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LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO.. .  

. . .s lova k las ika Fráni  Šrámka vyvoláva j í  představu s lunných dní ,  modré oblohy,  

rozkvet lých luk ,  koupání  a  h lavně období  volna – PRÁZDNINY. Pro někoho 

„s ladké n icnedělán í“ ,  pro j iného období  vý letů ,  sportovních akt iv i t ,  cestování ,  

setkávání  s  kamarády,  gr i lování  atd .  

Nabíz í  se  mnoho možnost í ,  jak volný čas využ í t  a  načerpat tak  novou energ i i  

do nového školn ího roku.  Nepromarněte ho! Zkuste a lespoň na čas odlož i t 

mobi ly ,  tab lety ,  opust i t  počí tače a  te lev iz i  a  místo toho se bav i t  s kamarády,  

už ít  s i  chv í le  s rodinou,  poznávat neznámá místa ,  radovat se z  nových záž i tků.  

Letní  tábory  – skautské,  vodácké,  pěvecké,  různá sportovní  soustředění  –  
poskytuj í  př í lež i tost i  jak stráv i t  čas a  zaž í t  dobrodružstv í  i  zábavu př i  hrách.  

Školn í  rok by l  náročný,  zv láště pro prvňáčky a  šesťáky ,  kteř í  s i  zvyka l i  na nové 
kolekt ivy ,  žác i  devátých tř íd se zase  př ipravova l i  na př i j ímac í  zkoušky na 

střední  ško ly  a  vstup do nové etapy je j ich studia .  Větš ina žáků své školn í  

povinnost i  zv lád la  ve lmi  dobře.  Někomu se dař i lo lépe,  někomu hůře,  a le  tak  

už to v ž ivotě bývá .  

Volno,  odpočinek,  re laxac i  s i  zas louž í  vš ichn i .  Nejen žác i ,  a le  i  uč i te lé 

potřebuj í  nabrat nové s í ly ,  „dobít  baterky“ ,  př iprav i t  se na da lš í  rok.  

Přej i  všem krásné prázdniny ,  pohodové léto a  v  zář í  př í jemný návrat do 

školn ích lav ic .  

 

Naďa Kočí  

Úvodník 

3.  ROČNÍK  
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Rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelka Pavla Fantová na naší škole učí  španělský jazyk. Jinde ale také učí francouzštinu. Podle 

svých slov se učila 10 jazyků a ze dvou (francouzštiny a španělštiny) složila státní zkoušky. 

 

KDYŽ JSTE BYLA MALÁ CHTĚLA JSTE SE STÁT UČITELKOU?  

Ano, už od mala jsem chtěla být učitelkou. Ve škole mě to bavilo, líbily se mi filmy ze školního  

prostředí. Přestože jsem strávila základku v době komunismu, kdy jsme oslovovali učitele „soudruhu 

učiteli“ nebo „soudružko učitelko“, bylo nás 40 ve třídě a výuka nebyla tak pestrá a hravá jako dnes, 

neodradilo mě to.  

 

JAK JSTE SE DOSTALA K JAZYKŮM? A PROČ JSTE SI  VYBRALA  

ŠPANĚLŠTINU A FRANCOUZŠTINU?  

Prvním cizím jazykem pro mě byla povinná ruština od 5. třídy. Bavila mě moc azbuka. Od sedmé třídy 
jsem se na jazykovce učila německy. K francouzštině jsem se dostala až v prváku na gymplu. A tentýž 

školní rok jsem po listopadové revoluci mohla vyměnit do té doby povinnou ruštinu za španělštinu. 

Na oba jazyky jsme měli výbornou paní profesorku. Úplně jsem se viděla na jejím místě. 

 

KTERÁ JE VAŠE OBLÍBENÁ BARVA A POKUD VÍTE,  PROČ ZROVNA 

TATO? 

Všechny odstíny modré. Asi proto, že blondýnkám sluší. 

 

MÁTE NĚJAKÁ DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA?  

Mívali jsme je do doby, než se synům projevila alergie. Vyzkoušeli jsme křečka, morče, králíka  

a potkany.  

 

JAK VYPADÁ VAŠE RODINA? 

Vypadá moc dobře. Mám jednoho manžela a tři děti. Teď v březnu jsme oslavili 20 let manželství. 

Dcera a starší syn studují gympl, mladší syn je v sedmé třídě. 

 

KOLIK JAZYKŮ JSTE SE UČILA A KOLIK DOBŘE OVLÁDÁTE?  

K výše zmiňovaným jsem na vysoké škole musela přidat latinu a italštinu. Také jsem navštěvovala  

kurzy romštiny, protože jsem se s budoucím manželem kdysi věnovali klubu pro romské děti. Jako 

samouk jsem se v dospělosti naučila základy angličtiny. V pohodě se cítím jen v češtině, francouzštině 

a španělštině. 

 

KTERÉ PŘEDMĚTY BYSTE CHTĚLA UČIT?  

Všechny prvostupňové. Obdivuji svého muže, který učí na 1. stupni základní školy, že musí mít  

přehled ve všech předmětech. 

 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU  

PAVLOU FANTOVOU 
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3.  ROČNÍK  

KTERÉ PŘEDMĚTY JSTE MĚLA NA ZŠ NEJRADĚJI  A KTERÉ VÁS MOC 

NEBAVILY?  

Mě asi bavily předměty podle učitelů. Pamatuji si, že někteří učitelé byli nepříjemní, ale obecně mě 

nevadil žádný předmět. Asi by pro mě byla nejtěžší matematika. 

 

KTERÝ JAZYK BYSTE CHTĚLA UMĚT?  

Vietnamštinu. Když jsem v obchodě u Vietnamců, tak mě strašně zajímá, co si říkají. 

 

KTERÉ JE VAŠE OBLÍBENÉ ZVÍŘE?  

Ráda v ZOO pozoruji opice a surikaty. 

 

KDY A KDE JSTE SE ZA ČALA UČIT ŠPANĚLSKY?   

Začala jsem v posledním ročníku vysoké školy. 

 

BYLA JSTE NĚKDY VE ŠPANĚLSKU? POKUD ANO,  KDE? 
Do Španělska jsem začala jezdit o prázdninách na vysoké škole. Jezdila jsem jako dobrovolnice do 

centra pro mentálně postižené lidi do katalánského města Tordera. Také jsem se středoškoláky byla 

na praxi v Andalusii. 

 

JAK TRÁVÍTE VOLNÝ ČA S? DĚLÁTE NĚJAKÝ SPORT?  

Miluju plavání. Do bazénu chodím několikrát týdně. Když to počasí dovolí, jezdím na kole a moc mě 

také baví chodit po lese a sbírat houby. Mám ráda české filmy a k žehlení si pouštím španělskou  

televizi. 

 

GRACIAS!  (ŠPANĚLSKY  DĚKUJI)  

 

HASTA LA VISTA  

 

Julie Žitná 



6 

 

Představujeme třídu 

Byla jsem se ve 4.C podívat, abych jim položila pár otázek: 

1. Charakterizovali byste se jako hodná nebo zlobivá třída? 

Tato odpověď mě malinko překvapila, jelikož všichni žáci se charakterizovali jako spíše zlobivá třída. 

 

2. Vyhovují vám vaši spolužáci? 

Pro ano nehlasoval nikdo. 

Pro ne bylo 9 žáků. 

Pro odpověď ,,Jak kdo” bylo celkem 11 žáků. 

 

3. Jaká barva by popsala vaši třídu? 

Zazněly všechny možné barvy, ale pak se všichni shodli na dvou – zelená a žlutá. 

 

4. Váš oblíbený předmět (za třídu)? 

Tělocvik. 

 
5. Jaký předmět by vaše třída zrušila? 

Český jazyk. 

 

6. Vyhovují vám učitelé, kteří vás učí? 

Všichni se shodli na odpovědi „ Až na některé výjimky –  ano“. 

 

7. Jakým slovem byste se jako třída popsali? 

Hlasitá. 

 

Viktorie Richtrová 

 

 

4.C 
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Dne 2. května nastal ten den, 

kdy přijeli naši kamarádi  

z Dieburgu, u kterých jsme  

v březnu strávili nezapomenutel-

ný týden. Netrpělivě jsme čekali 

na nádraží a těšili se na shledání. 

Když vlak dorazil a všichni  
vystoupili, tak jsme se po velkém 

vítání rozešli domů společně  

s našimi německými kamarády. 

Druhý den jsme šli ráno do ško-

ly, kde se s námi první dvě hodi-

ny učili. Pak nás přivítali na 

Magistrátu města Mladá Bole-

slav, kde naši kamarádi dostali 

malé dárky. Odpoledne byl vy-

hlášen turnaj ve florbalu, který 

jsme si všichni užili. Po oficiálním 

programu se většina z nás do-

hodla, že společně vyrazíme do 

bazénu. 

V pátek jsme se sešli u školy, 

abychom se dozvěděli něco o 

Mladé Boleslavi díky Metalové 

cestě. Po návratu jsme si šli uva-

řit oběd do naší školní kuchyň-

ky. Na jídelníčku byla pizza, kte-

rá se nám povedla, a moc jsme 

si pochutnali. Program tím  

nekončil, protože ve Škoda 

Muzeu jsme měli domluvenou 

prohlídku. 

V sobotu jsme našim kamará-

dům připravili program v rodi-

nách. Někteří jeli na Ještěd, 
jiní na bobovou dráhu, někdo 

byl i na lodičkách a samozřej-

mě by se našlo spousta jiných 

zážitků. 

V neděli jsme jeli na výlet do 

Prahy, na který jsme se všichni 

těšili. Kruté bylo pouze brzké 

vstávání. V Praze jsme měli 

naplánovanou procházku po 

památkách, o kterých každý 

český žák musel něco vědět, 

aby to v němčině sdělil všem 

ostatním. Viděli jsme například 

Pražský hrad, Karlův most a 

Staroměstské náměstí. Šli jsme 

také na Petřín, kde jsme na-

vštívili zrcadlový labyrint.  

Domů jsme se vrátili až večer  

a byli jsme všichni moc unave-

ní, ale plní zážitků. 

V pondělí jsme jeli vlakem do  

Bozkova. Tam jsme se byli podívat v 

Bozkovských dolomitových jesky-

ních. Měli jsme tam dohodnutou pro-

hlídku jak v českém, tak v německém 

jazyce. Prošli jsme se hezky lesem a 

jako zážitek bylo setkání s místním 

psem Oldou, který byl nadmíru přá-
telský. Po příjezdu domů jsme se při-

pravovali na rozlučkový večer. Čekal 

nás bowling v Nepřevázce a samo-

zřejmě také konverzování, abychom 

si ještě všechno pověděli. Na závěr 

jsme společně pustili lampion přátel-

ství, i když jsme se trochu báli, aby 

náhodou něco neshořelo, ale nako-

nec letěl krásně vysoko. 

V úterý ráno jsme vyprovodili naše 

kamarády na nádraží, odkud všichni 

odjeli domů do Německa. Většina z 

nás toto loučení obrečela. Vzhledem 

k tomu, že už od března, kdy jsme 

my byli v Dieburgu, máme založenou 

společnou skupinu, takže zůstáváme  

i nadále v kontaktu. 

 

 

 

Lída Kusá, 9.B 

DIEBURG 

Život ve škole 

3.  ROČNÍK  
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Jednoho dne nám paní 

učitelka Hojková před-

stavila projekt Kahoot!. 

Kahoot! je taková hra, 

kde si každý může  

vytvořit vlastní kvíz  

a ten si následně může 
zahrát kdokoliv. Ka-

hoot! má jedu vadu  

a to že se kvízy 

(kahooty) nemůžou 

vyhledávat. Ale zpátky 

do tříd. Měli jsme si 

připravit kvízy na téma 

životní prostředí. Při 

hádaní se objevilo 

spousta záludných  

a zábavných otázek. 

Byla to skvělá hodina  

a každý udělal kvalitní 

kvíz. 
 

Dne 15. 5. 2018 se někteří naši spolužáci zúčastnili  

plavecko-běžeckého poháru a obsadili velmi pěkná místa. 

Všem moc gratulujeme! 

 

Mladší žáci 6.–7. třída: 

1. místo: Honza Buryán (6.C) 

2. místo: Vašek Ježek (7.C) 
3. místo: Filip Kohút (6.C) 

 

Starší žáci 8.–9. třída: 

2. místo: Matěj Bím (9.C) 

 

Starší žákyně 8.–9. třída: 

1. místo: Lenka Pavlíčková (9.A) 

3. místo: Kája Truksová (9.A) 

PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR  

Dne 12. dubna se čtyři žáci naší 

školy zúčastnili biologické 

olympiády. Naši školu 

reprezentovali tito žáci: Anna  

Chadimová ze 7.A, Ema Suchá ze 

7.B, Jan Jedlička ze 7.B a Radek 

Štrobach ze 7.B, který dokonce 
obsadil třetí místo a postoupil do 

okresního kola! Tímto žákům 

sedmých tříd gratulujeme a 

děkujeme za reprezentaci naší 

školy. 

Život ve škole 

KAHOOT! 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  
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Žáci čtvrtých a pátých ročníků, kteří měli zájem, se 

zúčastnili besedy s panem Martinem Sodomkou. 

Dozvěděli se, jak se dostal k psaní pohádek a co ho 

k tomu vedlo . Dále si mohli prohlédnout automobil, 

který sám postavil, a dozvěděli se, jak všechno fungu-

je, pracuje a co k čemu je. 

BESEDA SE SPISOVATELEM A KRESLÍŘEM 

MARTINEM SODOMKOU 

MLADOBOLESLAVSKÝ ÁMOS 2018 –  

MINIROZHOVOR S MGR. HANOU MACKOVOU  

1. Jste spokojena s Vaším umístěním? 

Jsem. 

 

2. Kolik Ámosů jste již získala?  

Tenhle byl první. 

 

3. Kdyby jste byla na našem místě  
a mohla volit 3 učitele, které učitele bys-

te volila? 

Na první místo bych dala paní učitelku  

Mgr. Janu Horáčkovou na druhé pana učitele 

Mgr. Bc. Matěje Povšíka a na třetí místo paní 

učitelku Mgr. Pavlu Fantovou. 

 

4. Jste spokojena s třídami, které učíte? 

Ano jsem, nicméně bych chtěla učit i jiné  

třídy, abych se s nimi seznámila. Můj aktuální 

plán do budoucna je, že bych chtěla 7.C  

dovést do 9.třídy. 

Život ve škole 

3.  ROČNÍK  
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Na začátku května  měli naši 

redaktoři možnost podívat se 

do nově zrekonstruovaného 

prostoru, který nazýváme 

„Domeček“. Nahlédli jsme 

do všech prostor a přinášíme 

vám o nich reportáž.  
Hned při vstupu do Domeč-

ku vás zaujme mozaika „Naše 

hravá zdravá škola“, kterou 

vytvořila paní učitelka Lea 

Vošvrdová. Další menší mo-

zaiky najdete u některých 

učeben a to podle jejich za-

měření. V přízemí 

„Domečku“ se nachází šatny 

k jídelně. V nich můžete vyu-

žít skříňky nebo věšáky 

k odložení svých věcí. Dále 

se zde nachází volnočasová 

místnost, která je vybavená i 

pro lehký pohyb a hru. Tuto 

učebnu  bude s největší 

pravděpodobností využívat 

školní družina. Další míst-
nost je určena pro učitelky 

1. stupně, které získají sbo-

rovnu. 

V 1. patře je učebna zamě-

řená na vědu, ve které na-

jdeme interaktivní displej, 

tablety, dobíjecí doky i sen-

zory na propojení přírodní-

ho světa se světem digitál-

ním.  

Ve 2. patře se nachází tzv. 

art místnost, kterou mohou 

učitelé se svými žáky využívat 

pro různé jevištní formy, jako 

divadelní sál nebo pro výuku 

jazyků. Najdeme zde podium, 

interaktivní displej, stolky, 

které se dají přestavovat do 
různých tvarů a v podlaze 

opět možnost připojení tab-

letů do sítě. 

 

Přejeme všem žákům i učite-

lům hodiny plné motivace a 

zábavy v nových prostorách.  

 

Rozhovor s paní učitelkou Leou 

Vošvrdovou najdete na str.  

12– 13.   

Život ve škole 

DOMEČEK 



11 

 

Život ve škole 

3.  ROČNÍK  
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1. VYTVOŘILA JSTE MOZAIKU, CO ZNÁZORŇUJE A KDE JI MŮŽEME VIDĚT? 

Vytvořila jsem sérii mozaikových obrazů pro nově zrekonstruovanou budovu, které se začalo říkat 

„Domeček“. Jedná se o dům s vchodem do jídelny u budovy 1. stupně naší školy. První a největší mo-

zaika ze série se nachází hned u vchodu do jídelny. Je na ní naše symbolická dvojka a něco jako moti-

vační myšlenka pro všechny, co naši Dvojku navštěvujeme a vytváříme. Něco, co je dobré si občas při-

pomenout, třeba jen cestou na oběd. Další tři mnohem menší mozaiky jsou v jednotlivých patrech a 

mají vždy symbolizovat, co se v daném patře nachází, pro co je každé patro určené.                                              
Pro přízemí jsem zvolila název hra a hrající si děti, jelikož tam je prostor pro družinu. Druhé patro je 

dobře technicky vybavené a mělo by sloužit ke vzdělávání, proto je tam symbol hlavy a má název IQ. 

Pro poslední patro je dominantou malé jeviště s oponou, takže se nabízelo zvolit symbol divadelních 

masek a název ART. 

 

2. KOLIK VÁM TO ZABRALO ČASU, BYLO TO SLOŽITÉ? 

Hodně. Jelikož byl zadán předávací termín, jak to na stavbách bývá, tak to připomínalo spíš dostihy. 

Nejprve bylo potřeba, abych nakreslila nápad barevně na papír.  Pak bylo nutné sehnat mnoho obklada-

ček ve zbytkovém prodeji různě po stavebninách. Dál bylo potřeba ty dlaždičky rozbít na malé kousky, 

obrousit, poskládat a nalepit přibližně do obrazu podle nakreslené předlohy. Vzniklý obraz se zaspáruje 

a přilepí na zeď. Je jasné, že pro jednoho člověka je to moc práce, proto jsem moc ráda, že jsem mohla 

realizovat tento výtvarný počin s pomocí kamaráda výtvarníka a galeristy A. Pudila. Na všechno jsem 

měla celkem 3 týdny. 

 

3. KOLIK JSTE NA MOZAIKY POUŽILA ODHADEM BAREVNÝCH DÍLKŮ? 

Cože? Ani odhadem. To opravdu nevím. Můžete to někdo v rámci matematiky ve 2. třídě spočítat. 

 

4. JAK MOC JSTE NA MOZAIKY HRDÁ? 

Celkem dost, protože to bylo dost práce. Je pravda, že monogram je pouze na jedné kostičce ze všech, 

ale pro mě je to práce, která po mě zůstane. Nejradši mám obrázek ART a IQ. 

 

5. PLÁNUJETE VYTVOŘIT DALŠÍ? 

Minulý měsíc jsem vytvořila mozaiku na horní desku staré skříňky po rodičích. Dala jsem jí soukromě 

název Dotknout se slunce, je v ní zrcátko místo hlavy. A v současné době obkládám noční stolek mo-

zaikou pod soukromým názvem Slza krve v trávě. Přes léto chci mozaikovat kamarádkám podnosy. 

 

6. LÍBIL SE VÁM ROZHOVOR? 

Líbil a děkuji za něj. 

Rozhovor 

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU LEOU VOŠVRDOVOU 
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Život ve škole 

V sobotu 19. 5.2018 v 13,30 

byl odjezd do Anglie z Mladé 

Boleslavi. Dále vedla cesta 

přes Německo, Belgii a 

Francii. 

V neděli ráno příjezd do vel-

ké Británie z Calais, návštěva 
Dover Castte. Odpoledne 

příjezd do Hastings a sezná-

mení se s Hastings Castle a 

Smulegglers Caves, prohlíd-

ka starého města. Večer nás 

čekala první večeře v rodině. 

 

PONDĚLÍ 21. 5. 2018 

Dopoledne jsme se učili a 

odpoledne nás čekala zastáv-

ka u pirátské vesnice Rye, 

výlet do městečka Battle a 

Battle Abbey. 

 

 

ÚTERÝ 22. 5. 2018 

Dopoledne byla opět výuka 

a odpoledne výlet do Brigh-

tonu – návštěva Sea Lite 

Centra, procházka po staré 

čtvrti The Lines a volno na 

zábavném Place Pier na na-
kupování.  

 

STŘEDA 23. 5. 2018 

Dopoledne jsme se učili a 

odpoledne procházka po 

bílých útesech Seven Sisters. 

Na chvilku byla zastávka na 

nakupování v Hastings a jeli 

jsme na večeři do rodin. 

 

ČTVRTEK 24. 5. 2018 

V 7,15 byl odjezd na celo-

denní výlet  do Chessington 

Word of Adventure (zábavní 

park). Prozkoumali jsme svět 

dobrodružství v deseti kou-

zelných zemích a ve večer-

ních hodinách byl odjezd na 

trajekt a zase cesta zpátky 

domů přes Francii, Belgii a 

Německo.  

 
PÁTEK 25. 5. 2018 

Příjezd do Mladé Boleslavi 

ve 14,30.  

 

Tento článek zpracovali:  

Edita Zabadová 

Karolína Povolná 

Vincent Brázda 

Filip Ráb 

 

 

ZÁJEZD DO ANGLIE (HASTINGS)  
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Život ve škole 

 

V letošním roce naše republi-

ka oslaví výročí 100 let od své-

ho vzniku. A proto jsme se 

několik hodin výtvarné výcho-

vy s paní učitelkou Křivánko-

vou věnovali tématu „První 

republika“. Promítali jsme si 

dobové obrázky, poslouchali 

hudbu a navštívili výstavu 

v Muzeu Mladoboleslavska. 

Dlouze jsme si vyprávěli o do-

bě první republiky a době před 

2. světovou válkou. 

V hodinách jsme se věnovali 

jak tématům mužským, které 
reprezentovaly automobily, 

tak tématům ženským, která 

se věnovala módě. První re-

publikou nazýváme období 

mezi 1. a 2. světovou válkou. 

Vznikla po rozpadu Rakouska-

Uherska. Prvním prezidentem 

se stal Tomáš Garrigue Masa-

ryk. Tato doba byla obdobím 

velkého rozmachu našeho stá-

tu, rozvíjel se průmysl, lidskou 

práci začaly nahrazovat stroje. 

Lidé se začali za prací stěhovat 

do měst a vládu přebírá prů-

mysl od zemědělství a řeme-

sel. Místo koňských povozů 

jsou koně pod kapotami aut. 
Dochází k emancipaci žen, 

chtějí se vyrovnat mužům. Při-

chází nová praktická móda, vše 

se krátí – vlasy, sukně, zmen-

šují se klobouky. Mizí zdob-

nost a nastupuje funkčnost, jak 

v módě, tak architektuře. Ten-

to styl nazýváme funkcionalis-

mus. Velký rozmach zažívá 

zvukový film, vzniká nová svěží 

muzika (swing), inspirovaná 

západním světem. Dobu první 

republiky krásně ilustruje film 

„Postřižiny“, režiséra J. Men-

zela, podle předlohy B. Hraba-

la. 

3.  ROČNÍK  

PRVNÍ REPUBLIKA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 
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Dne 29. 5. jela naše 

třída 7.A na výlet do 

Kutné Hory. Do Kutné 

Hory jsme se vypravili 

vlakem, museli dvakrát 

přestupovat a jako 

vždy měl vlak zpoždě-
ní, takže cesta trvala 

asi 3 hodiny. Nejdříve 

jsme si dali procházku 

historickou částí měs-

ta. Navštívili jsme také 

středověké doly kde se 

těžilo stříbro. Štoly 

v dolech byly velice 

úzké a malé, takže 

vyšším či širším oso-

bám to trvalo déle. Ješ-

tě před tím jsme do-

stali bílé pláště, aby-

chom vypadali jako 
správní Kutnohorští 

havíři, a helmy 

s baterkou. Po prohlíd-

ce dolů nám ukázali 

typickou havířskou ro-

dinu. Po prohlídce 

jsme šli do Chrámu 

svaté Barbory, kde 

jsme se mohli kochat 

krásnou gotickou stav-

bou a už zbývala jenom 

cesta domů. 

Život ve škole 

VÝLET DO KUTNÉ HORY 
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Život ve škole 

Všechno to začalo u nás v 6.C, 

kde jsme konstatovali, jak utratit 

peníze z vánočního jarmarku. Na-

konec jsme se dohodli, že poje-

deme do Jumpparku, areálu  

plném trampolín v Praze.  

Celý výlet započal na autobuso-

vém nádraží, kde jsme se rozplý-

vali nad psy ostatních cestujících. 

Když přijel vlak, tak jsme nasedli, 

a jelo se. Skoro všichni jsme vy-

táhli mobily a naše třídní paní  

učitelka Věra Machová se začala 

bavit s paní školnicí Hanou Týslo-

vou, která s námi jela na výlet 

jako pomocný dozor. Nakonec 

jsme so povídali s paní učitelkou 

o tom, na co se nejvíce těší.  

3.  ROČNÍK  

VÝLET DO JUMPPARKU 
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Proč? Protože už snad každý 

z nás někdy jedl Nutellu, hranol-

ky nebo nějaké sušenky, ale  

přemýšleli jste už někdy, co třeba 

v takové Nutelle je? Věděli jste 

třeba, že kvůli jedné sklenici  

Nutelly musel někdo zemřít? 
Kvůli takovým výrobkům jako je 

Nutella, musí ročně zemřít přes 

3 000 000 druhů zvířat a jako je 

Kahau Nosatý a medvěd Malaj-

ský, ale nejhůř jsou na tom oran-

gutani. Milí oranžoví tvorečci, žijí-

cí na jednom místě na světě na 

ostrovech Borneo a Sumatra.  

ZACHRAŇTE ORANGUTANY!  

Co nás zajímá 

Zabíjí je palma olejná, která se 

přidává bohužel skoro do všech 

výrobků. Ničí jejich domovy, tedy 

deštné pralesy. Ale nejen to! Ničí 

to také celé ovzduší a roznáší 

nemoci ze špatného dýchání mili-

ardě lidem. Když přestaneme ku-

povat výrobky, co obsahují pal-

mový olej, můžeme to společně 

zastavit! Doufám, že mi pomůže-

te. Budu ráda za každého z vás, 

kdo se přidá! 

Protože orangutaním mláďatům 

bolest a smutek jen tak z očí ne-

zmizí!  



19 

 

Země, Evropa, Čes-

ká republika, Praha, 

Kbely, Letecké mu-

zeum 

Letecké museum; Za-

čneme hned od začát-

ku a to příjezdem za-
parkovat můžete na 

malém parkovišti, kde 

jsme našli poslední 

místo či zaparkovat u 

stanice metra Letňany 

linky C a cesta vám 

bude trvat 25 minut, 

nebo využít MHD: au-

tobusy linek města, 

nebo přijet autobusem 

na Černý most a jet 

metrem na Letňany (s 

přestupem) celá cesta 

pak bude trvat jednu 

hodinu. Přístup je bez-

bariérový mimo dvou 

hangárů a vstup je 

zdarma. Popisky u le-

tounů jsou stručné, ale 

čekal bych trochu více. 

Teď se dostáváme 

k tomu důležitějšímu a 

to letounům, letouny 
jsou spíše vojenské a 

nachází se v hangárech 

(asi dvacet letadel), ale 

pak tu je jedna perla a 

to malý hangár kde je 

natlačeno tolik  letadel 

že když si chcete jedno 

prohlédnou tak se vám 

do záběru připlete dal-

ších pět. Ale zbytek je 

venku a to bez žádné 

údržby, prostě tam 

jednou zreznou a roz-

padnou nebo na ně ani 

není vidět (venku jsou 

spíše civilní čí větší le-

tadla). Další část je 

personál to ho si ani 

nevšimnete. Vše si mů-

žete vyfotografovat do 

žádného letadla si ne-

jde vlézt a ceny 

v občerstvení jsou při-
jatelné. 

I přes nedostatky ode 

mě získává 53/100, mu-

zeum doporučuji spíše 

těm co se chtějí kouk-

nout na vojenské leta-

dla ty co mají radši do-

pravní sem radši ani 

nejezděte.  

CESTOVATELSKÉ OKÉNKO FILIPA VESELÉHO  

Co nás zajímá 

3.  ROČNÍK  
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Země, Evropa, 

Česká republika, 

Praha, Vyšehrad 
Vyšehrad; místo kde 

máte pocit, že jste v 

ráji. Ale začneme od 

začátku, k Vyšehradu 
se autem dostanete, 

ale nezaparkovali bys-

te, protože zde jsou 

samé modré zóny, 

mnohem lepší je auto 

zaparkovat u stanice 

metra linky C; Letňany, 

kde je velké parkoviště 

nebo se projet na 

Střížkov, kde je malé 

parkoviště, kam určitě 

zaparkujete nebo jet na 

Černý most, což je 

stanice linky B a přes-

toupit na Florenci. Po-

kud si vyberete jakýko-

li směr stejně vystoupí-

te ve stanici Vyšehrad,     

(v mém případě bylo 

lepší jet ,,Céčkem“, 

protože je rychlejší a 

nemusíte přestupovat), 

jde sem doje i tramvají. 

Když vystoupíte, zjistí-

te, že jste vystoupili na 

obrovské Nuselském 

mostě kudy vedou i 

koleje metra. Teď se 

dostáváme k hlavní 
otázce a to co je to 

Vyšehrad. Vyšehrad je 

areál, kde se nachází 

historické budovy jako 

bazilika svatého Petra a 

Pavla, vyšehradský 

hřbitov, kde jsou po-

hřbené osobnosti jako 

Bedřich Smetana, Bo-

žena Němcová, Anto-

nín Dvořák nebo Mila-

da Horáková, dále také 

rotunda sv. Martina 

(jediná dochovaná ro-

mánská rotunda), vyše-

hradské sklepení, pů-

vodní hradby a brány, 

blízko Vyšehradu se 

také nachází Nuselský 

most, Jedličkův ústav 

nebo dům Daniela Lan-

dy. Další věc jsou úžas-

né výhledy na Vltavu, 

Pražský hrad, Nusle 

…. Hluk zde skoro 

žádný není a úžasná 

věc na Vyšehradě je ta, 

že je kus pojat jako 

park a je zdě příjemně 
a kdyby mi někdo dal 

piknikovou deku tak 

bych tady usnul. Ob-

čerstvení tady je ale ne 

všude a záchody jsem 

objevil jenom dvoje a 

jsou otevřené jenom 

do 17:00.        

Vyšehrad ode mě zís-

kal 85/100. A na výlet 

budu vzpomínat.  

 CESTOVATELSKÉ OKÉNKO FILIPA VESELÉHO  

Co nás zajímá 
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Zábava 

 

 

 

,,Podívejte se, Johne, podejte mi, prosím, moje zlaté hodinky s řetíz-

kem,“ přikazuje anglický lord svému komorníkovi. ,,Prosím, mylorde! 

Mám vám je taky natáhnout?“ 

,,Ne, neunavujte se, Johne! Počínaje dnešním dnem si je budu nataho-

vat sám. Lékař mi předepsal těžší fyzickou práci!” 

 

 

 

 

,„Jeane, podejte mi klavír, mám na něm popelník.” 

 

 
Vypráví Ostravák po dovolené v Tatrách: ,,Představte si, že v těch Tatrách mají vzduch, kterej 

není vidět!” 

 

 

 Čech, Rus a Američan se ocitnou v zajetí. Než je mají popravit, 

tak k nim přijde velitel nepřátel a povídá: 

,,Každý můžete mít jedno poslední přání. Když Vám ho nebudu 

moci splnit, jste volní!” 

Rus se zamyslí a přeje si zlatý tank. Nějaký čas to trvá, ale pak mu 

ho opravdu seženou a Rusa popraví. 

Američan si po delším váhání přeje stíhačku celou ze zlata. Po ča-

se mu ji taky seženou a Američan je popraven. 

Pak přijde na řadu Čech. Ten si jenom prdne a řekne: ,,Chytit a 

pozlatit!” 

 

 

 

 

 

 Poláka takhle přepadli dva lupiči. Bránil se jako lev, ale nakonec ho přeci jen přemohli. Pro-

hledali mu kapsy, ale našli u něj jen pár drobných: 

,,To myslíš vážně, že ses takhle rval jen kvůli deseti zlotým?” 

,,Ne, já myslel, že jdete po těch padesáti tisících, které mám v botě.” 

VTIPY 

3.  ROČNÍK  
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Zábava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILOVANÉ KUŘE S ČESNEKEM A CITRONEM 

 
 1kg horních kuřecích stehen s kůží 

 mořská sůl 

 kůra a šťáva ze 2 citronů + na dokončení 

 1 lžíce mleté sladké papriky 

 1 lžíce omáčky piri-piri nebo tabasca 

 2 lžíce tmavého třtinového cukru 

 3 stroužky česneku, drcené 

 3 lžíce panenského olivového oleje 

 2 lžíce nasekaného koriandru 

 

Kuře vykostěte a dejte do skleněné nebo keramické nádoby. Osolte, přidejte zbylé přísady a pro-

míchejte. Zakryjte a dejte do chladničky marinovat alespoň na 2 hodiny, nejlépe však přes noc.  Maso 

vyjměte hodinu před grilováním a nechte dojít do pokojové teploty. Napíchejte ho po 2–3 na dvojici 

dlouhých kovových grilovacích jehel (viz foto). Rozehřejte gril na střední teplotu – venkovní, nebo ten 

v troubě. Grilujte 6 minut po každé straně. Vyjměte a uchovejte přikryté alobalem. Vedle můžete ogri-

lovat citrony nakrájené na klínky.  

 

¨ 

 

 

LETNÍ GRILOVÁNÍ  
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3.  ROČNÍK  

 

KUSKUSOVÝ SALÁT S GRILOVANOU ZELENINOU 

 250g kuskusu 

 2 malé cukety nebo 1 střední, nakrájené podélně na tenounké plátky 

 1 lilek, podélně na plátky 

 2 červené papriky, na proužky 

 2 lžičky semen římského kmínu 

 2 lžičky semen fenyklu 

 panenský olivový olej 

 šťáva z 1 velkého citronu 

 1 čerstvá dlouhá červená chilli paprička, nakrájená nadrobno 

 50g piniových oříšků, opražených 

 50g rozinek, propláchnutých 

 150g sýra feta, rozdrobeného 

 velká hrst koriandrových lístků 

 hummus k podávání (viz Něco navíc) 

 

Kuskus vsypte do mísy a zalijte 250ml vroucí vody (nebo takovým množstvím, jen aby byl kuskus po-

nořený). Zakryjte utěrkou a nechte stát 5 minut, nebo až kuskus vodu vstřebá. Načechrejte ho vi-

dličkou. Rozehřejte gril nebo grilovací pánev. Zeleninu v míse smíchejte s římským kmínem, fenyklem a 

2 lžícemi olivového oleje. Po částech opékejte 2 minuty po každé straně, až bude opečená, ale ještě pev-

ná na skus. Kuskus promíchejte s citronovou šťávou, chilli, piniovými oříšky, rozinkami a 2 lžícemi oleje. 

Osolte a vmíchejte grilovanou zeleninu, fetu a koriandr. Podávejte s hummusem. 
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Uzávěrka časopisu ke dni 24. 5. 2018. 

PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY ! 


