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Předmluva 

 Je to tady! Třikrát hurá!!! Prázdniny a s nimi poslední letošní číslo našeho školního 

časopisu. Stránkově i tematicky se jedná o nejobsáhlejší číslo a my doufáme, že si jej náležitě 

užijete. Dali jsme si na něm totiž opravdu záležet. 

Děkujeme našemu designérovi – Danielu Ševčíkovi a všem, co naše výtvory četli.  

Přejeme vám pohodově strávené prázdniny, načerpejte sílu, odpočiňte si a mějte se 

FAMFÁROVĚ. 

Šéfredaktorka Bára Jestřebská a její tým plný nadšených pisatelů 
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Tři letní osvěžení 

Osvěžující melounová limonáda 

Budeme potřebovat: 1 l vody, 3 citrony, 2-3 lžíce cukru, 200 g melounu, lístky máty 

Postup: 

Meloun zbavíme jadérek a nakrájíme ho na malé kostičky, které mixérem rozmixujeme. 

Připravíme si nádoby na led, navrstvíme melounovou dřeň a odložíme do mrazáku zmrazit. 

Citron nakrájíme na plátky a ze dvou citronů vymačkáme šťávu. Přidáme minerálku nebo 

ledovou vodu, lístky máty a cukr podle chuti. Na závěr přidáme mražené kostky melounové 

dřeně a podáváme. Místo melounu můžeme použít i jiné ovoce, například jahody, citron, 

pomeranč. 

Osvěžující citronová limonáda 

Budeme potřebovat: 3 citrony, 5 stonků máty, 2 lžíce medu, 150 g cukru, 3 l vody 

Postup: 

Vodu si dáme do hrnce a zahřejeme. Přidáme lístky máty a počkáme, dokud nám voda 

nevychladne na pokojovou teplotu. Citrony oloupeme, nakrájíme na kolečka a spolu s medem 

a cukrem dáme do mixéru. Výslednou hmotu nalijeme do vody a dáme do lednice. Limonádu 

je nejlepší pít chladnou. Při nalévání přecedíme. 

Osvěžující limetková limonáda 

Budeme potřebovat: 2 l vody, 2 limetky, lístky máty, cukr podle chuti, ledové kostky 

Postup: 

Lístky máty omyjeme a nasekáme nadrobno. Vodu uvaříme a necháme mírně vychladnout. 

Pak zalijeme lístky máty, přidáme šťávu z jedné limetky a cukr podle chuti. Zamícháme. 

Druhou limetku pořádně omyjeme. Nakrájíme na plátky a přidáme do vody spolu s kostkami 

ledu. Na zdraví! 

(Daniela Šimková, VII. A)  
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Můj kamarád Prázdniny 

Prázdniny je úžasný člověk a miluji ho celým svým srdcem. Mám ráda jeho skoro až žluté 

vlasy. Často se ztrácím v jeho modrých očích, které mi připomínají nebe. Vždycky má na 

sobě jednu ze svých havajských košilí. A nebyl by to on, kdyby neměl sluneční brýle. Na 

nohách má vždycky svoje zelené žabky. Když má náladu se vymódit, vezme si kolem sebe i 

nafukovací kruh. A co se týče jeho osobnosti, je to ten nejmilejší a nejzářivější člověk pod 

sluncem. Kamkoliv přijde, hned to tam rozzáří. Neznám ani jednoho člověka, který by 

Prázdniny nemiloval. Nejraději se baví o zmrzlinách a o vodě. Miluje moře a cizí země. A 

nenávidí lidi, kteří rádi chodí do školy. Nejvíc mě ale na Prázdniny štve, že za mnou přijede 

jenom na 2 měsíce a potom zase odjede. 

(Daniela Křižáková, VI. C) 

Je to usměvavý, milý a kamarádský muž, bývá oblečený převážně do žluta, má černé žabky, 

svítivě žluté kraťasy, žlutočerné tričko, nosí modré sluneční brýle, afro si zakrývá červeným 

kloboukem, má rád zmrzlinu a všechno, čím se může zchladit, nejčastěji ho najdeme u 

bazénu nebo všude, kde chodí lidi v létě. Nemá rád zimu, jeho nejoblíbenější roční období je 

léto, ale líbí se mu i jaro, protože na jaře už začíná léto, má rád klimatizované restaurace, žije 

v rodinném domě přibližně 50 metrů od pláže, jeho oblíbenou příchutí zmrzliny je citrón.  

(Tomáš Bielik, VI. B) 

Prázdniny by vypadal jako ten týpek z 80. let s retro stylem, který nic po dobu svých dnů 

neřeší. Má dlouhé tmavě hnědé vlasy, které mu jen tak plandají a takové crazy kulaté brýle. 

Má taky hrozně barevné oblečení a jezdí ve velkém karavanu se znakem míru. Prázdniny je 

hrozně velký sympaťák a pro ty, co chodí do školy, je něco jak osvoboditel. Každý ho má 

rád. 

(Isabela Chmelařová, VI. B) 
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Je to chlápek vysoký asi jako dvoumetrový strom a štíhlý jako ta nejtenčí špilka na světě. 

Místo obličeje má slunce a na očích má nasazené červené sluneční brýle. Má oblečené 

červené kraťasy a tmavé, brčálové triko a na zádech má vytetovaného draka. Na každém 

paprsku má náušnici ve tvaru slunce. Nemá uši ani nos, jen pusu a oči, to mu stačí. 😊  

(Natálie Cilečková, VI. B) 

Prázdniny jsou přiteplené stvoření, které mají neustále teplotu. Nejvíc si užívají poslední 

školní den, protože začíná jejich práce. Jsou milé a mají rády vodu, kterou přes svoji velkou 

teplotu nasávají. Narozeniny mají 1. července. Prázdniny jsou zajímavé tím, že nikdy 

neumřou. Dva měsíce tvrdě pracují a deset měsíců odpočívají.  

Mají červené oči, zuby jako hvězdy, žluté a daleko od sebe.  Pusu jako červená jablka 

a nos jako skluzavku do příjemné studené vody.  

Když Prázdniny pracují, nikdo není ve škole, zato naopak si užívají příjemných teplot 

venku. Prázdniny bych osobně chtěl poznat, ale myslím, že se tak nestane. Popsal jsem je 

jenom podle toho, co jsem slyšel od ostatních. Celkově mi přijdou Prázdniny hrozně fajn a 

čas strávený v době, když pracují, si užívám, protože nemusím nic dělat. Buď se jenom válím 

doma, nebo venku ve vodě. 

(Nicolas Dočkal, VII. A) 

Letní Prázdniny mají úplně normální teplotu okolo 41°C. Povaha Prázdnin je teplá a hřejivá, 

prostě plná zábavy a radosti. Vždy chodí jen nalehko oblečený s některou pokrývkou hlavy. 

Jejich dech je funivý a teplý jako lokomotiva. V očích mu jdou vidět plamen léta a slunce. 

Ale také existují Prázdniny zimní, které mají naopak od Prázdnin letních úplně jinou povahu. 

Jsou chladivé a mrazivé, jejich teplota se pohybuje okolo -15°C. Nosí na sobě teplé oblečení 

s pořádnou čepicí a vyteplenými boty. Mají chladnou duši a užívají si, když jsou lidi v tomto 

období nemocní. Ale vraťme se k Prázdninám letním. Letní Prázdniny milují vodu, ale když 

někam vkročím, většinou je řádně sucho. Je jim hned veseleji, když vysvitne sluníčko. 

Kdybych si mohla vybrat, jestli Prázdniny letní nebo zimní, vybrala bych si rozhodně letní. 

(Tereza Bartoňová, VII. A) 
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Já, Maty a Nikolas jsme byli na kofolu. Koupili jsme si pizzu a pili. Byli jsme v pizzerii 

úplně sami. Vtom jsme z okna uviděli, jak přichází nějaká osoba. Sedla si vedle nás a říká: 

„Je čas se rozloučit.“ „Jak to myslíte,“ řekl Maty. „Uvidíš,“ řekla osoba a odešla. Vtom na něj 

zařval číšník: „Dáte si něco?“ Osoba se ani neotočila a odešla. Číšník se otočil na nás a zeptal 

se: „Vy si ještě něco dáte?“ Objednali jsme si ještě jednu kofolu. Asi za pět minut přišla další 

usměvavá osoba. Řekla, že nám to zaplatí. Byla velice hodná. Sedla si vedle nás a říká: „Tak 

co, jak se vede?“ Odpověděl jsem: „Nic moc, školu už vůbec nezvl….“ Vtom mi to došlo. 

„Takže vy… vy… vy… jste Prázdniny.“ „Ano,“ odpověděla. Byl jsem nadšený a myslím, že 

kluci taky. Poté jsem se zeptal: „Kdo byla ta osoba před vámi?“ „Škola,“ odpověděla a 

odešla. Asi za deset minut se vrátila s plným kufrem jídla. Jak říkám, byla velice hodná. 

„Dejte si, teď si budete dva měsíce jen užívat.“ Pustili jsme se do jídla. Bylo tam všechno: 

gumoví medvídci, brambůrky, pendreky, čokolády, zmrzlina… Jak jsme dojedli, řekla: 

„Zatím se mějte a ještě se uvidíme.“ Rozloučila se a byla tu právě včas. 

(Filip Navrátil, VII. A) 

Prázdniny je ten nejlepší člověk pro každé dítě. Jeho teploty jsou velice zvláštní, někdy má 

25° C jindy zase 35°C. Taky má jedinečný styl. Má zářivě žluté vlasy, oči jako studánky a je 

velmi vysoký. Je vysoký stejně jak naše škola, od které děti osvobodí na dva měsíce, a proto 

je tak oblíbený. Oblečení nosí velice originální. Kvůli jeho výšce má veliký problém sehnat 

oblečení. Proto nosí dlouhé pláště, které září jako žluté vlasy. Všem se jeho styl moc líbí, 

protože se to hodí k jeho jedinečné povaze. Je moc hodný, laskavý, vždycky pozitivní a rád 

lidem dělá radost. Co by Prázdniny mohl zlepšit? Dát dětem větší svobodu od školy, než jsou 

jen dva měsíce.  

(Veronika Gabrhelová, VII. A) 

Já jsem pořád šťastný. Jsem teplý a užívám si světa. Na vše zapomenu. Nic nevím. Nemám 

nikoho. Nechodím do školy. Nic neznám. Jsem primitivní. Jo a jsem úplně vyplý. Nic 

nedělám. Nemám nohy, nemám oči, nejsem člověk. Jsem jen tvoje fantazie. Já vlastně nejsem 

nic.  

(Petr Ljuba, VII. A) 
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Byl poslední školní den, všichni seděli ve škole v lavicích s vysvědčením, když najednou 

přišly Prázdniny. Všichni se radovali, že už jsou tady. Byly teplé, takže byly často nemocné. 

Často měly třeba 40°C. Prázdniny byly i velmi zábavné a hlavně se s nimi nikdy neučilo, což 

bylo plus pro nás pro všechny. Prázdniny byly velmi hezké. Na sobě měly plavky, na nohou 

žabky, přes plavky lehkou košili a v jejich očích šla vidět například nádherná písečná pláž s 

pohodlnými lehátky u moře, s hromadou lidí ze všech různých států, občas šla v jejích očích 

vidět třeba chata pod hvězdami a u ní si rodinka opékala špekáčky. Jinak řečeno - každý v 

jejích očích viděl svou ideální dovolenou.  

Prázdniny zdobil nádherný náhrdelník z velmi krásných mušlí. Na rukou měly několik 

náramků z ovoce (například z malých jahůdek, borůvek, malin…) Když už se všichni 

vzpamatovali z toho, že přišly Prázdniny, odešli s nimi někam pryč a vrátili se na začátku 

školního roku. 

(Tereza Brabcová, VII. A) 

Je to chlápek vysoký asi jako dvoumetrový strom a štíhlý jako ta nejtenčí špilka na světě. 

Místo obličeje má slunce a na očích má nasazené červené sluneční brýle. Má oblečené 

červené kraťasy a tmavé, brčálové triko a na zádech má vytetovaného draka. Na každém 

paprsku má náušnici ve tvaru slunce. Nemá uši ani nos, jen pusu a oči, to mu stačí. 😊  

(Natálie Cilečková, VI. B) 

Člověk jménem Prázdniny chodí do kalendářní školy. Prázdniny má každé dítě rádo. Někdy 

je teplý až horký a někdy mokrý. Je velice hodný a dokáže udělat i jeden velký apríl. Škola 

mu moc nejde, a tak čeká, až nastane jeho čas v kalendářní škole a nebude se muset učit. Je 

rozdělen na dvě části, červenec a srpen. Mají ho rádi nejen děti, ale také učitelé. Děti ho mají 

rádi, protože jim umožňuje chodit na koupaliště a učitelé mohou jezdit na dovolené. Prázdnin 

nemá svůj čas jenom 31. června, ale také v zimě, na podzim, o Velikonocích. Prázdnin je 

v létě dlouhý (dlouhé prázdniny), ale v zimě krátký. 

 (Tereza Stránská, VII. A) 
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Vysoký týpek s různě zbarveným oblečením. Pomáhá mi proti nudě. Díky němu mi jsou 

dostupné různé výlety do různých zemí či měst nebo i do přírody, užívám si s ním víc než bez 

něho, setkám se s ním asi na dva a půl měsíce do roka. Díky němu mám prostor pro své 

zájmy a koníčky. Dovolí mi vše, na co jen pomyslím. Tedy skoro vše. Postupně se krátí, ale 

mně to ani nepřijde a uvědomím si to až na konci, kdy zcela zanikne.  

(Michal Došek, VII. A) 

Ahoj! Jmenuju se Prázdniny a řeknu vám, co jsem zač. Jsem velmi línej člověk. Pomalu 

zapomínám psát, počítat a další věci. Mám jednoho nepřítele, kterého nesnáším nejvíc na 

světě. Jméno toho kluka je Školní rok. Ale tímto se teď nezabírejme, pojďme si říct něco o 

mně. 

Jsem slavnej asi jako Justin Bieber. Mám milion fanoušků, co mě mají rádi. A vždy se 

na mě těší. A lidi víte, kolik mi je? To neuhodnete, ale mám dva měsíce. Narozeniny slavím 

30. června. Vždycky děti počítají minuty do začátku Prázdnin. A když udeří devátá hodina a 

já vstoupím, všechny děti začnou chodit ven, přestanou se učit a začnou si užívat. Je to super! 

Jsem hodně horkej, mám nějak 35°C skoro každý den, ale někdy i trošku zaprší. 

Miluju koupaliště. Jelikož tam se vždy můžu zchladit. No a jak neskutečně miluju, když ještě 

v devět hodin večer je světlo! Všechny hodně hřeju. Jsem línej, horkej a hodně zábavnej. 

Nejraději nosím kraťasy a tílka a samozřejmě sluneční brýle. 

(Nina Pivodová, VII. A) 

Je to pohledný mladý muž, který kam vstoupí, tam nikdo není. Převážně chodí do škol. Je 

velmi dlouhý, že bychom ho měřili dva měsíce. Většinou je celý horký a ve žlutém chodí 

nejraději. Má bílé oči a zelené kalhoty jako tráva a červené tričko. Děti ho mají velmi rády, 

protože si s ním užijou velmi mnoho zábavy. Rád si chodí zaplavat a zmrzlinu má také rád. Z 

měsíců má nejraději červenec a srpen. A v září? To chodí spát. Po celou dobu, dokud není 

opět červenec.  

(Jakub Klůz, VII. A) 
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Prázdniny je nejlepší kamarád. Je to velmi pohodový člověk. Rád relaxuje na dovolené, chodí 

na koupaliště, jezdí na výlety a nejvíc ze všeho tráví čas se svými kamarády. Seznámila jsem 

se s Prázdninami v 1. třídě. Přírodní vlasy má oříškově hnědé, ale protože chtěl vypadat cool, 

tak si je obarvil na modrou barvu jako nebe. S Prázdninami jsem prožila Vánoce, Velikonoce 

a spoustu dalších. Oči měl nejprve průzračně modré, ale později se mu zbarvily do zelené. 

Tělo má dost vypracované. Asi na sobě pracoval, když jsem byla ve škole. Každý rok je čím 

dál hezčí. Přináší s sebou jen to nejlepší. Jednou za rok je u nás několikrát. Dokonce i dva 

měsíce! A je s ním ta největší zábava. Kloužeme se na tobogánech, díváme se na seriály, 

prožíváme šťastné, ale i smutné chvíle, chodíme na zmrzlinu a snažíme se co nejvíc užít náš 

čas trávený spolu. Pak zase do školy.  

Ach jo, utíká to vždycky tak rychle. 

(Veronika Váňová, VII. A) 

Dnes jsem šla do školy pro vysvědčení. Necelých 5 minut po deváté vešel do naší třídy chlap. 

Měl žluté vlasy a hodně barevné oblečení. Vypadal, že skoro hoří tím horkem, které z něho 

sálalo. Byl opálený, jako by zrovna přijel od moře. Tvář měl celou zavalenou úsměvem. 

Nevím, jestli se to vážně stalo, ale přišlo mi, že se díky němu rozzářila a rozveselila celá 

třída. Jeho úsměv a barvy, které měl na sobě, byly všude. Sluníčko venku začalo hřát ještě víc 

než předtím. Venku jako by se všechno usmívalo a radovalo. Všichni měli hezký a veselý 

pocit. Za chvíli začalo pršet, ale pořád všechno hřálo a zářilo. Najednou pršet přestalo a na 

obloze se objevila nádherná duha, skoro všechny veselé barvy. Ten, kdo tam nebyl, nám 

musel závidět. Byl to tak krásný pocit, nechat se unést barvami, výkřiky šťastných dětí, 

horkem a čistě modrou oblohou. Ten pán pak řekl: „Tak a teď je to tak, jak to má být.“ A 

odešel. V tu chvíli jsme si to všichni uvědomili. Jsou tady prázdniny.  

(Hana Florešová, VII. A) 
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Vypadám jako normální kluk, ale to nejsem. Jsem věčně usměvavý, ale když mě naštveš, 

nepřej si ten rachot. 

Jsem vysoký 162 centimetrů a jsem věčně šťastný. Kamarádi mi říkají přiteplenec, protože 

kde se objevím, tam je teplo.  

Přináším s sebou také hodně zdaru, ale ruku v ruce s tím jdou nezdary.  

To, že kvůli mně v Africe umře přes sto tisíc lidí, nato, že jsem jim vypařil vodu, je ale 

smutné. Ale to je vedlejší. Většinou je se mnou sranda. 

Ale umím být i lítostivý a s lítostí přichází smutek. A když jsem smutný, tak se zatáhne a 

začne pršet. V tom opravdu normální nejsem.  

(Nikolas Marek, VII. A) 

Prázdniny neustále září jako sluníčkem a pořád má dobrou náladu. Prázdniny má ráda 

všechny děti i dospělé. Z ovoce má nejraději meloun, protože má pěknou letní barvu, je v 

něm hodně vody a skvěle se hodí k prázdninám. Prázdniny miluje vodu a bazény, taky velmi 

ráda míchá sladké koktejly. Prázdniny miluje různé výlety a procházky, jezdí ráda na kole a o 

zimních prázdninách ráda učí děti bruslit a lyžovat. Prázdniny nemá ráda školu a celý rok 

trpělivě čeká na sebe. Kdyby teď Prázdnina vešla do černé a pochmurné místnost, promění je 

v barevnou a sluncem rozzářenou místnost, kde mají všichni dobrou náladu. 

         (Hana Patinková, VII. A) 

Když vejde do místnosti nebo někam, kde se vy nebo někdo jiný, hned všichni mají pocit 

volnosti, na všechen stres zapomínají. Vždycky, když přijde do společnosti, hned zařve svůj 

pozdrav ČUS LIDI! A dokonce to nikomu nevadí, i když pozdraví třeba policistu nebo 

učitele. Všichni se buď usmějí, nebo si s ním dají placáka. A jak vypadá? Má slamák a nikdy 

nenosí tričko ani nátělník, prostě nic, protože za své břišní svalstvo se nemusí stydět, ale zato 

má přes krk přehozený ručník. Nosí havajské plavky, na kterých jsou malé modré palmičky a 

v kapsách, má nekonečno času. No a ještě něco k jeho vzhledu, má větší strniště, hnědé vlasy 

a menší, zato špičatý noc. A na nohou mu nikdy nechybí červené žabky. 

(Adam Plšek, VII. A) 
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Prázdniny je mega hustej týpek. Dovolí vám, co máma ne: být vzhůru celou noc, v noci 

chodit po klubech a dělat si, co chcete. Má zelené vlasy a nosí takovou tu havajskou košili a 

hodně dobrý brýle. Má dlouhý plnovous, protože se mu nikdy nechce holit. Vypadá to s ním 

asi takhle: 

Celý školní rok čekáte na strejdu Prázdniny, říkáte si, co že sakra zase udělal, že 

možná je ve vězení, protože jste ho mega dlouho neviděli, ale on pak zazvoní a řekne: 

„Zdarec děcka! Tak co dneska podnikneme?“ 

Mamka vás tomu dědovi nechce svěřit, upozorňuje ho: „Ne, že ho necháš, ať pije 

pivo,“ ale nakonec vám dovolí odejít s ním. A pak můžete dělat, co chcete! Jíst mega hodně 

zmrzliny, kouřit cigarety (TO JÁ NEDĚLÁM!), být vzhůru celou noc, koukat se na filmy pro 

dospělé (ale ne to, co všechny hned napadne), hrát na komplu celý den a nebo tomu můžeme 

dát ještě větší rozměr! Prázdniny tě vezme klidně do Chorvatska, Egypta, Řecka, Francie, 

Španělska a nebo i na Měsíc. Ale nakonec to dopadne stejně. Prázdniny natáhne ruku směrem 

k tobě a čeká. 

„No co na mě tak zíráš?“ 

„Ehm.“ 

„No co je?“ 

„Ehm, peníze.“ 

„Tak to brzdi.“ 

„Co?“ 

„No na tom jsme se nedohodli.“ 

„Ale jo!“ 

„Nenenenene!“ 

„Souhlasils!“ 

„A jak ti asi mám splatit dluh půl milionu?“ 

„To je tvoje věc.“ 

„*****“ 

„A to povím mámě!“ 

„Brzdi, hele!“ 

„No to teda nebrzdím. A do zítra chci prachy!“ 

„Pane bože, pane bože….“ 

 (Jakub Urbánek, VII. A)  
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Prázdniny, kdyby byly člověk, podle mě by měly být holka. Chodila by oblečená v červené, v 

oranžové, ve žluté a v růžové. Nosila by věneček a z každého dne by udělala růžový den. 

Lépe řečeno by z něj udělala prázdniny. Nosila by rozpuštěné vlasy a neustále se usmívala. 

Šatičky, sukničky, ty by nosila i v zimě. A měla by i kamarádku a ta by se jmenovala 

„Škola“. Obě mají mladší sestru Víkend a Školku. Každý den v prázdninách by měla co dělat. 

Vyrobila by si kalendář se zbývajícími dny do prázdnin. 

(Sára Holíková, VI. C) 

13 



14 

 

Jak se dělá kvalitní zmrzlina? 

Když se řekne svěží pokrm, který se jí v létě, určitě všechny napadne lahodná, studená 

zmrzlina. A jak takovou dobrou zmrzlinu udělat? Stačí si tento článek přečíst a poté provést. 

😊 

Je to strašně jednoduché. Smícháte tvaroh s cukrem nebo si připravíte ovocný sorbet 

(míchaný zmrzlinový nápoj) z vody, cukru a ovoce. Finta je v postupném mražení a 

opakovaném mixování. Hotovou směs dáte na čtvrt hodiny do mrazáku, poté ji vyndáte a 

rozmixujete. Zase zamrazíte na 15 minut, vyndáte a znovu rozmixujete. Poté ještě jedenkrát 

zopakujete. Pokud chcete, aby byla zmrzlina jemná a aby se z ní nestala pěna, dejte pozor na 

to, kolik se vám do zmrzliny dostane vzduchu. Ledová osvěžující pochoutka by se vám pak 

neměla okamžitě rozplynout na jazyku. 

Klady zmrzliny 

• Zmrzlina se doporučuje při zánětech hrdla a ústní dutiny, při nechutenství a potížích s 

polykáním.  

• Mléko ve zmrzlině je zdrojem vápníku a bílkovin. 

Zápory zmrzliny  

• Některé ingredience ve zmrzlině mohou vyvolávat alergie. 

• Při nedodržení hygieny během výrobního procesu mohou být zdrojem nákazy 

koliformní bakterie, které zkvašují laktózu. 

P. S.: Ale ty zápory bych nebrala tak vážně. Je to přece zmrzlina, kterou každý miluje. 😊 

(Julie Zdráhalová, VI. B)  
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Tipy na zajímavý výlet v ČR 

Stezka v oblacích v Dolní Moravě 

Na Dolní Moravě se v prosinci 2015 otevřela nová stavba, která návštěvníkům umožní projít 

se v korunách stromů s jedinečným výhledem na horské masivy v okolí. Svým tvarem má 

připomínat let nočního motýla. "Stezku v oblacích" najdete poblíž horní stanice lanovky 

Sněžník ve výšce 1116 metrů. 

Unikátní 55 metrů vysoká stavba poblíž chaty Slaměnka bude návštěvníky nejen bavit, ale i 

vzdělávat. Umožní zažít intenzivní pocit pobytu ve výšce, kterou brázdí jen ptáci . 

Rozhledna Praděd na nejvyšší hoře Moravy 

Nejvyšší horou Moravy a zároveň nejvyšším vrcholem Hrubého a Nízkého Jeseníku je 

Praděd (1 492 m). Na jeho vrcholku stojí televizní vysílač s restaurací a rozhlednou. Horní 

plošina vysílače je nejvyšším (byť umělým) bodem v České republice.  

Stezka korunami stromů s tobogánem u Lipna 

První stezka korunami stromů v České republice je otevřená celoročně. Stezka v délce 372 m 

z dřevěné konstrukce je citlivě zasazena do smíšeného lesa a při maximálním stoupání 2 - 6% 

se dostanete až do 24 metrové výšky. Stezka je zakončena 40metrovou vyhlídkovou věží. 

Gabrielina stezka - nejoblíbenější turistická trasa Českosaského Švýcarska 

Tradiční promenádní cesta spojuje Pravčickou bránu s Mezní Loukou. Byla pojmenována 

podle sestry knížete Edmunda Claryho-Aldringena, průkopníka zdejší turistiky. Stezka vede 

po úpatí Křídelních stěn nejkrásnějšími partiemi Českého Švýcarska. 

Papouščí zoologická zahrada Bošovice 

Zařízení jediné svého druhu v České republice najdete v Bošovicích na Vyškovsku. Jedná se 

o první papouščí zoo. Na návštěvníky tu čeká více než sto voliér s exotickými ptáky, 

rozmístěných na pěti stech metrech čtverečních. Prohlédnete si i nejohroženější druhy 

papoušků. 

(Jan Šenovský, VI. C)   
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Byl to jenom sen 

Po náročném dni jsem si konečně mohla načechrat polštář a lehnout si do měkké postele. 

Zavřela jsem oči a v momentě jsem usnula. 

Chvíli jsem viděla tmu, potom světlo a potom… potom jsem slyšela zpěv a byl to 

nádherný zpěv. Překvapilo mě, že jsem tu písničku a ten hlas odněkud znala… Ale nemohla 

jsem si vzpomenout kde a kdy… Najednou jsem uviděla starou ženu, která mi byla také 

odněkud povědomá, i když přes její překrásnou masku jsem jí neviděla tvář. Hned jak mě 

uviděla, usmála se na mě a její úsměv byl jasnější než všechny kytky, rostliny, zvířata, 

magická stvoření a dokonce než samotné velké slunce, které hřálo do tváří. Potom mi řekla 

,,Pojď si ke mně přisednout, Miriam. „Jak znáte mé jméno?“ zeptala jsem se, ,,znám ho 

odjakživa, věděla jsem, že přijdeš, jednou v ten jeden překrásný den.“ Její hlas zněl mile a já 

tušila, že mi od ní nic nehrozí… Tak jsem si k ní přisedla na pařez a ona se zeptala ,,Chceš, 

abych tě provedla po zdejším lese?“ Já přikývla. Chytla mě za ruku a vyšly jsme. Les byl 

ještě víc okouzlující, než se na první pohled zdálo. Procházely jsme se strašně dlouho, ale mě 

nohy nebolely. Mezitím, co jsme se procházely, vyprávěla mi o lese, o zvířatech, o stromech 

a všem možném. Potom jsme si povídaly, co je naše ,,nej…“ …barvy, zvířata, jídlo atd. Byla 

to celkem zábava. Já na chvíli odběhla natrhat borůvky a viděla jsem, jak si sedá na pařez. 

Najednou si začala odkašlávat, kašlat, sípat a spadla z pařezu a ztrácela dech. Já k ní 

přiběhla jak nejrychleji jsem mohla a dala jsem jí napít vody, ale moc to nepomohlo. 

Nevěděla jsem, co mám dělat, tak jsem začala řvát: „Pomooooooc! Pomoooooooc! 

Pomoooooooc!“ Nikdo však nepřicházel. Chytla mě za ruku a podívala se na mě napůl 

zděšeným a napůl laskavým a klidným pohledem. A řekla: „Měla jsem tě moc ráda, byla jsi 

to nejlepší děvče, co jsem znala. Řekni mamince, že ji pozdravuji.“ Dala mi do ruky 

náhrdelník a pevně ho stiskla, ale přesto na něj dopadaly moje slzy. Chtěla si sundat 

masku…. Ale v ten moment jsem se probudila.  

Zazvonil telefon, máma ho zvedla. Potom za mnou přišla se slzami ve tváři a řekla, že 

babička umřela a já si uvědomila odkud znám ten hlas, tu píseň. Babička mi každý večer před 

spaním zpívala do telefonu ukolébavku. Ale dnes nezavolala. 

(Kačka Štěpánová, VI. B)  
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Vtipy 

,,Slečno, máte banány?“ 

,,Ne, nemáme.“ 

,,A dostanete?“  

,,Ne, nedostaneme.“ 

,,Jak to, vždyť banánů je všude dost!“ 

,,To je pravda, ale my jsme drogérie!“ 

 

Říká malý Ládínek tatínkovi na koupališti: 

,,Tati, já už nechci do bazénu.“ 

,,Proč?“ 

,,Já už nemám žízeň.“ 

 

Svěřuje se pan Horáček sousedovi: 

,,Náš pes honí všechny lidi na kole. Co mám dělat, aby toho nechal?“ 

,,Seberte mu kolo,“ radí soused. 

 

Víte, co řekne slepice, když snese hranaté vajíčko? 

,,Jauvajs!“ 

 

Pan učitel vysvětluje žákům, co je čas minulý, přítomný a budoucí. Pak dává příklad: 

,,V červenci jsou prázdniny a hodně pálí sluníčko. Jaký je to čas, Pepíčku?“ 

,, To je krásný čas,“ odpoví Pepíček. 
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Jenda se vrátí domů z tábora. 

,,Jak ses tam měl? Jistě ses dozvěděl nové důležité věci, co například?“ ptá se otec. 

,,Že všichni ostatní dostávají vyšší kapesné!“ 

 

,,Pane, vy si určitě jdete objednat brýle,“ říká prodavač.  

,,Jak jste to uhodl?“ diví se pán. 

,,Bylo mi to hned jasné, když jsem vás viděl procházet výlohou,“ říká optik. 

 

„Ty, představ si, včera jsem spadl z žebříku!“ 

,,Proboha, a nestalo se ti nic?“ 

,,Ne, naštěstí nic! Ty, představ si, včera jsem spadl z žebříku!“ 

 

Přijde blondýnka před obchod a na dveřích vidí napsáno: ,,OTEVÍRÁ SAMO.“ 

Tak se nadechne a zvolá: ,,Hej, Samo! Tady Hana, otevři!“ 

 

Babička zpívá večer vnoučkovi ukolébavku. 

Po chvíli povídá vnouček: 

,,Babi! Jdi si prosím tě zpívat do kuchyně, mně se chce spát!“ 

(Jan Šenovský, VI. C)  
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Na co do kina? 

Aladin 

Kreslený film od Disney přichází do kin v nové verzi. Příběh hodného zloděje Aladina 

všichni známe, ale těm, co ho neznají, i těm, co ho znají, doporučuju zajít si na něj. Film má 

2 hodiny a 8 minut a horký letní den si příjemně zkrášlíte. 

Pokémon Detektiv Pikachu  

Pokémony jsme viděli jen v kreslené verzi. Malý Pikachu pomáhá jako detektiv klukovi najít 

jeho ztraceného tátu. Film má hodinu a 46 minut. 

Psí poslání 2 

Pes Bailey má nový přírůstek do rodiny – CJ - je to holka. Eatena Bailey zase opouští a Eaten 

ho žádá, aby pohlídal CJ a překvapivě se Bailey zase vrátí a na zbytek si zajděte do kina. 

TvMiniUni: Zloděj otázek 

Kdo se nedívá na Déčko, tak o tomto filmu neví, neboť jednu dobu byl trailer na Déčku 

pořád. Film je český na rozdíl od ostatních zmíněných filmů. Film má hodinu 20 minut. 

Setkáme se s oblíbenými hrdiny: Bodou, panem Voráčkem, Rochnou …………….Kdo bude 

zloděj? Jak to vyřeší? Zajděte si do kina. 

(Sára Holíková, VI. C) 
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Záložka do knížky 

Co budeme potřebovat?  

• ozdobný papír 

• kousek bílé čtvrtky 

• tekuté lepidlo 

• štětec 

• děrovačku 

• provázek 

• nůžky 

• věci na dozdobení 

Postup 

Nejprve si ze čtvrtky vystřihneme základní tvar záložky. Z ozdobného papíru si ustřihneme 

díl o kousek větší než bude záložka. Čtvrtku celou natřeme po jedné straně lepidlem a 

položíme na ozdobný papír. Pořádně přitlačíme. Zatížíme (třeba krabičkou s razítky) a 

necháme chvíli zaschnout. Vyndáme záložku a odstřihneme přebytečný ozdobný papír. 

Strana s ozdobným papírem bude líc, který můžeme dozdobit např. razítky. V užším místě 

záložky uděláme děrovačkou dírku. Tou provlékneme kousek provázku. Záložku raději 

necháme do druhého dne zaschnout, aby zbytky lepidla neslepily strany knížky. Pak už jen 

zbývá číst. 😊 

(Daniela Křižáková, VI. C) 
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Pranostiky 

Červen 

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 

Červen studený - sedlák krčí rameny. 

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. 

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko. 

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. 

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

Červen stálý - prosinec dokonalý. 

Červenec 

Slunce peče - déšť poteče. 

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. 

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.. 

Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře. 

Co červenec končí, srpen začíná. 
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Srpen 

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. 

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání. 

V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda. 

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. 

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. 

Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. 

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových. 

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný. 

Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří. 

(Emma Guillemenot, VI. B) 
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Tipy na letní knihy 

Paměť kostí 

Autor: Diana Gabaldon 

Jamie Fraser, bývalý Jakobita a rebel, ví, že americké povstání přináší tři jistoty: Američané 

vyhrají, boj na straně vítězů není zárukou přežití, a raději zemře, než aby se postavil se zbraní 

v ruce svému nemanželskému synovi – mladému poručíkovi britské armády. Claire také ví, 

že Američané vyhrají, ale už ne to, za jakou cenu. Mezitím, v relativním klidu dvacátého 

století, se jejich dcera Brianna s manželem Rogerem MacKenziem usadili ve starém 

skotském domě, kde se před dvěma staletími odehrávalo drama jejích rodičů.  

Milosrdné přízraky 

Autor: April Genevieve Tucholke  

„Cvičení válečníci zabíjejí nahlas. My zabíjíme potichu. A přesně tak lovíme bestie.“ Frey 

touží po životě, o kterém se budou vyprávět ságy a skládat písně. Jenže je členkou nechvalně 

proslulé starodávné ženské sekty, která přežila vzestup i pád království. Členky sekty jsou 

obchodnicemi se smrtí, odsouzené k tomu, aby křižovaly Vorselandem a za bídnou odměnu 

zabíjely staré nebo nemocné lidi. Jejich metody jsou tiché, ba dokonce milosrdné, ale 

kamkoli je jejich putování přivede, tam jejich dýky vyvolávají napětí.  

Pouto stínu 

Autor: Petra Machová  

Druhý díl původní české young adult trilogie Dračí město Jana podstoupí výcvik v hlubinách 

oceánu, aby se stala bojovnicí Tajemných. Ale ne všechno jde podle plánu. Ještě se 

nevzpamatovala z bitvy o Zarnu a její zvířecí já zmizelo. Nahradil ho strach a noční můry. 

Všechno se jí rozpadá pod rukama — přátelství, láska i životní cíl. Ani Lianea to nemá lehké. 

Věděla, že ji minulost jednou dostihne. Bude mít sílu s ní bojovat? A bude vůbec chtít? Jana 

a její přátelé zjistí, že nic není černobílé. 
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Les příznaků 

Autor: Juraj Červenák 

Joachim Stein zimuje na hradě Stříbrná skála. Klidné Vánoce s rodinou však zkalí potyčka se 

zločineckým podsvětím v nedalekém městě Trutnov. Vzápětí kapitána požádá o pomoc 

bohatá šlechtična Beatrix Zilvárová, jejíž milovaný synovec a dědic Adam zmizel na lovu. 

Zatímco Stein s věrným pobočníkem Jarošem zjišťují, zda šlo o únos a kdo za ním stojí, 

přímo v ulicích Trutnova dojde k brutální vraždě váženého měšťana. Aby rozpletli záhady, 

které jsou možná propojené, musejí se kapitán a seržant vydat až do strašidelného lesa. 

Lady Mechanika 3 

Autor: Martin Montiel M. M. Chen Joe Benitez | Nakladatelství: Argo 

Lady Mechanika, nejslavnější komiksová steampunková hrdinka světa, je zpět hned se dvěma 

novými příběhy. V prvním se vrátíme zpět do Mechanika City, kde z ulic mizí sirotci. Někdo 

na nich páchá nekalé pokusy s rituálním podtextem. Kdo a proč chlapce unesl a zavraždil, 

musí vypátrat Mechanika a její přátelé. Druhá epizoda se vrací do minulosti, kdy se 

mechanická lady musí srovnat s velkou životní ztrátou a odjíždí proto na prázdniny do 

Mexika. O tom, že se to celé zvrtne, nemůže být pochyb. 

Max Helsing a Třináctá kletba 

Autor: Curtis Jobling 

Na první pohled je Max úplně obyčejný školák. V noci však odhodlaně bojuje s příšerami 

všeho druhu. Neobvyklý dárek v podobě upíří kletby je ale velkým soustem i pro něj: čas 

neúprosně utíká, a pokud spolu s nejlepší kamarádkou Syd, počítačovým géniem Wingem, 

nejpodivnějším psem na světě a spřátelenými monstry nestihne zlomit prokletí zákeřného 

Vendemeiera, bude to znamenat konec nejen pro něj, ale i pro celý svět! 
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Má první láska 

Autor: Tanja Voosen  

Cassidy původně jen chtěla pomoci kamarádce, která se neuměla rozejít se svým přítelem. 

Místo toho získala pověst člověka, který dokáže zničit vztahy během jednoho dne. A 

spolužáci jsou jí za tuto „službu“ ochotni platit! Jednou z nich je i přítelkyně pohledného a 

arogantního Coltona – a ten se s Cassidy vsadí: namísto rozdělování párů by měla spojit dva 

spolužáky. Aniž by si uvědomovala, do čeho ji Colton vmanipuloval, sázku přijímá. A tak ji 

čeká spousta intrik, ale i tajných polibků a první láska.  

(Kateřina Nováková,VI. B) 
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Tipy na dovolenou 

Odpočinek potřebuje každý. A i když už je asi pozdě na vybírání krásné dovolené, můžete se 

nechat inspirovat na další roky a třeba se vám tyto návrhy zalíbí. 😊 

Francie 

Francie je nejnavštěvovanější země. Navštěvuje ji něco kolem 82,6 milionů turistů ročně.  

Tak třeba její hlavní město Paříž vám nabídne několik různých památek. Eiffelovu věž, 

Vítězný oblouk, muzeum Louvre, kde najdete Monu Lisu anebo blízko Paříže nádherný 

zámek Versailles. Tolik ohledně památek a teď se podíváme na přírodu. Nejlepší pláže 

najdete na Francouzské riviéře. Např. slavnou městskou pláž v Cannes, proslulou Anglickou 

promenádou v Nice, pláže u Saint Tropez nebo záliv En Vau v národním parku Calanques u 

Marseille. A pokud si chcete zalyžovat, tak máte k dispozici krásné a vysoké Alpy. 

Spojené státy americké 

Spojené státy americké jsou po Francii druhá nejnavštěvovanější země. Zavítá do ní zhruba 

75,6 milionů návštěvníků. USA nabízí obrovskou rozmanitost. Pokud ji navštívíme, většinou 

jsou našimi cíli velká města, jako je New York, Los Angeles nebo Las Vegas. Také nám 

nabízí překrásnou přírodu. Nespočet parků, jako třeba Grand Canyon v Arizoně, Yellowstone 

ve Wyomingu, Yosemite v Kalifornii nebo Death Valley se nacházející v Kalifornii. Nebo ty 

méně známé jako Great Sand Dunes v Coloredu, Lassen Volcanic v Kalifornii anebo Dry 

Tortugas na Floridě. I když my Češi moc USA nenavštěvujeme, tak si Spojené státy velmi 

oblíbili Mexičané, Kaňaďané nebo Brité. 

Španělsko 

Španělsko je hned třetí nejnavštěvovanější země, kterou navštíví asi 75,6 milionů turistů 

ročně. Velmi oblíbená města mezi turisty jsou Barcelona, Madrid nebo také Sevilla. Krásné 

jsou taky ostrovy Španělska jako Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Fuerteventura nebo 

Lanzarote. Z národních parků třeba Timanfaya, Teide, Sierra Nevada nebo taky Ordesa y 

Monte Perdido. Španělsko vám také nabídne krásné hory Pyreneje na hranicích s Francií. 
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Švýcarsko 

Země, kde se mluví mnoha jazyky. Německy, francouzsky, italsky a rétorománsky.  

Švýcarsko má nádhernou přírodu! K nejnavštěvovanějším místům patří Alpy – Švýcarské 

Alpy, Arosa, Davos, Engelberg i Matterhorn. Z jezer Bodamské, Curyšské, Lucernské, Lago, 

Luganské a Ženevské. Ke krásným městům patří hlavní město Bern, Lucern, Basel nebo 

Curych. 

Ale nezapomeňte, že Česko je taky KRÁSNÉ!!! 

(Julie Zdráhalová, VI. B) 
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3 tipy na prázdninové čtení k vodě  

Jak meditovat kdykoliv a kdekoliv 

Kateřina Drongová, šéfredaktorka redakce Ekonomie a podnikání, nakladatelství Grada 

Publishing 

„Doporučuji knížku Rychlé meditace pro zklidnění těla a mysli – Jak meditovat kdykoliv a 

kdekoliv. Díky ní si svou letní dovolenou u vody – možná úplně poprvé v životě – opravdu 

užijete. Už vám nebudou utíkat myšlenky k tomu, co se děje v práci, co vás čeká po návratu 

nebo co jste měli doma udělat jinak. Je to skvělý pocit prožívat to, co je tady a teď.” 

Přesvědčivá prezentace 

Věra Svobodová, ředitelka Neziskovky.cz 

„Osobně bych doporučila knížku Přesvědčivá prezentace od Olgy Medlíkové. Příjemně 

čtivou formou se člověk dozví tipy, jak prezentovat. To potřebují nejen manažeři v byznysu a 

v neziskových organizacích, ale každý, kdo chce být v komunikaci úspěšný.” 

Jediná věc 

Zbyněk Rozbořil, psycholog a kouč 

„V poslední době jsem si moc užil knihu Jediná věc od Garry Kellera. Je to útlá knížka s 

poctivým návodem, jak efektivně budovat návyky. Navíc díky černočerveným trefným 

obrázkům je i zábavná, záživná a moderní. S čistým svědomím doporučuji k letnímu 

rybníku.” 

(Veronika Gabrhelová, VII. A) 
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Kam na výlet? 

V česku 

• České Švýcarsko (Pravčická brána) 

• Krkonoše 

• Stezka v korunách stromů 

• Sněžka  

• Lednice 

• Hranická propast  

Ve světě  

• Kanárské ostrovy 

• Slovensko 

• Tatry 

• Čína 

• Peking 

• Velká čínská zeď 

• Maledivy (ostrov) 

(Hana Bartůnková a Lucie Žaroská, VI. C) 
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