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TÉMA MĚSÍCE 
Je 9. června 1942 večer. Obec Lidice, ležící 

asi 20 kilometrů od Prahy, obkličují jednotky SS. 

V Lidicích bydlí 504 lidí, skoro všichni jsou doma. 

Nikdo z nich nemá ponětí, že právě jejich domov si 

krátce po atentátu na Reinharda Heydricha nacisté 

vybrali jako odstrašující případ pro český odboj. Že 

právě jejich domov již za pár hodin přestane 

existovat.  

Proč zrovna Lidice? Důvod byl přitom zcela nevinný. Vraťme se o pár dní zpátky. Václav 

Říha z nedalekých Vrapic. Je ženatý a má dítě, ale prohání každou sukni. Jistou Aničku Maruščákovou 

z Holous u Kladna utáhne na to, že se vydává za člena odboje. Když pak chce tajný vztah ukončit, 

napíše jí dopis, ve kterém naznačuje, že měl prsty i v atentátu na Heydricha: 

„Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Jsem zdráv. Na shledanou tento týden a pak už se neuvidíme.“ 

Zatím je to zdánlivě nevinná věc. Dopis se však dostane do rukou gestapu. To oba milence 

zatkne, a i když se záhy dokáže, že Říha si všechno vymyslel, už je pozdě. Maruščáková u výslechu 

poví, že falešný partyzán ji jednou poslal do Lidic vyřídit pozdrav rodině Horákovic. Jejich syn 

společně se synem Stříbrných utekl před válkou k britskému letectvu.  A vše, co mělo v těch dnech 

jakoukoliv spojitost s britskými parašutisty, bylo krajně podezřelé. Záminka pro Lidice byla na světě.  

6. června, pohřeb Reinharda Heydricha v Berlíně. Právě tady se všechno rozhodně. Krajně 

rozzuřený Adolf Hitler původně vyhrožuje, že může srovnat se zemí celou Prahu. Ale když mu ministr 

pro protektorát, Karl Herman Frank, nabídne vyhlazení Lidic, je spokojený. Důkazy se neřeší, Frank 

už nějaké zařídí. Rozhodnutí zní jasně: Zastřelit všechny muže a chlapce starší 15 let, ženy poslat do 

koncentračních táborů, děti na převýchovu, ves srovnat se zemí a vymazat z mapy. 

10. červen. Nad ránem vtrhnou esesáci do Lidic. Každému řeknou, že si má vzít cennosti 

a jídlo na dva dny. Muže naženou na Horákovic statek – do sklepa a chléva. Ženy a děti odvezou do 

kladenského gymnázia. Ani rozloučit se nestačí. 172 mužů starších 15 let a jeden 14letý kluk, který se 

vydává za staršího, nechápavě sledují, jak se ke zdi statku staví matrace a pak je po pěti vyvádějí ven. 

Čeká na ně popravčí četa složená z příslušníků SS dovezených z německého města Halle, rodného 

města Reinharda Heydricha. 

Nacisté si všechno pečlivě dokumentují – je tu štáb s kamerou. Na filmových záběrech je 

vidět, že jsou Němci v dobrém rozmaru, když vyhazují celou vesnici do vzduchu. Dopoledne je pak  
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z Terezína přivezena skupina židovských vězňů na vykopání masového hrobu pro muže. Jeden z nich 

bude později vzpomínat: „Rozmařile zabíjeli všechna zvířata. Stříleli holuby, psy i kočky. Všude kolem 

se válely prázdné lahve od kořalky a kvečeru už byli všichni na mol.“ 

Kladenské gymnázium. Tady lidické ženy mezitím šílí hrůzou. Za srdcervoucích scén jim 

Němci odebrali děti. Některé blonďaté teď poměřují, jestli splňují požadavky na poněmčení. Z 98 jich 

ale vyberou jen 10. Sedm úplných miminek mladších jednoho roku pošlou do německého sirotčince 

v Praze-Krči. Maminky, které uklidňují, že děti za nimi přijedou záhy, odvezou do koncentračního 

tábora Ravensbrück severně od Berlína. Tady živoří v naději, že se opět setkají se svými blízkými. Až 

po válce zjistí, že jejich muži už jsou po smrti.  

Děti mezitím vezou autobusy úplně jinam 

– do polské Lodže, kde tři neděle budou na 

betonové podlaze jedné místní továrny čekat na 

svůj osud. 1. července jim povolí, aby napsaly 

dopisy blízkým.  

Některé píší na adresy, které již 

neexistují; lidem, kteří už vesměs nežijí. Druhý 

den je v nedalekém Chelmnu naženou do speciálních náklaďáků, na jejichž korbu vedou hadice 

s výfukovými plyny. 82 nevinných dětí. Nejstaršímu bylo 14, nejmladšímu rok a 6 dní.  

Zahlazování stop po Lidicích mezitím pokračuje. Němci všechny budovy srovnají se zemí, 

rybník zavezou sutí. Vykácejí všechny stromy kromě jedné hrušky, o které si mylně myslí, že je 

uschlá. Hřbitov zničí, všechna těla vykopou a okradou je o zlaté zuby a jiné cennosti. Překopou koryto 

potoka. Nic tu nesmí být jako předtím. Lidice podle přání Hitlera mizí ze zemského povrchu.  

A je to tak až do června 1945. Po konci války se do 

Lidic vrací na 150 lidických žen, které přežily koncentrák. 

Teprve na hranicích se dozvídají o osudu svých mužů a dětí. 

A místo, kde spolu s nimi žili, vůbec nepoznávají. Tragédie, 

která začala zdánlivě neškodnou klukovinou, se uzavírá.  

Celkem bylo zavražděno 340 lidických obyvatel. 

192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Tragédie Lidic otřásla světem. 

Na jejich paměť vznikly obce se stejným jménem. Dnes 

najdeme Lidice v USA, Mexiku, Peru, Venezuele, Brazílii, na Kubě a v Izraeli.  

 
Obrázky-zdroje: https://tema.novinky.cz/lidice 

http://www.lidice.info/rok-1942.php 
 

Pavlína Rohanová 
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NOVINKY  

Terakotoví válečníci střeží až do srpna 
Zlín 

Pohled do hrobky prvního čínského 
císaře Čchin Š´-chuangtina, který dokázal 

před 2200 lety sjednotit Čínu a ukončil 
období chaosu mezi všemi čínskými 

státy, naskýtá unikátní výstava ve Zlíně. 

Hrady jsou 
komplet. Müller, 

Klus, Mig 21, 
Bílá, Arakain či 

Mládek. 
 

Po koncertu v Manchesteru 
se odpálil sebevražedný 
atentátník, zabil 22 lidí. 

 
Areál festivalu 
Woodstock je 

národní památkou. 

Uteč, schovej se, bojuj, radí 
lidem klip policie v případě 

útoku. 

 
RockOpera Praha 

uvede Malého 
prince. 
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Toyota chce zapálit olympijský oheň létajícím autem. 

Antonín Crha, 8. třída 
 



 
 

KNIŽNÍ A FILMOVÉ RECENZE 
Hříšný tanec 

Originální název: Dirty Dancing 

Délka filmu: 96 minut 

Žánr: Romantický/Drama/Taneční 

 
 Frances Housemanová, přezdívaná Baby, tráví s rodiči léto v hotelu pro movitější hosty. Mezi 

zaměstnanci hotelu pozná Baby úplně jiný tanec, tzv. hříšný tanec – nejerotičtější formu partnerského 

tance. Tam se seznámí s místním instruktorem Johnym, nejlepším tanečníkem nejen tohoto tance. 

Johnyho taneční partnerkou je Penny. Zkušená tanečnice, která tančí od svých 16 let. Mají jít spolu na 

soutěže, ale Penny zjistí, že je těhotná.  

Baby se nabídne, že ji zastoupí, když ji naučí Johny tancovat. Johny nejdříve odmítá, ale 

nakonec to přijme. Začnou spolu trénovat a moc si to užívají. Mají dva dny do vystoupení a Baby se 

začne učit zvedačky. Vystoupení se jí vcelku povede, až na to, že nezvládne zvedačku a pár drobností.  

Jednoho dne začnou u Penny komplikace. Jelikož je otec Baby doktor, běží pro něj. Její otec 

se zeptá, kdo má o Penny zodpovědnost a jelikož má to dítě s přítelem sestry Baby, řekne Johny, že on. 

Penny potratí, ale doktor jí řekne, že může mít v budoucnu ještě děti. Od tohoto okamžiku nechce otec 

Baby, aby se s ním stýkala. Ona ho ovšem neposlechne a stýká se s ním dál. Nadále spolu tancují 

a navzájem se do sebe i zamilují.  

Když zbývá pár dnů do konce sezóny, někdo ukradne jednomu muži peníze a všichni 

podezírají Johnyho.  Chtějí ho vyhodit, a tak Baby řekne, že on to být nemohl, protože byla celou noc 

u něj. S tímhle přiznáním u svého otce skončila. Johny si toho moc váží, ale stejně ho vyloučí, protože 

s ní chodí. Johny se s Baby rozloučí a odjede. Na závěrečném večírku, kde se i vše ohledně dítěte 

vyřeší a její otec zjistí, že Johny za nic nemůže, přijde Johny a spolu s Baby zatančí poslední Hříšný 

tanec sezóny.  

Tento film se mi velice líbil a doporučuji ho všem, kteří mají rádi taneční filmy. Líbilo se mi 

zde, jak Baby dokázala, že Johnyho miluje, když přiznala, že s ním byla i přes to, že věděla, že bude 

její otec zklamaný. A taky se mi líbilo, jak se Baby učila tancovat a co všechno u trénování zažily.   

Adéla Kulíšková, 8. třída 

Zdroje: vlastní 
Obrázek: https://www.kfilmu.net/obrazky/fanart/hrisnytanec.jpg        
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Pád 
Originální název: Fallen 

Délka filmu: 91 minut 

Žánr: Fantasy / Romantický 

 

Luce je poslána do internátní školy pro 

problémové mladistvé potom, co je obviněna ze 

zapálení chaty kamaráda Trevora, který  tam zahynul.  

Ve škole plné divných lidí potkává Daniela, 

který se drží od ní dál, a vyhýbají se jí. Luce se snaží 

zjistit, proč a co tají.  Daniel se jí velmi líbí a přijde jí 

velmi povědomý. Potká tam i rebelujícího Cama, 

kterého si oblíbí. Její kamarádka Penn se ji 

snaží pomoct zjistit něco o záhadném Danielovi, ale 

jeho informační složka je prázdná.  

Luce s pomocí Penn a jejího přítele Todda  zjišťuje, že Daniel je anděl a že ho zná 

tisíce let, jenom ona vždy zemře, protože si Daniel nevybral stranu (Lucifer nebo Bůh). 

Daniel si nevybral žádnou stranu protože, se zamiloval a chtěl zůstat s Luce a Lucifer za to 

Luce proklel. Když se jednou za pár let potkají a zamilují se do sebe, políbí se a Luce umírá. 

Tentokrát Luce neumírá a Daniel ji chce ochránit před Luciferem, a tak ji ukryje v nebi.  

Film se mi moc líbil a doporučila bych ho hlavně holkám, které mají rádi smyšlené 

a romantické filmy. Ve filmu mě velmi zaujalo, jak Daniel o Luce bojuje, i když to trvá tisíce 

let. 

 

Zdroje: vlastní 

http://i1.martinus.sk/tovar/_l/99/l99375.jpg 

 

Natálie Hořinková, 8. třída 
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V PŘÍRODĚ 
Babočka paví oko 

Vyskytuje se hojně po celé České republice, tím 

pádem není v téhle době evidován jako ohrožený druh. 

Patří k nejznámějším a nejrozšířenějším motýlům.  

Patří k rodu baboček a svoje druhové jméno dostal 

podle skvrn na křídlech. Řadíme je mezi denní motýly. Samička klade shluky vajíček na 

spodní strany rostlin (např. kopřivy). Po vylíhnutí jsou housenky černé s bílými skvrnami 

a černými ostny. Probíhá dokonalá přeměna. Po dobu housenky se nějak nemění. Živí se 

chmelem, kopřivou a někdy i ostružiníkem; samičky v dospělosti převážně nektarem. Stádium 

kukly je krátké, před zakuklením vyhledávají úkryt (pod kamenem, 

pod listem atd.). Kukly mají barvu podle místa zakuklení (např. 

rostlina: zelenožlutá s černými pruhy). Zimu přezimuje dospělec. 

Sběratelé je často sbírají pro jejich krásu. 

Zdroje:  http://www.lepidoptera.cz/images/1748.jpg 

http://www.digimanie.cz/galerie/files/3/0/0/8/9/2/babo_ka_pav_oko_original.jpg          

Kopretina bílá 

Kopretina je vytrvalá bylina, vysoká od 20 cm do 80 cm. Název 

kopretina patří mezi novotvary, vymyšlené v 19. století Janem Svatoplukem 

Preslem. Nazývá se též svatojánské kvítko, jánské kvítí, husička, čáp nebo 

sluníčko.  

Většina lidí ji zná díky dětské hře „Má mě rád, nemá mě rád“. Kvete od června do 

října. Jedná se o velmi rozšířenou bylinu, často kvete na loukách. Dříve byla používána 

k rituálům a věštění.  Byla odvezena až do Ameriky, kde hojně kvete hlavně u jihu Brazílie až 

do Patagonie. Slouží i k výrobě sirupů a čajů. 

Zdroj: http://www.cestyvenkova.cz/images/krajina/louky/full/ilustrace/KOPRETINA_BILA.jpg 

Jana Juranová, 8. třída 
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TECHNIKA A VYNÁLEZY  

Steven Paul Jobs 

 Steven Paul Jobs neboli Steve Jobs se narodil 24. února 

1955 a zemřel 5. října 2011 ve věku pouhých 56 let.  

Po střední škole sice začal studovat univerzitu, vydržel 

zde ale pouze jediný semestr. Pak vysokou školu opustil a krátce 

po tom začal pracovat pro firmu Atari.  

V roce 1976 začíná legenda jménem Apple. Společnost Apple Computer začala 

v garáži Jobsových rodičů. Aby Steve Jobs uživil firmu, musel prodat svého Wolkswagena 

a Wozniakovy vědecké kalkulačky. V roce 1983 Jobs přetáhl z Pepsi-Coly manažera Johna 

Sculleyho a řekl mu:  

„Když zůstaneš u Pepsi, vše, co dokážeš, bude, že prodáš více cukrové vody dětem. Když 

přejdeš k Applu, můžeš změnit svět.“ 

  
zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs 

http://images.boomsbeat.com/data/images/full/209/jobs-jpg.jpg 
 

Apple 
 

 Apple Inc. je americká firma, která byla založena v roce 1976. V Apple 

počítačích je instalován operační systém iOS. V lednu 2007 Apple představil 

dlouho očekávaný mobilní telefon iPhone, který kombinuje netradiční 

technologie. Existuje hodně spekulací a vzniku loga Applu – logo vychází z jedné Jobsovy 

diety. Společnost Apple dnes vyrábí špičkové počítače (macbooky), tablety (iPady), mobilní 

telefony (iPhony) a různé příslušenství. 

 
zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Apple 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Apple_logo_black.svg 
 

Jakub Šebek, 8. třída 
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POČÍTAČOVÉ HRY 
Kindergarten 

 Další indie hra, nyní od tvůrců ze studia SmashGames. Už jen kategorie této hry 

napoví, že se nejedná o žádnou blbost, ale pořádný krvák z prostředí školky. Originality tady 

je celkem dost, jen je hra stále v předběžném přístupu na steamu. Graficky patří mezi 

pixelový 2D hry, i když se může zdát, že prostředí je 3D, ale je to jen dobrým zpracováním a 

nadesignováním. Ve hře musíte hledat cestu, jak přežít den a nejlépe získat i předměty pro 

dokončení příběhu. Je to klasická hra typu „hledej správný postup“. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: http://cdn.edgecast.steamstatic.com/steam/apps/589590/header.jpg?t=1493969373 

 

Žebříček nejlepších her pro PC podle CDH.CZ 

1. Hogs of War (2000) PC  

Hodnocení: 100% 

2. The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone (2015) PC  

Hodnocení: 99% 

3. Fallout 1.5: Resurrection (2013) PC   

Hodnocení: 98% 

4. The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine (2016) PC  

Hodnocení: 97% 

5. RollerCoaster Tycoon 3 Platinum (2006) PC  

Hodnocení: 95% 

Zdroj: https://www.cdh.cz/zebricky/hry/pc/ 

Marek Vyhňák, 8. třída 
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LANGUAGE CORNER 
1. Where ________ this summer? 
A. are you going 
B. do you go 
C. will you 
D. you are 

 

2. I spent my summer ________ my grandma's. 
A. at 
B. by 
C. in 
D. on 

 

3. I bought a perfect swimsuit yesterday. You ________ see it! 
A. have to 
B. must 
C. want 
D. would 

 

4. When you were a child, ________ to the seaside? 
A. did you ever go 
B. have you ever been 
C. went you 
D. were you going 

 

5. ________ was your summer? Everything all right? 
A. How 
B. What 
C. When 
D. Why 

 

6. When I travel anywhere without my wife, it is the best holiday for me. – What do 
you ________ by that? 

A. consider 
B. guess 
C. mean 
D. think 
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7. It was extremely hot and ________ a lot of people at the swimming pool. 
A. there was 
B. there were 
C. was 
D. were 
 
8. Did you ________ the forecast? What will the weather be like tomorrow? 
A. hear 
B. heard 
C. listen 
D. listening to 

 

9. In our country, it is usually not very hot ________ summer. 
A. at 
B. by the 
C. in 
D. on the 

 

10. How much ________ the package tour? 
A. cost 
B. costs 
C. money 
D. was 

 
 

 
 
 
 
 
 
Správné odpovědi:  
1. A 
2. A 
3. B 
4. A 
5. A 

6. C 
7. B 
8. A 
9. C 
10. D 

 
Zdroj:  
http://www.helpforenglish.cz/article/2014071801-summer-test-elementary 
http://powerofdance.com/summer-2016/ 

 
Karolína Petrášová, 8. třída 
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Der Sommer 

Nach dem Frühling kommt der Sommer. Der Sommer 

beginnt am 21. Juni. Im Sommer scheint die Sonne und es ist 

sehr warm. Das Thermometer zeigt viele Grade über Null. 

Grosse Hitze ist für die menschliche Gesundheit nicht gut. Es 

ist besser, irgendwo im Schatten zu bleiben. Im Sommer 

kommt es zu starken Sommergewittern. Im Sommer beginnt 

für die Leute, welche in der Landwirtschaft arbeiten die Erntezeit. Hingegen bedeutet der 

Sommer für die Kinder zwei Monate Ferien. Viele Leute fahren in Urlaub. Wenn es möglich 

ist, verbringt die Familie die meiste Zeit gemeinsam. Im Sommer geht man zum Baden. In ein 

Schwimmbad, aber auch zum Fluss oder zum Teich. Im Sommer ist natürlich Urlaub am 

Meer am attraktivsten. Der Sommer ist auch eine ideale Zeit für den Sport. Sehr beliebte 

Sportarten sind schwimmen, Radfahren, Volleyball oder wandern. 

Hádanka 

In einem Schrank liegen zehn weiße und zehn schwarze Socken. Wie viele Socken musst du 

im Dunklen minimal herausholen, um ein gleichfarbiges Paar zu bekommen? 

(Ve skříni je 10 bílých a 10 černých ponožek. Kolik ponožek musíš minimálně vyndat, abys 

získal stejnobarevný pár?) 

 
Drei. 
 
 
Zdroje: 
http://www.seminarky.cz/Rocni-obdobi-maturitni-otazka-
nemecky-21-31-11018 
http://radimesi.cz/viewtopic.php?f=33&t=3681 
http://www.prekladatel.com/zabava/hadanky/hadanky1.html 
https://cz.depositphotos.com/13856191/stock-illustration-sock-template.html 

 
Markéta Halouzková, 7. třída; Adriana Nečasová, 8. třída 
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SPORT 
Mistrovství světa v ledním hokeji 2017 
 

Šampionát probíhal od 5. do 21. 5. 2017. Pořadateli mistrovství bylo Německo 

a Francie. Šestnáct účastníků bylo rozděleno do dvou skupin po 8 týmech. V rámci skupiny se 

utká každý s každým. Z každé skupiny postoupí čtveřice týmů s nejvyšším počtem bodů do 

čtvrtfinále play off.  

Čeští hokejisté na MS 2017 hráli ve skupině B v Paříži s Kanadou, Finskem, 

Švýcarskem, Běloruskem, Norskem, Francií a Slovinskem.  

Úvod šampionátu Čechům nevyšel, vyrovnaný zápas ovládla Kanada. Na výhru nad 

Norskem se nadřeli a rozhodlo až prodloužení, ale Slovinsku nedali šanci a zvítězili 5:1.              

Náš tým vypadl ve čtvrtfinále, když prohrál s Ruskem (0:3). 

 Titul mistrů světa nakonec získali hokejisté Švédska, kdy bojovali proti borcům 

z Kanady.  

 Na mistrovství světa jel český tým se značnými ambicemi a silným týmem. Jenže 

přesto je český národní tým už po sedmé v řadě na velké světové akci bez medaile. Snad nám 

bude štěstí přát v dalších letech �. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdroj: http://www.slantour.cz/foto/full/9553-cesi.jpg 
 

Ondřej Vít, 8. třída 
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DOTAZNÍČEK 
Dagmar Viačková 

1. V jaké zemi byla vaše nejlepší dovolená? 

To nedokážu říct. Každá země je pro mě zajímavá něčím jiným. 

Poslední, kterou jsem navštívila, byl Island, kde byla nádherná 

příroda a viděla jsem tam polární záři. 

2. O jakém povolání jste snila ve svém dětství? 

Horský záchranář - psovod. Protože jsem chtěla mít práci, kde 

budu užitečná a která mě bude bavit.  

3. Jaké máte koníčky? 

Cestování, turistika, knížky, umění a příroda. 

4. Máte z něčeho strach? 

Mám klaustrofobii, tedy strach z uzavřených prostor. A strach ze zlých lidí. 

5. Jaké bylo vaše největší zranění? 

Rozřezaná noha. 

6. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

V létě grilovaná makrela a v zimě dýňová polévka. 

7. Jaká je vaše nejoblíbenější barva? 

Zelená. 

8. Jaké máte domácí zvířata? 

2 kočky, 2 psy, rybičky a taky 10 včelstev. 
 

Anketa: „T ěšíte se na třídní výlet“? 

5. třída        6. třída 

těším: 20        těším: 19 

nejedu: 2        netěším: 6 

7. třída        9. třída 
těším: 23        těším: 24 

netěším: 0        nejedu: 1 

Petra Dvořáková, 8. třída 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

Přednáška o Brazílii 
V pátek 5. května měli žáci druhého stupně příležitost prožít virtuální výlet do Brazílie. Paní 

Kateřina Motani k nám přijela s programem Nezkrocená Brazílie a ukázala nám různé tváře 

této pestré země, od nebezpečného Ria s jeho divokým karnevalem až po desítky divoce 

žijících zvířat v brazilské přírodě. Děti ocenily krásné fotky i poutavá videa a na konci si 

mohly prohlédnout a vyzkoušet různé předměty, které manželé Motani z Brazilie přivezli.  

                                                                                  Mgr. Iveta Kosová 

Bubnování ve škole  

Dne 23. 5. na naší škole proběhl program bubeníků skupiny 

Jumping Drums. Tři talentovaní lidé přijeli za námi ukázat jejich 

umění a povyprávět o historii hudby a bubnů. Vybraní žáci z naší 

školy měli možnost zahrát si s bubeníky jednoduché melodie na 

jejich bubny. Pomocí otázek nás zkoušeli, jestli jsme dávali pozor 

a za správnou odpověď jsme získali CD skupiny Jumping Drums. 

Veronika Sojková 

Férová snídaně v režii deváťáků 

V sobotu 13. května se již počtvrté v Deblíně uskutečnila Férová snídaně, letos s podtitulem 

Piknikuj za banány. Pořádali ji žáci deváté třídy a pro účastníky si nachystali bohaté 

občerstvení, povídání o fair tradu a kampani Za férové banány, která seznamuje veřejnost 

s podmínkami pěstování banánů a snaží se, aby byly fairtradové banány dostupné 

v obchodech. Nejen že si všichni zúčastnění mohli pochutnat na dobrotách z lokálních surovin 

nebo ochutnat fairtradovou kávu a čaj, ale měli možnost si také zasoutěžit a vyhrát nejrůznější 

fairtradové ceny. Sluníčko nám tentokrát přálo, a tak jsme strávili velmi vydařené dopoledne 

v okolí naší venkovní učebny.                Mgr. et Mgr. Jitka Eliášová 
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Zájezd do Salzburgu 
V pátek 12. května 2017 jsme se již tradičně vypravili na zahraniční poznávací cestu; 

tentokrát jsme zamířili do malebného Salzburgu (neboli Solnohradu). Jelikož Salzburg se 

nachází asi 500 kilometrů od Deblína, vyráželi jsme již krátce po třetí hodině ranní.                

V autobuse jsme si tedy ještě trochu zdřímli, abychom načerpali síly a mohli si tak naplno 

užívat místních krás. Přihlášení si mohli vybrat ze dvou 

variant zájezdu: 

Podrobnou prohlídku Salzburgu nebo návštěvu solných dolů 

v Halleinu a následnou zkrácenou prohlídku Salzburgu. 

První skupina byla vysazena v Salzburgu a vydala se 

s paní průvodkyní na pěší poznávání malebného města 

Salzburgu. Mohli si tak prohlédnout např. proslulé zahrady 

Mirabellgarten se zámkem Mirabell, náměstí Residentplatz s 

Dvorskou kašnou a arcibiskupskou rezidencí, Dóm zasvěcený sv. Rupertovi, Mozartovo 

náměstí s pomníkem W. A. Mozarta atd. Prošli se po Getreidegasse (Obilné ulici) – 

významném památkovém celku; zde leží dům, kde se narodil významný hudební skladatel 

Wolfgang Amadeus Mozart. 

Druhá skupina pokračovala cca 30 minut autobusem do solných dolů u městečka 

Hallein. Po oblečení vypůjčených bílých kabátků a hnědých nebo modrých pracovních kalhot 

skupinka vyrazila na prohlídku. Ta začínala krátkou, ale velmi fascinující jízdou důlním 

vláčkem. V rámci prohlídky se návštěvníci projeli po důlních skluzavkách, což byl pro mnohé 

velký zážitek. Celá výstavní expozice návštěvníky seznámila s historií těchto solných dolů, 

a to velmi interaktivní formou. Poté se všichni přesunuli důlním vláčkem opět na denní světlo, 

kde prohlídka skončila. Po zakoupení hezkých upomínkových předmětů a plni zážitků se 

účastníci přesunuli autobusem také do Salzburgu, takže o nejdůležitější pamětihodnosti tohoto 

nádherného města nebyli ochuzeni. 

V odpoledních hodinách jsme se již trochu znaveni opět usadili do autobusu a vydali 

se na dlouhou cestu do Deblína, kam jsme dorazili chvíli před půlnocí. 

Mgr. Pavlína Rohanová 
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PRÁCE ŽÁKŮ 
Páťáci píšou dopis do minulosti 

Vážený Františku Ferdinande D’Este! Dnes to ve škole vypadá velmi dobře.Máme moderní 
technologie a píšeme mnoho písemných prací. Bývá sposta domácích úkolů z českého jazyka. 
Ale více se toho naučíme. Je tu nová školní jídelna a pořídili nám novou horolezeckou stěnu. 
Paní ředitelka je moc milá, ale to jsou všichni učitelé. Pro druhý stupeň je místo školní 
družiny klub, ve kterém je to úžasné. Na interaktivní tabuli si pouštíme přes youtube Just 
dance. Just dance je tancování. Naše škola je velmi dobrá. 
S pozdravem Eliška Sovová 
 
Vážená císařovno Marie Terezie. Píši Vám tento dopis, abyste se dozvěděla jak to dnes ve 
škole vypadá. Naše školy jsou jsou prodlouženy na 9 let povinné školní docházky. Učíme se 
český jazyk, matematiku, anglický jazyk, přírodovědu, vlastivědu, hudební výchovu a 
informatiku. A  také máme předměty ve kterých se neučíme nic jako je jako je tělesná 
výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti. Také máme více hodin. Třeba 5 třída má pět 
až šest hodin. 
S pozdravem Marečková Viktorie 
 
Vážený pane prezidente Masaryku, dnes, 3. května 2017, je škola super, ale občas je to nuda. 
Ve škole máme počítače a různé elektroniky. Učíme se český jazyk, matematiku, přírodovědu, 
informatiku, anglický jazyk, tělesnou výchovu a výtvarku. Za den máme pět hodin kromě 
pondělka, to máme šest hodin. Každé pondělí a pátek máme zumbu a je to moc fajn. Kazdé 
pondělí máme dramatický kroužek a v úterý anglický kroužek. O přestávce si hrajeme na 
slepou bábu, svačíme a různé takové věci. 
S pozdravem Raphael Manders 
 
Vážený pane prezidente Masaryku, v dnešní době se toho ve škole mnoho změnilo. Přibyly 
nové předměty a učebnice jsou úplně jiné. V některých školách jsou také ročníkové projekty. 
Celý rok se žáci s třídním učitelem zabývají určitým tématem. Žáci také jezdí s učiteli na 
školní výlety. Přibylo mnoho škol. Školy také pořádají různé akce. Nejoblíbenější je Noc 
s Andersenem, kdy žáci přespí jednu noc ve škole. Je pro ně nachystán program. Školy jsou 
teď postaveny i v malých dědinách. Jsou i různé organizace, které pomáhají školám 
s chystáním akcí. Do škol se pořizují sedačky a sedací pytle. V naší škole je teď nově fotbálek 
a horolezecká stěna. Máme tu i koutek, ve kterém jsou kostky a časopisy. Učitelé jsou tu 
velice hodní. Funguje tu také školní klub a družina. Škola nabízí spoustu zajímavých kroužků. 
Máme tu také jídelnu. Paní kuchařky nám vaří zdravá jídla. Přestávky bývají rušné. 
S pozdravem Žaneta Konvalinová 
 
Vážený pane prezidente Masaryku, naše škola se jmenuje Zakladní škola Deblín. Škola 
obsahuje 11 tříd, jídelnu, tělocvičnu, hřiště a kabinety, kde jsou učitelky, asistenky a učitelé. 
Místo tabulí máme interaktivní tabuli a počítač. Je tu družina pro menší a klub pro starší. Po 
hodině následují přestávky, které trvají 5 minut, ale po dvou hodinách máme  
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10minutovou. Každý den se střídají třídy na školní fotbálek, který je na chodbě, a ještě nám 
přidali novou horolezeckou stěnu. A tak vypadá naše škola. 
S pozdravem Tomáš Halouzka 
 
Vážený pane presidente Havle, naše škola je velmi pěkná. Dobře nás tady učí a máme dobré 
obědy. Máme tady moderní technologie, ale i různé akce. Například: karneval, kde se děti 
a dospělí převlečou do různých kostýmů. Můžou to být postavy z pohádek i různá povolání. 
Když dětem skončí vyučování, jdou do družiny. V družině je hlídá paní učitelka, která si 
s nimi může i hrát. Máme i počítače. Počítač je taková krabice, ve které je všechno, co víme 
i nevíme, a jsou v něm i programy, s jejichž pomocí se lze vzdělávat. 
S pozdravem Klára Čermáková 
 
Vážená císařovno Marie Terezie! Dnes je škola jedna velká budova a existují tři druhy škol - 
základní, střední a vysoká. Základní je povinná, střední a vysoká už ne. V každé budově je 
několik velkých místností, kterým se říká třídy. Každá třída obsahuje lavice (stoly) a židle, 
také do ní dáváme tabuli a psací stůl pro učitele. Na škole je sborovna, jídelna, ředitelna 
a kabinety. Ve sborovně mívají učitelé poradu a občas se tam konají i prezentace, v jídelně se 
přihlášení schází na oběd. V ředitelně je zástupce ředitele a ředitel(ka). Kabinet je malá 
místnost, kde stráví učitelé přestávku. Máme i školní hřiště, kam po škole můžeme zajít. Děti 
jsou rozdělení do tříd věkem a obtížností. Já jsem v páté a máme v pondělí šest hodin a od 
úterý do pátku pět hodin. V sobotu a v neděli máme volno. Do školy chodíme deset měsíců, 
zbylé dva máme prázdniny, což nepočítám svátky  a volno. Většina tříd má celoroční projekt, 
my máme obezitu. Kdo jde po škole domů, může jít ještě do některých z našich kroužků na 
škole. Máme jich spoustu. Naše škola má dvě patra a parkoviště. Je nás tady hodně a je nám 
tady fajn. 
S pozdravem Klára Nechmačová 
 
Vážený pane Masaryku, dnes Vám povím o naší škole. V naší škole se toho děje mnoho. 
Ráno každý přišel do školy s úsměvem na tváři. Teď v českém jazyce píšeme dopis, 
v literatuře si pouštíme film Záhada hlavolamu. V matematice počítáme v pracovním sešitě 
a učíme se desetinná čísla, v anglickém jazyce si povídáme a zapisujeme si anglická slovíčka 
do sešitu. Dále ještě máme přírodopis, to je můj nejoblíbenější předmět, ve kterém si 
povídáme o zvířátkách. V naší škole se toho hodně změnilo, v každém patře školy je jeden 
fotbálek a také jedna sedačka. V dolním patře školní budovy jsou skříňky, do kterých si 
ukládáme své věci a také máme nově v přízemí budovy horolezeckou stěnu. Povinná školní 
docházka byla prodloužena z 8 na 9 let. Většinou nám výuka končí ve 12:50 nebo ve 13:40. 
A máme také spoustu jiných zábavných předmětů, jako tělesnou výchovu, hudební výchovu, 
vlastivědu, informatiku a další předměty. Máme také v každé třídě interaktivní tabuli 
a počítač. 
S pozdravem Michaela Müllerová 
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ZÁBAVA  

Vtipy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letní doplňovačka 
 

 
 
Zdroje:  
http://www.casopismisa.cz/vtipy.htm 
https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/06/Letn%C3%AD-dopl%C5%88ova%C4%8Dka-1.pdf 
http://www.ivtipy.cz/nahled-vtipu-pres-leto-u-more-se-ti-pekne/ 
 

Vojt ěch Pacner, 8. třída 
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Má to sto očí a jeden 
zub.  
Co to je? 
Domov důchodců. 
 

„Přes léto u moře se ti pěkně 
zakulatily tváře. To vám tak 
dobře vařili?” 
„Ani ne, ale třikrát denně jsem 
musel nafukovat matrace.” 
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!SOUTĚŽ! 

Správné odpovědi na minulé soutěžní otázky 

1. Jaké svátky se slaví v květnu? 

- Svátek práce (1. 5.), Den vítězství (8. 5.) 

2. Od jakého slova pochází slovo květen? 

- kvést, květina, …  

3. Kolik dní má květen? 

- 31 

4. Kdy letos slavíme svátek matek? 

- 14. 5. 

 

Úspěšní řešitelé 

!!Nikdo!! 

Otázky pro měsíc červen 

1. Kolikátý měsíc v roce je červen? 

2. Kolik má červen dní? 

3. Co kvete v červnu? 

4. Kdo má svátek 22.6.? 

!!!PAPÍRKY S ODPOVĚĎMI HÁZEJTE DO KRABICE VE 2. PATŘE VEDLE 
AUTOMATU NA PITÍ! PŘIPOMÍNÁME! K ODPOVĚDÍM DOPIŠTE TAKÉ JMÉNO A 

TŘÍDU! ÚSPĚŠNÝMI ŘEŠITELI SE STANOU TI, KDO ODPOVÍ NA VŠECHNY BODY 
KVÍZU SPRÁVNĚ.                 A NA TŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČEKÁ NA KONCI ŠKOLNÍHO 

ROKU ODMĚNA!!! 

Zdroj:  

https://www.about-garden.com/images_data/6280-cerven-1.jpg. http://tub.tubgit.com/reimg/resize-
img.php?src=http://tub.tubgit.com/images248/xtdkny5rz5v.jpg&h=1080&w=1920 

 

Michael Sláma, 8. třída 
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