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Michaela Křížová, 7. třída 
 
http://cassette-to-cd.baktrack.com/wp-content/uploads/2011/10/sony-walkman.jpg 
http://i3.cn.cz/1295869827_kratochvilova_jarmila1.jpg 

 

UDÁLOSTI MĚSÍCE 
1. července 1903 – Odstartoval první ročník cyklistického závodu Tour de France 

1979 – Společnosti Sony v Japonsku zahájila prodej hudebního 

přehrávače Walkman 

3. července 1854 – Narodil se Leoš Janáček, český hudební skladatel 

4. července  1943 – Byla zahájena největší tanková bitva v dějinách  

– bitva u Kurska 

1776 – Americký kongres schválil Deklaraci nezávislosti, čímž 

vznikly Spojené státy americké. Tento den je v USA slaven jako státní svátek 

5. července  863 – Příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 

6. července 1415 – Podle rozhodnutí kostnického koncilu byl Jan Hus  upálen jakožto kacíř  

1785 – Měnovou jednotkou USA byl jednomyslně zvolen dolar 

1907 – Narodil se Jaroslav Foglar, český spisovatel († 23. ledna 1999) 

1946 – Narodil se George W. Bush, bývalý americký prezident 

8. července  1497 – Vasco da Gama vyplul na první přímou evropskou výpravu do Indie 

9. července  1357 – Karel IV. položil základní kámen Karlova mostu v Praze 

11. července  1881 – Premiérou Smetanovy opery Libuše bylo otevřeno Národní divadlo  

14. července 1939 – Narodil se Karel Gott, český zpěvák. 

18. července  1891 – Byl zahájen provoz první elektrické tramvaje na území Česka –  

  Křižíkovy Elektrické dráhy na Letné v Praze. 

21. července  1969 – Program Apollo: Neil Armstrong uskutečnil svůj první sestup na 

povrch Měsíce. 

26. července  1983 – Jarmila Kratochvílová zaběhla 

v Mnichově dodnes platný světový rekord 

na 800 metrů,(1:53,28 minut)  
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1. srpna 1907 – Začal první skautský tábor v Čechách 

4. srpna 1306 - V Olomouci byl zavražděn český král Václav III. 

6. srpna 1945 - Svržení atomové bomby na Hirošimu 

7. srpna 1942 - Začala bitva o Guadalcanal  

9. srpna 1945 – svržení bomby na Nagasaki 

1974 - Vyvrcholení aféry Watergate 

12. srpna 1881 - Požár Národního divadla v Praze 

1978 - Otevřen první úsek linky metra A v Praze  

1981 - Začaly se prodávat osobní počítače - PC  

13. srpna 1961 - Zahájena stavba Berlínské zdi 

15. sprna 1945 - Kapitulace Japonska 

21. srpna 1968 - Armády pěti států Varšavské smlouvy vtrhly do Československa  

23. srpna 476 - Zánik říše Západořímské 

24. sprna 79 - Výbuch sopky Vesuv zničil města Pompeje, Herculaneum a Stabiae  

24. srpna 1572 - Bartolomějská noc 

26. srpna 1789 - Schválena Deklarace práv člověka a občana 

1278 - Bitva na Moravském poli 

29. srpna 1944 - Začalo slovenské národní povstání 

30. srpna 1953 - Byla otevřena Zoologická zahrada Brno. 

31. srpna 1888 - V Londýně začal vraždit Jack Rozparovač 

1907 - Vytvořena Trojdohoda 
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http://www.tyden.cz/obrazek/4af43e1d11c0e/42-23495725-4af45172378d8_330x214.jpg 
http://i.idnes.cz/10/081/cl5/JB34e71e_Hiroshima_FO01278730.jpg 
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NOVINKY  

V kinech 
 
Díra u Hanušovic 

Premiéra: 24. 7. 2014 

Režie: Miroslav Krobot 

Herci: Tatiana Vilhelmová, Ivan Trojan, Jaroslav Plesl, Lukáš 

Platiňák,….  

Žánry: Drama, komedie 

Obsah: Němčinářka Maruna se společně se svou sestrou  Jarunou 
starají o svou nemocnou maminku. Jenomže Jaruna se hned 
chopila první příležitosti a se svým přítelem se odstěhovali do 
Německa. Maruna tedy zůstala sama a nutně si potřebuje někoho 
najít. Ve vesnici je ale pouze starosta, myslivec který stále čeká na 
svého jelena. Neškodný vesnický blázen Olin a Kódl, muž který se 
ohlédne za každou ženou. Jednou se však v této ,,díře“ stane 
nečekaná událost. 
 

 

Tři brat ři 

Premiéra: 14.8.2014 

Režie: Jan Svěrák 

Žánry: Rodinný, pohádka 

Herci: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří Lábus, 

Oldřich Kaiser,… 

Obsah: Tato pohádka je o bratrech, kteří se vydali do světa. Při 
cestě vstupují do známých pohádek. Narazí na různé nástrahy, 
nebezpečí, ale také na lásku.  

 

 
 
Zdroje, obrázky: http://www.kinobox.cz/film/370607-tri-bratri 
  http://www.kinobox.cz/film/370605-dira-u-hanusovic 

Aneta Zavřelová, 8. třída 
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CD 
 
Kapela Manic Street Preachers vydá nové album, 7. 7. 2014. Jmenuje 

se Futurology a je to již jejich dvanácté album.  

Skupina Alestorm 1. 8. 2014 vydá desku. Bude nést název Sunset on 

the Golden Age. Je to jejich čtvrtá deska. 

 

Zdroje, obrázek:  http://www.electropiknik.cz/hudebni-magazin 
  http://www.kultura21.cz/hudba/9448-alestorm 

Eliška Horáková, 7. třída  

 
Knihy 
 
Srub 

- Vann David 

- Gary si konečně plní svůj dávný sen. Chce se se svou rodinou přestěhovat na neobydlený 

ostrov. Jeho ženě vadí že Gary intenzivně pracuje a nemá žádné jiné plány. Dcera se mu snaží 

nápad vymluvit, ale marně otec trvá na svém. Nakonec na ostrov odjíždějí s malými zásobami 

a lukem. 

- datum vydání: 5. 6. 2014 

- cena: 298 Kč 

- stran. 263 

 

Paměti imaginárního kamaráda 

- Dicks Matthew  

- Max má imaginárního kamaráda Buda, který má strach, že na něj Max zapomene a on zmizí. 

Maxe unese učitelka Pattersonová, protože věří, že jen ona mu může pomoct. Bude se muset 

rozhodnout, co je důležitější, jestli Maxovo štěstí nebo jeho existence. 

- datum vydáni: 3. 6. 2014 

- cena: 298 Kč 

- stran: 316 

Zdroje, obrázky: http://www.argo.cz/knihy/190837/srub/ 
  http://www.argo.cz/knihy/194352/pameti-imaginarniho-kamarada/ 
 

    Jana Pokorná, 7. třída 
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KAM NA VÝLET  
Město Telč 
 Hurá!!! Prázdniny jsou tady. 

Za chvíli to bude samé koupání, 

lenošení, paření a kdo ví, co ještě 

všechno. Máme tu poslední díl 

tohoto časopisu a já si pro Vás 

vybral město Telč. 

 Město Telč leží v kraji Vysočina, 25 km od Jihlavy směrem na jihozápad. Podle 

kronik bylo město založeno již v roce 1099. První písemná zmínka o něm však pochází až z 

roku 1315. Významným datem je rok 1339, kdy Telč dostal do vlastnictví Oldřich III. 

z Hradce, který postavil zdejší hrad, kostel a nechal vystavět gotické domy na náměstí. V 

polovině 16. století získává zdejší panství Zachariáš z Hradce a Telči nastává opět doba 

rozkvětu. Za třicetileté války trpělo město i celý kraj zlovůlí švédských i císařských vojsk. 

 Dnes má Telč přibližně okolo 5500 obyvatel. Město patří k nejcennějším městským 

památkovým rezervacím v ČR  a v roce 1992 

bylo zapsáno na Seznam světového kulturního 

dědictví UNESCO.  Do tohoto dědictví patří 

hlavně centrum města. Ovšem na památkové 

hodnotě má velký podíl i předměstí, tzv. Staré 

Město. Dominantou tohoto města je především 

zámek, který nejen je nádherně zachován z 

vnější, ale také i zevnitř. 

 Ve městě jsem ještě nebyl, ale v létě ho určitě navštívím. A jen doufám, že vy 

nebudete zalezlí někde u počítače, ale budete poznávat jak naše, tak i zahraniční památky. Za 

2 měsíce se zase setkáme. Příští rok tu budeme zase. Já, Martin Müller a mí spolupracovníci 

Filip Steinhauser a Kamil Bednář se s Vámi loučíme!!! 

Martin Müller, 8. t řída 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Tel%C4%8D.jpg/254px-
Tel%C4%8D.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Telc109.jpg
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KNIŽNÍ RECENZE 
Můj milý deníčku - Řekni, jsem krásná? 

Autor : Jim Benton 

Tato kniha vypráví o tom, jak nám učitelé dávají různé projekty. Jeden projekt je o 

pohádkách (máme vymyslet vlastní) a druhý je s fotkami. 

Isabella, která je moje nejlepší kamarádka, řekla, že bude 

sbírat fotky učitelů, žáků a jejich zvířat, a bude zkoumat, jak 

si jsou podobní. Ale Jamie (já) se nechce fotit s Prevítem 

(můj pes). Proto jsme se pohádali. Je čtvrtek a to znamená, že 

máme sekanou (jako každý čtvrtek). Fuj! Dozorkyně na 

obědě se diví, proč ji nikdo nejí, tak ochutná sama-odvezla ji 

záchranka. Jako náhrada přišel na dozor pan Princ. Je úžasný. 

Ve skříni jsem našla dopis a podepsán byl: P. P. (jako Pan 

Princ). S kamarádkou Angelinou jsem si o tom povídala. Ona 

řekla, že písmo pozná, ale jakmile vzala poslední dopis, 

vykopla mě od ní z domu. Řekla, že ten dopis je od Hudsona 

(nejhezčí kluk ze školy), takže se spolu zas nebavíme. Ale už se zas kamarádím s Isabellou. 

Tato kniha se mi líbila, protože jsou v ní hodně srandovní obrázky. Celá  kniha je vlastně 

srandovní. Je spíše pro holky. Má několik dílu. Moc se mi líbí!   

Nela Stoklasová, 7. třída 
Zdroje:  http://www.ereading.cz/nakladatele/data/images/ebooks/6619_big.jpg 

 

Hoši od bobří řeky 
Autor: Jaroslav Foglar 

Příběh se odehrává v jednom městě, kde žijí dva nejlepší kamarádi Vilík a Jiřík. Tito 

kluci žili jako všichni ostatní normálním, všedním životem až do pátku 13. března. Tehdy 

potkali Rikitana, mladého a urostlého muže. Rikitan jim pověděl, že můžou zažít spousty 
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dobrodružství, naučit se různé hry a dozvědět se spoustu nového.  Od 

té doby k nim Rikitim chodil pravidelně a hoši se na ten nový život 

zvykli. Společne s jejich novým kamarádem si domluvili celodenní 

výpravu. Spolu s dalšími deseti kluky zažívají něco neuvěřitelného. 

Ovšem to, co prožili, se nevyrovná tomu, co prožijí Hoši od Bobří 

řeky.  

 Kniha je velmi příjemná na čtení, hodně rád si ji čtu. Sám 

sebe si představuji, že jsem jeden z nich. Doporučuji ji každému, kdo 

rád čte napínavé příběhy. 

Martin Müller, 8. t řída 

Zdroje: http://data.bux.cz/book/009/209/0092092/large.jpg 

Malý princ 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry 

Na začátku se autorovi porouchá motor v poušti. Přijde za ním chlapeček a chce, aby 

mu autor namaloval ovečku. Po chvíli se princ rozpovídá o 

celé jeho cestě, která začala na jeho planetce. O tu se musí 

starat-vytrhává baobaby. Jednou si zasadil růži, kterou 

nakonec opustí a vydá se hledat si planetku novou. Navštíví 

různé světy s různými obyvateli, např. na jednom světě byl 

Král, který si myslel, že vládne celému vesmíru. Další byl 

třeba rozžíhač, jenž každou minutu musel rožnout a zhasnout 

lampu.  Skončí na Zemi a tam se skamarádí s liškou. Sice se 

od sebe odloučí, ale zato se princ potká s autorem. Nakonec 

se princ vrátí ke své růži. 

Tato kniha patří k literární klasice. Je plná ponaučení i myšlenek autora. Zároveň je 

napsána poutavým stylem, takže se dobře čte. Já osobně toto dílo rád mám. Kdo jste toto dílo 

nečetl, určitě neváhejte a přečtěte si jej! 

Martin Zav řel, 8. třída 
Zdroje:  http://www.2zskolin.cz/obrazky/cas33_12.jpg 
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http://txecoloco.rajce.idnes.cz/Zoo_Brno_201
3_III_Savci_Mammals?order=create&src=1 
 
http://zpravy.idnes.cz/na-sumavske-rysy-
policili-lapace-a-fotopasti-ukazou-kolik-jich-
v-parku-zije-16h-
/zahranicni.aspx?c=A091222_151132_vedate
ch_taj 
 

 

V PŘÍRODĚ 
Rys Kanadský 

 

Rys má výjimečné postavení mezi kočkovitými šelmami proto, že o mláďata se 

nestará nejen kočka, ale i samec.  

 

Samec pět měsíců zajišťuje potravu 

rodině, a když matka začne lovit, tak samec se 

vrátí do svého revíru.  Rys je nádherná 

kočkovitá šelma z hustou srstí, má dobrý sluch, 

zrak i čich. 

 

Má krátký ocas, v zimě má srst hustou 

aby mu nebyla zima a v létě ji má krátkou aby mu zase nebylo teplo. Rys má obyčejně široké 

nohy, proto aby mohl hodit ve sněhu, i tam kde se jiná zvířata nedostanou. Rysové se 

vyskytují i v Evropě a severní Asii v jehličnatých lesích. Ohrožují ho lovci kvůli srsti, ale 

hlavně ničení životního prostředí. Rys se živí masem. Na rysech je zajímavé, že loví takovým 

způsobem, že vylezou na strom a čekají na kořist. A když je na dosah, tak na ni skočí a 

překousnou jim tepnu. 

 

   

 

Jakub Crha, 8. třída 
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ZE SVĚTA UMĚNÍ 
The Wanted 
Členové skupiny: Tom Parker, Nathan Sykes, Max George, Jay McGuiness, Siva 
Kaneswaran. 
 
Vznikli v roce 2009. Je to britsko – irský boyband. Skupina byla založeny díky Jayne Collins, 

který dal dohromady pět neznámých kluků. Báli se, že 
se neprosadí, ale teď je zná skoro celý svět. Jejich 
fanouškům se říká TWFanmily, tento název vymyslel 
Max  
George. Okolo roku 2010 vyšel jejich první singl All 
Time Low. Jejich první vystoupení bylo ve škole. Ve 
stejném roku vydali ještě singl Heart Vacancy a Love 
My Dind. To vyšlo jako jejich první deska The 
Wanted. V roce 2011 bylo jejich opravdové první 
turné Behind Bars. Kolem roku 2012 měli turné The 

Code, s tímto turné projeli 15 měst ve Velké Británii v Irsku. Jejich manažer je Schooter 
Braun. 

Aneta Pavlíčková, 7 třída 
Zdroj:  http://o-skupine.hudebniskupiny.cz/wanted-the 
Obrázek : http://www.capitalfm.com/artists/the-wanted/photos/official-2013-calendar-pictures/ 

 
5 Seconds Of Summer (5SOS) 

Členové skupiny: Ashton Irwin, Calum Hood, Luke Hemmings a Michael Clifford 
 
Vznikli v roce 2011. Je to australský boyband, který 
hraje rock a pop. 5 Second Of Summer se proslavili 
díky hlavně dnešního nejznámějšího boybandu ONE 
DIRECTION. 1D je pozvali jako své předskokany na 
Take Me Home tour. Letos spolu také vyjeli na 
Where We Are tour. V listopadu roku 2012 vydali 
sing Out Of My Limit., letos vydali sing s názvem 
She Looks So Perfect. Zakládájící členové jsou Luke 
Hemmings, Calum Hood a Michael Clifford, Ashton Irwin se k nim připojil později.  

 
Tereza Ondrašíková, 8. třída 

 
Zdroj: http://o-skupine.hudebniskupiny.cz/5-seconds-of-summer 
http://en.wikipedia.org/wiki/5_Seconds_of_Summer 
http://www.news.com.au/entertainment/music/aussie-band-5-seconds-of-summer-top-of-the-pops-in-the-uk-
australia-and-new-zealand/story-e6frfn09-1226869476997 
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ZDRAVÉ OKÉNKO 
Letní speciality 
 

Hurá, léto je tady. Prázdniny, vysedávání u vody a lelkování, zábava pro nás ☺.Vedra 
a sluníčko, ale co na zchlazení a jak si ty prázdniny osladit ? Mám pro vás výborný tip. V 
červnu zrají jahody, třešně, rybíz a lesní plody, ze kterých se dají udělat výborné buchty, 
koktejly, džemy nebo šťávy. Nejjednodušší jsou samozřejmě koktejly, kdy ovoce nakrájíme, 
přidáme cukr a mléko a olalá, koktejl je hotový. Ale jak na buchtu nebo na džem? To je 
oříšek! 
 
Jak na džem? 

Co budeme potřebovat? Dvě ingredience ovoce a želírovací cukr (na 1,5kg ovoce 
0,5kg cukru) 

 
Ovoce ( v tomto případě jahody) omyjeme a 

dáme do hrnce, rozmačkáme a dáme na plotnu, po 10 
min přidáváme cukr. Cukr zamícháme a necháme vařit, 
dokud se tam neobjeví pěna, kterou sebereme a necháme 
dále na plotně. Džem zkoušíme na talířek (necháme ho 
tam 5 min a poté nakloníme. Pokud to drží, je džem 
hotový, jestli ne, tak vaříme dál). Džem dáme do 
skleniček zašroubujeme víčkem a překlopíme na 24 h 
dolů. Poté to přetočíme a uskladňujeme. 
 

A jak na buchtu? 

Budeme potřebovat: 250g hladké mouky, 4 vejce, 250g pískového cukru, 10 lžic 
vlažné vody, 10 lžic oleje, ½ balíčku prášku do pečiva, ovoce. Na náplň: 1 kelímek šlehané 
smetany, 1 větší kelímek jogurtu, 1 vanilkový cukr. Na polevu: ½ l vody, 1 balíček 
vanilkového pudinkového prášku, 

 
Smícháme žloutky s cukrem, vlažnou vodu a 

olej.Mouku smíchanou s práškem do pečiva přidáme k 
ostatnímu. Promícháme a přidáme sníh ušlehaný z 
bílků. Těsto nalijeme na vymazaný plech a dáme péct. 
Mezitím si ušleháme šlehačku a přidáme jogurt a cukr. 
Na vychladlý moučník naneseme krém a přidáme 
kousky ovoce, potom si dáme na sporák vodu a 
necháme ji přivést k varu, mezitím si do sklenice dáme 
vodu a pudinkový prášek. Když se voda vaří, přidáme 
pudink a vaříme dvě minuty. Až pudink zchladne, 
nalijeme ho na buchtu a poté ji strčíme do ledničky a necháme zchladnout. 

Dobrou chuť!!! 
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POZNEJ SVÉHO UČITELE 

Jana Zouharová 
 

Měla jste nějaké úspěchy na ZŠ? 

Měla jsem ve skoku do 

výšky, potom běh na dlouhou 

trať a výtvarné soutěže. 

 

Máte nějaké záliby? 

Mám výtvarné umění, 

přírodu a literaturu. 

 

Proč zrovna malování ? 

Obohacuje to můj život. 

 

Jak jste se dostala k malování ? 

Bavilo mě to už na ZŠ, a tak jsem šla 

na střední uměleckou školu. 

 

Vaše nejlepší a nejhorší vlastnost? 

Moje nejlepší vlastnost je empatie k 

lidem a nejhorší jsou nedochvilnost a 

vztahovačnost. 

 

Kam pojedete na prázdniny ? 

Pojedu na 10 dní do Bulharska a na týden 

do Švýcarska. 

 

Lucie Vacušková 
Jakou hudbu jste poslouchala v našem 

věku ? 

Poslouchala jsem Abbu. 

 

Máte nějakého domácího mazlíčka ? 

Mám 8 letou kočku a taky pejska. 

 

Váš největší trapas ? 

Můj největší trapas byl, když jsem si vzala 

domů přítele a má oblíbená kočka, ne ta  

 

kterou mám teď, mně označkovala celou 

postel. 

 

Chodíte ráda do přírody ? Kam ? 

Do přírody chodím strašně ráda, a proto 

jsme se také přestěhovali. Nejradši chodím 

do lesa. Ráda tam sbírám borůvky, 

hříbky,... 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Beseda o včelách 
O včelách besedovali 

prvňáčci se včelařem 

panem Martinem 

Zavřelem. Své znalosti 

pak předávali svým 

starším spolužákům. 

 

Projekt Lesohraní 
Během celého roku naši prvňáčci vymýšleli a hlavně zkoušeli v rámci svého ročního 

projektu Lesohraní různé pokusy. A samozřejmě si své objevy nenechali jen pro sebe. V pátek 

6. 6. se o své výsledky podělili se svými staršími spolužáky z deváté a druhé třídy. 

 

 

 

 

 
Výlet 8. třídy 

Žáci 8. třídy byli od 17. do 19. června na výletě na Vysočině v lesním penzioně 

Podmitrov. Bylo tam pěkně, podnikali jsme různé výlety do okolí a lesů. Byli jsme i na 

nočním výletě v lese a byla to zábava. Měli jsme tam dvě staré pneumatiky z traktoru, se 

kterými jsme si užili hodně legrace. Bylo tam pěkně a žáci 8. třídy děkují paní učitelce 

Cerovské a panu učiteli Jiřímu Maškovi. 

Michal Šeda, 8. třída 
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Prezentace celoročního projektu Zahrada ve 2. třídě 
V pátek 6. 6. 2014 se ve druhé třídě uskutečnila 

prezentace celoročního třídního projektu Zahrada. 

Pozváni byli nejen rodiče, ale i spolužáci z první a třetí 

třídy. Všichni se dozvěděli od druháčků něco málo o 

rostlinách a živočiších, které můžeme najít na zahradě, 

zahráli si 

mnoho her 

a soutěží a mohli získat i sladkou odměnu. Děvčata 

nachystala pro soutěžící i rodiče velice chutné 

občerstvení.  

Tímto všem „svým“ druháčkům i jejich 

rodičům moc děkuji za spolupráci při přípravě 

projektového dne.  

Kateřina Klímová 

 

Celé Česko čte dětem 
Druhá třída se zúčastnila 4. TÝDNE ČTENÍ DĚTEM, který proběhl od 1. do 7. června 2014 v 

městech a obcích v České republice v rámci 

celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. 

Žákům předčítaly maminky a babičky, které si udělaly 

čas a přišly do školy. Žáci se mimo jiné seznámili s 

knihami Káťa a Škubánek, Martínkova čítanka, Já, 

Baryk a s novinkou na knižním trhu Já se nechtěl 

stěhovat. Cílem tohoto projektu je vyburcovat rodiče a 

dospělé k ochraně dětí před hrozbou falešných hodnot masové kultury.  

Kateřina Klímová 
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Bylinkové čarování 
V pátek 8. 6. 2014 proběhl na prvním stupni projektový den. Během tohoto dne třídy 

prezentovaly jednotlivé ročníkové projekty. Třetí třída se zapojila s projektem Bylinkové 

čarování. Což byla součást ročníkového projektu - Zdraví, zdraví člověka.  

Děti se rozdělily na skupinky a každá skupinky měla úkol připravit na téma bylinky 

prezentace a úkoly, ve kterých by byly použity bylinky. Páteční den byl ve znamení vůní a 

chutí bylin. Třetí třída se proměnila v bylinkový háj, kde se připravily stanoviště s 

"bylinkovými úkoly". Byly pozvány děti ze 4. a 5. třídy. Nejprve zhlédly prezentaci o 

bylinách a pak měly za úkol řešit bylinkové rébusy, hádanky, hlavolamy, poznávat byliny a 

poznávat byliny pouze čichem. Odměnou jim pak za splněné úkoly byl "bylinkový bar", kde 

se podávaly bylinkové čaje, limonády a také něco málo k zakousnutí, samozřejmě z bylinkové 

zahrádky. Děti si také mohly prohlédnout bylinkového šneka, který je opět v plné kráse bez 

plevele s novými popisky bylin. 

Bylinkového čarování okouzlilo nejenom děti, ale i dospělé, kteří se přišli na náš 

projekt podívat. 

Exkurze - kovárna ve Svatoslavi 

V pondělí 16. 6. 2014 vyšla 3. třída na exkurzy do Svatoslavy, kovárny pana Bartáka. 

Cesta byla příjemná na zastávce u rybníka si mohly děti hrát hry a plnit úkoly. Cestou děti 

poznávaly rostliny a živočichy. Nejzajímavější pro ně byly žabky, které si přinesly i druhý 

den do školy a vyráběly pro ně obydlí. 

V kovárně nás přivítal pan Barták, který je již třetí generací kovářů v rodině Bartáků. 

Připravil pro nás nářadí, které se používá v kovárně. Také měl připravené výrobky, které 

získaly svůj tvar jeho rukou nebo rukou jeho tatínka.  

Děti získaly mimo úžasné přednášky také možnost zkusit si něco ve výhni vykovat. 

Společnými silami se nám podařilo vykovat krásného hada,který nyní střeží 3. třídu. Děti si 

odnesly krásný ručně vykovaný hřebík, nějakou šmouhu a spoustu zajímavých informací a 

zážitků. 

Eva Bartesová 
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Stavíme most mezi generacemi 
 Na začátku června proběhlo zakončení projektu žáků 6. třídy Stavíme most mezi 

generacemi. V rámci tohoto projektu jezdili šesťáci po skupinkách do Domova sv. Alžběty 

pro seniory a chystali aktivity, které s klienty absolvovali. 

Navázali tak na předešlou spolupráci mezi naší školou a 

domovem, která 

spočívala v 

nepravidelných 

návštěvách 

především o Vánocích a Velikonocích, a především na 

úspěšný koncert s názvem „Populární hudba dvou 

generací“, který pořádali jejich o rok starší spolužáci na 

jaře 2013 pro klienty s rodinami a na němž vystoupili sami žáci. Díky kladným odezvám se 

rozhodli na tuto spolupráci navázat a zintenzivnit ji - 

pořádat akce každý měsíc. Uspořádali například 

turnaj v kuželkách, hrací dopoledne s vědomostními 

hrami Česko a Kvíz nebo výtvarné dopoledne, kdy 

střídavě žáci i senioři tvořili obrázky „po 

čárkách“. Na podzim hovořili s klienty o jejich 

životě, dětství a zkušenostech s totalitou a 

společně s nimi absolvovali také canisterapii. Na Vánoce nachystali pro klienty přáníčka a 

vlastnoručně zdobené svíčky, vystoupil pěvecký sbor a následovalo společné zpívání koled, 

na jaře vyrobili pro seniory velké Člověče, nezlob se!, 

které si s nimi také zahráli. Na závěr opět vystoupil 

pěvecký sbor Sasanky. Projekt byl velmi pozitivně 

vnímán nejen ze strany klientů a pracovníků Domova sv. 

Alžběty v Žernůvce, ale také našimi žáky, kteří budou ve 

své snaze v příštím roce pokračovat. 

Jitka Eliášová 
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Sasanky a Generace Na Gruntě 
V sobotu 31. 5. 2014 se Na Gruntě konalo posezení s 

jídlem a hudbou, které pořádal KPŠ Kamarád. V průběhu 

večera vystoupil pěvecký sbor ZŠ Deblín Sasanky a 

vokální okteto Generace z Ústí nad Orlicí. 

 

Výlet parlamenťáků na hrad Veveří 
Ve středu 3. 6. 2014 se vydali parlamenťáci na výlet. 

Navštívili hrad Veveří, kam došli pěknou procházkou z 

Veverské Bítýšky. Po absolvování prohlídky interiérů a výstavy 

Arabela, kde mohli zhlédnout kostýmy ze stejnojmenného 

seriálu a vyzkoušet si některé z rekvizit, si užili jízdu na parníku. 

Počasí bylo krásné, a tak byl výlet hezkou odměnou za celoroční 

práci. 

 

Den povolání 
V pondělí 16. 6. 2014 se konal třetí a poslední tematický den v tomto školním roce. 

Žáci i učitelé měli za úkol se převléknout za 

jakékoliv povolání, které je na první pohled 

poznatelné. Zároveň proběhly první 

vyučovací hodinu aktivity spojené s 

povoláním, které si pro své spolužáky 

nachystali parlamenťáci. V rámci oslav 

konce školního roku byly odměněny 

nejoblečenější třídy: 6., 4. a 1. třída.  

Gratulujeme a přejeme krásné prázdniny všem! 

Žákovský parlament ZŠ Deblín 
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Zakončení školního roku 
Dne 27. 6. 2014 na ZŠ Deblín proběhlo zakončení školního roku 2013/2014. Bylo to v 

tělocvičně. Pan ředitel měl spolu s panem starostou proslov, sdružení KPŠ Kamarád 

udělovalo ocenění Skokan roku, kdy byl z každé třídy oceněn jeden žák, který udělal největší 

pokrok. V rámci dopoledne vystoupil také pěvecký sbor Sasanky, žáci 9. třídy se rozloučili 

s učiteli i spolužáky a předali žezlo 8. třídě. Všem přeji pěkně prázdniny. A za žáky 8. třídy 

děkuji všem učitelům!       Michal Šeda 

 

 

Pasování na čtenáře 

Poslední den školního roku uvedli žáci deváté třídy prvňáčky mezi čtenáře 

slavnostním pasováním. Předali jim knihu Václava Čtvrtka Jak Slávek načaroval Dubového 

mužíčka. Prvňáčci jim na oplátku darovali recept na ,,čajík" po základce a popřáli jim hodně 

štěstí po absolvování základní školy. 

 Ivana Musilová  
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ZÁBAVA  
Vtipy   

 
Přijde pán k veterináři a povídá:  
„Víte, můj pes je jako já vášnivý fanoušek Sparty. A když Sparta prohraje, tak je mu strašně 
zle, zvrací, nic nežere...“  
Veterinář: „A co dělá, když Sparta vyhraje?“  
Pán: „Já nevím, já ho mám teprve půl roku.“ 
 

Víte, jak se řekne čínsky fotbalista?  
-Ťan  

A víte, jak se řekne čínsky špatný fotbalista?  
Spar-Ťan 

 
Povídá jedna blondýnka druhé: 
„Ten plynový sporák je krásná věc. Minulý týden jsem ho zapálila a ještě pořád hoří!“ 
 

Klaustrofobie je strach z uzavřených prostor.  
Například: Jdu do hospody a bojím se, že je zavřeno. 

 
Spojte si obrázek 
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Zajímavosti 
Nejvyšší budovy České republiky 

 
1. Az Tower v Brně - Je výšková budova v Brně v ulici Pražákov a je 
vysoká 111m. Na stavbu této budovy se dalo peněz přes 800 milionů 
Kč. 
 
2. City Tower v Praze -  Stojí nedaleko stanice metra Pankrác a je 
vysoká 109m. Stavba budovy stála 285 milionů Kč. 
 
3. City Empiria v Praze -  V roce 2001 ji koupila společnost ECM Real 
Estate Investments a začala s rekonstrukcí, která byla dokončena roku 
2005. Budovy je vysoká 104m. 
 
4.SHD Komes v Mostě - Měří 96 metrů je nejvyšší budovou v 
Ústeckém kraji. 

Petr Urbánek, 7. třída 
 
Zajímavá fakta o našem těle 

1. Trvá 7 sekund, než se jídlo dostane z úst do žaludku. 

2. Stehenní kost je pevná jako beton. 

3. Používáme 300 svalů jen, abychom udrželi rovnováhu, když stojíme. 

4. Náš mozek je složen z 80% z vody. 

5. Když se mračíme, namáháme více svalů, než když se usmíváme. 

6. Během celého života vyprodukujeme tolik slin, že by dokázaly naplnit 2 plavecké bazény. 

7. Lidské srdce vytváří tolik tlaku na to, aby dokázalo vystříknout krev až do 10 metrů. 

8. V lidském těle je zhruba 100 tis. km krevních cest, což je dvojnásobek obvodu Země. 

9. Lidská hlava zůstává při vědomí ještě 15-20 sekund po setnutí. 

10. Ve vašem těle je dost železa na vytvoření 10 cm hřebíku. 

11.Lidské tělo vytvoří za 30 minut dost tepla k tomu, aby ohřálo dva litry vody k bodu varu. 

12. Lidé vydrží déle bez jídla než bez spánku, s vodou ale bez jídla dokáže člověk přežít 

měsíc až dva. 

13. Celková hmotnost bakterií žijících na lidském těle je cca 2 kg. 

14. Nehty na rukou rostou přibližně 4 krát rychleji než na nohou. 

15. Nejsilnější sval v poměru jeho velikosti k lidskému tělu je jazyk. 

Tereza Kupská, 8. třída 
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