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Slovo úvodem…  

 

Vážení čtenáři, 

s padajícím listím, s krásou podzimních barev a s blížící se zimou se k Vám dostává 

první číslo našeho časopisu Všímálek. Jistě potěší Vaše smysly a vytvoří dobrou náladu 

v tomto začínajícím pochmurném počasí.  

Podzimní číslo je celé v rukou třídy 8. A ☺  

 

 

Mnoho zdaru ve vašich aktivitách přeje Mgr. Jana Ptáčková a její redakční tým 
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Záložka do knihy spojuje školy 

O projektu 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2019 10. ročník česko-slovenského 

projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: List za listem 

– baví mě číst. 

Stejně jako loni se naše škola zapojila do tohoto projektu a doufáme, že tak 

podpoříme snahu se nové dozvědět, přečíst a nakonec v hlavě uchovat.  

2019: LIST ZA LISTEM – BAVÍ MĚ ČÍST 

Navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými 

gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České 

republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-

slovenského projektu List za listem – baví mě číst, a vymění si je se žáky z přidělené 

partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání 

spolupráce, kontaktů nebo na poznávání slovenského jazyka, literatury, historie, kultury, 

regionálních zvyků či života žáků na Slovensku a zároveň i jako průřezové téma do Školního 

vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. 

  

Zdroj:  https://www.kjm.cz/zalozka-spojuje 
Archiv Mgr. Jany Ptáčkové 
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TEEN WOLF 

 

Vlčí mládě (v anglickém 

originále Teen Wolf) je televizní 

seriál určený pro mladé publikum, 

jehož tvůrcem je Jeff Davis. V seriálu se 

vše točí okolo vlkodlaků a problémů 

s dospíváním. Seriál je příběhem plným 

přeměn, akčních scén, vlčích soubojů i 

tajné a zapovězené lásky. 

První série měla premiéru 5. června 2011, stanice schválila šestou sérii, která by podle 

dalších zpráv měla být poslední. 

Teenageři mají život sám o sobě 

dost složitý, ale co se stane, když se 

mladistvý navíc stane vlkodlakem, se 

kterým má někdo postranní úmysly? Vlčí 

mládě je napínavé drama o proměně 

a zakázané lásce současných teenagerů. 

Šestnáctiletý Scott McCall, věčný 

outsider ignorovaný okolím, touží po 

alespoň minimálním uznání, které by jej vytrhlo z každodenní středoškolské anonymity.  

 

Když se jedné noci přidává 

v lesích k policejnímu pátrání po mrtvém 

těle, setkává se v temnotě s tajemným 

tvorem. Je pokousán a jen zázrakem 

vyvázne živý. Další den jej však ve škole 
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čeká překvapení – z plachého outsidera se stane vlkodlak … a jeho život už nikdy nebude jako 

předtím. 

Zlata Holá 8. A 

ZDROJE 
:https://www.google.com/search?q=teen+wolf&rlz=1C1AVNG_enCZ636CZ660&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0ahUKEwjluI737KXlAhUELVAKHRxiBSoQ_AUIEigB&biw=1215&bih=527&dpr=1.13#img

rc=_ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C4%8D%C3%AD_ml%C3%A1d%C4%9B 

https://www.csfd.cz/film/273070-vlci-mlade/prehled/ 
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Dominik 

Hašek 

 

Dominik Hašek, rodným příjmením Kaštánek (* 29. ledna 1965 Pardubice) 

-  známý také pod přezdívkou Dominátor  

-  je bývalý český hokejový brankář   

- V roce 2012 jej časopis The Hockey News vyhlásil nejlepším evropským hokejistou 

v historii NHL 

- U příležitosti 100. výročí NHL byl v 

lednu 2017 vybrán jako jeden ze 

sta nejlepších hráčů historie ligy. 

 

 

Kde to začalo 

- Hokej začal hrát v šesti letech v 

rodných Pardubicích 

-  v 16 letech si za tým Tesla Pardubice poprvé zachytal v nejvyšší československé lize 

-  V sezóně 1982/1983 se Hašek v pardubickém týmu propracoval na pozici brankářské 

jedničky a ve svých 18 se stal nejmladším reprezentačním brankářem v historii 

Československa 

-  V draftu NHL roku 1983 byl vybrán na celkově 199. pozici týmem Chicago 

Blackhawks. 

Filip Sacher 8. A 

Zdroje 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_Ha%C5%A1ek 

https://obrazky.seznam.cz/?q=Dominik%20Ha%C5%A1ek#utm_content=lista&utm_term=Dominik%
20Ha%C5%A1ek&utm_medium=link&utm_source=search.seznam.cz&id=0dc5839c60229487 

https://obrazky.seznam.cz/?q=Dominik%20Ha%C5%A1ek#utm_content=lista&utm_term=Dominik%
20Ha%C5%A1ek&utm_medium=link&utm_source=search.seznam.cz&id=ab033f49941e2eb0 
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 Harry Potter 

 Řada fantasy románů britské spisovatelky J. K. Rowlingové. Romány zachycují 

dobrodružství mladého čaroděje, Harryho Pottera a jeho přátel, kteří studují Ve Škole čar 

a kouzel v Bradavicích. Hlavním tématem příběhu je Harryho souboj s černokněžníkem 

Tomem Rojvolem Raddlem, jehož cílem je dosažení vlastní nesmrtelnosti, dobytí 

čarodějnického světa, podmanění nekouzelníků (mudlů) a zničení všech, kdo mu stojí v cestě, 

zejména pak samotného Harryho Pottera. 

 

  Díly:  Harry Potter a Kámen mudrců 

              Harry Potter a Tajemná komnata 

              Harry Potter a vězeň z Azkabanu 

              Harry Potter a Ohnivý pohár 

              Harry Potter a Fénixův řád 

              Harry Potter a princ dvojí krve 

              Harry Potter a relikvie smrti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tereza Zimmermannová 8. A 
 

Zdroje: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter 

http://rybiczka86.blog.cz/1707/harry-potter-1-7-dil  
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Metody jak se správně učit 

- Místem pro učení by měl být nelépe tvůj vlastní pokoj nebo klidný a stabilní kout 

- Nejvhodnější pro učení je ticho (nezapomeň si přepnout mobil na tichý režim). Pokud 

potřebuješ zvukovou kulisu, pusť si při učení tichou hudbu s cizojazyčným textem 

- Učení v posteli moc vhodné není, tělo ji vnímá jako místo odpočinku. Když to nejde 

jinak a jsi tak zvyklý, mysli na pravidelné přestávky.  

- Předem si připrav nějaké pití 

- Potřebuješ tužku, sešit a pomůcky při ruce  

- uč se každý den přibližně ve stejnou dobu 

- sestav si plán učení 

- Zapamatování informací je složitý proces, proti kterému běží soustavný proces 

zapomínání.... Cílem učení je zapomenutí naučených poznatků a znemožnit nebo 

proces zpomalit. 

 

 Jak pamět funguje? 

- Nejprve vstupuje informace přes naše smysly do našeho mozku. Tam se stupňovitě 

usidluje v určitém typu paměti, podle toho, jak ji budeme využívat. Každý jednotlivý 

typ paměti k něčemu potřebujeme. Pro praktický život potřebujeme všechny a pro 

školu potřebujeme, aby si jednotlivé paměti informaci předávaly. 

 

 

Josef Holý 8. A  

 

Zdroje:  

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-10 
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Rodney Mullen 

Na skateboardu začal jezdit v roce 1977, kdy jej s ním seznámili kamarádi, a věnoval 

se mu i přesto, že jeho otec si to nepřál a chtěl, aby se stal zubařem, jako byl on sám. Prvního 

sponzora získal již po devíti měsících a díky němu absolvoval první závody, které vyhrál. 

Vroce 1980 již občas jezdil na desce Powell Peralta. Na závodech 20. srpna 1980 v San Diegu 

porazil ve finále, Stevea Rocca známého freestylera a svého hrdinu. Díky tomu jej začala 

sponzorovat firma Powell Peralta. V letech 1981–1991 zvítězil na 34 z 35 mistrovství. 

 

Daniel Makovec 8. A 

Zdroje: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodney_Mullen  
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Millie Bobby Brown 
Milli se narodila ve Španělsku Britským rodičům roku 2004. Celé své dětství žila ve 

Španělsku. Když ji bylo 7 let, přestěhovala se i s rodiči do města Orlando na Floridě. Každou 

sobotu chodila na hodiny herectví, kde si ji vyhlédl jeden z Hollywoodských agentů 

a s nadšením kontaktoval její rodiče a ti bez váhání souhlasili a odvezli Millie do Hollywoodu 

za svou kariérou. 

Poměrně rychle se Milli podařilo usadit se na televizní obrazovky roku 2013, kdy 

získala menší roli ve filmu ALENKY ŘÍŠI DIVŮ, BYLO NEBYLO a větší roli ve filmu NARUŠITELÉ. 

Největší roli však dostala roku 2016 v hororovém seriálu STRANGER THINGS, který 

měl neuvěřitelný úspěch u starších i mladších sledujících.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Vodřážková 8. A 

Zdroje:  
https://www.csfd.cz/tvurce/123452-millie-bobby-brown/  
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Karel Gott 
Česko Byl český šlágrový zpěvák, herec a malíř. 

Obdržel více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně 

se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. 

Celkově nazpíval 978 písní. Spolupracoval s mnoha významnými umělci. 

Karel Gott se narodil 14. července 1939 v Plzni a zemřel 1. října 2019 ve věku 80 let. 

Příčinou jeho úmrtí byla akutní myeloidní leukemie. 

Celkově nazpíval 978 písní. 

Byl to nejúspěšnější český interpret. 

 

Jeho úmrtí zasáhlo celé Česko. 

 

 

 

Kristýna Podstavková 8. A 

Zdroje: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Gott
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Podzimní svícen DIY 
Co budeš potřebovat: 

Zavařovací sklenici 

Vteřinové lepidlo 

Barevné listí 

Houbičku 

 

 

Jak na to: 

Postup je jednoduchý. Každý list zvlášť 

pomaž vteřinovým lepidlem a nalep na sklenici. 

Houbičkou se ujisti, že list na místě pořádně drží. Až 

bude sklenice celá polepená, vlož na dno malou 

svíčku. A je hotovo! 

 

 

 

 

Marie Džudžová 8. A 

Zdroj:  
https://krasna.nova.cz/clanek/tvujsvet/podzimni-dyi-vyrob-si-dekorace-ktere-krasne-

ozivi-tvuj-pokoj.html 
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HALLOWEEN 

 

• Halloween je zkratka anglického výrazu „all hallows eve" (předvečer Všech svatých) a 

slaví se 31. října 

• Je to křesťanský svátek  

• tento den spojován také s duchy, čarodějnicemi a černými kočkami. 

Zajímavosti 

• Lucerna, o Halloweenu, bývá nazývána bludička.  

• vydlabaná dýně s vyříznutýma očima a ústy a zapálenou svíčkou uvnitř, aby 

vzbuzovala hrůzu. 

• ve středověku se přiznání k čarodějnictví vynucovalo mučením a bylo krutě trestáno - 

upálením na hranici. 

•  U nás se tradičně zapalují ohně na kopcích a „pálí se čarodějnice". 

 
Kristýna Dvořáková 8. A 

 
Zdroj: 

 https://referaty.aktuality.sk/halloween/referat-7861 
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Koutek tvůrčího psaní 

Čaroděj 

Venku byla mlha, přes kterou by člověk neviděl ani na své nohy. V soudní síni bylo 

rozsvíceno a plno lidí. Před soudcem stál mladý muž. Ve chvíli, kdy ho shledala porota 

vinným, byly slyšet křiky občanů: „Čaroděj! Ďáblovo dítě!“, „Všechny nás zabije!“. Soudce 

zabušil kladivem, celá místnost náhle ztichla, jediné, co bylo slyšet, byl tichý pláč obviněného 

muže. „Alexandře, za vraždu svých přátel a za čarodějnictví budeš na hranici upálen! Můžeš 

k tomu něco říct?“ ozval se soudcův hrubý hlas. Alexandr ze sebe vydal slovo, kterému někdo 

nerozuměl. Než někdo stačil odpovědět, proměnil se v milion malých pavouků, kteří se 

rozprchli po místnosti.  

Nikdo nevěděl, jestli to, co viděli, byla skutečnost nebo výmysl jejich představivosti. 

Ticho zničil rozzuřený velitel hlídky Samuel: „Nekoukejte se vy imbecilové! Najděte toho 

démona a přiveďte ho sem!“. Všichni vyběhli ven a začali hledat náhle pohřešovaného muže. 

Samuel sebral svou zbroj a vydal se do lesa. Les poblíž vesnice byl temný plný tajemných 

zvuků a zvířatům podobným obludám. Samuel chvíli bloudil, dokud ho nezastavily 

zastrašující křiky. Ve vzduchu byl cítit oheň. Okamžitě se otočil a utíkal ke zdroji křiků.  

Toho, co spatřil před sebou, se zhrozil víc než cokoliv jiného. Poklekl a s hrůzou 

v očích se díval na hořící vesnici. Z plamenů pomalu vyšla povědomá postava. Alexandr se 

usmíval, ale když se člověk podíval pořádně, uviděl, jak jsou jeho oči červené a jak má na 

tvářích uschlé slzy. „Nechtěl jsem to udělat…. Ale vy jste mě nenechali vysvětlit, co se vlastně 

stalo,“ čaroděj se tiše zasmál. Vypadalo to jako by se měl rozbrečet každou chvíli. Otevřel 

ústa, aby řekl něco dalšího, ale Samuel naštvaně odsekl: „Nejsi nic jiného než vrah, nesnaž se 

z toho vykroutit.“ Alexandr se zastavil a podíval se na něho, jako by řekl něco absurdního. 

„Nenechal jsi mě domluvit…“ neusmíval se, v očích se odrážel oheň, který je teď obklopoval.  

 Samuel se podíval kolem sebe, oheň se blížil každou vteřinu, byl už tak blízko, že 

mohl cítit, jak spaluje jeho kůži. Podíval se na Alexandra a uviděl, jak za ním stojí obrovská 

postava. Položila čaroději ruku na rameno a pošeptala mu něco, co ho donutilo vytřeštit oči. 
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Tohle byl konec pro něho i pro vesnici, nebo aspoň co z ní zbylo. Zavřel oči a čekal na svůj 

konec. Poslední, co uslyšel, byl tichý hlas čaroděje: „Sbohem.“ 

Kateřina Brožová, 9. A 
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ZDROJE: 

TITULNÍ STANA: 

https://cdn.i0.cz/public-

data/c7/16/246d808b38829b777c0f1f62c04a_r16:9_w640_h360_gb2b65cecc85a11e794db

ac1f6b220ee8.jpg?hash=d8a30682ab152c6e82593ef6178c3ca4 

 


