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Úvod 

Chceš znát: 

• Naši nejposlouchanější písničku nebo film měsíce? 

• Tradice či zajímavosti z ciziny? 

• Nejlepší příběhy z češtiny? 

• Zajímavosti o učitelích? 

• Nebo kam vyrazit o víkendu? 

To a mnohem víc uvidíš v našem školním časopise. Máte se na co těšit. 

Vaše redakce 
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První máj, lásky čas 

V západní kultuře je svátek všech zamilovaných slavený 1. května. Z anglosaských zemí 

přišel sv. Valentýn, který se slaví 14. února, avšak květnové datum je jistě příjemnější nejen 

kvůli teplotám. Příroda prostě lásce přeje. Je tradičně chápán jako den zamilovaných a celý 

květen jako měsíc lásky. Jistě znáte báseň od Karla Hynka Máchy Máj. V ní se oslavuje máj 

jako čas lásky. Tradici prvomájového polibku ctí podle průzkumů většina Čechů. Každoročně 

pod rozkvetlou třešní stanou dvě třetiny z nich. 

 

Úryvek z básně Máj Karla Hynka Máchy: 

 

Byl pozdní večer – první máj – 

večerní máj – byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, 

kde borový zaváněl háj. 

O lásce šeptal tichý mech; 

květoucí strom lhal lásky žel, 

svou lásku slavík růži pěl, 

růžinu jevil vonný vzdech. 

Jezero hladké v křovích stinných 

zvučelo temně tajný bol, 

břeh je objímal kol a kol; 

a slunce jasná světů jiných 

bloudila blankytnými pásky, 

planoucí tam co slzy lásky. 

 

(Kateřina Nováková, VII.B) 
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Zapomenuté velikonoční tradice 

Zelený čtvrtek 

Na zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou, abyste nebyli nemocní. Hospodyně 

musí zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku - nebude mít pak 

v domě blechy. V Orlických horách se házel do studny chléb s medem, aby se v ní držela 

voda po celý rok. Také jidáše (pečivo s medem) zaručovaly zdraví, ochranu před uštknutím 

hadů a před žihadly vos. 

Velký pátek  

Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci 

potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu, 

aby je pak nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, které pak 

rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před 

bleskem. Nesmělo se prát prádlo, protože by se namáčelo místo do vody do Kristovy krve. 

Nesmělo se pracovat v sadu ani na poli, aby se nehýbalo se zemí. Nesmělo se nic půjčovat 

ani se s nikým hádat, aby se Vám všechny hádky vyhnuly a naopak peníze si k Vám našli 

cestu. 

Bílá sobota  

Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. 

Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, 

aby ho chránily před požárem. Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a 

chystalo na slavné Vzkříšení, na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se 

mazance i velikonoční beránci, pletli se pomlázky z vrbového proutí anebo vázali březové 

metličky a zdobila se vajíčka. 

Boží hod velikonoční 

Na boží hod velikonoční se provádělo svěcení velikonočních pokrmů. Na Chodsku se 

svěcené jídlo jedlo v kostele. Každá návštěva dostala část posvěceného jídla. Ve východních 

Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, aby byla 

úroda, voda a dostatek ovoce. 

(Emma Guillemennot, VII.B) 
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Jarní květena 

Květiny a byliny jsou většinou na pohled hezké a lidé je odsuzují jen podle toho, jak 

vypadají, ale jen málokdo ví, jak dokážou léčit uklidňovat. 

Sněženka 

Tato malá nádherná květina (kterou určitě znáte) kvete hned ze začátku jara (možná i dřív). 

Roste spíše na vlhkých loukách a v listnatých a smíšených lesích. Je asi 15 cm vysoká a je 

mírně jedovatá. Je asi 14-17 druhů sněženek které jsou rozšířeny v Evropě. 

Kopřiva dvoudomá 

Naši předci je přidávali do jarních jídel, z nichž do dnešních dnů zůstaly jen kopřivový špenát 

a jarní nádivka. Kopřivu nenávidíme jako otravný plevel, ale spíš bychom ji měli za její 

přínosy pro lidské zdraví hýčkat a nechat růst. Kopřiva totiž patří mezi naše největší léčivky, 

účinné látky jsou v celé rostlině – od kořenů až po květy. 

Kopřiva pročišťuje krev, snižuje hladinu cukru v krvi, léčí problémy s močovými cestami, 

pomáhá při onemocnění jater, žlučníku, sleziny, žaludku, při vředech… Poslouží jako 

podpůrná léčba při virových a bakteriálních onemocněních. Kopřiva též pomáhá při otocích a 

vodnatosti a obsahuje hodně železa, proto je skvělou bylinkou pro těhotné ženy. Protože je 

však velmi silná, je třeba ji užívat střídmě. Po kopřivě budete mít také krásnější vlasy, 

pokožku hlavy bez lupů, pleť bez ekzémů a skvrn, nehty bez plísní… Čím čerstvější kopřiva 

je, tím lepší má účinky, ale i sušená z lékárny je k nezaplacení. Pít můžete čaj, užívat 

tinkturu, mazat se odvarem nebo si připravit sirup.  

Sedmikráska 

Stačí pár slunečných dnů a z trávníku vykouknou tyhle malé, bílé kytičky. Neváhejte a klidně 

jich pár utrhněte. Nebudete litovat. Je to ideální bylinka při kašli, zahlenění a zánětu 

průdušek, při nachlazení a na jarní pročištění. Pomáhá též při nechutenství a poruchách 

trávení, zlepšuje kožní problémy včetně uklidnění pupínků po bodnutí hmyzem a drobných 

ranek. Květy sedmikrásek je nejlepší jíst čerstvé, takže třeba v salátu či na namazaném 

chlebu. Poranění kůže potírejte šťávou z rozmačkaných listů. Na léčbu kašle či pročištění 

organismu se hodí čaj. 

 

6 



7 

 

Prvosenka jarní 

Prvosenka jarní, neboli petrklíč, patří mezi KRITICKY OHROŽENÉ DRUHY a kvete časně 

zjara. Čaj z petrklíče usnadňuje vykašlávání, odhleňuje, zvlhčuje a tlumí kašel. Tlumí ale i 

záněty, bolesti hlavy a horečky. Vlasové koupele z prvosenky mají na svědomí, že jsou po 

nich vlasy hedvábné, jemné a příjemně voní. Týmž nálevem se ale taky omývá mastná 

pokožka a ucpané póry.  

Medvědí česnek 

Medvědí česnek má takovou sílu, že jej prý medvědi vyhledávají po zimním spánku, aby si 

pročistili žaludek, střeva a krev. A stejně tak bude působit i na nás. Díky svým účinkům je 

medvědí česnek skvělý jako omlazující a pročišťující kúra. Snižuje vysoký krevní tlak, 

pomáhá odstranit závratě, pocit tlaku v hlavě a úzkost. Pomáhá s tuberkulózou i vodnatostí, 

dokáže zbavit dušnosti, zahlenění a urputného kašle. Nejlepší je konzumovat medvědí česnek 

syrový, sušením a tepelnou úpravou ztrácí sílu. Další možností, jak jej uchovat, je zamrazení 

a tinktura, zajímavá je výroba vína.   

Popenec břečťanovitý  

Tahle bylinka chutná svěže, trochu jako bazalka, takže je možné ji využít v kuchyni i jako 

koření. V lidovém léčitelství se používá při průjmech a proti zahlenění dýchacích cest. 

Pomáhá léčit choroby močového ústrojí, ať už se jedná o močové kameny či záněty ledvin. 

Pomáhá řešit chudokrevnost a bojuje proti chřipce. Nejlepší je pít čaj, ale lze si udělat i sirup 

či odvar. Tím se doporučuje omývat kožní vyrážky, ekzémy a špatně se hojící rány. Můžete si 

jej také dát jen tak syrový, třeba nasekat do polévky nebo na chleba.  

(Isabela Chmelařová, VII.B) 
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Pár zero waste rad 

1. Nakupujte jen sezónní ovoce a zeleninu a na zimu dělejte marmelády, kompoty.                                                                                   

2. Zkuste uprecyklovat. 

3. Místo plastu mějte v domácnosti sklo. 

4. Dělejte si svačiny do práce, školy a výlety samy doma. 

5. Noste si v tašce vlastní plátěnou tašku, příbory a hrnek na kávu nebo čaj.  

6. Ušijte si, nebo kupte plátěné sáčky na pečivo a zeleninu.  

7. Oblečení, které už nenosíte, můžete použít znovu – vytvořit z něj něco, či je věnovat na 

charitu. Navštěvujte second-handy, kde velmi často natrefíte na originální kousky. 

8. Používejte vlastní lahev na pití, abyste se vyhnuli koupi PET lahví. 

9. Vyrábějte vlastní produkty. 

10. Nikdy nechoďte nakupovat hladoví. 

11. Najděte se bezobalový obchod (ve Zlíně najdete Bezobaláč na T. G. Masaryka) 

12. Pokud něčeho nakoupíte, uvaříte víc, zamrazte to nebo zavařte.                     

13. Choďte více pěšky, na koloběžce či na kole. Omezte používání auta nebo autobusu. 

14. Když se vám něco rozbije, zkuste to spravit. Nebo vyhledejte někoho, kdo by to uměl. 

15. Neplýtvejte vodou. 

16. Choďte ven na vzduch. 

17. Mějte se rádi. 

 

(Eliška Strnadová, VIII.B) 
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Koronavirus 

Chtěla bych Vám napsat o tom, že i běžně, ale hlavně nyní v období koronaviru, se šíří 

především negativní zprávy. Což je většinou z toho důvodu, že dobré zprávy nemají tak velký 

dopad na širokou veřejnost. A proto Vám posílám pozitivní zprávy, které jsem našla 😃. 

1. Koronavirus má i pozitivní důsledky. Kvůli koronaviru se v Číně zavřela spousta 

továren, elektráren a také se snížilo používání automobilů. A díky tomu se v Číně 

objevila modrá obloha, která tam často není k vidění. Právě kvůli znečištění v Číně 

ročně zemře zhruba 1,8 milionu lidí. 

2. Konec eboly. Uzdravil se poslední pacient, který měl ebolu. Pokud nikdo v nejbližší 

době nedostane ebolu, bude vyhlášen konec epidemie. 

3. Bobři se vrací do Británie. Po čtyřech stovkách let, kdy téměř vymřeli, se vrátili do 

Británie. Bobři vrátí řekám původní podobu,hladina nižších vod se zvedne, klesne 

pravděpodobnost povodní a vytvoří se ideální podmínky pro navrácení větších ryb. 

4. Objevení nových planet. Studentka astronomie Michelle Kunimoto objevila nových 

17 planet. Je postgraduální studentkou kanadské University of British Columbia. 

Planet si všimla, když procházela starší data vesmírné agentury NASA. Ostatní vědci 

si planet v předchozím průzkumu nevšimli. Není to její první úspěch. Už při běžném 

studiu na univerzitě objevila čtyři planety. 

5. Už druhý pacient, který se vyléčil z nemoci HIV. Muž žijící v Londýně se uzdravil 

díky transplantaci kostní dřeně, kterou podstoupil kvůli rakovině. 

6. Indové budou turistům rozdávat bambusové láhve na vodu. Ve městě Lachen v 

Himaláji už tři roky platí přísná omezení jednorázových plastových obalů. Rozdáním 

láhví chtějí cestovatele odradit od pronášení PET lahví do horské oblasti. 

Doufám, že Vám tyto zprávy alespoň trochu zvedly náladu.😷😄 
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Recenze na knihu The Secret 

The Secret  

Rhonda Byrne 

 

Tato úžasná kniha vás naučí využívat tajemství ve všech oblastech lidského konání – ať už 

jde o peníze, zdraví, vztahy, štěstí – v jednotě se světem. 

Kniha je rozdělená na kapitoly podle toho, o jaké tajemství se jedná (tajemství jako klíč 

k penězům, tajemství k sama sobě). 

Skvělá knížka, která vám pomůže utřídit myšlenky, trošku uklidit v hlavě a rozhodně 

motivuje k dalším krokům.  Odbourává strach, jehož jsme častými zajatci. Pro mě osobně 

velmi inspirativní knížka. Tím že, se opírá o velmi významné osoby historie ale i současnosti, 

Je dobré si knihu zakoupit, nejen půjčit, protože v ní můžete kdykoliv zalistovat a 

připomenout si významné a zajímavé části knihy. 

Rhonda Byrne 

Tahle žena si v životě prošla peklem, a i přesto všechno má pořád úsměv na tváři. Pomáhá 

lidem kolem sebe a nechce nic na oplátku. Předává dál své zkušenosti a vědomosti, dává 

lidem důvod a smysl proč žít. Dala celému světu kus sebe samotné, ukázala jim své tajemství, 

svoji bolest a ztrátu, ukázala jizvy na duši i na srdci, ale také ukázala způsob, jak tohle 

všechno a mnohem víc můžeme vyléčit, jak sebe samotné zdokonalit a žít.  

 

(Natálie Cilečková, VII.B) 
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Sudoku Honzy Sousedíka 

3  6 2 5   4  

 1    7   8 

5  7  9   1 6 

1   7  2  8  

  8    2 5 4 

4 6  5  3  9  

 5  8   9 6 1 

 4  3 1    2 

8 7 1 9    3  

 

 4  6  8   7 

3  1 4    2  

 6   9  5  8 

  4 8  7 2  5 

 7 9  1    4 

  8 9  2 1  6 

1  6  5  9 8 3 

 9  3 6 1    

  3    7   

Řešení najdete na konci časopisu ☺. 
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Velikonoční tvoření 

Taky vás už nebaví jednoduché jednobarevné kraslice? 

Mě též ne, a proto jsem pro vás vytvořila návod, jak zpestřit vaše kraslice. 

Tento návod je vhodný i pro malé děti je velmi jednoduchý a rychlý… 

 

Co budeme potřebovat: 

• vyfouknuté bílé vajíčko 

• papírové kapesníky 

• fixy 

• štětec a voda 

 

Jak na to: 

1. Vezmeme si fixy a nabarvíme papírový kapesník tak, jak se nám to bude hodit. 

Nesmíme fixou tlačit, jinak se do kapesníku udělá díra. Doporučuji nabarvit většinu 

kapesníku, aby se pak barva dostala po celém vajíčku. 

2. Jakmile máme nabarveno, do kapesníku zabalíme vajíčko a pořádně utáhneme. 

3. Vezmeme mokrý štětec a zapustíme ho do kapesníku v kterém se nachází vajíčko. 

4. Necháme chvilku odležet (stačí dvě minutky), pak rozbalíme kapesník, vyndáme 

vajíčko a máme hotovo! 

(Daniela Křižáková, VII.C) 
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Naše třída očima kytky na parapetu 

Už od 6. třídy pozoruji třídu 8. A. Musím říct, že to byly dříve hodné děti, ale teď už 

tomu tak není. Ve třídě si pohodlně odpočívám v hnědém květináči. Každé ráno na mě 

dopadají sluneční paprsky, které mi připomínají příchuť cukrové vaty.  

Mám tak hodnou třídu, že od nich dokonce dostávám několikrát týdně dárečky. 

Musím říct, že na mně vůbec nešetří a dají mi například: slupku od pomeranče, drobky z 

pečiva, kousky jablka, které jim před tím spadly na zem a tak dále.  

To všechno by bylo ještě v pohodě, ale pak přijde na řadu starost o to, abych dostala 

napít. Vodu bych měla dostávat 1- 2x týdně, ale pan učitel nebo žáci, kteří se o mě mají 

starat, mi nedají napít buď vůbec, nebo mi dají až příliš a já se doslova TOPÍM.  

Všímám si, že třída moc ráda provokuje a zlobí učitele. Kdybych já byla učitelkou, 

což bohužel nejde, tak bych to s nimi vážně nezvládla. Člověk s nimi musí mít pevné nervy!  

Ve volném čase s mými kolegyňkami, které si taky odpočívají v hnědém květináči, 

probíráme různé věci nebo problémy, které řeší žáci o přestávkách. Někdy se dozvídáme 

vážně zajímavé věci a jsme schopné se o tom bavit hodiny.  

Přes to všechno tu třídu mám ráda a doufám, že se budu moct ještě dlouho koukat na 

jejich otrávené obličeje a každodenní radost ze školy. 

(Veronika Gabrhelová, VIII.A) 

Dlouho už sedím na parapetu u okna ve třídě. Mám v sobě zapíchlého strašáka, 

kterého se každé ráno, když rozlepím oči, leknu a nejspíš si na svého spolubydlícího nikdy 

nezvyknu. Pode mnou je topení, od kterého mi je hrozné horko, miluju, když paní učitelka 

otevře okno a pofukuje na mě lehký vánek, ale dětem je vždy hrozná zima.  

Taky ráda pozoruji, když děti píší testy a lámou si své hlavičky a marně si snaží radit. 

Chtěla bych se vám pochlubit, že umím dokonale mocniny a odmocniny.  

Také mám sousedy, kteří si na něco neustále stěžují. Žiju v květináči, který je 

nepohodlný, ale mám ho ráda. Myslím, že bych už potřebovala přesadit.  

Tohle píšu, protože nevím, jak dlouho tu ještě děti budu pozorovat, jelikož mě pan 

učitel neustále přelívá a postupně hniju. No, ale abych si nestěžovala jako mí sousedi, tak 

mám taky boží výhled na dům mezi stromy, střechu a cestu po které děti chodí do školy. 
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Ať vás svým životem úplně nezahltím, tak se s vámi pro dnešek loučím. Věřte mi, že 

snad neshniju. 

(Hana Patinková, VIII.A) 

Každý den v té samé třídě na parapetu sedívám, pomalu se na ty žáky už radši ani 

nedívám. Každý den poslouchám ňáké hádky a pozoruju závisláky.  

Ke všemu mě každý den pan učitel zalívá, kdy už pochopí že mě strašně přelívá. 

Přelitá tu takhle sedím, všechno je to ještě horší.  

Řev je stokrát hlasitější, už jsem skoro ohluchla. Jeden žák řve druhý brečí, že mu 

známka nevyšla. Jsou tu však i hodné děti, neřvou, nespí, nebrečí jenom tiše pracují.  

O přestávce naučí se, pak je třídní vychválí, oproti zlým to maj lepší, méně řevu 

schytají. Nevím, co se děje doma učitel však řve a řve, vadí mu i jedna láhev na lavici v 

hodině.  

Můj život prostě není lehký, z místa se hnu jenom tehdy, když se do mě trefují, jídlo 

po mě házejí, koukám, koukám, neuhnu, nedivte se nemohu.  

Pak mě sice urovnají ale jen pro jejich dobro, aby zase neschytali červenou propiskou 

do žákovské dalších sto. No nedivte se milé děti že už z nich i usychám, když každý den 

poslouchám tohle a furt dokola. 

(Tereza Brabcová, VIII.A) 

Už jsem tu spoustu let. Den co den vidím různé tváře. Nejčastěji a nejraději zde 

potkávám děti ze VII.C. Nejraději s nimi travím čas, když mají hodiny takzvané etiky. Mívají 

je většinou pravidelně. Už tolikrát jsem je s nimi měla, že jsem si rozdělila ty hodiny na dva 

druhy, na tu plnou smíchu a na tu, kterou celou probrečí. Tu přezdívám hodiny slzavého 

údolí. 

Celou tu dobu sedávám na takové desce, kde mám dobrý výhled. Pít dostávám 

pravidelně, což je nádhera. Nejraději mám, když se jdou dívat/poslouchat film (říkám 

dívat/poslouchat, protože když se zatáhnou rolety, tak nevidím, jestli se dívají nebo jenom 

poslouchají). Většinou se zhasne, zatáhnou se rolety. Po stažení rolet všichni většinou 

ztichnou. Najednou se začnou ozývat věty. Většinou se dozvím něco nového, ale někdy mě 

podvedou. To znamená, že je jenom ticho a mě jenom zbývá dívat se ven.  

Nejvíc se mi ale líbí, když mají hodinu matiky a češtiny, protože u některých jsou tak 

vtipné nachápavé tváře. 

(Adam Prokop, VII.C) 
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Sedím u okna a pozoruji žáky mojí třídy. Ne vždy jsou tady jsou moji žáci, někdy 

přicházejí i cizí. Své žáky mám ráda, protože jsou hodní, ale někdy i dost otrávení. 

Opečovávají mě každý týden. Dají mi vodu, aby mohli být pyšní, jak vypadám. Někdy mi 

dají málo, někdy mne přelijou. Ale to mi smrtelně vážně nevadí.  

Když je test, tak jsou smutní a je mi jich líto. Někteří jsou rychlí jak střely a někteří 

trochu pomalejší. Někteří v hodinách trochu zlobí. Paní učitelka je musí přesadit. Už je znám 

všechny jménem, protože jsem tady od šestého ročníku.  

Mám mnoho historek, třeba: Dva týdny jsem nedostala pití a byla jsem úplně nahá, 

nebo jsem se musela naučit plavat, protože mě přelili nebo mi uhnila ruka a musela jsem 

podstoupit operaci. Museli mi ji ustřihnout. Kolikrát mám tak dlouhé vlasy, že mi je musí 

zkrátit. Je s nimi opravdu srandy kopec. Moje třída má nějaké ploché obdélníky, které svítí, 

vydávají zvuky a další. Snažím se zeptat jak dětí, tak učitelů a kamarádek, které tady jsou se 

mnou pořád a jsou rozdílné. Ještě jsem nepřišla, co to je ty placky.  

Moji třídu mám moc ráda.  

(Jan Konečný, VII.C) 

Sluníčko, sluníčko mé potěšeníčko. Takhle začíná můj den, mou originální, 

fantastickou, úsměvnou, růžovou a hlavně megabombastickou písničkou. 

Potom si pokecám se svou totálně úžasnou sousedkou čočkou. Ona ví všechny 

nejnovější klepy, protože roste do výšky o celé tři centimetry výš než já. Já si myslím, že je 

stejně vysoká, jako je velryba velká. 

V 7:42 se sem přihrnou žáci a to je teprve něco. To všechny informace světa se ke 

mně hrnou, jako když lidé zjistí, že je něco zdarma. 

Následuje začátek vyučování a ten mám ráda, protože jakmile vyučovací hodina 

skončí je tu tak příjemné teplíčko, že se cítím jako rostlinném ráji. 

Okolo jedenácté hodiny ranní si většinou dávám oběd, kvůli tomu že je tu tolik oxidu 

uhličitého, že už prostě nejde odolat. I švédský stůl by se měl oproti tomu množství stydět za 

svou malou pohostinnost. 

V pět odpoledne už mám vždycky klid, jelikož jsem tu jen já se svými sousedkami. 

Obzvlášť proto, že nemám ráda nudu, tu se sousedkami pořádáme dýchánek.  

PS: Dýchánkem se to moc nazvat nedá, protože hlasitost překračuje hlasitost konce 

vyučování.  

(Emily Kristina Guzman, VII.B) 
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Životabáseň 

Toman a lesní panna 

Jsem lesní panna, 

svádivá, 

svádivá a překrásná 

lesní víla. 

Jsem lesní panna, která sní o lásce. 

Jsem lesní panna, která chce být smrtelnicí. 

Jsem lesní panna,která se bojí, že nepotká lásku. 

Jsem lesní panna, jejíž oblíbená barva je zelenkavá. 

Jsem lesní pannna, která nesnáší nenávist. 

Jsem lesní panna, která miluje Tomana. 

Jsem lesní panna, která sní o lásce. 

 

(Zuzana Plačková, VIII.B) 

Toman a lesní panna 

Jsem lesní panna,   

svádivá, 

svádivá a překrásná, 

lesní víla. 

Jsem lesní panna, která si přeje Tomanovi býti po boku. 

Jsem lesní panna, která sní o Tomanovu skonu. 

Jsem lesní panna, která chce mužů svádět více. 

Jsem lesní panna, která neúspěchu svého bojí se. 

Jsem lesní panna, jíž se líbí zelená barva šatů jejích. 

Jsem lesní panna, která nesnáší vzpurnost v mužích. 

Jsem lesní panna, která miluje vše, co lesem projde. 

Jsem lesní panna, která by milovala, ale už jí to neprojde. 

(Anna Šmotková, VIII.B) 
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Tipy na výlety o prázdninách 

Stezka v oblacích na Dolní Moravě 

 Perfektní tip na výlet. Krásné místo, krásný výhled, krásná krajina. To vše je na stezce 

v oblacích. Vše je postaveno ze dřeva v nadmořské výšce 1116 m.n.m. Atrakcí stezky je 

tobogán, který naklopený skoro do kolmého úhlu. Na samém vrcholku je proutěná síť, na 

kterou si můžete lehnout. Když navštívíte tohle místo, což jsem já udělal, tak budete mít 

nadosmrti perfektní zážitek. Na tomhle způsobu je postaveno mnoho dalších podobných 

staveb.  

Hrad Zvíkov   

Velká škoda je, že tenhle krásný hrad na soutoku Vltavy a Otavy je až na druhé straně naší 

vlasti. Hrad už je spíš zřícenina, ale přece jen jsou na hradu i staré místnosti. Pod hradem je 

přístav kam připlovají i větší lodě. Velký milovník si z hradu odnese suvenýr, razítko a další. 

Hrad je hodně rozlohou velký. Abyste tenhle krásný hrad viděli, tak se musíte vydat do 

Zvíkovského podhradí, je malá vesnička a na sto procent nezabloudíte. Kolem vesnic je 

mnoho visutých mostů. 

Zřícenina hradu Starý Světlov 

Tohle je opravdu zřícenina a nachází se kousek od Zlína. Má i svého bratra, Nový Světlov.  

Je blízko vrcholu Bába a obce Podhradí. Tuhle památku jsem navštívil a bylo to hodně 

zajímavé. Nenajdete nic víc než zbytky stěn hradu. Jestliže pojedete autem, bude vaše 

celková chůze asi jeden kilometr a ještě něco před vaším barákem:-). Dvě stě metrů cesty je 

HODNĚ prudkým kopcem, ale výlet jinak stojí za to a užijete si ho. 

Muzeum Tatra 

Teď trochu pro milovníky aut. V Kopřivci se už dlouho vyrábí auta a vlaky značky Tatra. 

V tomhle muzeu je úplně všechno, jak se auta vyráběla a taky ty postavené, ale staré. 

Součástí je expozice manželů Zátopkových, kteří jsou slavní běžci. 

(Jan Konečný, VII.C) 
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Můj anděl strážný 

Můj anděl strážný je neviditelný pro ostatní i pro mě. Já ho ale občas slýchávám. 

Pojmenovala jsem ho Svědomí. Kdysi mi vyprávěl, jak vypadá, tak se budu snažit vám říct co 

nejvíc. Měří… To mi vlastně neřekl, protože to sám neví. Ale je strašně malilinkatý. Dokonce 

menší než atom. Bydlí v mojí hlavě a občas tam hraje hokej, tak se mi vždycky omlouvá, 

protože pak mě bolí hlava. Jeho vlasy vypadají podle toho, jakou mám zrovna náladu. Když 

je mi špatně nebo jsem znechucená, vlasy se mu zabarví do zelena a vypadávají mu, takže to 

vypadá jako zvratky. Naštěstí má vlasů neomezené množství, jako byla ta sůl v pohádce “Sůl 

nad zlato“, takže nikdy není plešatý. Červené, přímo hořící, vlasy se objeví, když jsem 

neskutečně vytočená a naštvaná a mám chuť někoho zabít! Svědomí mě ale vždy uklidní, 

abych nic strašného neprovedla. Někdy se mu to však nepovede… Pokud jsem klidná, jeho 

vlasy připomínají vodu. Když jsem smutná, šedý déšť a když šťastná, vypadají jako duha, 

kde je převážně žlutá, všechny odstíny modré, fialová a černá, protože to jsou moje oblíbené 

barvy. Jeho oči jsou průzračné jako studánky, když do nich zasvítí měsíc. Pleť je v takovém 

stavu, v jakém je má pleť. Plná akné. Zuby má trochu nažloutlé a pořád se směje. Postavu má 

celkem štíhlou, ale občas se nějaké ty špíčky najdou… Jinak mu normálně z těla rostou dvě 

ruce a dvě nohy. Jako Quasimodo rozhodně nevypadá, záda jsou krásně rovná. Oblečení nosí 

nejraději tmavé a pohodlné.  

Co se týká vlastností, máme hodně společného. Je velmi přátelský a empatický. 

Celkem chytrý, vtipný a miluje sporty. Hlavně hokej. Rád pomáhá lidem, takže mi často radí, 

co mám říct, udělat, abych jiným pomohla. Většinou to ale nechá na mém rozhodnutí a pak 

mě opravuje. To dělá s velkou oblibou. Na rozdíl ode mě je klidný, na nikoho neřve. Já jsem 

ale výjimka. Na mě si vybíjí zlost, i když nevím, odkud ji bere. Vždy mě ale varuje a dává na 

mě pozor. Není ale neomylný.  

Mám ho moc ráda, protože mi pomáhá. Někdy je ale Svědomí strašné, takže bych se 

bez něj často obešla. Chvílemi do slova užírá zevnitř…  

 (Julie Zdráhalová, VII.B) 
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Země je jen jedna 

Z přírody si bereme více, než je schopna obnovovat. Žijeme na dluh, který jednou 

budeme muset zaplatit nejen my, ale i naše děti. Každoročně z naší planety navždy zmizí 

tisíce živočišných druhů a stav přírody se zhoršuje nejrychleji v historii lidstva.  

Bez přírody nebudeme mít potravu, vodu, energii ani důležité léky. Ale nemusí to 

tak být! Jsme spotřebitelé, občané a voliči a společně máme obrovskou sílu. Ty i já, každý 

z nás může změnit své chování - míň plýtvat, míň nakupovat, míň vyhazovat.  

Pojď do toho s námi a pomoz nám přesvědčit politiky, korporace i veřejnost, že 

naše planeta už více neunese a že všichni „máme na míň“! 

Výzva supermarketům 

Každý má možnost změnit své chování a přispět k tomu, abychom přírodu zachránili. Míra 

odpovědnosti za stávající stav a možnosti jeho nápravy nejsou u všech stejné. Jsme 

přesvědčeni, že právě velcí prodejci mají nejen odpovědnost, ale i sílu a možnosti věci 

změnit k lepšímu. 

Omezte množství jednorázových plastových a jiných obalů 

Vytvořte po vzoru britských prodejců plastový pakt a podpořte zálohový systém na 

nápojové obaly 

Chraňte naši přírodu, vodu a půdu 

Zastavte kácení pralesů a drancování oceánů 

Nepodílejte se na ničení cenných globálních ekosystémů – nenabízejte maso krmené sójou 

vypěstovanou v Amazonii, ryby z přelovených populací ulovené destruktivní metodou 

nebo palmový olej z plantáží vzniklých na úkor pralesa. 

Chraňte klima 

Jděte příkladem, buďte uhlíkově neutrální. Vyrábějte vlastní čistou elektřinu, ozeleňte své 

budovy a parkoviště, využijte svoji sílu a podobně jako mnohé zahraniční firmy tlačte na 

naši vládu, aby podpořila plán na uhlíkově neutrální EU do roku 2050. 
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Zatočte s nadspotřebou 

Prodlužte záruku na spotřební zboží na pět let. Naučte své zákazníky zboží opravovat a 

znovu používat. 

Výzva politikům 

Požadujeme, aby vláda prosazovala prevenci vzniku odpadů a podporovali taková opatření, 

jako například zálohový systém pro plastové a hliníkové nápojové obaly, které zvýší jejich 

recyklaci a sníží zamoření přírody plasty a dalším odpadem. 

Zároveň chceme, aby se zasadila o zdravé a k přírodě šetrné zemědělství. Z 

veřejných peněz, ať už českých nebo evropských daňových poplatníků, směřovala podporu 

jen pro šetrnou produkci potravin, která neohrožuje biodiverzitu, chrání přírodní zdroje a 

krajinu. 

 

Požaduj zavedení zálohového systému! 

Již 72534 lidí podepsalo výzvu supermarketům a politikům. 

 

https://www.masnamin.cz/zalohovy-

system/?utm_source=social_media&utm_medium=facebook&utm_campaign=20OVC20&ut

m_term=img_zalohybrabec_engagement&fbclid=IwAR1Y4KOiTwQ0tbfJBzg17x6J_k3SN

WBx7GuIRsJb1ZvkTBO6SkrkvG0MUpM 

 

URČITĚ SI ŘÍKÁTE: ,,JEDEN MŮJ HLAS NIC NEZMĚNÍ“. PŘEDSTAVTE SI, ŽE BY 

TOHLE ŘEKLI VŠICHNI. TO BYCHOM SE NIKAM NEPOHNULI!  

Má to smysl :) 
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A co na to říkají slavní lidé? 

Berenika Kohoutová 

Mám ráda maso. Obejdu se bez něj v pohodě, ale mám ho ráda. Teď se dost snažím ho 

omezovat. Je mi totiž fakt líto tý nádherný přírody, která mizí. 

Ewa Farna 

Doma jsme omezili spotřebu masa, vykopali jsme jímku a využíváme dešťovou vodu, máme 

kompost, třídíme odpad. Je pro nás přirozené dělat pro přírodu alespoň to minimum, na které 

máme vliv. 

Petr Vančura 

Pro blaho naší planety téměř přestávám jíst maso a chovám se šetrně. Míň nakupuju, 

neplýtvám. Odříkání je sexy. 

(Daniela Křižáková, VII.C) 
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Řešení Sudoku 

3 8 6 2 5 1 7 4 9 

9 1 4 6 3 7 5 2 8 

5 2 7 4 9 8 3 1 6 

1 9 5 7 4 2 6 8 3 

7 3 8 1 6 9 2 5 4 

4 6 2 5 8 3 1 9 7 

2 5 3 8 7 4 9 6 1 

6 4 9 3 1 5 8 7 2 

8 7 1 9 2 6 4 3 5 

 

9 4 5 6 2 8 3 1 7 

3 8 1 4 7 5 6 2 9 

7 6 2 1 9 3 5 4 8 

6 1 4 8 3 7 2 9 5 

2 7 9 5 1 6 8 3 4 

5 3 8 9 4 2 1 7 6 

1 2 6 7 5 4 9 8 3 

8 9 7 3 6 1 4 5 2 

4 5 3 2 8 9 7 6 1 
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