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Slovo úvodem…  

 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

… znovu avšak po dlouhé odmlce se s Vámi opět můžeme setkat. V této nelehké době 

je velmi důležité zachovat si klidnou hlavu, umět si odpočinout a radovat se z maličkostí. 

Proto se k Vám dostává náš školní časopis, pro potěšení, při relaxaci nebo jen tak pro 

dlouhou chvilku. O toto číslo se starali žáci osmých ročníků. Jejich práce byly skvělé, avšak se 

sem všechny nevejdou, jistě tedy prominete to, že jsme selektovali pouhý výběr z nich.  

 

 

Mnoho zdraví a zdaru ve vašich aktivitách přeje  

Mgr. Jana Musilová 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 2021 12. ročník česko-slovenského 

projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Okouzlující 

svět knižních příběhů, pohádek a básní. 

Stejně jako v minulých letech se naše škola zapojila do tohoto projektu a doufáme, že 

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

zapojilo rekordních 250. Záložky se opravdu povedly a doufáme, že na Slovensku udělají 

velkou radost.  

 

2021: OKOUZLUJÍCÍ SVĚT KNIŽNÍCH PŘÍBĚHŮ, POHÁDEK A BÁSNÍ 

Navázání kontaktu 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 Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze, a vymění si ji se 

žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy 

využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání jazyka, literatury, historie, kultury, 

regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky a zároveň i jako průřezové téma do 

Školního vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu. 

  

Zdroj:  https://www.kjm.cz/zalozka-spojuje 
 

https://www.kjm.cz/zalozka-spojuje
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Jezdectví 

- Jezdectví je činnost spočívající v jízdě na zvířeti, zejména na koni zpravidla v sedle. 

Bývaly využívány v boji a souběžně se rozvíjelo jezdectví jako sportovní odvětví. 

Historie:   Později se jezdecké umění netýkalo přípravy koní a jezdců na válku, stalo se 

sportovním odvětvím. 

Disciplíny:     

- parkur - cílem je bezchybné překonání všech překážek v co nejkratším čase  

- drezura - cílem je co nejhezčí předvedení předepsaných cviků 

- western - je jízda na koni, při které se uplatňují zkušenosti z práce kovbojů  

 

 

 

 

 
Barča Dodoková, 8. B 
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 LONDÝN 

 

Londýn je hlavní město Velké Británie, 

kde jsem byl na dovolené v prosinci 

v roce 2019. 

Je to opravdu krásné město, v žádné ulici není „mrtvo“ za jakýchkoliv podmínek, jako 

například tady v ČR. Lidé jsou tu 100x milejší než u ná , například mi náhodný člověk na ulici 

řekl, že mám hezké boty, což se v Česku tolik nestává. 

Jsou tu také strašně krásné památky a kultura  jako např. - Big Ben, Buchinghamský palác, 

London Eye, korunovační klenoty v Tower of London, Tower bridge a monhem víc, ale má to 

také své nepříjemné stránky jako snad každé město. 

Jako například, že jsou tu hodně kapsáři v MHD a ve velkých davech, všude fronty turistů 

hlavně v centru města, velký výskyt srážek, takže skoro pořád prší, znečištěné ulice atd. 

Ale toto rozhodně nejsou důvody proč Londýn nenavštívit. 

Je to opravdu krásné město a doporučil bych každému se tam aspoň jednou v životě podívat. 

Jirka Wagner, 8. B 
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Mince z první republiky - 

výběr 
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Adam Běhounek, 8. A 
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Já a babeta 210 

Moje babeta, koupil jsem ji o velkých prázdninách, byl jsem strašně rád, že ji mám, 

protože můj bratranec má taky babetu. Byl jsem tak strašně rád, že mám takový stroj, ale asi 

po dvou tisících kilometrech jsem ji zadřel :( . Ale ten den, co jsem ji zadřel, tak jsem ji hned 

rozebral, aby jsem zjistil, co jsem 

zadřel, tak jsem sundal hlavu motoru, 

aby jsem zjistil, jestli jsem zadřel píst 

nebo něco jiného, ale nakonec to byla 

kliková hřídel. Tak jsem kompletně 

rozpůlil celý motor. Pak jsem společně 

s tátou vyndal ložiska z karterů, a pak 

se jenom čekalo na píst ojnici a ložiska 

a gufera. A tak jsme ji postupně dali 

dohromady, na konec jsme ji 

zprovoznili, ale z karburátoru furt tekl 

benzín, tak jsme nakonec koupili fungl 

nový karburátor a od té doby si dál 

vesele jezdím. 

Motorky mě strašně baví, proto jsem si 

koupil babetu, abych naučil opravovat. 

Dřív jsem měl hondu mtx 80, ale na tu jsem 

si ještě netrouf ji opravit, tak za ty peníze co jsem 

ji prodal, jsem si koupil babetu a jsem strašně rád, 

že mám ten stroj a jsem rád, že mám takového 

tátu. 

Dominik Manga, 8. A 
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Toulání po Švýcarsku 

Touhu poznat evropskou zemi Švýcarsko jsem dostala, když jsem v televizi viděla 

nějaký pořad o této zemi. Mé přání se mi začalo plnit díky rodičům, kteří plánovali nějaký 

výlet a já jsem navrhla právě Švýcarsko. Můj návrh byl přijat a my jsme mohli vyrazit do této 

země. 

Naše cesta do 

Švýcarska začala, vyrazili jsem 

brzo ráno, směrem na hranice 

s Německem odkud jsme 

pokračovali až k Švýcarským 

hranicím, které jsme projeli 

bez zastavení, i když 

Švýcarsko není v Evropské 

unii. První naše zastávka ve 

Švýcarsku byla asi po osmi 

hodinách u Rýnských 

vodopádů. Vodopády leží na 

horním Rýnu mezi obcemi Neuhausen am Rheinfall a Laufen-Uhwiesen, nedaleko města 

Schaffhausen v severní části Švýcarska. Rýnské vodopády jsou největší vodopády v Evropě. 

Podívaná na tyto vodopády byla vzrušující, v době naší návštěvy byly v Německu povodně a 

tak byl průtok Rýnu ještě větší a vodopády vypadaly strašidelně. Netušila jsem, že v Evropě 

jsou tak velké vodopády. 

Naše cesta pokračovala dál a to do města Basilej, krajina ve Švýcarsku je krásná proto 

cesta utíkala rychle. Basilej je švýcarské město ležící při hranicích s Francií a Německem na 

obou březích Rýna. Město je čisté, je zde mnoho  historických zajímavostí, ale je zde také 

mnoho krásných obchodů, s čokoládou, hodinkami a různým zbožím světových značek. 
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 Naše cesta po Švýcarsku pokračovala dál a to do Ženevy. 

Ženeva leží v jihozápadním cípu Švýcarska, na hranici s Francií s velkým Ženevským jezerem. 

Město je krásné, prostě nádherné, promenády kolem jezera, v dálce pohled na Alpy. Všude 

obchůdky, restaurace, lodě, vše co si turisté mohou přát. Lidé se koupají na plážích u jezer, 

jediná chyba je , že jezero je strašně studené, brr. 

  

 Na druhém konci Ženevského jezera leží město Lausann. Lausanne je švýcarské 

město v západní frankofonní části země při severním břehu Ženevského jezera. Nachází se 50 

km severovýchodně od Ženevy. 

 Posledním městem které jsme ve Švýcarsku navštívily byl Bern. Bern leží v 

okrese Bern-Mittelland. Žije zde přibližně 134 tisíc obyvatel, je to hlavní město Švýcarska. 

V Bernu je metro, mají zde také orloj, ale není takový jako v Praze, spíše mi připomíná ten 

Žatecký. 
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 To je vše co jsem po cestě po Švýcarsku viděla. Určitě si budu pamatovat 

krásnou krajinu, kterou jsme projížděli, upravená čistá města. Všem co mají rádi cestování 

mohu  poznání Švýcarska jen doporučit. Ještě něco jsem vlastně viděla a stálo to za to. 

Cestou domů jsme se zastavili v Lichtenštejnsku ve městě Vadus. Lichtenštejnsko, plným 

názvem Lichtenštejnské knížectví, je jeden z nejmenších států Evropy, který leží na svazích 

Alp a v údolí Rýna. Rozprostírá se na 160 km², má přibližně 37 tisíc obyvatel a je rozděleno na 

11 samosprávných oblastí. Hlavní město je Vaduz. 

 A to je už opravdu vše z mého cestování po Švýcarsku a Lichnštejnsku a teď už 

sednout do auta a za osm hodin jsme zpět v Česku.  Doufám že se vám aspoň trochu mé 

cestování líbilo. 

Aneta Blumentová, 8. A 
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Poezie z lavice 

maliníky s borůvčím 

učivo, co neumím 

v sešitě, kam píši jen 

když jsem někým donucen 

 

na mýtince někde v lese 

broukání se vzduchem nese 

místo rovnic řešení 

zpívám, co mi v hlavě zní 

 

listnáče a jehličnany 

na papíře načmáraný 

další zápis notový 

místo rovnic hotový 

 

ještě dneska, s trochou štěstí 

půjdu zpět, obklopen klestím 

s odpovědí, s výsledkem 

čemu že rovná se en 

 

na papíře vedle počtů 

těsně u číselných součtů 

přepisuju pořád, stále, 

noty ve stupnici malé 

 

(ze začátku klíč basový 

těžko se mi v hlavě loví 

netuším jak funguje 

každý s ním však bojuje 

 

nebo, doufám, že tomu je tak 

budu muset zeptat se, pak 

a to mých drahých přátel 

jestlipak je taky mate) 

 

projíždím si předznamenání 

že má g-moll křížky, zdání 

potvrdí kruh kvartový 

přesný počet kolik, kdo ví? 

  

bn, 2021 

Barbora Nová, 9. A 
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