázky najdete na
následujících stránkách. 😊

Vašičková Emílie, VI. D

Vaculková Natálie, VI. B

Vašičková Emílie, VI. D
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Školní galerie

Novák Ondřej, VII. D

Novák Ondřej, VII. D

Ježová Denisa, VI. C
Ježová Denisa, VI. C
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Školní galerie

Weinberger Andy, VII. D

Weinberger Andy, VII. D

Weinberger Andy, VII. D
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Osobnost
Závěr našeho posledního letošního čísla bychom rádi věnovali jedné
z našich nejoblíbenějších hereček, nejkrásnějších princezen, která nás
nedávno opustila a zamířila do hereckého nebe…
LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ
Libuše Šafránková je filmová
herečka,
v Brně

která
7.

se

června

narodila
1953.

Dětství prožila ve Šlapanicích
u Brna.
V roce 1971 absolvovala
dramatické oddělení
Brněnské státní konzervatoře,
v letech 1970-1971 byla v angažmá Státního divadla v Brně. 19721990 se stala členkou Činoherního klubu. 1976 se oženila s Josefem
Abrahámem. Měli spolu syna Josefa (1977).
V roce 2014 podstoupila náročnou operaci, při které jí byl odstraněn
nezhoubný nádor plic spolu s částí plicního laloku. Během svého života
hrála ve více než 150 filmech, z nichž jsou např. Kolja a Obecná škola,
získaly nominaci na Oscara. Zemřela 9.6.2021 v 68 letech.
Filmy, v nichž můžeme Libuši Šafránkovou vidět:
-

Přijela k nám pouť, Jak utopit doktora Mráčka aneb konec
vodníků

v Čechách, Malá mořská víla, Princ a Večernice,

Nesmrtelná teta, Třetí princ, Sůl nad zlato, Vesničko má
středisková, Obecná škola, Kolja, Babička a mnohé další…
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Osobnost
Bezesporu je ale hereččinou nejslavnější rolí postava Popelky v pohádce
Tři oříšky pro Popelku. 😊 Pojďme se tedy na pohádku podívat trochu
z bližší perspektivy. 😊
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
Tato

slavná

pohádka
byla

československo-německá

režírovaná

natočena

už

Václavem
v roce

Vorlíčkem

1973!

Václav

Vorlíček si původně pro hlavní dívčí roli
vyhlédl herečku Janu Preissovou. Ta ale
byla těhotná, a tak si režisér vzpomněl na
mladou Libuši Šafránkovou.
Věděli jste třeba, že:
•

…při závěrečné scéně, kdy se měla Popelka vdávat, tak všichni
vyhazují pokrývku hlavy do vzduchu, jediný Vladimír Menšík
hledí kamsi za kameru, protože si s Vítězslavem Jandákem
předchozí večer užili mejdan?

•

…Popelčin kůň nebyl jen jeden? Byli dokonce tři, dva u nás
a jeden v Německu.

•

…prince Pavla Trávníčka museli předabovat?

•

…se pohádka měla původně točit v létě, proto byly i kostýmy
ušity z lehkých materiálů, nakonec se ale točilo v mrazech
kolem -20°C?

Novák Ondra, VII. D a Vašičková Emílie, VI. D
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Pro legraci
Babička vstoupí do autobusu a ptá se řidiče: „Synáčku, dáš si oříšky?“
Řidič říká: „Ano, dám!“ Babička přijde druhý den do autobusu a znovu
se ptá řidiče a řidič říká: „Ano!“ Třetí den přijde babička znovu do
autobusu, nabízí oříšky a řidič se ptá: „Babičko, kde berete tak dobré
oříšky?“ A babička na to: „Vycumlané od Toffifee!“
Jeden kamarád: „Kámo, včera se ke mně vloupal zloděj a ukradl mi
televizi!“ Druhý: „Proboha, co jsi udělal?“
První: „Běžel jsem za ním, protože zapomněl dálkový ovladač!“
Chlapec vyjádřil dívce své pocity a ona mu položila dvě otázky:
Ona: „Máš dva mercedesy a třípatrový dům?“
On: „Nemám.“
Ona: „Tak se nemáme o čem bavit.“
Chlapec přijde smutný pro radu k tátovi.
Táta:

„Jestli

ji

opravdu

miluješ,

můžeš

prodat

Ferrari

nebo

Lamborghini, ale dvě poschodí kvůli nějaké holce bourat nebudu!!!“

Nováková Simona, VI. A
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