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Úvodní slovo šéfredaktorky 
 

 

Milí čtenáři, milé čtenářky, 

 

po třech měsících přicházíme s druhým vydáním školního časopisu s názvem 

Mladí žurnalisté. Ráda bych prostřednictvím této stránky poděkovala našim redaktorům 

za práci a výdrž, kterou prokázali v posledních týdnech. Po vydání prvního čísla jsme všichni 

zažili euforii, která nás unesla do klidu, kdy jsme si řekli: „Ano, zvládli jsme to!“ Na chvíli 

jsme si oddychli, že máme veškerou práci hotovou, ale ve skrytu duše jsme zároveň věděli, 

že nesmíme usnout na vavřínech. Minuty, hodiny a dny utíkaly, a my si náhle uvědomili, 

že musíme opět přiložit ruku k dílu, aby se stránky časopisu začaly zase plnit. 

 

Zároveň bych chtěla poděkovat pedagogickému sboru, že vychází redaktorům vstříc 

a v mnoha případech jim nabízí pomocnou ruku. 

 

Dík patří také čtvrťákům a jejich paní učitelce, která dodala práce dětí, čímž náš časopis 

obohatila o zajímavé texty s milými ilustracemi. 

 

Vás, čtenáři, prosím o podporu, kterou můžete projevit zakoupením našeho časopisu 

nebo zasláním připomínky, doporučení nebo ocenění poštou na adresu školy 

či prostřednictvím e-mailu na adresu smolikova@zsjindrichov.cz 

 

S přáním hezkého čtení a příjemně strávených chvil Vám přeje 

 

Mgr. Hana Smolíková 

 

  

mailto:smolikova@zsjindrichov.cz
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Rozhovor s panem K 
 

 

 

Nedaleko Jindřichova je místo, 

které na nás dýchá svou minulostí. Každý 

milovník historie ví, že jím prošla během 

druhé světové války fronta. Náš reportér, 

Filip Jan Valenta, se vydal na území 

sv. Heleny (mezi Jindřichovem a Hlinkou), 

aby s fotoaparátem v ruce zaznamenal 

i po těch letech ještě znatelné zákopy 

a aby učinil rozhovor s panem K, velitelem 

fronty ruské armády, který se snažil 

přes území Československa dostat 

až do Berlína. Nátlaku nacistů zde odolal, 

avšak v Berlíně v roce 1945 nakonec 

zahynul. 

 

Mladý žurnalista: Pane K, nedávno jsem 

procházel kolem území polských hranic 

a narazil jsem na staré zákopy z války. 

I když tyto zákopy vznikly asi před 

sedmdesáti lety, přesto jsou dnes ještě 

patrné. Ve kterém válečném období jste 

tudy se svou frontou procházel? 

Pan K: Už si to přesně nepamatuji na den, 

ale myslím, že to bylo někdy v únoru 1945. 

 

Mladý žurnalista: Kolik vaše armáda 

čítala mužů? 

Pan K: Ruská armáda byla velká, 

v přepočtu asi 100 tisíc vojáků. Stalin 

vojáky nešetřil, ochotně je posílal na smrt. 

 

Mladý žurnalista: Kolik vojáku ztratilo 

život v zákopech? 

Pan K: Němci území odstřelovali, 

proto byly větší ztráty. 

 

Mladý žurnalista: Jakou jste měli 

vojenskou taktiku? 

Pan K: Z důvodu náročného terénu jsme 

nemohli používat běžná pěchotní vozidla, 

a to ani jako přepravníky. Nejčastěji jsme 

používali tanky T-34. Letadla jsme měli 

jen zřídka. Viditelnost z letadla byla nízká, 

proto jsme je používali málo. To víte, 

pohoří Jeseníků je nevyzpytatelné. 

 

 

 

Mladý žurnalista: Jak dlouho vám trvalo 

vykopat jeden zákop? 

Pan K: Vojáků bylo asi deset v jednom 

zákopu. Do dvaceti minut jsme ho zvládli 

vykopat. Záleželo na tom, zda půda byla 

zmrzlá, nebo nikoliv. 
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Mladý žurnalista: Jak vypadala noc 

u vojáků? 

Pan K: Nemohli jsme zapalovat oheň 

a večer jsme nemohli vycházet, protože 

na to Němci čekali. Dokonce i náhodný 

výstřel mohl prozradit náš úkryt. 

 

Mladý žurnalista: Kde jste uchovávali 

střelecký materiál? 

Pan K: Vykopali jsme díru v kopci, do ní 

jsme vložili munici a otvor jsme 

zamaskovali listím. V popředí stáli vojáci, 

jejich úkolem bylo chránit drahocennou 

munici. 

 

Mladý žurnalista: Co měl každý voják 

u sebe? 

Pan K: Helmu, dva zásobníky – ty byly 

vloženy do samopalu, avšak bez náboje 

v hlavni, aby nedošlo k náhodnému 

výstřelu. 

 

 

 

 

 

Mladý žurnalista: Je známo, že fronta 

tudy procházela dvakrát za sebou. Jednou 

jste Němce tlačili vy, podruhé oni vás. 

Jak dlouhé toto období bylo, než jste 

Němce zdolali? 

Pan K: Boje zde trvaly asi měsíc. 

 

Mladý žurnalista: Děkuji vám za rozhovor 

a za vaše cenné informace, o kterých 

se dnes dočteme už jen z knih 

nebo naučných časopisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Filip Jan Valenta 

Fotografie:  Filip Jan Valenta 

 

Děkujeme panu K za čas věnovaný tomuto rozhovoru.  



4 

 

Návštěva v kroužku „Živé přírody“ 
 

Taky byste nejraději někdy něco vyhodili 

do vzduchu? Nebo viděli svět zblízka? 

Tak se připravte na pořádné výbuchy, 

protože náš kroužek „Zajímavosti živé 

i neživé přírody“ je tady a je úžasný. 

Dozvíte se spoustu zajímavých věcí 

z chemie a fyziky, užijete si spoustu srandy 

při pokusech, luštění rébusů, ale také 

při zkoumání krystalků pod mikroskopem. 

Můžete vidět výbuch sopky nebo zbarvení 

křídy či rozluštit tajné písmo. 

Tento kroužek nemá chybu… 

 

  

sloní zubní pasta    krystal pod mikroskopem 

 

 

Hrnečku vař! 

 

Zpracovala: Pavla Sobkuliaková 

Ilustrace: Radka Bodnárová  
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Postřehy od Ferdíků 
 

V nedávné době nám byl do redakce 

doručen dopis od jednoho prvňáčka, 

Mikuláše Tkaczyka, a jeho maminky. 

Velmi nás těší, že i vy zaplňujete stránky 

našeho časopisu, a podílíte se tak 

na objektivním názoru z řad čtenářů. 

A protože nám bylo líto text jen přepsat, 

vydáváme ho ve znění a formě, 

v jaké k nám dorazil. 

(poznámka reakce) 
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Přesun v čase do pravěku 
 

Kdybych měla možnost se přesunout 

v čase, tak do jaké doby? Chtěla bych 

se ocitnout v době pravěku. Chtěla bych 

vědět, jak žili lidé a zvířata. V čem a jak 

jsme žili a jak jsme lovili zvěř, v čem a jak 

se vařilo. Jak lidé získali oheň a pomocí 

čeho? Nosili oblečení z kůže, nebo 

jak jinak se oblékali? 

 

Kdybych měla možnost vkročit do doby 

dávno minulé, chtěla bych lidi v pravěku 

naučit číst, psát a počítat. Naučit je 

například i hygienickým návykům. Třeba 

vyrobit zubní kartáček ze dřeva a štětinek 

z mamuta. Štětinky ke dřevu bych přilepila 

pryskyřicí, a hned by byl kartáček na světě. 

 

Myslím, že přežít v pravěku bylo asi těžké, 

avšak na druhou stranu bylo dobré, 

že neměli auta, továrny a ostatní věci, 

které ničí Zemi. Měli jen přírodu kolem 

sebe, a to je asi ten důvod, proč bych 

se tam chtěla podívat a proč bych kvůli 

tomu přetrpěla zimu a chlad, i za cenu, 

že bych nosila oblečení z medvěda, 

mamuta nebo tygra.  

 

 

 

Zdroj obrázků: http://pokushistory.blog.cz/0605/pravek-dejiny-praveku 

 

Zpracovala: Sylvie Barkociová 

    

http://pokushistory.blog.cz/0605/pravek-dejiny-praveku
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Hlášení místního rozhlasu 
 

Děvčata z 8. a 9. ročníku měly možnost 

si na vlastní kůži vyzkoušet hlásit 

v místním rozhlase. S nadcházejícími 

svátečními dny pozvaly prostřednictvím 

mediálního zařízení všechny místní 

obyvatele na akce, které v prosinci 

pořádala ZŠ a MŠ Jindřichov. 

 

Žákyně 9. ročníku, Patricie Magálová, 

přijala nabídku naší redakce a podělila 

se o pocity, které se schovávaly ve skrytu 

její duše. 

(poznámka reakce) 

 

 

 

 

Jaké to je hlásit v rozhlase? 

(fejeton) 

 

Hlášení v rozhlase je dobrá zkušenost 

pro ty, kteří by se tomuto chtěli dále 

věnovat, ale také pro ty, kteří si to chtějí 

pouze zkusit. Když člověk poslouchá 

druhého, který už hlásil, přijde mu to 

jednoduché a myslí si, že to zvládne. 

Ale v daný den, kdy má hlásit, na něj 

dolehne strach. Ale přesto tam jde, 

protože to bude pro něj dobrá zkušenost 

a taková příležitost se mu v životě 

již nemusí naskytnout. 

 

Je to zvláštní pocit sedět před mikrofonem, 

mít před sebou daný text, který už zná 

vlastně skoro nazpaměť. Ale na druhou 

stranu má člověk strach, že se může 

i přesto splést. A takový strach jsem měla 

i já. Pro mne bylo jednodušší vybrat si 

úvodní a závěrečnou píseň, ale to asi jistě 

pro každého. 

 

Pak si člověk sedne k mikrofonu, před sebe 

položí text, třikrát nádech a výdech a může 

se začít nahrávat. A vše je rázem hotovo, 

teď jen stačí si sebe poslechnout v rozhlase 

a říci si: „Konečně to mám za sebou, byla 

to pro mne dobrá zkušenost.“ 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Patricie Magálová 
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Znečišťování planety Země 
 

Znečištění ovzduší… 

 

Některé sloučeniny ve vzduchu mohou 

škodit rostlinám, živočichům i lidskému 

zdraví. Za znečištění ovzduší je však 

bohužel nejvíce zodpovědný člověk. 

Jde o plyny ze silničních a leteckých 

prostředků, kouř z komínů továren, výfuků 

automobilů a látek při zpracování 

zemědělské činnosti. Jedním ze škodlivých 

plynů je také ozon, vyskytující se nízko 

v atmosféře, který je ve vyšších 

koncentracích pro člověka jedovatý. 

 

Znečištění půdy… 

 

Člověk často zapomíná, že půda 

je základem pro velkou řadu lidských 

činností. Za znečištěním půdy většinou 

stojí průmysl zemědělský, ale také lidé, 

jež zamořují své okolí odpadky 

z domácností. Trpí tím nejen rostliny, 

zvířata a lidé, ale veškeré organismy, 

které jsou závislé na dýchání. 

 

Máme rádi svůj domov, svou zemi, svou 

planetu, a proto bychom se měli vyvarovat 

nešetrnému zacházení s chemikáliemi 

a jinými nebezpečnými látkami. Vědci 

předpokládají, že by se měla ozónová 

vrstva obnovit v roce 2065. 

POMOZME JÍ!!! 

 

 

Pojďme třídit odpad… 

 

Důvodů pro třídění odpadu je mnoho. 

Na prvním místě jsou samozřejmě 

ekologické důvody, neboť třídění odpadu 

a jejich recyklace šetří přírodní zdroje 

surovin a energie. Výroba jedné tuny 

papíru ze sběrového papíru může ušetřit 

až dva vzrostlé stromy. Třídění ukládá 

zákon o odpadech. 

 

Komunální odpad je veškerý odpad, 

který vzniká především v domácnostech, 

a je možné ho rozdělit na směsný a tříděný. 

Směsný obsahuje i řadu využitelných 

složek, jako je sklo, papír, plast, bioodpad, 

elektroodpad. A právě proto 

je na občanech, aby složky správně 

rozdělili do kontejnerů. 

 

 

Víte, že například … 

 

- z 10 recyklovaných časopisů 

se vyrobí krabice na TV? 

-  z 30 recyklovaných PET láhví 

se vyrobí jedna fleecová mikina? 

- z 5 PET láhví jedno tričko? 

 

Každý z nás svým chováním ovlivňuje 

další život nás i planety, a proto třiďte 

odpad, má to smysl estetický, ekologický 

i ekonomický. Tato činnost nám zajišťuje 

čisté životní prostředí, šetří přírodní zdroje 

suroviny a energii, redukuje množství 

odpadu na skládkách, umožňuje opětovné 

využití odpadu. 
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SKLO – z rozbitého skla se mohou vyrobit 

nová skla ve sklárnách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTY – představují ohromnou zátěž 

pro životní prostředí. Obsahují těžké kovy, 

které se při spalování dostanou do ovzduší 

spolu s oxidem uhličitým, oxidem 

uhelnatým a dalšími nebezpečnými 

látkami, které škodí lidskému zdraví. 

Plasty jsou navíc vyráběny z ropy, což je 

neobnovitelný přírodní zdroj. 

PAPÍR– tříděním papíru nešetříme jen 

lesy, ale také vodní zdroje a energie. 

Z recyklovaného papíru se vyrobí knihy, 

sešity a hygienické potřeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR NA NEBEZPEČNÉ ODPADY! 

 

Chemické látky, které by se neměly 

vyhazovat do směsných kontejnerů, 

by se měly odvážet do sběrných dvorů. 

Mezi tyto chemikálie patří olovo, rtuť, 

kyseliny, rozpouštědla, oleje a pohonné 

hmoty. 

 

 

 

Zpracovala: Pavlína Sochová 

    



10 

 

Svět letecké techniky 
 

Možná by se mohlo zdát, že cestování 

letadlem je záležitost turistů, 

avšak evropské i světové firmy se potýkají 

s problémem, jak přemístit na různě 

dlouhou vzdálenost objemný a těžký 

náklad. S vypořádáním této otázky 

pomohly Rusko a Ukrajina, 

které souhlasily s obnovením produkce 

největšího letadla. 

 

V květnu 2008 byla na trh uvedena nová 

varianta letadla Ruslan AN 124. 

Toto vylepšení přineslo zvýšení hmotnosti 

na 150 tun. Délka letadla činí 68,96 m 

a rozpětí je 73,3 m. Výška letadla je 

20,78 m. Letadlo bez zátěže váží 

175 tisíc kg a může nést náklad vážící 

až 230 tisíc kg. Letadlo je schopno 

dosáhnout maximální rychlosti 865 km/h.  

První let se uskutečnil v prosinci 1982 

a první expozice na západ pak proběhla 

v roce 1985, a to na Paris Air Show. 

Přepravovat náklady žádalo 18 zemí 

Evropy, mezi nimi i Česká republika. 

Letoun se ukázal velmi užitečný zejména 

u probíhajících operací v Iráku 

a Afganistánu. 

 
Zdroj: http://www.luftfahrt.net/galerie/showpix.php?id=16595 

 

V květnu 1987 Ruslan vytvořil světový 

rekord, kterým překonal vzdálenost 

20 151 km bez tankování. Let trval 

25 hodin a 30 minut, vzletová hmotnost 

tehdy činila 455 tisíc kg. V roce 2011 

letoun přepravil z Německa do Japonska 

velké betonové bloky, jejichž úkolem bylo 

ochladit poškozené reaktory po jaderné 

havárii způsobené vlnou tsunami. 

 

Letounu se však nevyhnuly ani katastrofy. 

V roce 1992 se zřítil nedaleko Kyjeva, 

kde zahynulo 8 lidí, v roce 1993 narazil 

do hory vysoké 3400 m, v roce 1996 

havaroval v San Franciscu. Při havárii 

v rezidentské čtvrti v Rusku roku 1997 

zahynulo na palubě 23 lidí a dalších 

44 obětí na zemi. 

 

 

 

Zdroj: http://defence.pk/threads/ruslan-ready-to-roll-once-

more.40371/ 

 

 

 

Zpravovala: Pavlína Sochová 

  

http://www.luftfahrt.net/galerie/showpix.php?id=16595
http://defence.pk/threads/ruslan-ready-to-roll-once-more.40371/
http://defence.pk/threads/ruslan-ready-to-roll-once-more.40371/
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Kudy z nudy 
 

Nechte se inspirovat tipem na výlet! 

Žáci z třídy paní učitelky Cilové nabízejí pohled do srdce Evropy a zároveň do nejkrásnějšího 

města České republiky – Prahy. 
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Zpracovali: žáci 4. ročníku 
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Ze školních lavic 
 

 

V blízké době nás čeká Olympiáda v jazyce českém. Jednoduše lze říct, že se jedná 

o přijímací zkoušky nanečisto. Proto děvčata zapojila všechny smysly za jednoduchým 

účelem – aby v okresním kole vyhrála. Protože se do práce vrhla zodpovědně, byla by velká 

škoda, kdyby jejich „slohovky“ zůstaly jen v šuplíku. 

 

 

 

Slohová práce 1 
 

Téma:  „Jindřichovský pivovar“ 

  (Vypravování) 

        Klára Smolíková 

        9. ročník 

 

 

„Milí malí čtenáři, téma mé slohové práce je jen smyšlené. Vybrala jsem si pivovar, 

protože jsem musela splnit zadání – tedy zpracovat příběh o historické budově obce, ve které 

bydlím. Do budovy pivovaru jsem nikdy nevkročila, protože vím, že je to místo nebezpečné. 

Budova je v havarijním stavu a hrozí v ní nebezpečí úrazu. Jistě víte, že chodit tam je 

zakázáno. Ve své práci jsem se kromě dějin nechala inspirovat i knihou, kterou jsem si 

nedávno půjčila ze školní knihovny.“ 

(poznámka autorky) 

 

Jednoho krásného dne jsme se s přáteli rozhodli, že půjdeme prozkoumat náš pivovar 

v Jindřichově. Už když jsme vstoupili do areálu pivovaru, pohltilo nás obrovské napětí 

a zvědavost okýnkem nahlédnout dovnitř. Pohled byl úžasný a jen těžce jsem odolávala 

pokušení vejít dovnitř, neboť jsem věděla, že je to velmi nebezpečné. 

Na budově nad hlavním vchodem byl znázorněn znak, jehož písmena již nebyla čitelná. 

Tak moc mě nápis zaujal, že jsem musela jít k němu blíž, a v tom jsem se propadla někam 

do šachty. Byla tam hustá tma, a tak jsem se postavila zpět na nohy, doufajíc, že někdo uslyší 

mé volaní. Bohužel mě zřejmě nikdo neslyšel, ba ani přátelé si nevšimli, že už s nimi nejsem. 

Naštěstí jsem měla v kapse můj chytrý mobil, kterým jsem si posvítila na cestu šachtou. Někde 

z povzdáli byl slyšet hluk a mou spásnou myšlenkou bylo jít za ním. Čím víc jsem se k němu 

blížila, tím víc jsem cítila naději, že není všemu konec. Otevřela jsem železné dveře, kterými 

jsem vešla do místnosti, v níž byl umístěn kotel, a kolem něho stálo mnoho lidí.Trochu mě 
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zarazila jejich řeč, ale připisovala jsem to mému vystrašení a asi i té vůni, která se šířila 

budovou. 

Bylo to všechno zvláštní. Tolik lidí v pivovaru a tak podivně oblečeni. Najednou na mě 

promluvil vysoký muž a dal mi do rukou koš s chmelem a poslal mě do vedlejší místnosti, 

kde se pivo vlévalo do soudků a posílalo se tak různě, do Olomouce, do Opavy nebo 

do Zlatých Hor. Koně, zapřažení do povozů, stáli připravení k odjezdu. Až teď jsem 

si uvědomila, že jsem se ocitla o dvě století nazpátek. Všiml si mě nějaký pán, zřejmě majitel 

pivovaru. „ Ááá, ty jsi ten kuchtík s novým receptem, jen pojď dál.“  Zavedl mě do své 

kanceláře a začal mi vyprávět. „To víte, vyvážíme pivo do okolních měst, ale stále a stále 

ubývá zákazníků, a proto jsi tady.“ Bylo mi hloupé mlčet, a tak jsem vzpomínala, 

jaké ingredience se do piva asi přidávají, ale tím, že pivo nepiji, nezbývalo mi nic jiného, 

než si lehce vymýšlet: „Chmel se krátce podusí pod tlakovou poklicí a přidá se lehce opražený 

ječmen se špetkou kůry z citrónu.“ Pan majitel pivovaru na mě vyvalil oči, patrně proto, 

že pojem tlaková poklice mu byl zcela neznámý. Ale on se mým návrhem nenechal zastrašit, 

a tak jsme se přemístili do varny, kde jsme společně začali vařit. 

S majitelem jsme si při vaření piva příjemně popovídali, a nakonec jsme i na správnou 

chuť přišli. Rozloučili jsme se a já nasedla na vůz, který jel do Zlatých Hor. Sotva jsme vyjeli 

z pivovaru, doufala jsem, že se po cestě dostanu zase zpátky do doby, ve které jsem žila, 

jenže se pořád nic nedělo. V silné touze vrátit se domů jsem si vzpomněla na dílo Výlet pana 

Broučka od Svatopluka Čecha. Protože jsem poznala místo, kde je můj domov, rozloučila 

jsem se a vystoupila. Jakmile jsem se postavila oběma nohama na zem, z vozu se zaprášilo, 

až mi uvízlo smítko prachu v oku. Zamrkala jsem a náhle jsem se ocitla zase zpátky 

ve 21. století. Bylo příjemné se vžít do minulosti, ale doma je doma. :-)) 

 

 

 

Slohová práce 2 
 

Téma:  „A zase je tu pondělí …“ 

  (Vypravování) 

        EleniRomanidu 

        9. ročník 

 

 

Jak nejpřesněji definovat můj konec? Doslova a do písmene jsem dopsala. 

Ani si neumíte představit, co to pro mě znamená, když dopíšu. Přesněji bych chtěla popsat 

svou situaci. Ohh…tak teď jsem sama sebe rozesmála. Je celkem ironické použít slovo popsat, 

když vlastně nepíšu. Tyto myšlenky mě dohání k šílenství. 

„Stačí!“ 
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Prudce jsem se rozhlédla a opět se ozval ten hlas. 

„Nač tolik politování?“ táže se mě guma. 

Nebyla jsem připravena to říct nahlas, ale přece jen ze mě vyšel přiskřípnutý hlásek. 

„Dopsala jsem…“ když jsem to řekla nahlas, zalekla jsem se toho slova a došlo mi, že jsem 

prakticky kniha bez stránek. 

 „Aha, ale nač tolik smutku?“ 

„Ty jsi nejspíš neslyšela. Už nepíšu a to jsem měla toho tolik na práci. Ve středu jsem 

měla psát z dějepisu a ve čtvrtek máme sloh, kde pomáhám s chybami Danči, mé majitelce, 

a teď je konec, nic z toho už nezažiji.“ 

„Tohle však nemusí být konec.“ pomalu nestihla guma odpovědět, jelikož nás prudké 

světlo přerušilo. Byla jsem vytáhnuta z pouzdra… a pak už si nic nepamatuji. Probudila jsem 

se a cítila se, jakoby do mě dali novou chuť do života. Poté jsem zjistila, že opět píšu. Měla 

jsem nehoráznou radost, hned jsem poprosila bělítko, aby zabělilo poslední větu v mém 

deníku. Byl to krásný pocit napsat tam, že tohle není můj konec, ale nový začátek. A ještě 

krásnější byl pocit říct nahlas: „A zase je tu pondělí…“ 

 

Ilustrace: Jonáš Tkaczyk  
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Vtípky z Reného ateliéru 
 

 

U stromečku 
 

„Tatínku, odkud k nám chodí Ježíšek?“ 

ptá se Pepíček u stromečku. 

„Pokud mohu soudit podle původu dárků,“ 

odpoví tatínek, „tak asi z Číny.“ 

 

 

 

Vtip 
 

Policista počtvrté zastaví stejné auto 

a říká: „Pane řidiči, já vás dnes už počtvrté, 

znovu a naposledy důrazně upozorňuji, že 

vám kape chladič!“ 

„A já vám dnes už počtvrté opakuji,“ 

povídá řidič, 

„ že jsem kropicí vůz!!!“ 

 

 

 

Ilustrace: René Chovanec  
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Zastaveníčko 
 

Milí čtenáři našeho časopisu, 

 

opět je tady má rubrika, prostřednictvím 

které bych vás chtěla seznámit 

s významným spisovatelem. V minulém 

čísle jsem uvedla básníka, se kterým 

se jistě setká ne jedno dítě, a to už 

od nejútlejšího věku. Ano, vzpomínáte 

si správně, byl to Jiří Žáček. Do vydání 

únorového čísla časopisu jsem zvolila 

spisovatele, pro kterého jsem sáhla nejen 

dál do světa, tedy až daleko za moře, 

ale také dál do minulosti. Jistě teď koulíte 

očima, který spisovatel (např. z 19. století) 

by stál za zmínku, aby zde zaplnil čestné 

místo. Bude řeč o anglickém spisovateli, 

jazykovědci a literárním historikovi, 

jehož příběhy, věnující se především 

elfům, pulčíkům a trpaslíkům, vycházejí 

z mýtů. 

 

Možná ti, kteří navštívili v nedávné době 

kino a zhlédli film, který se odehrává 

na severozápadě Středozemě, už určitě 

tuší, o kom bude řeč. Kdo ještě stále tápe, 

tomu přidám další indicii – bude řeč 

o zakladateli žánru fantastické literatury. 

Teď už jistě není důvod vás dále napínat, 

protože všichni víte, že mám na mysli 

autora trilogie Pána prstenů nebo Hobita – 

J. R. R. Tolkiena. 

 

 

Zdroj:http://www.auxochrome.narod.ru/eng_ 

audiobooks_tolkin.html 

 

John Ronald Reuel 

Tolkien 
 

se narodil roku 1892 v Jihoafrické 

republice. Jeho maminka se nedokázala 

přizpůsobit africkému podnebí, a proto 

se s tříletým Johnem a svým druhým 

synem přestěhovala do Anglie. Poměrně 

záhy Johna dostihla zpráva o úmrtí otce, 

a aby toho nebylo málo, ve dvanácti letech 

přišel i o maminku. Na počátku první 

světové války narukoval na frontu. 

V ní pak začal svou fantazii rozvíjet. 

Nabídla mu totiž únik před drsnou realitou 

20. století. Po válce pracoval jako 

univerzitní profesor anglického jazyka 

a literatury. Zemřel v roce 1973 ve věku 

81 let. 

 

 

 

 

 
Zdroj:http://dokina.tiscali.cz/clanek/hobit-neocekavana 

-cesta-recenze-206709 

http://www.auxochrome.narod.ru/eng_audiobooks_tolkin.html
http://www.auxochrome.narod.ru/eng_audiobooks_tolkin.html
http://www.spisovatele.cz/john-ronald-reuel-tolkien
http://www.spisovatele.cz/john-ronald-reuel-tolkien
http://dokina.tiscali.cz/clanek/hobit-neocekavana-cesta-recenze-206709
http://dokina.tiscali.cz/clanek/hobit-neocekavana-cesta-recenze-206709
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Spisovatel již jako malý brouzdal v místě 

svého bydliště kolem starého vodního 

mlýnu a okolních močálů. Možná zrovna 

ty se staly zdrojem inspirace scenérií 

v jeho knihách. Např. takový Hobitín – 

místo jako stvořené pro Bilba Pytlíka 

a jeho synovce Froda. Filmaři na Novém 

Zélandu, kde film vznikl, takový Hobitín 

vytvořili, avšak slova, která Tolkienovo 

psací pero napsalo, filmaři ani zdaleka 

nahradit nedokážou. 

 

Nechce-li se vám čekat, až v kině poběží 

další filmový díl, sáhněte po knize Hobit 

aneb Cesta tam a zpátky, která vás jako 

mávnutím kouzelného proutku zavede 

do míst, která..., ale to už zase 

předbíhám… :-) 

 

 
Zdroj:http://antikvarium.cz/kategorie/pohadky-a-

detska?mn_offs=61 

 

Víte, že...? 

Stanley Unwin, ředitel nakladatelství, 

se rozhodoval, zda knihu vydat? 

Potřeboval kritika, a proto volba padla 

na jeho desetiletého syna Raynera. Synovi 

nabídl, že když si knihu přečte a zpracuje 

stručnou kritiku, zaplatí mu jeden šilink. 

„Tahle knížka má mapky, takže 

nepotřebuje ilustrace, je dobrá a měla 

by se líbit všem dětským čtenářům,“ 

zněla závěrečná věta. Vydáním knihy 

ředitel nakladatelství rozhodně 

neprohloupil, neboť po Hobitovi 

se do Vánoc zaprášilo. O několik měsíců 

později kniha vyšla v Americe a zároveň 

získala ocenění za nejlepší knihu 

pro mládež.  

 

Co jste možná nevěděli? 

Že Hobit je poměrně tenká knížka a že z ní 

vznikly tři dlouhé filmy, podobně jako 

tomu bylo u trilogie Pán prstenů. Takže 

vám vlastně nic nebrání tomu, abyste 

porovnali, zda je lepší film, či kniha. 

 

Že Hobit už někdy na filmovém plátně 

byl? 

Ano, a to v animované podobě 

před 35 lety. Tvůrci filmu se tehdy museli 

vypořádat s opačným problémem. Hobita 

museli smrsknout na pouhých 77 minut. 

 

 

Zdroj informací: 

Časostroj Speciál, Zábavná cesta do historie, Extra 

Publisching s. r. o. Brno: 2012 

Zdroj: http://www.spisovatele.cz/john-ronald-reuel-tolkien#cv 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Smolíková  

http://antikvarium.cz/kategorie/pohadky-a-detska?mn_offs=61
http://antikvarium.cz/kategorie/pohadky-a-detska?mn_offs=61
http://www.spisovatele.cz/john-ronald-reuel-tolkien#cv
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Co nás čeká a nemine… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A také nás čekají 

JARNÍ PRÁZDNINY, 

které letos připadnou na týden 

od 10. 3. 2014 do 16. 3. 2014. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Cilová  
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KVÍZ: Zamysli se !!! 
 

Dvakrát tam a jednou zpátky, poznáš JMÉNA z velké dálky? 

 

A M E R I K A S L A N I N A  P O V Ě R A  K E L I Š K A 

 

 

Dvakrát tam a jednou zpátky, poznáš STÁTY z velké dálky? 

 

SAMIČKA NADAY ŽIJE V AFRICE. 

MALÁ PEGY PTÁ SE MÁMY. 

BATERIE LI-POL SKORO NENABÍJÍ. 

MALÝ NĚMEC KOKTÁ NA DRUHÉHO NĚMCE. 

 

 

Poznáš, KDO jsem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Řešení: Erik/Erika, Nina, Věra, Eliška 

Řešení:Kanada, Egypt, Polsko, Německo 

Řešení: Jan Ámos Komenský 

Zpracovaly: Kristýna Stařinská 

  Pavlína Sochová  

Jsem pohřben 

v Naardenu, v Holandsku. 

Napsal jsem mnoho knih, 

od učebnic pro děti 

až po složitá filozofická díla. 

Narodil jsem se 28. března 1592 

a zemřel 15. listopadu 1670. 

Stal jsem se biskupem 

Jednoty bratrské. 

Za svůj život jsem byl 

českým spisovatelem, 

humanistou, teologem 

a zakladatelem 

moderní pedagogiky. 
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Pohádkový kvíz 
 

1. Nejvyšší čert se jmenuje: 

 

a) Bonifác 

b) Lucifer 

c) Bertík 

 

2. Králíci Bob a Bobek bydlí 

v klobouku kouzelníka: 

 

a) Čáryfuka 

b) Zubejdy 

c) Pokustona 

 

3. Mach a Šebestová měli 

kouzelnou věc, a to: 

 

a) mobil 

b) sluchátko 

c) časopis 

 

4. Jak se jmenovala princezna 

v pohádce Na vlásku? 

 

a) Rebelka 

b) Manka 

c) Locika 

 

5. Jak se jmenoval zelený skřítek, 

který bydlel u rybníka zvaný 

Brčálník? 

 

a) Rákosníček 

b) Mokřínek 

c) Křemílek 

 

6. Jak se jmenuje ponorka ve filmu 

20 000 mil pod mořem? 

 

a) Mozambik 

b) Nautilus 

c) Ponorka K17 

 

7. Jediná dívka ve Šmoulech 

se jmenuje: 

 

a) Šmunka 

b) Šmudlinka 

c) Šmoulinka 

 

8. Jak se jmenoval nejznámější 

detektiv? 

 

a) Sherlock Holmes 

b) Mario Holmes 

c) Karbin Holmes 

 

9. Jak se jmenoval kamarád „Médi 

Bédi“? 

 

a) Bubu 

b) Dulík 

c) Kulík 

 

10. Kamarádi ze Čtyřlístku se jmenují: 

 

a) Bobík, Fiflenka, Myšín a Pinďa 

b) Bobek, Fifinka, Myšpulín 

a Pinďa 

c) Bobík, Fifinka, Myšpulín 

a Pinďa 

 
Řešení: 1-b, 2-c, 3-b, 4-c, 5-a, 6-b, 7-c, 8-a, 9-a, 10-c. 

Zpracovala: Pavlína Sochová  
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Křížovky pro nejmenší 
 

Perníková chaloupka 

(František Hrubín) 

 

Odkud ten náš   letí? 

Letím z    , milé děti. 

Cos tam   , holoubku? 

Perníkovou   u černého   . 

také Mařenku? 

Jakpak by ne, holenku. 

jsem ji s Jeníkem, krmili se   . 

A když z   na zahradu, 

vystrčila   bradu, nebáli se ,  ? 

Kdepak, zamkli chaloupku na cukrový    

a už byli   .  
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