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Úvodní slovo šéfredaktorky 
 

 

Milí čtenáři, milé čtenářky, 

 

rok se s rokem sešel a my vstupujeme do druhého roku, kdy vydáváme školní časopis 

Mladí žurnalisté. V tomto roce bychom chtěli naši nabídku témat rozšířit o rubriku 

ekologických, regionálních a globálních aktivit, neboť jsme se zapojili do projektu Ekoškoly 

a Světové školy. 

 

Ráda bych popřála žurnalistům, aby jejich časopis byl stejně tak úspěšný jako loni, kdy jsme 

obdrželi jako poděkování za příjemně strávené chvíle při čtení našeho časopisu krabici 

pastelek a tužek od paní Petry Markové, čtenářky z Kardašovy Řečice, která si o letní 

dovolené náš časopis zakoupila. 

 

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 Mgr. Hanou Smolíkovou 
 

V letošním roce již vychází v pořadí 4. díl 

školního časopisu a vždy se psalo jen 

o dění ve škole. Ale kdo ví, co se děje 

v centru redakce Mladého žurnalisty? 

To vám prozradí následující článek. 

Nedávno jsem navštívila "redakci" 

Mladého žurnalisty a provedla jsem 

rozhovor se šéfredaktorkou Hanou 

Smolíkovou. 

 

 

Mladá žurnalistka: Proč jste založila 

Mladého žurnalistu? 

 

Hana Smolíková: Učím na druhém stupni 

předmět Český jazyk. V hodinách 

se setkám s řadou hezkých úvah, o kterých 

si myslím, že by bylo škoda je nechat jen 

tak bez povšimnutí. V kroužku naše 

náměty pak dále dolaďujeme. Zkrátka 

se jim snažíme dát pěknou fazónu. 

 

Mladá žurnalistka: Jak motivujete své 

"zaměstnance"? 

 

Hana Smolíková: Náměty čerpáme 

z různých časopisů, aktuálního dění 

ve škole nebo jen tak ze života. Mnohdy 

naši redaktoři přijdou sami s myšlenkou, 

že by chtěli o určité věci psát. Myslím, 

že největší motivací pro ně je, když si 

mohou hotové číslo časopisu odnést domů. 

 

Mladá žurnalistka: Chtěla byste založit 

trvalou rubriku např. ,,Dopisy našich 

čtenářů"? 

 

 
šéfredaktorka časopisu 

 

Hana Smolíková: V Úvodním slovu 

každého časopisu vybízím naše čtenáře, 

aby nám do redakce napsali svůj postřeh. 

Určitě za každou připomínku i pochvalu 

bych byla ráda. Obyvatelé Jindřichova 

však prozatím písemně nevyjádřili svůj 

názor. Ale v září nám došel do redakce 

objemný balík plný pastelek a tužek, který 

zaslala paní Petra Marková z Kardašovy 

Řečice, za který jí za všechny naše 

redaktory moc děkuji. Myslím, že pastelky 

potěšily všechny děti, které se podílejí 

na tvorbě našeho časopisu. 

 

Mladá žurnalistka: O čem byste napsala 

článek vy a proč? 

 

Hana Smolíková: Mé úvahy patří dvěma 

rubrikám. Jak už jsem dříve zmínila, 

je to Úvodní slovo. Druhá rubrika 

je Zastaveníčko. Zde se snažím zajímavým 

způsobem seznámit čtenáře se životem 

a dílem literárních autorů. 
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V tomto díle zmiňuji velmi oblíbeného 

autora, jehož tvorbu zná jistě každý. 

Je to Jaroslav Foglar. 

 

Mladá žurnalistka: Děkuji vám za váš čas. 

Příště se seznámíme s druhým patronem, 

bez kterého by časopis nevznikal. 

 

 

 

Zpracovala: Irena Timová 

Fotografie: vlastní archiv 

 

 

 

 

Tým Mladých žurnalistů při ocenění za první rok práce. 

 

  



 

 

Rozhovor s Antonínem Dvořákem 
 

V Čítance 8. ročníku z nakladatelství 

FRAUS se dočtete o jednom z největších 

českých skladatelů, Antonínu Dvořákovi. 

(poznámka redakce) 

 

Mladí žurnalisté: Dobrý den, pane 

Dvořáku, jsme z časopisu Mladý žurnalista 

a zajímalo by nás něco z vašeho života. 

Víme, že jste se narodil v 19. století. 

Můžete nám říct, ve kterém roce jste 

se narodil a mohl byste tuto dobu více 

přiblížit? 

Antonín Dvořák: Narodil jsem se roku 

1841 v Nelahozevci. Vyučil jsem se stejně 

jako otec řezníkem, avšak od dětství mě 

zajímala hudba. Proto jsem vystudoval 

varhanickou školu v Praze a brzy začal 

komponovat vlastní skladby. 

 

Mladí žurnalisté: Víme, že po studiích, 

když jste ještě nebyl známým skladatelem, 

jste doučoval hudbu. Povězte nám koho. 

Antonín Dvořák: Žáků bylo hodně, 

ale nejvíce mě uchvátila známá herečka 

Prozatímního divadla, Josefína 

Čermáková. Docházel jsem k ní, abych si 

k platu přilepšil, a u ní jsem se seznámil 

s její sestrou Annou. Tu jsem si později 

vzal za ženu. 

Mladí žurnalisté: Povězte nám něco 

o svých dětech. 

Antonín Dvořák: První dítě Josefínka 

i druhá dcerka nám zemřely. Jako třetí se 

nám narodil syn. Při oslavě mých 

35. narozenin kdosi drcnul do skříně, na 

níž byly položeny sirky. Škatulka spadla 

do hrnce s mlékem. Fosfor se v mléce 

rozpustil a mléko pak dychtivě vypil můj 

syn. V noci bohužel zemřel. Dětí jsem měl 

celkem devět. 

 

Mladí žurnalisté: Vytvořil jste nějakou 

symfonii za „velkou louží“? 

Antonín Dvořák: V New Yorku, když 

jsem vyučoval na univerzitě hudbu, jsem 

jednou večer potkal uklízeče černého 

původu, který si broukal zajímavou píseň. 

Vzal jsem ho do salónu ke klavíru 

a společně jsme skládali muziku. 

V melodii černochů jsem objevil zárodky 

všeho, co je zapotřebí k hudební tvorbě. 

 

Mladí žurnalisté: Jaký byl závěr vašeho 

života? 

Antonín Dvořák: Pět týdnů před mou 

smrtí mě zasáhla mozková mrtvice. 

Ochrnul jsem na půl těla. Byl jsem zničen, 

protože jsem si uvědomil, že nemohu více 

skládat. Život pro mě skončil 1. května 

roku 1904. 

 

Zpracovali: Veronika Krušinová, 

Terezie Korduliaková,  

Adéla Dedková, Filip Valenta 

Zdroj obrázků: http://www.antonin-dvorak.cz/¨ 

Děkujeme Antonínu Dvořákovi za čas věnovaný tomuto rozhovoru.  

http://www.antonin-dvorak.cz/
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Návštěva v „Biologickém kroužku“ 
 

Scházíme se jednou za 14 dní pod vedením Mgr. Hany Smolíkové. Povídáme si momentálně 

o pavoucích. Jaké druhy existují, jak předou své pavučiny a jakým způsobem se živí. Naším 

úkolem je zpracovat projekt, který pak budeme prezentovat na soutěží Zlatý list. 

 

Když jsme skládali pavučinu, nějak se nám to nepovedlo, ale nakonec jsme si poradili. 

 

A jak to vypadá s tzv. mimotělním trávení pavouků? Zde je poetický popisek toho, jak pavouk 

uloví svou kořist. 

 

O pavoukovi Emilovi a mouše Cecilce 

 

Pavouk Emil 

se den nemyl. 

Chytal mouchy 

jako brouky. 

 

Přiletěla Cecílie 

a to byla patálie. 

Pavouk si ji zabalil, 

do své sítě obalil. 

 

Pak z ní vysál všechno dobré 

a zanechal v ní vše špatné. 

 

Emil – to je neposeda, 

chytá mouchy, 

běda, běda. 

 

 

 

Zpracovali: Irena Timová, 

Jaroslav Vehovský 

Zdroj obrázků:http://cz.clipartlogo.com/  

http://cz.clipartlogo.com/
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Postřehy od Ferdíků 
 

V loňském roce jsme vstupovaly do třídy 

1. ročníku, abychom zjistily, jak si Ferdíci 

zvykají na své povinnosti. Letos jsme byly 

zvědavé i na jejich novou paní učitelku, 

a proto jsme neváhaly a pospíchaly 

za nimi. 

 

Paní učitelka se jmenuje Ludmila 

Schaffartziková. Učí sice první rok, 

ale zkušenosti má, protože sama má doma 

tři děti. Vystudovala vysokou školu 

v Ostravě na Pedagogické fakultě obor 

Učitelství I. stupně. Po studiu se vrátila 

ke své zálibě, a tou byly včely, a tak se 

rozhodla studovat další obor – Včelařství. 

Proto také se zájmem zahájila Včelařský 

kroužek. Ve škole a ve své třídě se cítí 

velmi dobře, první dojmy byly pozitivní. 

 

Když jsme ptaly dětí, jak se jim líbí jejich 

nová paní učitelka, odpověděly, že je 

hodná a poslouchá je . Také jsme se 

zeptaly, co se už Ferdíci naučili v češtině 

a matematice. Zjistily jsme, že počítají 

a odčítají přes desítku a s čísly provádějí 

další matematické úpravy. Už toho umí 

hodně. Mají více předmětů jako např. 

výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, 

prvouku, hudební a tělesnou výchovu 

a čtení. Místo tělesné výchovy od září 

do listopadu jezdili na plavecký výcvik 

Děti udělaly velký pokrok. Očekávaly 

jsme, že o prázdninách vše z první třídy 

zapomenou, ale naopak si vše děti 

pamatují. Třídu si Ferdíci vyzdobili 

abecedou a obrázky s počítadlem. 

 

Přejeme jim mnoho úspěchů a těšíme se zase na jejich další výkony. 

 

Zpracovala: Pavlína Sochová  
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Vaření s paní učitelkou Mgr. Janou Houdkovou 
 

Žurnalisté z páté třídy se rozhodli založit novou pravidelnou rubriku v našem časopise. 

Nese název Vaření s paní učitelkou Houdkovou. V tomto čísle nám Matěj Kohoutek a Natálka 

Dudíková představí, jak vytvořit chutné Hraběnčiny řezy. 

A protože žáci II. stupně navštívili antropologické muzeum Anthropos v Brně a zapojili se 

zároveň s paní učitelkou Matochovou do projektu Cesta do pravěku, doplní chutný moučník 

o výborné hlavní jídlo Mamut na kopru.  

 

 

 

Mamut na kopru 

 

Suroviny: 

 

mamutí kýta 

kopr 

voda 

sůl 

pepř 

chléb 

 

 

 

 

 

 

 

Postup: 

 

Mamutí kýtu krájíme na 3x3 hrubé kostky. 

Dáme vařit a přidáme kopr. Postupně 

vaříme a ochutíme solí a pepřem. 

Podáváme s chlebem! 

 

 

 

 

Zpracovali: žáci 6. třídy 
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Hraběnčiny řezy 

 

Suroviny: 

 

11 jablek 

400 g polohrubé mouky 

6 g kypřicího prášku 

200 g moučkového cukru 

4 žloutky 

1 skořice 

4 bílky na sníh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup: 

 

Polohrubou mouku, kypřicí prášek a 

moučkový cukr smícháme se čtyřmi 

žloutky v těsto. Polovinu těsta odlomíme a 

necháme na talíři odležet. Ze čtyř bílků 

vyšleháme sníh a do něho přidáme cukr. 

Znovu ho vyšleháme. Jednu třetinu těsta 

namačkáme do plechu, na ni položíme 

jablka a sníh. Na sníh nastrouháme druhou 

polovinu těsta. Předehřejeme si troubu 

na 200 
0
C. Po upečení dáme řezy 

do lednice vychladnout. Servírujeme 

na malé talíře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali: Natálie Dudíková 

  Matěj Kohoutek 

 

 

Zdroj obrázků: http://detskepohadkyonline.cz/machasebestova.php?zobraz=42 ; 

 http://www.csfd.cz/film/281739-doba-ledova-4-zeme-v-pohybu/galerie/strana-3/?type=1 

  

http://detskepohadkyonline.cz/machasebestova.php?zobraz=42
http://www.csfd.cz/film/281739-doba-ledova-4-zeme-v-pohybu/galerie/strana-3/?type=1
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Hallowenská noc 
 

Ze dne 16. 10. na 17.10. 2014 proběhla 

ve školní družině třetího oddělení 

„Hallowenská noc“. Než jsme se zabydleli 

a rozdělali pelíšky, vysvětlily nám paní 

vychovatelky program dnešního večera 

i noci. Nejdříve jsme se ujistili, zda jsme 

všichni. Pak jsme se převlékli do kostýmů 

a pomalovali se. Ničeho jsme se nebáli 

a krásně jsme zvládli i stezku odvahy. 

Než jsme zalezli do pelíšků, četla jsem 

všem napínavé horory. 

 

 

 

 

Hráli jsme také různé hry, např. kdo hodí 

dál koštětem, kdo přikreslí čarodějnici nos, 

a také jsme se pustili do vydlabávání dýní. 

Ani naše lucerničky nedopadly nejhůře. 

 

Nakonec jsme padli únavou, ale ráno jsme 

se probudili překvapivě odpočatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Irena Timová  
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Jak na letopočty aneb Dějepis v číslech 
 

1774 

- zavedena povinná školní docházka 

Děti, které dosáhly věku 6-12 let musely 

do školy. Postupně se pro vzdělávání 

vytvářely vhodné podmínky, aby se počet 

dětí ve školách zvýšil. 

Zapamatuj si: 7+7 = 14 

   

1 4 

 

1212 

- vydána Zlatá bula sicilská 

Je to listina, kterou získal Přemysl Otakar 

II. od římského krále Fridricha II. Zaručuje 

Přemyslovi dědičný nárok na český trůn. 

Zapamatuj si: Den má 24 hodin. 

24 : 2 = 12 = 1212 

 

 

1415 

- Upálení Mistra Jana Husa 

Církev v Husovi viděla protivníka, proto 

ho prohlásila za kacíře. Hus se za svého 

života zasloužil o vývoj českého jazyka. 

Učinil reformu spřežkového pravopisu, 

který jste možná postřehli u našich 

sousedů, Poláků. Jan Hus vymyslel jeden 

pravopisný jev, který označil jako 

nabodeníčko krátké a nabodeníčko dlouhé. 

Víte, nad kterými písmeny se taková 

nabodeníčka píšou? 

Zapamatuj si:   14 + 1 = 15 

 

   1415 

 

 

Zpracovala: Pavla Sobkuliaková 

 

 

Zdroj obrázků: http://husitstvi.cz/historie/strucna-historie/ ; 

http://www.ceskezlataky.cz/zlatemince/eshop/1-1-Zlate-mince-CNB-10000-Kc-Stand/0/5/15-

Zlata-mince-ZLATA-BULA-SICILSKA-10000-Kc-BK  

http://husitstvi.cz/historie/strucna-historie/
http://www.ceskezlataky.cz/zlatemince/eshop/1-1-Zlate-mince-CNB-10000-Kc-Stand/0/5/15-Zlata-mince-ZLATA-BULA-SICILSKA-10000-Kc-BK
http://www.ceskezlataky.cz/zlatemince/eshop/1-1-Zlate-mince-CNB-10000-Kc-Stand/0/5/15-Zlata-mince-ZLATA-BULA-SICILSKA-10000-Kc-BK
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Ze školních lavic 
 

V listopadových hodinách slohu žáci II. stupně vyjádřili svůj pohled na exkurzi do Brna, tedy 

expozice Anthropos a Bodies Revealed. A že to byl opravdu silný zážitek! Posuďte sami… 

(poznámka redakce) 

 

Téma:  „Bodies Revealed“ 

  (Vypravování) 

        Marie Šrámková 

        9. ročník 

 

Ve středu 29. října 2014 jsme se všichni natěšení doma chystali na výlet. Výlet měl být 

o vývoji člověka a o lidském těle. Čekali jsme neuvěřitelné dobrodružství. Normální školní den 

se měnil na zajímavou, ale i velice poučenou exkurzi. Náš doprovod – paní učitelka – měla 

večer cestovní horečku. Natěšením nemohla skoro usnout. 

Ráno 30. října 2014 jsme se všichni nachystaní a připravení na cestu sešli 

před školou. Když přijel autobus, jeden za druhým jsme nastupovali a hledali volné místo 

k sezení. Jakmile všichni seděli, autobus vyjel. 

Cesta byla dlouhá. Všichni se bavili, poslouchali různou muziku, vyjedli si zásoby 

sladkého. Dá se říct, že o zábavu bylo postaráno. Zhruba po třech hodinách jsme 

už netrpělivě vyhlíželi cíl. 

Nejprve jsme jeli na výstavu Zemského moravského muzea Anthropos, kde jsme zhlédli 

výstavu o pravěku. Když jsme se vrátili k autobusu, měli jsme ještě mnoho času. Najedli jsme 

se, doplnili síly, někteří se i přes škaredé počasí prošli po nevelkém, ale krásném parku 

a nakonec jsme se vrhli zpět do autobusu, kde jsme si zase každý sedli na svá místa. Jeli jsme 

na výstavu Bodies Revealed, což je výstava lidských těl. 

Před budovou výstavy stálo několik škol. Ohromná fronta lidí nás nutila čekat. Prošla 

jedna škola, pak druhá a další. Bezmála jsme tam čekali hodinu. Zdálo se nám to celou 

věčnost. Vyhlíželi jsme, kdy přijde řada na nás, kdy se dostaneme dovnitř. A konečně přišla 

ta chvíle. Po jednom jsme dostávali vstupenky a posouvali se pomalu dovnitř. Než přišel 

průvodce, všichni odložili mikiny, neboť vevnitř byla teplota kolem 40 
0
C a čekali jsme 

nachystáni ke vstupu. Přišel průvodce, který se nám představil. Všichni se udivili, že je to 

Slovák a mluví slovensky. Hned jsme si pomysleli: „Nikdo mu nebude rozumět.“ Ale jen 

co začal popisovat první exponát, lebku a kostru hlavy, každý změnil názor. Průvodce mluvil 

sice slovensky, ale byl milý, velice sympatický a dobře nám vše vysvětlil. 

V první části výstavy byla možnost prohlédnout si zblízka lidskou kostru. Každá kost 

byla zvlášť ukázána a popsána. Další část exkurze byla soustředěna na různé orgány lidského 

těla, jako jsou například srdce, plíce a další. Byly tam také znázorněny svaly, žíly a průřezy 

různých částí těl. 
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Nejvíce nás však zaujaly exponáty embryí. Byly vystaveny v malých skleněných 

zkumavkách. Malé děti s vážnými, smrtelnými poškozeními mozku nebo vnitřních orgánů. 

Každý, kdo se na ně podíval, jich litoval. Ty roztomilé malinké prstíčky na rukou, to něžné 

křehké tělíčko… 

Po skončení výstavy jsme si oblékli zpět své mikiny a bundy a odešli. Ještě než jsme 

odjeli domů, měli jsme hodinový rozchod v obchodním centru. Byl to oddych po dlouhém dni, 

který zakončil náš výlet. 

Jen co uběhla hodina, šli jsme k našemu autobusu a našli si svá místa. Když autobus 

vyjel, začala velká debata mezi všemi o tom, co se komu jak líbilo. Někteří naopak 

jen odpočívali. Cesta zpět uběhla vcelku rychle. Doma nás čekali rodiče, kteří se hned, 

co jsme se objevili ve dveřích, začali vyptávat, jak bylo. 

A takto proběhl náš výlet, exkurze do Brna. Vyčerpávající, obyčejný školní den 

se změnil na zajímavou a poučnou exkurzi. Exkurzi Bodies Revealed. 

 

 

Téma:  „Anthropos“ 

  (Popis) 

        Nela Smékalová 

        7. ročník 

 

Dne 30.10. 2014 jsme se školou vyrazili na výlet do muzea Anthropos v Brně. Budova 

muzea se nachází v jednom parku města Brna. Budova je velká a hodně prosklená. U ní je 

umístěné dřevěné posezení s dětským koutkem s výhledem na park. 

Po vstupu do budovy je na levé straně restaurace, po pravé straně prodej vstupenek 

a suvenýrů a naproti vchodových dveří jsou schody vedoucí do prvního patra muzea. 

V prvním patře se nachází exponáty člověka Homo habilis a Homo erectus. Jsou zde 

k vidění starověcí lidé, muži, ženy i děti oděné v kožešinách z mamuta. Z prvního patra 

se po schodech vystoupá do patra druhého. 

V druhém patře je možno vidět exponáty, které poukazují na život starověkých lidí. 

Mamuty jako zdroj potravy, nástroje, kterými lovili, a ukázku zpracování kůže i samotný lov. 

Z druhého patra přejdeme do posledního, třetího patra. 

Ve třetím patře lze vidět exponáty, které vyjadřují způsob bydlení starověkých lidí jako 

např. jeskyni a domy stavěné ze slámy a kůže. Jsou zde k vidění také hroby, způsob pohřbívání 

a kostry starověkých lidí. Kostry zobrazují vývoj člověka od Homo habilis až po vývoj člověka 

rozumného Homo sapiens sapiens. V zadní části třetího patra jsou vystaveny nástěnné malby, 

které v době kamenné malovali popelem, dřevěným uhlím a drcenými nerosty. Malby 

vyjadřovaly život starověkých lidí i život doby kamenné. Jako poslední exponát je socha 

Věstonické venuše. 

Tato výstava byla velice zajímavá a dala mi mnoho vědomostí z doby kamenné 

i o našich předcích.  
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Básníci v šesté třídě 
 

Už víme, co je to pověst. Známe naše „NÁRODNÍ“, ale i naše „REGIONÁLNÍ“ pověsti, 

např. o čarodějnici (která ukončila svůj život na hranici Čech s Polskem), o ohnivém pudlovi, 

o vrbě a ženě… 

V literatuře jsme četli zajímavou pověst Jaromíra Jecha „Dukáty ve vejcích“, což je původně 

prozaický text.Ten jsme pak zpracovali do poezie. A jak se nám to povedlo, posuďte sami. 

 

Dukáty ve vejcích 

 

Žila, byla selka, 

nehonila lelka. 

Utíkala do Jičína, 

na hlavu jí spadla hlína. 

 

V tom se zjevil mocný pán, 

za kloboukem tulipán. 

Vzal si od ní vajíčko, 

zaplatil jí maličko. 

 

Ze žloutku byl dukátek, 

skočila mu na drátek. 

Krakonoš ji přechytračil, 

její muž se tuze mračil. 

 

Nepřinesla domů money [many] 

vejce byly rozkřápány. 

Dukáty v nich hledala, 

nad loužičkou plakala. 

 

Poučila se však z toho, 

vajec potom měla mnoho. 

Pozvala své rodiče, 

hostila je velice. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali: žáci 6. třídy  
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Zastaveníčko 
 

 

 

„Tak poslouchejte,“ pokračoval Jarka a ztišil ještě více hlas. „Sledujte teď slovo 

za slovem! 

Pamatujete se ještě, co nám vyprávěl starý kostelník o posledních chvílích Tleskače? 

Řekl přece, že Tleskač přišel do kostela velmi rozčílený a rozzlobený hádkou se svým 

mistrem. Tedy s Emem! Pak šel Tleskač nahoru na zvonici, tam se prý asi houpal, 

provaz s ním vylétl přes zábradlí zvonice pod prohlubeň věže, a než se mohl ve svém 

kývání vrátit zpět, zřítil se Tleskač dolů. 

Ale řekněte upřímně: Měli byste někdo náladu na nějakou zábavu, například 

na takové houpání na provaze, když jste tak rozrušení hádkou s dospělým člověkem, 

před kterým se ještě k tomu musíte mít na pozoru?“ 

(Zkráceno z knihy Záhada Hlavolamu) 

 

Kdo z dospělých by neznal černobílý seriál 

z roku 1969, zachycující dobrodružství 

Rychlých šípů. Autoři z Nakladatelství 

Fraus zahrnuli do své Čítanky pro sedmý 

ročník pasáž o návštěvě hochů 

ve Stínadlech. Text také doplnili 

komiksem vydávaným v sedmdesátých 

letech minulého století. Při čtení tohoto 

dobrodružství jsem neváhala a pustila 

dětem díl z výše jmenovaného seriálu. 

 

Žáci sice protestovali, že černobílé filmy 

jsou již tzv. „out“, ale poměrně záhy 

změnili názor. Po očku jsem sledovala 

jejich reakci a věřte, nebo ne, jejich reakce 

byla stejná jako ta naše, když jsme tehdy 

viděli seriál poprvé . 

 

Jaroslav Foglar se narodil v roce 1907 

v Praze.  Je autorem mnoha knih určených 

pro mládež. Přesně dvacet dva knih 

formuje čtenáře v lásce k přírodě, 

k čestnosti a přátelství, pracovitosti 

a skautingu. Ve 30. letech 20. století 

vydává v časopise Mladý hlasatel komiks 

Rychlé šípy. Za války v roce 1941 je však 
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časopis i s komiksem Němci zakázán. 

V době komunismu jsou Foglarovy knihy 

nežádoucí, a proto nesmějí být vydávány. 

Situace se pak nakrátko mění v 60. letech 

20. století. Zcela volně se však jeho knihy 

mohly vydávat až po roce 1989. V roce 

1999 ve věku 91 let Jaroslav Foglar umírá. 

 

 

Nalezněte v následující osmisměrce 

všechna skrytá Foglarova díla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Řešení: Chata v Jezerní kotlině, Pod Junáckou vlajkou, Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří, Přístav volá, Modrá rokle. 

 

Zdroj obrázků: http://www.databazeknih.cz/images_books/16_/165224/big_zahada-

hlavolamu-pre-165224.jpg ; 

http://archiv.ihned.cz/c1-21457460-se-zlutym-spendlikem-na-klope-

vystavy-o-zivote-a-dile-legendarniho-jaroslava-foglara 

Zpracovala: Mgr. Hana Smolíková 

  

http://www.databazeknih.cz/images_books/16_/165224/big_zahada-hlavolamu-pre-165224.jpg
http://www.databazeknih.cz/images_books/16_/165224/big_zahada-hlavolamu-pre-165224.jpg
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Co nás potkalo, čeká a nemine… 
 

Vážení čtenáři, 

 

na této stránce se jako obvykle dozvíte, jaké významné akce se udály a co nás v nejbližší době 

čeká. Některé z následujících plakátů z dílny paní učitelky Cilové jste již určitě zahlédli 

na dveřích školy či školky. Další, ty vzdálenější, se teprve někde „objeví“. 

 

V příštím kalendářním roce nás také čeká spousta zábavy, jako je například 

Jindřichovský ples pod taktovkou Obecního úřadu ve spolupráci se ZŠ a MŠ nebo 

již tradičně pořádaná akce pro žáky školy z „velké budovy“ – Novoroční padesátka. 

Také se k nám do školy přijdou podívat budoucí prvňáčci, dne 29. 1. 2015 se bude konat 

jejich zápis do první třídy. Ale nezapomeňme na odměnu za dlouhodobou práci žáků, 

pololetní vysvědčení! Ať již hořká nebo sladká, bude tato odměna zasloužená.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrace: Mgr. Hana Cilová   Zpracovala: Mgr. Barbora Winklerová  
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KVÍZ: Zamysli se !!! 
 

Dnes hledáme známého hudebního skladatele, tradičně označovaného za zakladatele moderní 

české národní hudby. Ačkoli jeho působení i tvorba vyvolávaly bouřlivé polemiky, stal se 

ještě za svého života předním reprezentantem české hudby a výrazně ovlivnil následující 

generace českých skladatelů. Je po něm pojmenován rozsáhlý kráter na planetě Merkur a také 

mezinárodní vlak EuroCity z Prahy do vídeňského Nového Města a zpět. 

(poznámka redakce) 

 

Poznáš, KDO jsem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Řešení: Bedřich Smetana 

Zpracovala: Eva Iljaševičová 

  

Vytvořil jsem známé dílo 

„Prodaná nevěsta“. 

V roce 1870 se mi zhoršil 

zdravotní stav, poté jsem 

ohluchnul. 

Narodil jsem se 2. března 

1824 a zemřel jsem ve věku 

60 let dne 12. května 1884. 

Zůstala mi jediná 

dcera – Žofie. 
Dne 29. srpna 1849 

jsem si vzal svou 

první ženu Kateřinu 

Kolářovou. 
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Křížovky pro nejmenší 
 

Hrajeme si s písmeny 

 

Š Y M O U CH V 

M E L O U N Í 

O L O R G Y T 

U Š E L E S R 

L U L Ů Á O Y 

A M Ý D L O S 

 

 

Všechna slova, která najdeš, zapiš sem:  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Tajenka: vodorovně↔myš, meloun, lem, tygr, les, mýdlo, dým 

 svisle↕šmoula, šum, mušle, důl, syn, vítr, rys 

 

 

       domeček nosí všude s sebou 

         v zimě nám nosí dárky 

       má 2 kola, řídítka a sedátko 

        tatínek kůzlátek 

         nejlepší zimní svátek 

        v zimě ji nosíme na hlavě 

         den následující po sobotě 

          leze po stromech a sbírá oříšky 

 
Tajenka: školáček 

Zpracoval: Autor Neznámý 

(archiv redakce)  
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Básničky na dobrou noc 
 

Bubák 

(Jiří Žáček) 

 

Sedí    na   , 

který v      stojí. 

Straší    : „Bububu!“ 

A pak se sám bojí! 

 

 

Mosty 

(Jiří Žáček) 

 

K čemu jsou     přes   ? 

Aby měl    blíž k    . 
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