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                           POZDRAV Z REDAKCE 
 
 
Naši milí čtenáři, 
zdravíme Vás po prázdninách a jsme moc rádi, že se s Vámi budeme opět setkávat. 
Moc nás těší, že se  naše redakce opět rozrostla - své zastoupení máme v každé třídě 2. 
stupně - a také máme velkou radost, že počet našich čtenářů neklesá, ale naopak roste! 
To nás samozřejmě zavazuje k tomu, abychom se snažili pro Vás dělat náš časopis co 
nejzajímavější, vybírali témata, která Vás budou bavit a samozřejmě sledovali, co se v 
našem okolí děje.  
Snad se nám to bude dařit i v letošním roce. Momentálně se i náš Šotek účastní 
celostátní soutěže, jejíž hodnocení právě probíhá. Na setkání finalistů pojedeme 9. 
listopadu do Brna, tak nám držte palce!  
 
 
Členové redakce: 
6. třída: Matouš Drahoš, Josef Halda,  Miroslav Hrabovský, Kryštof Klíma, Mikuláš 
Jeništa, Karolína Kynclová, Zuzana Roušarová 
7. třída: Ondřej Trynkl 
8. A: Štěpán Brůžek, Tomáš Král, Šimon Lustyk, Filip Skalník, Patricie Giňová,   
Veronika Janková, Nina Sodomková, Adéla Stodolová, Natálie Šplíchalová, Andrea 
Tulachová, Lada Zindulková 
8. B: Natálie Schejbalová 
9. třída: Marie Jeništová, Petra Kynclová,  Kristýna Stejskalová, Tereza Netková, Tereza 
Volfová 
Šéfredaktor: Mgr. Jana Pavlovičová 
 

 
 
Za celou redakci nám všem přejeme šťastný a veselý nový rok 2018/2019. 
                                                                                     
                                                                                                                    Vaše redakce 
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                                                                JIČÍN     

28. ročník festivalu Jičín – město pohádky na téma Pohádkové čarobejlí z 
Krkonoš a Podkrkonoší.   

 
   Tento již tradiční festival vždy prozáří Jičín barvami, pohádkovými motivy, ale jako 

správný festival pro celou rodinu (děti 
především, samozřejmě) přináší zpravidla v 2. 
zářiovém týdnu  zábavu mnoha druhů:. Na 
venkovních pódiích se střídají dětská vystoupení 
s koncerty populárních kapel, v doprovodné 
zóně najdete stacionáře s chráněnými dílnami, 
kavárnu Potmě, autorská čtení ve farní zahradě, 
hry, ohňostroje, výstavy, hudbu všeho druhu. 
Přijedete-li do Jičína v době konání festivalu, 
určitě Vám nehrozí, že se zde budete nudit.  
M ě s t o 
o ž i j e 

řadou pohádkových bytostí, probíhá tu 
jarmark, otevřou se řemeslné dílny i tvůrčí 
dílničky pro děti, kde si všechny činnosti 
můžete sami vyzkoušet a ještě si odnést domů 
zdařilý výrobek.  
Za to více než čtvrtstoletí se festival 
samozřejmě proměnil – v době prvního 
ročníku neexistoval internet ani mobily, ale 
vztah dětí k pohádkám zůstává stejný i v této 
uspěchané době.  
   I my se rádi této události účastníme. V 
pátek 14. září se členové Červánku společně se staršími zpěváčky Prosečánku  vypravili 
do Jičína předvést svůj koncertní program - a to hned dvakrát - na Valdštejnově 
náměstí a Na Rynečku. Moc nás potěšilo, kolik se na náš program přišlo podívat 

diváků a určitě i proto se nám 
naše vystoupení moc povedla. 
Podpořilo nás i pěkné počasí, 
přestože v Proseči celý den 
pršelo, na nás zde odpoledne 
vykouklo i sluníčko. Prostě celý 
d e n  s e  n á m 
vydařil ,,pohádkově“, tak jak by 
to na pohádkovém festivalu 
mělo být. 
 
 
 Adéla Stodolová 
Andrea Tulachová 



 

           GO PROGRAM 
 
Ve dnech 5.-7. září se 6. třída zúčastnila GO programu. Přinášíme Vám jejich zážitky: 
 
Cestu na Goučko jsme zahájili jízdou v autobusu. Ta se nám úplně nevydařila, protože 

jsme všichni hrozně křičeli a z toho pak byli naštvaní i jiní lidé. Nejlepší z jízdy 

autobusem bylo to, že mně, 

Nelče a Míle dal Patrik 

lízátka. Autobus dojel do 

Předhradí a odtamtud jsme 

šli pěšky. Ale ještě předtím 

jsme se museli samozřejmě 

stavit v obchodě. Skoro 

všichni si koupili nanuka, 

protože bylo velké horko. 

Slízali jsme si nanuky a vyšli 

j s m e  s m ě r e m  d o 

Barrandova.  

Cestou jsme hráli hry, například kolíčkovanou nebo slepého hada. Dorazili jsme do 

Barrandova, hodně utahaní a znavení. Všichni dostali chatku, jedině naše čtveřice ne. 

Museli jsme jít za panem 

správcem, aby nám 

chatku odemkl. Po obědě 

jsme se tam nastěhovali. 

Měli jsme chatku číslo 13, 

bylo v ní oproti venku 

krásně chladno. Myslím 

si, že to byla nejlepší 

chatka, kterou jsme mohli 

dostat.  

Poté byl polední klid. No, 

u nás v chatce úplně tak 

klid nebyl, protože k nám pořád lezli kluci a ťukali na dveře. Po poledním klidu jsme 

hráli hru pašeráci. Ta nás hodně bavila a nejlepší na ní bylo, že naše skupina vyhrála. 

Po hře jsme měli volno, a pak, jelikož naše třída zlobila, jsme neměli noční hru a šli 

jsme spát. Ráno, když jsme se probudili, asi pět sekund potom vrazil do dveří Pepa 

Skalický a zařval „vstávat!“ A my jsme se hned začali převlékat. Pak přišla ještě paní 

učitelka, aby se ujistila, že jsme 

vstali. Hned potom byla snídaně. 

Přes den jsme hráli další hry. 

D o p o l e d n e  p ř i š l a  p a n í 

psycholožka s paní učitelkou 

Mrkosovou a s nimi jsme také 

hráli hry. Po svačině jsme šli do 

lanového parku. Odpoledne jsme 

hráli fotbal a ten mě  bavil nejvíc. 

Další den jsme uklidili a sbalili si 

a šli jsme zpět do Proseče. 

Goučko mě moc bavilo. 

        Zuzana Roušarová 
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                                               NOČNÍ HRA 
 
Druhý večer jsme šli do klubovny a čekali jsme, až bude větší tma, abychom mohli hrát 
noční hru.  Každý tým si měl vymyslet jméno a 
vyrobit čelenky z krepáku. Paní učitelka 
mezitím rozmísťovala stanoviště na hru.  Když 
přišla paní učitelka, začala si postupně brát 
týmy na start.  Týmy se jmenovaly: Sekáči, 
Buchty, Best tým, Cikáni, Podlaha a Yellow 
Ninja. Každý tým startoval po 3 minutách. My 
jsme startovaly páté. Bylo 8 úkolů. První úkol 
byl lehký, měli jsme si dát 3 věci naruby. Ty 
ostatní úkoly si už nepamatuji. Když jsme 
doběhly do cíle, skoro všichni už tam byli, jen 
Buchty tam ještě nebyly. Potom až Buchty 
doběhly,  jsme šli do chatek spát.            

                                                                                          Tereza Zvolánková 
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POJEDEME DO DIVADLA 

 

Ve čtvrtek 25. října pojedeme na  letošní první abonentní představení do 

Východočeského divadla v Pardubicích. Uvidíme hru Zamilovaný Shakespeare, na 

kterou už se moc těšíme.                                     Lada Zindulková, Šimon Lustyk 

 

Fiktivní příběh vypráví o jednom z nejslavnějších dramatiků všech dob, 

Williamu Shakespearovi, kterému 

se nedaří psaní hry na objednávku. 

Nečekaná láska k Lady Viole vyvolá 

gejzír inspirace a navzdory všem 

překážkám i časové tísni vzniká 

nesmrtelné dílo Romeo a Julie. 

Viola je nejen půvabná, 

ale i kurážná – její nadšení pro 

divadlo ji přiměje ucházet se o roli 

Romea a zkoušet ji v mužském 

přestrojení, a to v době, kdy všechny ženské postavy hrávali výhradně muži. 

Láska Violy a Williama však netrvá dlouho, ji čeká domluvený sňatek 

s nemilovaným mužem a jeho další práce, psaní a hraní, nekonečný běh dní 

naplněný divadlem.  

 

Předlohou k divadelní hře Zamilovaný Shakespeare (Shakespeare in Love) byl 

Oscary ověnčený film natočený podle výtečného scénáře Toma Stopparda 

a Marca Normana. Děj je z větší části smyšlen, přesto je založen na osudech 

reálných dramatiků, herců i divadelních producentů, nechybí ani královna 

Alžběta I 

 

 



    

V letošním roce nás bude učit ,,staronová“ paní učitelka Lenka Tomášková.   Staronová 

proto, že zde už učila, ale potom byla několik let na mateřské dovolené a nyní se 

vrátila.    Hned jsme ji vyzpovídaly:          

  
1. Kde bydlíte? 
V Pusté Kamenici. 
 
2.  Máte děti? 
Ano, mám 3 děti... dvě holky a jednoho kluka. 
 
3.  Líbí se Vám u nás ve škole? 
Ano, jinak bych tu nebyla.  
 
4.  Jaké předměty vyučujete? 
Český jazyk, Hudební výchovu, Dějepis, Rozvoj komunikativních dovedností, Volbu 
povolání, Výtvarnou výchovu a Domácnost. 
 
5.  S jakou třídou se Vám pracuje nejlépe? 
S děvčaty  z 8. třídy a se 7. třídou obecně.  
 
6.  S jakou třídou se Vám  naopak pracuje nejhůře? 
S 6. třídou, kvůli kázni a zapomínání školních pomůcek. 
 
7.  Jaké bylo Vaše vysněné povolání v našem věku? 
Chtěla jsem být tím, co jsem teď, učitelkou. 
 
8.  Jaké máte záliby? 
Moje oblíbené záliby jsou: hudba, zpěv a pěší turistika. 
 
 
Děkujeme paní učitelce za rozhovor a přejeme jí hodně pedagogických úspěchů. 
                                                                          Marie Jeništová, Tereza Netková 
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                                     EXKURZE DO PRAHY 
Dne 20. září se šestá třída, doplněná o pár žáků  ze sedmé a osmé třídy zúčastnila 

exkurze do Zoologické a Botanické zahrady v Praze.  Exkurze začínala ráno v šest hodin 

srazem u školy a pak následovala tříhodinová cesta autobusem. V deset hodin jsme už 

vcházeli do botanické zahrady Fata Morgana.  Podle mého to tu bylo exkluzivní. 

Tropický skleník Fata Morgana se nachází mimo areál venkovních expozic Botanické 

zahrady, na prosluněném jižním svahu trojské stráně. Moderní stavba s neobvyklým 

esovitým půdorysem 

je zapuštěna do 

skalnatého terénu. 

Přirozeně členitého 

povrchu skály, která 

tvoří zadní stěnu 

skleníku, je zde 

důmyslně využito k 

terasovité výsadbě 

rostlin. Vzniká tak 

pozoruhodná expoziční plocha o rozloze cca 1750 

metrů čtverečních, která svým originálním řešením 

činí z Faty Morgany evropský unikát. Byli jsme tu asi 

hodinu. Pak jsme 

přešli do zoologické 

zahrady. Tam se mi 

taky  moc líbilo. 

Historie Zoo Praha sahá až do roku 1881, kdy v 

novinách vyšla výzva hraběte Sweerts-Sporka k zřízení 

zoologické zahrady v Praze, a to u příležitosti sňatku 

prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky.  Všichni 

jsme si to tu moc užili. Celý výlet se mi moc líbil.                                                                                                                                         

Kryštof Klíma                                             

A 

V 

Ý 

N 

L 

E

T 

Ě 



 

 

 

V 

O

Z

O 



                           BĚH LESNÍ KRAJINOU  
 

V pátek 7. 9. 2018 se konal pro děti prvního stupně tradiční Závod lesní 

krajinou. Na jednotlivých stanovištích rozmístěných po kratší trase plnili 

prvňáci a druháci různé úkoly (poznávání rostlin, střelba,…). Starší děti si na 

delší trase vyzkoušely svůj postřeh, rychlost a orientaci v terénu. 

Po celé dopoledne nás provázelo slunečné počasí a dobrá nálada. 
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                                      HROŠIÁDA 

Ve středu 26. září se družstva mladších i starších žáků zúčastnila tradičních atletických 

závodů  - Hrošiády. Ani mrazivé ráno nám nemohlo zkazit odhodlání podat co nejlepší 

výkony. Mladší družstvo bylo odměněno sice neoblíbenou, ale přeci jenom medailí - 

bramborovou. Starší družstvo dosáhlo na stupně vítězů a obsadilo 3. místo. 

Všem velké díky za krásný den.                                                      Mgr. Romana Pešková 

 



                               PO STOPÁCH BOŽENY NĚMCOVÉ 

V úterý 25. září jsme jeli 8.A, 8.B a část 7. třídy do České Skalice a Ratibořic, abychom 
se zde dozvěděli něco nového o naší významné spisovatelce. Nejdřív jsme zašli do 
muzea, kde nám pan průvodce pověděl o 
životě Boženy Němcové. V muzeu jsme 
kromě knih a fotek spisovatelky mohli 
vidět i její šaty  apod. Součástí muzea je i 
expozice výroby textilu, kterou jsme si 
také prohlédli. Potom jsme zašli do školy, 
kde se malá Barunka vzdělávala. Po této 
prohlídce jsme měli téměř hodinový 
rozchod, který jsme využili k občerstvení a 
prohlídce městečka. Poté jsme se vydali 
pěšky do Ratibořic, kde jsme navštívili 
zámek. Zde kdysi bydlela kněžna Kateřina 
Vilemína Zaháňská, tedy ,,paní kněžna“ z 
Babičky. Prošli jsme si pokoje i sály, které 
byly naaranžovány podle tehdejší doby. Po prohlídce jsme pokračovali zahradou kolem 

jezírka a došli jsme pěšky do Rudrova 
mlýna. 
Tady nás  pan průvodce seznámil s 
veškerým zařízením mlýna, s výrobou 
mouky i s postavou pana mlynáře. Dále 
jsme šli na Staré bělidlo, které bylo 
z r e k o n s t r u o v á n o  p o d l e 
knihy ,,Babička". Cestou jsme viděli 
sousoší babičky s čtyřmi vnoučaty a 
dvěma psy. Byli jsme i u splavu, kde 
sedávala Viktorka. Zpáteční cestou k 
autobusu jsme se zastavili v bufetu,  
občerstvili jsme se a pak jsme nastoupili 
a jeli domů. 
Celý výlet byl velmi zajímavý a poučný. 

                                                                                                                           Nina Sodomková 
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                                   GUINESSOVA KNIHA SLAVÍ 

                          
Před 60 lety byl svázán první výtisk Guinnessovy knihy rekordů. Jedná se o soubor 

záznamů o světových rekordech v lidské činnosti i přírodních jevech. Kniha vychází 

každý rok. Na jejím začátku stál kulík zlatý.  

Nápad vydat knihu se zrodil v roce 1951, kdy se Sir Hugh Beaver, výkonný šéf 

pivovaru Guinness, zúčastnil lovu v Irsku a nikdo z 

přítomných netrefil letícího kulíka zlatého.  Rozvířila se 

debata, jestli je to nejrychleji létající pták v Evropě. 

Beavera napadlo, že kniha poskytující odpovědi na 

podobné otázky by mohla být užitečná. 

V roce 1954 se proto obrátil na londýnskou informační 

agenturu dvojčat-novinářů Norrise a Rosse McWhirterových, aby se pokusila takovou 

knihu sestavit. 

Premiérový výtisk o 198 stranách byl svázán 27. srpna 1955 a stal se vánočním 

bestsellerem. 

V Česku Guinnessovy světové rekordy poprvé vyšly v roce 1955, o 21 let později se 

pak slavná kniha dočkala prvního překladu do češtiny. Znovu se v české verzi 

objevila v roce 1990, od roku 1995 vychází v české verzi už každoročně. 

Rekordy jsou uspořádány do několika kategorií: člověk, živá příroda, země, vesmír, 

věda, umění a zábava, architektura, technika, hospodářství, neobvyklé činy, společnost, 

sport nebo hry. Přibývají ale i kategorie nové, specializovanější.  Kromě klasických 

rekordů, jako je nejstarší, nejvyšší nebo nejtěžší člověk na světě, se v Guinnessově 

knize objevují i bizarní kuriozity. K nim patří například muž s nejvíce prádelními 

kolíčky na obličeji, největší pochod "zombies" nebo rekordman s nejvíce šváby v 

ústech. V roce 2005 ustanovila Guinnessova společnost 9. listopad jako Světový den 

Guinnessových rekordů. Je to také den každoročního vydání knihy. Česká republika 

se k tradici připojila v roce 2006. 

V knize je zaznamenáno i několik počinů, jejichž autory jsou čeští rekordmani. 

Kromě sportovců je to například Zdeněk Bradáč, přeborník 

v žonglování či v úniku ze svěrací kazajky. Zmiňován je 

také Pražský hrad jako nejrozsáhlejší hradní komplex na 

světě. Zajímavé kuriozity se objevují i ve Víkendové 

encyklopedii Radiožurnálu, která teď vyšla jako knížka. 

Jmenuje se Kde má cvrček uši aneb Chytrej jak rádio. K 

rekordům patří i prodejnost knihy samotné - dosud se jí 

prodalo přes 130 milionů kopií ve 100 zemí (hranice 100 

milionů prodaných výtisků padla v roce 2003). Kniha byla 

přeložena do 25 jazyků. Konkurují jí například Bible, Harry 

Potter nebo Pán prstenů.                                      

                                                                                                  Filip Skalník                        
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               N E N E C H T E  S I  U J Í T :  

 

 

Spirituál kvintet je jedna z prvních 

českých folkových skupin, byla 

založena v roce 1960. Během své 

existence skupina vystoupila na 

pódiu spolu s americkým folkovým 

zpěvákem a politickým aktivistou 

Petem Seegerem. 

17. listopadu 1990 hrála při setkání 

prezidentů Václava Havla s G. H. W. 

Bushem na Václavském náměstí. 

 

 

 Odkazy:     

 mimibazar.cz 

 novinky.cz                                                                                                              

 www.google.com  

 www.i-creative.cz  

http://www.icej.cz/ 
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