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Za celou redakci časopisu Sedmnáctka Vám přejeme hezké 

prázdniny! 

 

 

 



 
Mladší žákyně naší školy se staly mistryněmi ČR 

v házené. Velká gratulace holky! U příležitosti 

předávání cen panem ředitelem jsme je trošičku 

vyzpovídali . 

1. Baví vás reprezentace školy, nebo to berete jako 

povinnost? 

- Ne, ne, baví nás to. 

2. Jsou tréninky náročné? 

- Jak kdy. Někdy ano. 

3. Jak dlouho házenou hrajete? 

- Většina z nás tři nebo čtyři roky. 

4. Plánujete vyhrávat? 

- Jo! 

5. O kolik jste vyhráli? 

- Dali jsme 42 gólů a dostali jsme 21 branek. 

6. Kdo byl pro vás nejtěžší soupeř? 

- Asi Havlíčkův Brod, skončilo to 27:5. 

7. A nejlíp porazitelný? 

- TGM z Prahy. Vyhráli jsme 31:3. 

Adéla Bezděková, 9. C 



Pranostiky 

Léto 

 Červenec, srpen a září muka, ale potom                 

       bude mouka. 

 Co se v červnu vylíhne, velmi často pohyne. 

 Kdo se v létě nezapotí, v zimě se nenasytí. 

 Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se    srpa. 

 Když se hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba 

plodí. 

 Lidé se radují létu, včely květu. 

 Slunce peče - déšť poteče. 

 Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, 

tuhou zimu a            

      nejlepší víno. 

 Kdo léto proleží, zimu prochodí s žebráckou mošnou. 

 Bylo-li léto mokré, bude v roce příštím drahota. 

 

 

  
 

      Alena Čalová , 9. C 

 

 

 

 



 

Paní učitelka Eva Maděrová se stala mistryní ČR ve výcviku agility. 

Svůj koníček dotáhla až k tomuto titulu. 

GRATULUJEME! 

 

 

 

10. června proběhlo na naší škole každoroční pasování na čtenáře. 

Proběhlo ve slavnostní atmosféře ve školní žákovské knihovně. Žáci museli přečíst 

předložený text a ten následně zhodnotila pohádková komise. Nakonec byli pasováni na 

čtenáře a dostali pamětní list. 



 

Naše škola získala další republikový titul v házené škol. 

Tentokrát se o to zasloužila mladší děvčata ze 6. a 7. tříd v pátek 27.5., která suverénní jízdou 

porazila ostatní družstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Kotas, 8.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co mi dala a vzala základní škola 

Ráno. Zvoní budík. Ospale se probouzím a už vím. Je poslední školní den. Dostanu 

vysvědčení. Budou to výsledky uplynulých deseti měsíců. Večer mi psala sestřenice Gábina 

z Německa. Tam školní rok ještě nekončí. My už však můžeme bilancovat. 

 Co nám škola dala, či vzala? V účetnictví „ má dáti, dal“? Vyplatí se to? V dnešní 

době informatismu, kdy si lze leccos zajistit pouhým kliknutím.? Ovšemže ano. Vyplatí se to, 

je to nedocenění a k nezaplacení. Jako kdybychom se sami naučili plavat doma v bazénu – 

v moři bychom se však utopili. 

 Škola nám sice vzala kus bezstarostného dětství, ale toho, co jsme získali, je víc. 

 Ta pestrá škála her, informací, dovedností… A pedagogové, učitelé, ti kouzelníci, co 

s tím vším umí zacházet tak, že se to dá pochopit, naučit, zapamatovat, použít… 

 Získali jsme kontakty mezi vrstevníky, naučili se komunikovat i spolu vycházet. Našli 

jsme kamarády, přátele, či známé na celý život. Máme zážitky, na něž nezapomeneme, i 

zkušenosti, které se nám budou hodit. 

 První stupeň byl vlastně taková škola hrou. Barevná razítka, nálepky nám byly 

odměnami. Naučili jsme se to hlavně číst, psát a počítat. 

 Na druhém už to bylo těžší, náročnější. Škola v nás pěstovala trpělivost, vůli, píli, 

snahu. 

 Každopádně školní docházka dala našim dnům určitý řád, což se využije v zaměstnání 

nebo dále ve vzdělávání. Vždyť učit se budeme stále. Je to, jako, když se staví dům. Na 

pevných základech pilně pokračovat dál, až po střechu a komín. 

 Co by za to v zemích, kde není školství tak rozvinuté, žáci dali. 

Julie Mikulášková, 9.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příběh jsme si rozdělily na 3 části a každá z nás psala kousek. Poté 

jsme části dohromady složily do jednoho příběhu. A tady je…. 

 

PRÁZDNINY NETOPÝRA EČATÍČOP 

Ečatíčop je malý fialkový netopýr, má zelená očka, mléčně bílé zoubky a velmi dlouhé 

zatočené řasy. Na začátku léta se Ečatíčop rozhodl jet do Mexika. Po vyřízení pasu a výzdobě 

starého černého kufru odjel. Každý den potkával netopýrku, která se mu velmi zalíbila. 

Jmenovala se Esmeralda Ramínez Žabková. Jednou se už  nevydržel  na Esmeraldu jen dívat, 

a tak za ní šel a oslovil ji.  Začali si spolu povídat a zjistili, že jsou ze stejného města a jsou na 

stejné ulici, která se jmenuje Ínezířaz. Po pár týdnech v Mexiku, kde si s Esmeraldou našli 

stejný strom, se rozhodli vrátit domů. Ečatýčop se chtěl s Esmeraldou přestěhovat do 

vlastního stromu, ale neměl peníze, a tak si je šel vydělat. Nenašel však žádnou práci. Šel 

k tetě a ta mu dala 20 Kč na něco dobrého. Koupil si zmrzlinu. Najednou začal foukat vítr a 

kopeček zmrzliny mu spadl na hlavu. Začal tu zmrzlinu lízat. Zjistil, že je ta zmrzlina banánová 

a tu nemá rád. Proto se šel domů umýt.  Maminka se na něj zlobila, ale bylo jí ho líto. 

Ečatíčop se rozhodl jít spát. Vzbudil se a bylo to tu, dnes jel k babičce na vesnici Rotinom. 

Babička Principína ho s radostí přivítala. Užil si tam skvělé tři týdny, ale už se těšil na svou 

přítelkyni Esmeraldu. Rozloučil se s babičkou Principínou a jel domů. Maminka a tatínek ho 

přivítali. On však šel za Esmeraldou. Byli oba dva šťastní, že jsou spolu. Když dojel po dlouhé 

době domů, přestože byl netopýr Ečatíčop moc velký na svůj věk, prolezl dírou do tajné 

místnůstky, do které mu rodiče, když byl ještě malý, zakázali chodit. Rozhlédl se a uviděl 

krásný pokojíček. Když se podíval na levou stranu, uviděl tam docela malá dvířka. S obtížemi 

prolezl dvířky. Poskytl se mu výhled na krásné netopýří doupě. Když si to pořádně prohlédl, 

vrátil se zpátky tajnými dvířky do pokoje. Den potom se oslavovaly jeho narozeniny. Měl 

netopýří dort a dostal spoustu dárků. Potom ho maminka s Esmeraldou odvedly k němu do 

pokoje. Měl ho úplně jiný než předtím. Lehl si na postel a jeho bratr ho napomenul, ať si 

nelehá na jeho postel. Ečatíčop se podivil a jeho máma mu vysvětlila, že má nový pokoj 

s Esmeraldou. Ečatíčop se zaradoval a zeptal se, kam teda má jít? Máma mu řekla, že má jít 

do tajných dveří. „Ale mami, tam přece nemůžu“ řekl. Ale máma mu pokynula, ať pokračuje 

dál. „Jdi pořád rovně a potom zaboč doleva“ řekla máma. Ečatíčop šel do pokoje, který našel 

včera. Dva dny poté se Ečatíčop a Esmeralda vzali a odstěhovali se do luxusního stromu. A žili 

spolu až do smrti. 

 

Eliška Kolaříková, Markéta Bábková, Iveta Mrhálková, 6. B 



Smetanová jahodová zmrzlina 

Suroviny: 

 0,5 kg jahody 

 4 dl smetana na šlehání 

 200 g zahuštěné slazené mléko - Salko 

 2,5 lžíce cukr moučkový 

 

Postup: 
Z jahod odstraníme stopky, omyjeme je a rozmixujeme s moučkovým 

cukrem. Smetanu ušleháme a do šlehačky opatrně přimícháme zahuštěné 

slazené mléko. Do misek pak dáme vrstvu ovoce, na ni šlehačku se Salkem, 

pak opět ovoce a nahoru další šlehačku se Salkem. Misky vložíme na hodinu 

do mrazničky, potom směs můžeme lehce promíchat a necháme ji zcela 

zmrazit. Promíchání směsi je možné vynechat, v takovém případě vzniknou 

barevné vrstvy. 

 

 

 Michaela Staňová, Sabina Maliňáková, 6. B 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

 

 

V minulých číslech jsme si řekli o neznámých, ale talentovaných YouTuberech, festivalech a 

akcích s YouTubery, kde vzít inspiraci na videa a ukázali jsme si hodně programů na střih. 

Když už tu máme to poslední číslo v tomto školním roce, tak jsem se rozhodla to vzít v letní 

náladě! 

NAHRÁVEJTE SVÉ ZÁŽITKY: 

Každý, kdo v létě jezdí na výlety a dovolené má velkou příležitost! I ti méně slavní YouTubeři 

točí své cestování. Většinou ve formě sestřihu nebo vlogu. 

Sestřih – Už z názvu vyplývá, že se jedná o sestříhání všech záběrů, který je doplněný 

vhodnou muzikou. Občas YouTuber promluví pár slov, ale většinou je to vysvětlení pro 

určitou věc. 

Vlog – Vlogy se dělí na: 

 Vlog – Povídáte např. 3 minuty na dané téma, které si zvolíte. Většinou jsou to videa 

ve vtipném formátu, aby lidi zaujala. 

 Daily Vlog – Je to vlastně taky vlog, který na rozdíl od klasického vlogu nahráváte celý 

den. Nejlepší a nejzajímavější záběry pak sestříháte a vznikne vám daily vlog. 

 

YouTuber (Jmenuju se Martin) nedávno nahrál video, které se jmenuje:  

USA TRIP #1 - Přílet Do Los Angeles! | Martin & Youtubeři  

Z názvu už asi víte, kam se letělo a kde se nacházíme. :D Zde máte odkaz:  

https://www.youtube.com/watch?v=4bRI0eXk_rE 

DEJTE SI PAUZU A RELAXUJTE: 

Celý školní rok jsem tu psala jenom o YouTubu. Neseďte celé léto jenom za počítačem. 

Venku bude krásně, ostatní budou chodit ven hrát fotbal nebo půjdou na koupaliště. 

Internet není život a YouTube taky né.  

VŠEM TÍMTO CHCI POPŘÁT PĚKNÉ LÉTO, HODNĚ POHODY A ZÁBAVY!  

DĚKUJU ZA PŘEČTENÍ! Lenka Přikrylová, 7. B 



Víte, že 

 

 
 trvají celkem 1488 hodin? 

 

 

Víte, že 

 
 

Prázdniny v USA trvají 3 měsíce 

 

 

 



Víte, že 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 minuta polibku spálí 26 kalorií? 

 

Jan Demeter, 7. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


