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ŠKOLNÍ ZPRÁVY 

 

ČTVRŤÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 

Dne 13.9. navštívili žáci IV.A dopravní 

hřiště ve Vyškově. Seznámili se se 

základními pravidly chování v 

silničním provozu a díky krásnému 

počasí si vše vyzkoušeli i prakticky v 

jízdě na jízdních kolech. Řešili situace 

podle dopravních předpisů a na závěr si 

vyzkoušeli i chování na křižovatkách, 

které byly řízeny semafory. Den se 

vydařil a nové vědomosti jim pomohou i v běžné praxi. 

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Dne 14.10.2021 od 14:30 – 16:30 hod. 

proběhl u školní jídelny obnovený tradiční 

sběr starého papíru. Nejlepší "sběrači" 

budou na konci školního roku odměněni 

hodnotnou cenou. 
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SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ S DĚTMI ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Ve středu 29. září 2021 se na školní zahradě naší 

školy uskutečnila společná akce žáků 

ekologického semináře 9. ročníku s prvňáčky 

navštěvujícími naši školní družinu. Deváťáci 

vyrobili domečky z přírodních materiálů a 

prvňáčci do nich umístili vlastnoručně vyrobené 

postavičky trpaslíčků. Akce měla připomenout 

dětem krásu a potřebnost přírodních materiálů i 

v dnešním přetechnizovaném světě. 

 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ POBYT ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ NA RYCHTĚ V KRÁSENSKU 

V druhé polovině září odjeli žáci 6.A a 6.B do Krásenska na týdenní přírodovědný pobyt na 

Rychtě. Pracoviště Lipky Rychta se nachází v historické budově v obci Krásensko na 

Drahanské vrchovině a pořádá pobytové ekologické programy. Týden byl zaměřen na 

praktickou biologii a ekologii. 

Základem byly hlavně terénní práce, praktická pozorování a badatelská výuka. Žáci si na závěr 

vytvářeli vlastní výzkumnou otázku a hypotézu, navrhli vlastní postup výzkumu, sbírali data a 

prezentovali je na závěrečné konferenci. Pobyt na Rychtě se všem moc líbil, žáci se vzájemně 

lépe poznali a užívali si, že můžou být zase spolu. 
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VÍTĚZOVÉ TECHNICKÉ OLYMPIÁDY 

Ve čtvrtek 14.října se na SOŠ Sochorova, pod záštitou MAP II Vyškovsko, konal 1. ročník 

Technické olympiády. Soutěž byla určena pro žáky II. stupně, kteří soutěžili ve čtyřech 

kategoriích: technické myšlení, manuální zručnost, počítačová dovednost a kreativní přístup. 

Naši školu reprezentoval pětičlenný tým ve složení: Sára Gottvaldová, Alžběta Suchomelová, 

Radim Kolařík, Václav Slezáček (všichni 9.A) a Jan Stanislav (8.A). Celý tým si vedl skvěle 

ve všech disciplínách a po zásluze obsadil 1. místo z 8 škol okresu Vyškov. 

Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!! 

  

 

¨ 

 

 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM – ZÁSADY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 

V rámci prevence patologických 

jevů se na naší škole uskutečnil 

cyklus preventivních programů s 

názvem Zásady slušného chování. 

Tento program probíhal v 1. – 3. 

ročníku základní školy. Žáci si 

vyzkoušeli, jak se mají správně, 

dle etického kodexu, zachovat v 

běžných každodenních situacích. 

Za asistence našich žáků z 9. 

ročníku jim byly nasimulovány scénky z běžného života (pustit sednout starší lidi v tramvaji, 
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pozdravit dospělého apod.), podle kterých pak určovali, zda dané chování v této scénce 

odpovídalo etickému kodexu nebo naopak, jestli mu odporovalo a v čem. Scénky byly doplněny 

i o pracovní listy, které dokreslovaly žákům danou situaci. Program měl mezi dětmi velký 

úspěch. Žáci se pobavili a zároveň si zopakovali a procvičili zásady slušného chování. 

PŘEBOR ŠKOLY VE STOLNÍM TENISE 

Dne 19.10. 2021 se uskutečnil přebor školy ve stolním tenise. Přebor se uskutečnil v rámci 

hodin TV ve dvou smíšených kategoriích (mladší žáci a starší žáci). Utkání, vzhledem k počtu 

přihlášených (36 žáků a žákyň), se hrála vyřazovacím způsobem (tzv. pavouk). Žáci si, kromě 

nasazených hráčů, své umístnění v pavouku vylosovali den před turnajem. Všechna utkání 

doprovázela skvělá atmosféra z řad přihlížejících spolužáků. 

Vítězem školního kola starších žáků se zaslouženě stal Ondřej Zeman z 8.A, který vyhrál s 

přehledem všechny zápasy a ztratil pouze jeden set. Na druhém místě skončil Jan Stanislav a 

třetí Nicolas Zeman (všichni 8.A) U mladší kategorie byl turnaj vyrovnanější. Vyhrál jej 

nakonec po těsném souboji Daniel Kingma, který ve finále porazil svého bratra Marca Kingmu 

(oba 7.A). Na třetím místě skončil Šimon Otáhal z 6.B.  

Do turnaje se zapojila i děvčata, která se sice ve smíšené kategorii neprosadila na stupně vítězů, 

ale svým výkonem si řekla o nominaci na OP (E. Křetínská, K. Šmerdová – obě 7.A a B. 

Butulová – 6.A), který se konal 21.10.2021 na ZŠ Tyršova.  

Organizátoři všem zúčastněním hráčům děkují za výborné sportovní výkony a vítězům 

gratulují. 
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OKRESNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISE MLADŠÍHO ŽACTVA 

Dne 21. 10. 2021 se uskutečnilo okresní kolo ve stolním tenise šestých a sedmých tříd na ZŠ 

Tyršova Vyškov. Po dlouhé covidové pauze se začíná konečně sportovat mezi vyškovskými 

školami. Do okresního kola ve stolním tenise jsme po vydařeném školním kole, které sloužilo 

jako výběr hráčů, vyslali družstva mladších chlapců a mladších dívek. 

Turnaj mladší chlapci rozehráli na výbornou, protože doslova kosili jednoho soupeře za 

druhým. Porazili jsme ZŠ Purkyňova, ZŠ Nádražní 5, ale pak se náš dobře rozjetý stroj zasekl 

a podlehli jsme domácí škole ZŠ Tyršova, Vyškov. Poslední zápas se ZŠ Pustiměř už byl jasně 

v naší režii a vyhráli jsme. Celkové druhé místo je tedy odměnou pro všechny hráče. Složení 

družstva: Marc Sebastian Kingma (tř. 7. A), Daniel Alex Kingma (tř. 7. A) - nejlepší hráč, 

Ondřej Klvač a Šimon Otáhal (oba z tř. 6. B).  

Družstvo dívek zaslouží také velkou pochvalu, protože vybojovalo krásné druhé místo v okrese. 

Složení družstva dívek: Eliška Křetínská, Kateřina Šmerdová (obě ze tř. 7. A) a Barbora 

Butulová (tř. 6. A). 
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PROJEKT 72 HODIN 

Jako již tradičně každý rok naše škola pořádala 

Projekt 72 hodin, a to 14. – 15. října. Tentokrát 

se nám opravdu vydařil. Bylo hezké počasí, tak 

jsme uklízeli kolem školy ostošest. Taky sběr 

papíru byl rekordní, nasbírali jsme 3219 kg.  

Jako letošní výzvu jsme si vybrali dělání radosti. 

Tuto část si vzali na starosti deváťáci z 

ekologického semináře. Spolu s dětmi ze školní 

družiny vyrobili kytičky pro důchodce, kteří si k nám chodí pro obědy a v pátek jim je předali. 

Dopadlo to skvěle. Dědečkové a babičky měli 

radost a odměnili se nám sladkostmi. Děkujeme 

moc! Taky jste nám udělali radost! 

Kytičky, které zbyly, jsme poslali do domova 

důchodců do Pačlavic a připojili jsme k nim i 

přáníčka. Protože tento ročník projektu byl 

jubilejní desátý, dostali jsme od organizátorů 

píšťalky, abychom naše snažení mohli vesele 

odpískat! 

SPORTOVNÍ KLÁNÍ VE ŠD 

Dne 21.10.2021 proběhlo mezi odděleními ŠD velké 

sportovní klání ve 4 disciplínách, a to za asistence žáků 

z 8. ročníků, tímto jim patří velké díky za vzornou 

pomoc mladším dětem. Ukázalo se, že všechny děti 

mají sportovního ducha a velký smysl pro fair play. 

Tento den si všichni náramně užili. Počasí nám přálo, 

žádné zranění se nestalo a na tvářích byly jen samé 

úsměvy a panovala dobrá nálada. Vše proběhlo 

v duchu hesla: "Vítězům sláva, čest poraženým!" 

Všichni dostali sladkou odměnu a vítězové ještě něco navíc. 
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DUCHOVÉ A DUŠIČKY – UČENÍ V MASKÁCH PRO PRVŇÁČKY 

Dne 2. listopadu se prvňáčci oblékli do 

masek čarodějů, duchů nebo zvířátek a 

zažili čarodějnou školu. Kromě čtení, 

psaní a počítání ve třídě čarodějek, jsme 

si vysvětlili, proč slavíme Dušičky a 

jaký je rozdíl mezi naším svátkem a 

Halloweenem. Dětem se den moc líbil 

a nám také. 

 

 

PROJEKT DIDAKTICKÉ HRY 1 

Včera 2.listopadu navštívili naši školu v 

odpoledních hodinách rodiče se svými 

předškoláky. Prohlédli si některé třídy na I. 

stupni ZŠ a strávili společné chvíle s vedením 

školy a pedagogy. Děti malovaly, zpívaly, 

sportovaly, hrály zajímavé hry,.. Věříme, že se 

jim u nás líbilo, a že se brzy znovu setkáme. 
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ROZHOVOR S NOVÝMI UČITELI 

Se začátkem minulého nového školního roku se rozrostl i náš pedagogický sbor. 

Konkrétně o tři nové učitele, které jsme si však, kvůli dané situaci, nemohli představit, a proto 

si je zpětně představíme v tomto čísle. Jde o následující pedagogy: Ing. Evu Jílkovou PhD. a 

Mgr. Svatavu Šebestovou. Aby pro nás naši noví učitelé nebyli záhadou, tak s nimi naše mladé 

redaktorky a redaktoři udělali zajímavý rozhovor. 

Ing. EVA JÍLKOVÁ, PhD. (2. stupeň přírodopis) 

1. Jaká je vaše oblíbená barva? 

O: „Moje oblíbená barva je fuxiová.“  

2. Máte nějaké oblíbené číslo? 

O: „Ano, 13.“ 

3. Jakou jste vystudovala školu? 

O: „Univerzitu obrany v Brně.“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku? 

O: „Asi nemám.“ 

5. Máte nějaká domácí zvířátka? 

O: „Mám dva pejsky.“ 

6. Máte děti? 

O: „Ano, mám tři syny.“ 

7. Máte nějaké jiné zájmy kromě učení? 

O: „Ráda sportuji, jsem trenérka fitness, kruhové tréninky 

a dělám jógu pro děti.“ 

8. Jste pravák nebo levák? 

O: „Jsem pravák.“ 

9. Máte nějakou oblíbenou knihu? 

O: „Ne, nemám, ale mám ráda spisovatele Jo NesBø.“ 
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Mgr. SVATAVA ŠEBESTOVÁ (třídní učitelka třídy II. B – 1. stupeň) 

1. Jaká je vaše oblíbená barva? 

O: „Nejraději mám různé odstíny modré.“ 

2. Máte nějaké oblíbené číslo? 

O: „Tak ty má hned dvě, 7 a 3.“ 

3. Jakou jste vystudovala školu? 

O: „Už když jsem byla malá, přála jsem si 

být paní učitelkou v mateřské škole. A tak 

mé kroky po základní škole vedly na Střední 

pedagogickou školu do Kroměříže. Sen se 

mi splnil. Jelikož jsem se dobře učila, rodiče a okolí mi stále říkali, ať jdu studovat na vysokou 

školu. Přiznám se, že mě to vůbec nelákalo, a tak jsem to šla opravdu jen zkusit – zatímco jiní 

si podávali přihlášky na více vysokých škol, já to nechala osudu a podala si jen na jednu, a to 

na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. A ono to vyšlo. Po studiu jsem pak 

měla možnost výběru – být učitelkou v MŠ či na ZŠ. To už jsem ale nepřemýšlela ani minutu, 

jednoznačně vyhrála paní učitelka na 1. stupni, tu práci jsem si během praxe prostě 

zamilovala.“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku? 

O: „Mezi mé oblíbené patří Libuška Šafránková, Aňa Geislerová, Tereza Kostková, Bolek 

Polívka, Zdeněk Svěrák a vlastně všichni z divadla Járy Cimrmana.“ 

5. Máte nějaká domácí zvířátka? 

O: „Jelikož naše rodina ráda cestuje, domácího mazlíčka nemáme, abychom nemuseli řešit 

jeho hlídání, krmení… Ale máme rádi psy, a tak už jsme několikrát známým hlídali během doby, 

kdy byli na dovolené jejich mazlíčka a moc jsme si to užili.” 

6. Máte děti? 

O: „Ano, mám dva syny 14 a 11 let.“ 
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7. Máte nějaké jiné zájmy kromě učení? 

O: „Ráda cvičím – zumbu, aerobic, když mám možnost, chodím hrávat badminton. Miluji krimi 

seriály, nejvíce ten s nejslavnějším belgickým detektivem Herculem Poirotem v podání 

Davida Sucheta. A jak už jsem zmínila ráda cestuji.“ 

8. Jste pravák nebo levák? 

O: „Jsem pravák.“ 

9. Máte nějakou oblíbenou knihu? 

O: „Přiznám se, že na čtení mi při mých aktivitách a starostech o rodinu už mnoho času 

nezbývá, ale pokud bych měla zmínit knížku, která se mi líbila, pak to byla Šifra mistra Leonarda 

od Dana Browna. Nejprve jsem viděla film a poté četla knihu. Musím upozornit, že tento film 

patří mezi mé nejoblíbenější, proto mě překvapilo, že z knihy jsem byla ještě nadšenější!” 
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PODZIMNÍ RECEPTY 

Jelikož podzim je spojený s Halloweenem – tedy s duchy a tajemnými úkazy, tak si pro 

vás naše mladé redaktorky (E. Křetínská, D. Kmeťová, K. Šmerdová a V. Vlčková – 7.A) 

přichystaly dva zázračné recepty. Dobrou chuť! 

 

VAROVÁNÍ: UŽITÍ RECEPTŮ JE NA VLASTNÍ 
RIZIKO!!! 

 

 

 

BUTTERFLYBULL  

PŘÍSADY: 1 řasa motýla, 3 kapy mužských slz, 2 babiččiny zuby, 

1 antivirus z počítače, 6 komářích křídel, 3 červené náplně do 

propisky nejhezčí paní učitelky 

POMŮCKY: papiňák, sekera, pinzeta, vidlička, ostrý nůž 

sériového vraha, lahvička 

PŘÍPRAVA: Jako první do papiňáku dáme 1 motýlí řasu a 

mícháme vidličkou tak dlouho dokud se nerozvaří. Potom 

nasekáme antivirus z počítače a budeme jej postupně přidávat ke 

vzniklé hmotě. Až vše ztuhne do konzistence kaše, tak přidáme 3 kapky mužských slz a stále 

mícháme. Pinzetou natrháme 6 komářích křídel, které přidáme do lektvaru. Opatrně vhodíme 2 

babiččiny mléčné zuby do lektvaru a zamícháme. Nakonec už jenom nakapeme červenou náplň 

z propisky nejhezčí paní učitelky, přelejeme do růžové lahvičky a je hotovo.  

ÚČINKY: Po vypití lektvaru (přesně ve 3:00 ráno) omdlíte zhruba na třicet minut. Po 

probuzení budete plní energie, vitality a na zádech budete mít pár krásných růžových křídel. To 

je znamení, že jste lektvar namíchali správně.  

POZOR: Jestli nevypijete lektvar přesně ve 3:00 ráno, tak vám nenávratně narostou chlupatá 

tykadélka růžové barvy a pokud vyletíte dříve než 3:15, tak křídla se křídla rozpadnou. 
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LEKTVAR (NE)VĚČNÉHO LÉTÁNÍ 

 PŘÍSADY: 6 ptačích bobků, 3 ptačí pera, ½ hrnku 

rozmašírovaných vajíček, 2 soví čočky, 7 vraních 

řas, 1 biskup, 2 motýlí tykadla 

POMŮCKY: kuřecí nožička, neumytý tácek ze 

školní jídelny, tajná učitelova NERF, KFC kyblík, 

trouba ve tvaru krmítka, brýle paní učitelky 

PŘÍPRAVA: Přichystáme si KFC kyblík a kuřecí 

nožičku. Do KFC kyblíku hodíme jeden syrový biskup, soví čočky a 3 ptačí pera. Vše 

zamícháme kuřecí nožičkou. Mezi tím nabijeme zbraň učitele ptačími bobky. Za stálého 

míchání pak střílíme do KFC kyblíku ptačí bobky. Vezmeme KFC kyblík a dáme ho do trouby 

ve tvaru krmítka, kde jej pečeme 20 minut na 180°C. Až bude mít kyblík zlatavou barvu, tak 

ho vyndáme z trouby, vyklopíme na neumytý tácek ze školní jídelny. Vychladlou buchtu 

polijeme ½ hrnku rozmašírovaných žabích vajíček a posypeme vraními chlupy a ozdobíme 

motýlími tykadly. Pokud chcete létání opravdu věčné, tak tykadla nepřidávejte. Ostrým sklem 

z brýlí paní učitelky naporcujeme buchtu a podává. 

ÚČINKY: Účinek začne po pěti minutách po snězení, a to tak, že vás začne bolet hlava. Na 

sedm sekund vám narostou křídla. Poté zmizí a naroste vám zobák. Ten následně taky zmizí, 

pokud ne, tak je něco špatně a přestanete vidět do dálky. 

POZOR: Pokud jste přidali motýlí tykadla, budete mít létaní věčné. Pokud ne, tak účinek bude 

trvat jen 24 hodin. Účinek skončí tím, že přestanete létat.  

VAROVÁNÍ: Pokud ho sníte moc, tak budete celý život prdět peří! 

 

 

 

 

 



 

14 

 

HOROSKOPY 

Pro všechny, kdo chtějí vědět, co jim hvězdy na toto roční období přichystaly, ať už 

v osobním životě nebo ve škole, si naši mladí redaktoři (K. Tutková, N. Čtvrtníčková, A. 

Pecková, K. Luzarová, M. Nejedlík, Z. Orálková, F. Marischler, B. Hrozová a M. Slunská, 

8.A/B) připravili podzimní horoskopy. 

 

BERAN 

(21. 3. – 20. 4.) 

Vaše lenost zmizí společně s padajícím listím a nová krev v žilách 

váš život opět znovu rozhýbe. Deštivý podzimní den je, dle vašeho 

názoru, nejlepší strávit v posteli, nejlépe ve dvou. Budete se cítit 

jako znovuzrození. Váš organismus bude plný lásky a bouřících se 

hormonů. Místo vašich obvyklých úzkostí a stresu se ocitnete na 

rozkvetlém poli lásky plném zamilovaných dnů a krásných 

chvilek. Oproti tomu říjen nebude váš nejlepší školní měsíc. 

Zastihne vás totiž plno písemek, které pro vás nedopadnou úplně dobře, takže bohužel 

očekávejte i spousty špatných známek. Nevěste však hlavu. S koncem podzimu si konečně 

zvyknete na sychravá rána a dobijete si baterie. Zastihne vás kreativní a tvůrčí nálada. Přijdete 

na způsob, jak vše skloubit dohromady a školní úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat. 

 

BÝK 

(21. 4. – 21. 5.) 

Chvilku vám bude trvat, než se srovnáte s tím, že léto už je u 

konce. Chápeme, že jste letní stvoření, ale přece nechcete zůstat 

ve hibernaci až do příštího léta. Býku, netušíme, jakými činy jste 

se o to zasloužil, ale tento podzim pro váš bude v oblasti lásky 

naprosto excelentní! Čekejte samé krásné zážitky, které vás nabudí 

štěstím. Pokud máte nějaké peníze navíc, investujte je, mohlo by 

se vám to vyplatit. Ve škole se vám vyplatí aktivita, kterou ocení 

učitelé, ale i spolužáci. V hodinách budete pozorní, což vám přinese vytoužené ovoce v podobě 

pěkných známek. Od října se budete cítit ve všem naprosto sebevědomě. Plnými doušky si 

budete vychutnávat všechno, co vám tohle roční období nabídne. Tato idylka by však mohla 
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skončit s příchodem listopadu. Na konci tohoto měsíce by vás mohla začít ničit každodenní 

rutina. Změna je přece život. 

BLÍŽENCI 

(22. 5. – 21. 6.) 

Jediný skutečný problém, kterému budete čelit na podzim tohoto 

roku, je zachovat skromnost a pokoru, díky všem úspěchům, 

kterých nyní dosáhnete. Podzim tohoto roku by mohl být jeden z 

nejlepších podzimů ve vašem životě! V otázkách lásky buďte také 

klidní, milí blíženci. Vaše srdce bude zaplněné vřelým citem, který 

bude opětován.  Budete hodně pracovat, a pokud budete dělat svou 

práci dobře, finanční odměna by měla brzy následovat. Zatímco v 

létě si blíženci užívali setkávání a debaty s novými lidmi a nejspíš si opět rozšířili svůj okruh 

přátel a známých, na podzim už k tomu tolik příležitostí nebude. Ale to vůbec nevadí, protože 

budete mít svoji drahou polovičku a dobré rodinné zázemí. Rovněž to vezměte jako příležitost 

doplnit si trošku okruh témat k rozhovorům a vědomostí, které užijete ve škole – ať už čtením 

knížek, sledováním zajímavých filmů a dokumentů nebo navštěvováním přednášek. 

 

RAK 

(22. 6. – 24. 7.) 

Jste velmi pracovití jedinci a u vás rozhodně neplatí přísloví: 

„Práce kvapná málo platná“. Na všem si necháváte záležet a vše 

po sobě několikrát zkontrolujete. Práce vám jde opravdu od 

ruky. Od vaší pilnosti vás nezastaví ani přicházející podzimní 

sychravá rána, a tak se tedy nemusíte obávat školních 

neúspěchů. Vaše pracovní nasazení v půlce října sklidí ovoce 

v podobě krásných čtvrtletních známek. Dejte si však pozor na 

vyčerpání. Určitě ke konci října využijte situace volna, tedy podzimních prázdnin, a vyrazte 

někam s kamarády/spolužáky. Možná poznáte i někoho nového a zajímavého. Určitě se však 

snažte vyvarovat hádkám nebo toho budete litovat. Konstelace hvězd vám v tomto ohledu 

nakloněna nebude. S koncem listopadu je největší hrozba vaše zdraví a kondice.  
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LEV 

(23. 7. – 22. 8.) 

Lidé ve znamení lva jsou odjakživa bojovníci. Tento podzim 

budete bojovat hlavně s láskou. Ze začátku podzimu totiž budete 

mít pocit, že vám nikdo nerozumí a všechny od sebe budete 

odhánět, až ke konci září si uvědomíte, že je načase se s těmito 

pocity poprat a podaří se vám získat své drahé polovičky zpět. 

Rovněž si dejte pozor i na vaši práci ve škole. Běžně zvládnuté 

činnosti vám najednou přestanou jít, budete zmatení a 

nesoustředění. S příchodem měsíce listopadu se však opět ve vás něco zlomí a vše dáte do 

pořádku. Začátkem tohoto ročního období se vám bude dařit po finanční stránce. Budete 

schopní našetřit si i větší obnos peněz, než jste normálně zvyklí. Ovšem i zde nastane zlom, 

tentokrát však k horšímu. Když už si v listopadu dáte své osobní záležitosti do kupy, tak vás 

vaši znovu objevení přátelé budou chtít vytáhnout do společnosti. K nim se přidá i vaše rodina 

s nabídkou zajímavých výletů. Budete na roztrhání. Během pár týdnu zjistíte, že vaše úspory 

mizely rychlostí blesku a neznámo kam.  Tak hektický podzim se podepíše i na vašem zdraví.  

 

PANNA 

(23. 8. – 22. 9.) 

Sychravé podzimní počasí vám ze začátku přinese nějaké ty 

vrásky. Budete se cítit neustále pod tlakem a ve velkém 

stresu. Což se projeví na vaší kondici a zdravotním stavu. 

Nakupte si hodně paralenů, jelikož se budete často potýkat 

s migrénami. Ve škole vám to pak, díky časté absenci, zrovna 

dvakrát nepůjde. Hlavně si tím nelamte hlavu, učitelé vám 

vyjdou vstříc a dají vám možnost vše dohnat. Nebojte se, ne vše 

bude tak černé. Říjen vám přinese spoustu volného času, který budete moci věnovat úklidu a 

zvelebení vašich pokojů. Což vám poslouží i jako určitá forma odreagování a regenerace. 

Sychravá podzimní rána vám v listopadu zpříjemní vaše nová záliba, kterou se stane pečení. 

Z tohoto důvodu se budete probouzet do provoněné a vytopené domácnosti.  
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VÁHY 

(22. 9. – 21. 10.) 

Hvězdy jsou pro Váhy opravdu na podzim slibně nakloněné. Tento 

podzim se bude vést v duchu harmonie a romantiky. Ke konci října 

vás čeká zajímavé seznámení s novými lidmi. Konečně se 

vymaníte ze stereotypu a díky novým přátelům se dostanete na 

nová místa a vyzkoušíte nové aktivity. V listopadu se k vám vrátí 

dlouho ztracená štěstěna. Hvězdy předpovídají nečekanou výhru, 

která vám přinese spoustu radosti, ale i závisti.  I když si jinak 

podzimní období moc neužíváte, tento podzim to začnete vnímat jinak a pochmurné dny si 

skutečně vychutnáte. V průběhu podzimu vás potká několik rozhodnutí, které budete muset 

učinit, zejména ve škole, kdy si budete volit vaše zaměření a rozhodovat se mezi strávením času 

nad učením nebo s přáteli. Rozhodněte se raději pro školní povinnosti, což vám pomůže k 

osobnímu růstu. Dávejte si pozor, abyste to však nepřeháněli se svým pracovním nasazením, 

vaši blízcí pro to pochopení bohužel mít nebudou. Nicméně za své úsilí budete odměněni. 

 

ŠTÍR 

(24. 10. – 22. 11.) 

Milí Štíři, ve škole vás zajímá posun v učení a nabytých 

vědomostí. Děláte pro to opravdu maximum, jak je vám vlastní 

zatnete zuby a nepustíte, dokud neuvidíte výsledky. Jste pilní a 

cílevědomí a svého cíle také dosáhnete, schopnosti a vůli na to 

máte. Věřte, že vaši učitelé si toho také všimnou a ocenění vás 

nemine. Co se kamarádství týká, tak začátek podzimu vám 

v těchto sférách nakloněn nebude. Váš nejlepší kamarád není 

schopen být pro vás oporou a řeší si jen svá přání a problémy. Vše vyvrcholí ostrou výměnou 

názorů a rozkolem. Ke konci podzimu však tyto žhavé emoce upadnou a oba pochopíte, že 

přátelství je nade vše. On uzná, že si nepočínal nejlépe a vaše vztahy opět budou v rovnováze. 

V listopadu budete ve vašem živlu. Budete žoviální, vtipní a charisma z vás bude sálat na 

všechny strany. To bude platit v životě společenském, osobním, pracovním, ale i ve sportovních 

kolektivech. To vám přinese spoustu příležitostí k seznámení se.  
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STŘELEC 

(23. 11. – 21. 12.) 

S vlahým podzimním větrem přichází spousta změn, které se vás 

však týkat nebudou. Buďte pořád stejní, ať už vás potká cokoliv, 

nic na svém životě neměňte. Stereotyp sice není ideální stav pro 

život, ale v tomto období by se vám změny nemusely vyplatit. 

Pokud se seznámíte s někým novým, tak se řiďte heslem: 

Důvěřuj, ale prověřuj. Raději se ve svém volném čase věnujte 

škole. Normálně vám učení nedělá větší obtíže, ale začátek roku 

bude těžší, než se zdálo. Pokud si budete vybírat kroužek, tak také vybírejte pečlivě a hleďte na 

sebe, a ne na záliby přátel. V říjnu nezapomeňte na pročištění hlavy, abyste předešli migrénám, 

třeba na procházce v přírodě. Vyvarujte se hlavně hádkám, které by vám mohly naopak přitížit. 

Sychravé listopadové víkendy využijte k odpočinku, relaxování a zlepšení svých kulinářských 

dovedností.  

 

KOZOROH 

(22. 12. – 20. 1.) 

Začátkem podzimu bude pro kozorohy všechno ideální. Svobodní 

se budou bavit na večírcích a zadaní romantickými procházkami. 

Ve škole byste měli ukázat větší kreativitu a tah na branku. V 

říjnu bude ještě všechno v pořádku, ale v listopadu by mohlo dojít 

k několika krizím. Se svými blízkými byste si mohli vjet do vlasů, 

a to i kvůli maličkostem. Na konci listopadu se ale vlnobití zase 

uklidní. Dá se tedy říct, že až na konec listopadu se vám 

depresivní podzim se vyhne! Váš pracovní život bude opravdu nabitý a přinese spoustu 

zajímavých příležitostí. Kdyby na vás přece jen padla podzimní únava a ve škole jste nebyli tak 

ostražití jako obvykle, tak zaručený recept na zahnání chmurných dnů bude cestování. Vezměte 

přátelé nebo rodinu využijte letošního poměrně teplého podzimu a zajeďte společně na pěkný 

výlet. Pokud se bojíte, že vaše výdaje budou velké, tak můžete být v klidu.  
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VODNÁŘ 

(21. 1. – 20. 2.) 

 Rok 2021 je rokem, kdy na obloze dojde k velkým změnám. 

Planety Saturn a Jupiter se přesunou ze znamení kozoroha do 

znamení vodnáře a budou měnit vaše životy hlavně ve studijní 

oblasti. Během tohoto podzimu byste se měli zaměřit na 

rozvíjení a plnění svých nápadů a věnovat se škole. Vaše nápady 

mají šanci ovlivnit mnoho lidí okolo vás. I když si jen čmáráte 

při telefonování, je výsledkem dobrá a kreativní myšlenka, která 

bude inspirací pro vaše blízké. Jako jedno z mála znamení nebudete zaskočeni sychravým 

podzimním počasím a ihned ze začátku října budete velmi pracovití a věcí vám půjdou od ruky. 

Ve škole budete vzorným příkladem pro své spolužáky a stanete se populárními. Pozor si však 

dejte v listopadu, kdy s vámi budou cloumat vaše emoce, které budou téměř neovladatelné. 

Padne na vás ona neblahá podzimní deprese a budete nevrlí na lidi kolem vás. S trpělivostí 

nejdál dojdeš pro vaše znamení rozhodně platit nebude. 

 

RYBY 

(21. 2. – 20. 3.) 

Jste tvrdohlavý člověk a většinou neuznáváte svoji chybu. 

Nezastavíte se, dokud všem nedokážete svou pravdu. Ke konci 

listopadu se vám to však může vymstít. Raději se zdržte 

komentářů a své názory si nechte pro sebe. V tomto ročním 

období hold budete muset přijímat a akceptovat i názory druhých, 

ideálně vše řešit kompromisem. Ryby nečeká nijak hektický a 

v osobním, studijním a pracovním životě zásadní podzim. Není 

potřeba zažít výjimečné měsíce, aby byl člověk spokojen, někdy stačí i pouhý stereotyp a 

zjistíte, že i tak můžete existovat a ze života se radovat. Podzimní sluníčko využijte k relaxaci 

relaxování, odpočinku a četbě, která vám pomůže i ve školních úspěších. Hlavně ke konci října 

nezapomínejte svůj čas investovat do učení. Září bude pro ryby časem utužování vztahů, ať už 

přátelských či rodinných.   
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DEN VŠECH SVATÝCH A DUŠIČKY 

Všichni svatí a také Dušičky. Ani jeden z těchto dnů není oficiálně českým státním svátkem, 

ale jsou to typické svátky pro podzimní období, proto si je v následujícím článku objasníme a 

porovnáme. 

 

CO JE TO DEN VŠECH SVATÝCH? 

Den Všech svatých je křesťanský 

svátek, který připomíná všechny svaté. 

Tento svátek slaví západní i východní 

křesťané, jen den je jiný. Západní křesťané 

slaví všechny svaté 1. listopadu. Východní 

křesťané pak slaví první neděli po 

letnicích, což je pohyblivé datum, připadá 

zhruba na období od druhé poloviny května 

až do poloviny července. 

Slaví se v následujících zemích: Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Lit va, Lucembursko, 

Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko. 

Je vidět, že kromě Německa se slaví svatí ve všech okolních státech: v Polsku, 

v Rakousku a na Slovensku. Česká republika jako stát s velkým podílem obyvatelstva bez 

náboženského vyznání ovšem tento svátek po pádu komunismu znovu nezavedla. 

CO JSOU TO DUŠIČKY? 

Památka zesnulých neboli 

lidově Dušičky, je svátek připadající na 2. 

listopadu, který se slaví v rámci 

římskokatolické církve. Modlitba za zemřelé je 

jedna z nejstarších křesťanských tradic, 

zapálením svíčky se připomínají zemřelí a 

jejich věčný život. Dušičky nahradily původní 

keltský svátek Samhain, který se slavil v den 

keltského nového roku, v němž se podle keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých. 
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Dušičky se jako státní svátek neslaví. Přičemž je ale nutno říct, že tento svátek je 

v Česku pravděpodobně více slaveným dnem než Všech svatých. Zajít na hřbitov a zapálit 

svíčku je tradicí, ovšem výrazně sekularizovanou a bez náboženské podstaty. Lidé vzpomínají 

na zesnulé, na své příbuzné, kamarády i známé. Na hřbitovech se objevují věnce, květiny a 

zapálené svíčky. 

HISTORIE DUŠIČEK 

Noc ze 31. 10. na 1. 11. měla mít magickou sílu, neboť se věřilo, že z hrobů vystupují 

duše zemřelých předků a vcházejí do světa živých. Keltové pak zapalovali ohně, aby se duše 

pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. V mnoha zemích se právě v tuto noc kladly na 

prahy domů nebo za okna svítilny, vydlabané z řep, tuřínů a podobně, aby těmto duším ukázaly 

cestu domů, odtud se pak nejspíš odvíjí i počátek americké tradice dlabání dýní.  

2. listopadu se svátky zesnulých konají asi od roku 998, kdy je zavedl francouzský opat 

Odillo, a předchází jim Svátek všech 

svatých (1. 11.) Ten je věnován všem 

zesnulým lidem, kteří se za svoji 

zbožnost dostali do nebe. Naopak 

Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé, 

kteří ještě nejsou na tuto skutečnost 

připraveni a procházejí fází očišťování 

v Očistci. Svíčky, zapálené na hrobech, 

byly a jsou přenesenou formou této 

tradice. Proto se také tradovalo, že když 2. listopadu prší, oplakávají duše své hříchy. Naši 

předci proto v tento den dávali do lamp na hrobech místo oleje máslo. Duchové, kteří směli 

opustit Očistec, si jím mohli pomazat popáleniny od očistného ohně. 

TRADICE 

Dušičky se slaví v celém křesťanském světě, ovšem každá země do tohoto dne vnáší své 

zvyklosti a tradice. Stejně tak je tomu i v USA, kde se tomuto dni říká Halloween (pochází z 

původního All Hallow´s Day). Výzdoba z dýní, a jejich přenesených motivů, vypadá pěkně 

také proto, že všechny odstíny od žluté, přes oranžovou až po hnědočervenou zkrátka a dobře 

patří do palety podzimních barev. A tak se tato tradice během posledních let uchytila i u nás. 
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V některých krajích se v minulosti rovněž peklo zvláštní pečivo, nazývané „dušičky“ 

pro pocestné, chudý lid i žebráky. Někde 

se dokonce tvarovalo do podoby kostí. 

My si dnes již vystačíme s pěkně 

upravenými hroby ozdobenými 

květinami, věnci a osvětlenými svíčkami 

a lampami a na hřbitovy přicházíme, 

abychom tady ve velebném tichu 

rozjímali a v duchu pohovořili s těmi, 

kteří již s námi nejsou. 

JAK SE SVÁTKY ZESNULÝCH SLAVÍ JINDE 

V anglosaských zemích se svátek Všech svatých neslaví, místo toho už 31. října slaví 

tzv. Halloween. Tento název je odvozen od „All Hallow Even“ tedy předvečer Všech svatých. 

Den je vnímán jako den zábavy. Během noci 

z posledního října na prvního listopadu se lidé 

oblékají do kostýmů, zdobí domy a vydlabávají 

dýně, straší a děti koledují o sladkosti. 

Tradičně tyto oslavy probíhají především 

v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii a 

na Novém Zélandu. V minulosti ale například i na 

českém území chodily v tomto období průvody strašidelných a děsivých masek. Dnes vlivem 

globalizace a přílivu americké kultury do Evropy se často slaví Halloween alespoň zábavnou 

párty v kostýmech. 

V Mexiku slaví tzv. Den Mrtvých. Ten 

připadá na 31. října, 1. listopadu a 2. listopadu. 

Během této doby jsou již zemřelí příbuzní 

oslavování v rámci festivalu a velkých rodinných 

setkání. Tradice Dne Mrtvých je dokonce zapsána 

na listu UNESCO dědictví. Festival pro mrtvé se 

koná v dalších jihoamerických zemích. Mexická 

tradice Dnu Mrtvých byla zobrazena v populárním 

animovaném filmu Coco. 
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DUŠIČKOVSKÝ KVÍZ 

1. Ve kterých okolních státech se neslaví Svátek všech svatých? 

A) Německo 

B) Polsko 

C) Rakousko 

2. Dušičky se slaví kolikátého listopadu? 

A) 1.11. 

B) 3.11. 

C) 2.11. 

3. Dušičky jsou původně jaký svátek? 

A) Slovanský 

B) Keltský 

C) Germánský 

4. Jakou plodinu dlabali naši předci? 

A) Dýni 

B) Bramboru 

C) Řepu nebo tuřín 

5. Jak se jmenovalo pečivo, které dříve lidé pekli? 

A) Dušičky 

B) Dušánky 

C) Dušinky 
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6. Slavíme dnes Dušičky jako státní svátek? 

A) Ano 

B) Ne 

7. Který svátek slaví v USA místo Dušiček? 

A) Halloween 

B) Den mrtvých 

C) Den čarodějnic 

8. Kde se slaví Den mrtvých? 

A) USA 

B) Mexiko 

C) Kanada 

9. Kam je Den mrtvých zapsán? 

A) 7 divů světa 

B) Seznam UNESCO 

C) Regionální paměti 

10. V jakém filmu je tradice Dnu mrtvých zobrazena? 

A) Coco 

B) Mrtvá nevěsta 

C) Halloween 

 

 

 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1A, 2C, 3B, 4C, 5A, 6B, 7A, 8B, 9B, 10A 
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MÓDA 

Abyste věděli, co si na podzim obléct, ať jste in, tak si pro vás naše reportérky připravily 

pár užitečných módních rad a tipů. 

 

 

Rovnou si prozraďme, že i letos se návrháři inspirovali v minulých dekádách, takže 

pokud jste vyznavači extra slow fas hion a máte v šatníku svém nebo svých rodičů ještě kousky 

z osmdesátých a devadesátých let, máte vyhráno. I tehdy se totiž nosily objemné střihy a 

následující barvy, které jsou trendem pro letošní podzim. 
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MÓDA PRO NI 

JAKÉ ZVOLIT BARVY? 

Pro letošní podzim přišly na řadu krásné tóny, které podzimní náladu dokonale dokreslí, 

přitom však nejsou nijak smutné a ani chladné. Naopak. V čele jsou tóny nezávislé, noblesní, 

vyjadřující hojnost a také tóny ušlechtilé: Bordeaux Red, Deep Green, Warm Gold a Ivory 

White. 

Co se barev týká, rozhodně si v tomto období vybere úplně každý. K nejchladnějším 

odstínům bude patřit hluboký a intenzivní odstín: Fired Brick, což je velmi výrazný odstín 

červené barvy právě v chladném provedení. Ale červená se v trendech objevuje i 

v přívětivějším provedení, a to jako Mandarin Red, jasný, vitamínový a brilantní odstín.  

Od červené se můžeme postupně přesunout k odstínům hnědé, kde vévodí odstín hnědé 

barvy Toffee, což je teplá a obklopující barva. Tu samozřejmě nejčastěji potkáme v koženém 

zboží, ale také u sukní, kalhot a svetrů, zkrátka bude oblékat oděvy a doplňky připomínající 

nám všem podzimní odstíny přírody. 

Letos na podzim a bychom měli nosit také mandlový olej, což je barva typická pro 

přírodní materiály, která připomíná mandle, jde o perfektní alternativu ke klasické bílé, a přitom 

to není nudná krémová. Silnou konkurentkou je jí barva pudrová. Ta bude doplněna dalšími 

prvky palety neutrálních barev, a to odstíny béžové, zejména Sheepskin a Peach Nougat, které 

se hodí v podstatě ke všemu a jejichž použitím rozhodně nic nezkazíte. Jestliže si však víc 

myslíte na růžovou, nevadí. Letos je totiž v trendech i hyper-ženská růžová Rose Tan.  
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Pojďme ale i ke tmavším barvám. Fialové odstíny bude reprezentovat Magenta Purple, 

coby velmi zvláštní barva, kterou na paletě najdeme na půli cesty mezi vínovou a fialovou. Na 

druhé straně barevného spektra se pak můžete těšit i na zelené odstíny.  

JAKÝ MATERIÁL, STŘIH ČI VZOR? 

Hitem sezony podzim a zima 2021/2022 pro dámy budou stylové kalhotové kostýmy. Je jasné, 

že návrháři doufají v ukončení všech karantén, lockdownů a dalších nepříjemných opatření 

souvisejících s pandemií covid-19, doufají v návrat do kanceláří, restaurací, divadel, galerií i 

nákupních center a dalších společenských míst, kam se ženy budou často vypravovat velmi 

elegantně oděny, v této sezoně ve stylových kalhotových kostýmech.  

Nezapomeňme ale ani na vzory! Jednobarevné, resp. bez vzorku, se kalhotové kostýmy 

moc nosit nebudou, naopak se vrhněte do nákupu těch, které mají pruhy nebo dokonce jsou 

kárované.  

Ještě jsou tu samozřejmě i střihy, co dělá dámské kalhotové kostýmky tolik 

rafinovanými. Pokud usilujete o atraktivní a romantický módní vzhled, zaměřte svou pozornost 

zejména na kalhotové kostýmy s hlubokými výstřihy do V a s anglickým límcem. Pod 

takovým kostýmem lze nosit jak halenky, tak i topy. Pozor na kalhoty od kostýmku. V této 

sezoně budou nejvíce in ty originální v pyžamovém stylu, který vypadá neobvykle a atraktivně. 

Správně jsou tento rok i 7/8 kalhoty, rovné a rozšířené. O co budou kratší kalhoty, o to delší 

byste měli volit sako vašeho kostýmku. Velmi trendy budou zkrácené rukávy. 
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Výrazným prvkem business kostýmu bude rovný střih. Pracovní kostýmek ani nebude 

příliš vzorovaný a převládat u něj budou barvy šedé, modré, zelené, hnědé a černé, které jsou 

pro tento styl nejvíce harmonické. Pro večerní a velmi elegantní modely zvolte luxusní 

materiály. Jedná se samozřejmě o současně velmi žádané a špičkové metalizované látky, 
žakár, samet, hedvábí, satén. A neobejdete se bez flitrů.  

MÓDA PRO NĚJ 
JAKÝ MATERIÁL, STŘIH BARVU NEBO VZOR? 

Pánové se poohlédnou po dlouhém triku a špinavém denimu, nezapomenou na rolák 

pod košili. Pánové mají trendy pro podzim 2021/2022 nastaveny také poměrně jasně. Letos 

budou povoleny i kožichy – více než kdy jindy. V kombinaci se základním oblečením, jako 

například s klasickým nebo s teplákovým zbožím, totiž kožichy nevypadají tak honosně, a 

proto se mohou znovu hodit k běžnému podzimnímu a zimnímu nošení. 

U pánů je ležérní domácí styl malinko opožděn za dámami. Protože to loni ani letos 

s lyžováním nevypadá příliš nadějně, rozhodli se módní návrháři přinést alespoň lyžařskou 

výbavu do každodenních outfitů. Například pytlovité prošívané kalhoty, které vypadají 

skvěle nejen na lyžích, ale zejména pak ve městě v kombinaci s košilemi, roláky a kabáty. 

Kdo rád těsnější oblečení, může sáhnout po termoprádle. To už není určeno čistě jen 

jako základní vrstva pod svrchní kalhoty, ale stává se samostatným prvkem šatníku. K nim 

přidejte rolák, vestu a parku – a jste 

žhavě trendy právě pro nadcházející 

sezonu. 

 

Jak je to se zmiňovaným 

rolákem po d košili? Dříve se nosil 

zejména pod sakem, budou, ale 

v nadcházející sezoně budete in, 
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když si rolák navléknete ještě pod košili, 

nejlépe hedvábnou. Rolák by měl být 

jednobarevný s výraznou barvou 

podzimu, košile by měla být zbarvena 

jednak kontrastně k roláku, jednak by 

měla být i výrazně potištěna vzory. 

Jedině tak totiž docílíte zajímavého 

efektu. Zda košili zcela zapnete nebo 

ponecháte odepnuté knoflíky a kolik, to 

už je zcela na vás. 

Pokračuje trend upozaďování 

mužnosti, který nastolil Gucci v roce 

2020. Jak na to? Stačí volit dlouhá trika, která zjemní ostré rysy mužské postavy. Jestli jste 

však zastáncem spíše opačného trendu, vsaďte na špinavé džíny. Samozřejmě ne skutečně 

špinavé, ale vyrobené ve stylu nepraných džín.  

JAKOU ZVOLIT OBUV? 

Boty jsou velice důležitým módním doplněk a je to jedna z věcí, kterých si na vás 

opačné pohlaví všimne. Na podzim je důležité vybírat nejen módní trendy, ale i boty, které se 

budou hodit do podzimního sychravého počasí.  

Nejideálnější volbou, která se hodí ke kalhotám i riflím, jsou obyčejné kotníkové 
tenisky. Důležitou věcí u podzimních tenisek jsou materiál a výška. Až začne přituhovat, tak 

je vhodné pořídit si vyšší botasky, přece nechcete, aby vám nastydly kotníky. Materiál je 

vhodný nepromokavý a lehce umyvatelný, jelikož na podzim jsou chodníky samé bláto a louže. 

Pokud jde o barvy, tak by vám určitě v botníku neměly chybět klasické bílé kožené tenisky, 

které se hodí úplně ke všemu.  

Letos je opět v módně vojenský styl. Tak neváhejte a pořiďte si i kožené kotníkové 
boty na šněrování vojenského stylu. Obujte si je k vyhrnutým džínám a budete za módní ikonu.  

S podzimem začíná také sezóna večírků a různých akcí. Tady nám to jistí 

nadčasové elegantní kožené polobotky.  
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TEST ZNALOSTÍ KULTURY A HISTORIE ČR 

 

1. Jak se jmenuje sváteční období před Vánoci? 

A) Velikonoce 

B) Advent 

C) Prázdniny 

2. Který český spisovatel získal Nobelovu cenu za 
literaturu? 

A) J. Seifert 

B) B. Hrabal 

C) F. Kafka 

3. Která instituce vydává v ČR bankovky a mince? 

A) Český statistický úřad 

B) Česká národní banka  

C) Česká hospodářská komora 

4. Které telefonní číslo má zdravotnická záchranná služba? 

A) 156 

B) 158 

C) 155 

5. Kolik piv s obsahem alkoholu může podle zákona vypít řidič v Česku: 
A) 1 

B) Žádné 

C) 4 

6. Jaká je přibližně rozloha Česka? 

A) 57 000 km2 

B) 119 000 km2
 
 

C) 79 000 km2
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7. Kdy vzniklo samostatné Československo? 

A) 1. září 2012 

B) 24. prosince 1989 

C) 28. října 1918 

8. Který rod vládl v Čechách od 9. stol. n.l. do 

roku 1306? 

A) Přemyslovci 

B) Jagellonci 

C) Lucemburkové 

9. Jak se jmenují střední školy, které poskytují všeobecné vzdělání? 

A) Střední odborné školy 

B) Obchodní akademie 

C) Gymnázia 

10. V jakém roce vzniklo samostatné Česko? 

A) 1948 

B) 1918 

C) 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1B, 2A, 3B, 4C, 5B, 6C, 7C, 8A, 9C, 10C 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

RECENZE KNIHY PRO PODZIM 

Naše redaktorka Anna Pecková (8. A) si pro vás připravila recenzi na jí vybranou knihou 

pro toto roční období. Pokud rádi čtete a už nevíte po jaké knize sáhnout, pak je tento článek 

přímo pro vás! 

MANGA 

Manga neboli japonský fenomén dnešní 

doby. Mangu aspoň trochu všichni známe ale víte o 

ní něco? Takže hlavně je to označení pro japonský 

komiks. Manga se vyvíjela po druhé světové válce, 

i když někteří říkají, že o hodně dříve. Poprvé se 

toto slovo objevilo na konci 18. století. Je to 

oblíbené po celém světě, ale nečtou to jenom děti, 

nýbrž i dospělí. Samozřejmě je rozdíl v tom, co je 

to za mangu, dospělí čtou většinou jiné mangy než 

mládež. Autor mangy se nazývá mangaka, hodně 

lidí píše mangy, ale ne každá je tak zajímavá, aby 

sklidila úspěch. Nejčtenější mangy jsou ty, ke 

kterým je už udělané anime, hry, knihy, seriály.... 

V roce 2007 byla celková cena prodaných mang 

publikací přibližně 406 miliard jenů (japonská měna – 84 miliard Kč), což by mělo být 40 % 

veškerých vytištěných publikací. 

Manga je, narozdíl od normálních komiksů, tištěna jedinou barvou (krom někdy první 

titulní strany) a taky se čte opačným směrem tedy zprava doleva. Ve světě se výrazem manga 

označují hlavně ty vydané v Japonsku, ale vznikají i v jiných zemích např. v USA 

(Amerimanga) nebo v Koreji (manhwa), také v Česku začínají vznikat první díla nejznámější 

je český sborník Vějíř. Sborník má více dílů, každý rok vyjde jeden. Už je jich 11 a vřele jej 

doporučuji. Je humorný a najdete zde více příběhů v jednom.  

V Česku je přeloženo zhruba 50 mang, nejsou do toho započítány jednotlivé díly u každé 

mangy, např. A Silent Voice = Němý hlas je napsáno 7 a přeloženy jenom 2 díly, proto je někdy 

lepší si mangu koupit v angličtině. 
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HISTORIE MANGY 

V předválečném období:  

Vyprávělo se skrze obrazy, ale nebyly 

mangám vůbec podobné. Podoba tkvěla jen v tom, že 

se četly taky zprava doleva. Sloužily jako pomůcka 

vypravěčům.  

Po druhé světové válce:  

Větší popularitu však měla až v době okupace 

Japonska po druhé světové válce. Tehdy se vše 

obnovovalo, takže psaní mělo i nějaké zákazy. 

Nejvýznamnější umělcem té doby byl Osamu 

Tezuka. Jeho práce ovlivnila styl kresby mangy, 

některé prvky se v manze objevují dodnes. S 

příchodem starších čtenářů se začaly vyvíjet i nové žánry. Píběhy se stávaly delšími a 

složitějšími. Vznikly dva hlavní směry: šónen – zaměřený pro chlapce a šodžo – zaměřený pro 

dívky. Až do roku 1969 však dívčí šódžo mangy nezískaly na popularitě, protože tvůrci byli 

většinou muži, takže dívky nezaujal jejich mužský pohled na věc. Popularita však vzrostla 

s příchodem mladých autorek. Oba žánry mají teď i svoje podžánry.  

Současnost:  

Postupně začala vznikat malá nezávislá nakladatelství, která umožňovala amatérům 

zveřejňovat svoje tvorby, říkalo se tomu dódžinši. Byl o to velký zájem, tak se začala dělat 

setkání pojmenované Comic Market. Nejzajímavější bylo, že se tam prodávaly hlavně šódžo. 

Tenhle rok bude 99. Comic Market a bude se konat v Tokio Big Sight 30.12. – 31.12. 2021.   
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SEZNAM PŘELOŽENÉ MANGY: 

My Hero Academia – Moje hrdinská akademie – 10 přeložených, 32 napsaných  

Orange – 6 napsaných a všechny přeložené  

Kimi no na wa – To bylo tvé jméno – 3 napsané a všechny přeložené  

Tokyo Ghoul – Tokyjský ghúl – 14 napsaných a všechny přeložené  

The promised Neverland – Zaslíbená země Nezemě – 12 přeložených, 20 napsaných  

Fullmetal Alchemist – Ocelový Alchymista – 15 přeložených, 27 napsaných  

Attack on Titan – Útok Titánů – 27 přeložených, 34 napsaných  

Bleach – 27 přeložených, 74 napsaných  

Death note – Zápisník smrti – 12 napsaných a všechny přeložené 

Naruto – 52 přeložených, 72 napsaných  
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

BÁSEŇ O SVATÉ LUDMILE 

Svatá Ludmila je naše národní patronka a je nazývána „matkou České země“. Byla 

zavražděna v dobrovolném exilu na hradě Tetín, s největší pravděpodobností na popud vlastní 

snachy Drahomíry. Rovněž měla velký vliv na výchovu svého vnuka sv. Václava. Ludmila byla 

první českou světicí a tento rok jsme si připomněli 1100 let od její smrti. K tomuto výročí si 

připravil náš mladý a talentovaný redaktor Jakub Hudec (5.A) básničku, kterou uctil její 

památku a připomenul její činy.  

 

SVATÁ LUDMILA 

 

Svatá Ludmila, dobrá babička to byla. 

Svatého Václava do víry zasvětila, 

moudra k němu mluvila. 

O jeho vzdělání se zasloužila 

a vraždou za to zaplatila. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

RECENZE SERIÁLU PRO PODZIM 

Naše redaktorky Zuzana Orálková (8.B) a Barbora Hrozová (8. A) si pro vás připravily 

recenzi na momentálně velice oblíbený seriál. Pokud se rádi koukáte na filmy a seriály a nevíte 

jaký si máte zvolit, pak je tento článek přímo pro vás! 

SQUID GAME/HRA NA OLIHEŇ 오징어게임 

Jedná se o akční thriller, ve kterém stovky 

hráčů hrají dětské hry, hlavní cenou je 

obrovská suma peněz. Tato celá hra má 

šest kol. Rozdíl je ale v tom, že v seriálu 

je prohra stojí život. Seriál vysílá Netflix. 

Je v současné době historicky 

nejúspěšnější pořad na Netflixu. Diváci 

totiž mají rádi násilí. Zde to násilí v 

některých dílech někdy i převyšuje únosnost. Na druhou stranu tu ale seriál disponuje skvělými 

charaktery postav. No a jelikož i z filmařského hlediska je tento seriál poměrně vydařený, tak 

se tu například setkáte i se skvělými záběry, a to včetně momentů, u kterých doslova diváka 

zamrazí. To vše je samozřejmě podpořené kvalitní a vystihující hudbou. Hra na oliheň tedy sází 

nejen na dobře zfilmovaný námět, který láká ke shlédnutí, ale pracuje i s černým absurdním 

humorem, který v kontextu s děním na obrazovce docela schopně funguje. Komplexně je tedy 

Hra na oliheň vydařená. 

JEDNOTLIVÉ HRY 

NO. 0  

Tato hra se hraje ještě před hlavní 

hrou je to tradiční hra z Jižní Koreje                                 

NO. 1  

Green light, Red light (Cukr káva 
limonáda čaj rum bum) 
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NO. 2 

Dalgona (vyřezávání tvaru ze 

sušenky) 

 

NO. 4 

Marbles (kuličky) 

 

NO. 6 

Squid game (hra na oliheň) 

 

 

NO. 3 

Tug of war (přetahovaná s lanem) 

 

 

NO. 5 

The Glass Tile Game (skok na sklo) 
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK 

Naše redaktorky Anna Pecková a Milada Slunská (8. A) si pro vás připravily historické 

okénko, ve kterém vám vždy představí zajímavá a záhadná místa z našeho světa a přiblíží vám 

pověsti, ale i fakta, s tímto místem spjaty.  

 

Podle statistik v Bermudském trojúhelníku, a to jen ve 20. století, beze stopy zmizelo 

kolem 150 lodí a letadel. Spolu s nimi víc 

než 1 000 námořníků a letců. Je součástí 

Sargasového moře – rozlehlé a velmi slané 

oblasti, kde podstatnou část    biomasy tvoří 

hnědé řasy. Podivné jevy zde poprvé 

zaregistroval deník The Miami Herald už v 

roce 1950, označení „Bermudský 

trojúhelník“ ale použil teprve v roce 1964 novinář Vincent Gaddis v článku pro časopis. Jde o 

oblast, kde se už po staletí ztrácely lodě a nově i letadla. 

PRVNÍ ZMIZELÍ 

Plachetnice Rosalie 

První zdokumentovaný případ se stal v roce 1840, kdy byla nedaleko Baham objevena 

francouzská plachetnice Rosalie plující mimo kurs. Měla rozvinuté všechny plachty a na palubě 

dostatek vybavení a zásob, posádka však chyběla. Žádné zápisy, které by objasnily podstatu 

záhady, se v lodním deníku nenašly.  
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Obchodní loď Freya 

Stejný případ byl zaznamenán 20. října 1902 a týkal se německé obchodní lodě Freya. 

Bylo krásné počasí, žádná bouře se tehdy v oblasti nevyskytovala. Posádka lodi opět zmizela.  

Loď námořnictva Cyclops 

Jeden z nejznámějších případů 

potopení lodi v Bermudském trojúhelníku 

se odehrál 4. března 1918, kdy pomocná 

loď námořnictva Spojených států Cyclops 

beze stopy zmizela spolu se 309 členy 

posádky. Námořnictvo se nejprve 

domnívalo, že Cyclops byla torpédována 

německou ponorkou nebo najela na minu. 

Jenže i v takovém případě by loď nejspíš vyslala signál SOS. Po válce se pak zjistilo, že oblast 

zmizení Cyclops na operačních mapách německých ponorek vůbec nebyla.  

Raifuku Maru 

Po skončení první světové války se nadále v dopravně frekventované oblasti ztrácely 

lodě, aniž by o svých potížích stačily dát vědět. Teprve 21. dubna 1925 zachytila stanice na 

pobřeží přerušovaný signál z potápějící se japonské lodě Raifuku Maru. Zazněla jen jediná věta: 

„Rychle nám pomozte, je to jako rána kinžálem. Nezachráníme se…“ To bylo vše, co radista v 

éteru zaslechl. Jenže už u této katastrofy převážila senzacechtivost nad realitou. Raifuku Maru 

se ve skutečnosti potopila před zraky stovek pasažérů britského parníku RMS Homeric 

společnosti White Star Line, který jí spěchal spolu s dalšími čtyřmi loděmi na základě jejího 

volání na pomoc. Kvůli rozbouřenému 

moři se nepodařilo zachránit žádné 

trosečníky a kapitán Homericu John 

Roberts tak musel odeslat na pevninu 

smutnou zprávu, že „sledovaný parník 

Raifuku Maru se potopil na 41°43“ 

severní šířky a 61°39“ západní délky, 

bohužel jsme nebyli schopni nikoho 

zachránit“. Tato událost se nicméně 

stala jedním ze základních kamenů zastánců podivných jevů uvnitř Bermudského trojúhelníku.  
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Poručík Charles Taylor a jeho mise 

Druhá světová válka už byla 

několik měsíců minulostí, když z 

Floridy 5. prosince 1945 startovalo pět 

třímístných torpédových bombardérů 

pod velením poručíka Charlese Taylora, 

k dvouhodinovému letu nad Atlantským 

oceánem. Po shození cvičných torpéd 

navigoval Taylor svou letku zpět, když 

náhle ztratil orientaci. „Ztratili jsme se, vůbec nevidíme zemi,“ hlásil rozrušeným hlasem na 

základnu. Operátor Taylorovi nařídil, aby letěl na západ. „Nevíme, kde je západ, vůbec tomu 

nerozumíme,“ odpověděl Taylor. Potom se rádiové spojení prudce zhoršilo a ve velícím 

středisku jen stěží rozpoznali Taylorova poslední slova: „Podobají se nám. Vlétáme do bílé 

vody, umíráme.“ K pátrání po ztracených bombardérech vyrazilo 22 lodí vojenského 

námořnictva, několik ponorek a také stovky soukromých člunů a jachet. Do vzduchu se vzneslo 

307 letadel a do operace se zapojilo i britské loďstvo. Celkem se prohledalo 780 000 km2 

Atlantského oceánu a pobřežních oblastí, ovšem bezvýsledně. Po lidech i strojích se nenašly 

žádné stopy. 

Zmizení celé letky bombardérů známé jako případ „Letu 19“ vzbudilo zájem o 

trojúhelníkovou oblast Atlantského oceánu vymezenou Bermudami, Portorikem a Miami na 

Floridě.  

Nákladní loď Marine Sulphur Queen 

Výraznou stopu mezi záhadně zmizelými 

loděmi zanechala v roce 1963 nákladní loď Marine 

Sulphur Queen, která vezla z Texasu do Virginie 15 000 

tun síry. Loď nevyslala nouzový signál a i se 39 muži 

posádky beze stopy zmizela. V době krátce po Karibské 

krizi.  
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KONSPIRAČNÍ TEORIE 

Mimozemšťané 

Nevysvětlitelná zmizení 

celých lodí, letadel nebo posádek z 

palub jinak nepoškozených plavidel 

pochopitelně vzbudila pozornost 

milovníků konspiračních teorií. Mezi 

nejoblíbenější „podezřelé“ patří 

mimozemšťané, kteří si oblast 

Bermudského trojúhelníku údajně 

vybrali za ideální místo pro získávání vzorků lidí a jejich techniky.  

Červí díra 

Hodně stoupenců má i hypotetická existence dosud neprokázané červí díry, která má 

sloužit jako časoprostorová zkratka a mohla by dokonce umožnit i cestování v čase. Červí dírou 

by se vysvětlila nepřítomnost vraků zmizelých lodí a letadel. Realističtější teorie připisují 

chybějící vraky na vrub silnému Golfskému proudu, případně obtížnému průzkumu členitého 

dna v hloubce až 6 000 metrů. 

Bájná Atlantida 

 A konečně při pátrání po zmizelé Atlantidě, jež měla mít mimořádně vyspělou 

civilizaci, se zastánci její existence potkali s konspirátory na straně Bermudského trojúhelníku 

a společně vytvořili vlastní teorii. Atlantida se potopila právě zde a její energetická zařízení 

jsou stále v provozu. Proto dochází k elektromagnetickým anomáliím a světélkování mořské 

vody – takže žádné světélkující řasy v 

Sargasovém moři... 
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VĚDECKÉ TEORIE 

Masivní vlny 

Podle oceánografa z univerzity v Southamptonu Simona Boxalla v oblasti Bermudského 

trojúhelníku existují vhodné podmínky pro 

vznik masivních, až 30 metrů vysokých 

zabijáckých vln. Vědci na simulátoru 

předvedli jejich účinek na lodě – v podstatě 

se to dá přirovnat k obří tsunami přímo na 

moři. Za vznik těchto vln mají být odpovědné 

bouře, které se formují hlavně na severu a 

jihu trojúhelníku. Pokud se k nim pak přidá 

bouře ve směru od Floridy, jsou podmínky 

pro vznik zabijáckých vln ideální. 

Magnetická anomálie 

Bermudský trojúhelník je jednou z mála oblastí na Zemi, kde střelka kompasu míří přímo ke 

geografickému severu, a ne k magnetickému pólu. Podle odborníků by tato magnetická 

anomálie mohla způsobit špatné fungování kompasu a zmást kapitány lodí, a především piloty 

letadel.  

Výrony metanu  

V roce 2016 byly u pobřeží Norska objeveny podmořské krátery o průměru stovek metrů a 

hluboké 50 metrů. Vědci se domnívají, že jde o pozůstatky obřích bublin metanu, které unikají 

z podloží bohatého na ropu a zemní plyn. Takové výrony plynu by se mohly objevit i v 

Bermudském trojúhelníku a způsobit na hladině obří erupce. 

Vodní víry 

Značnou spoušť mohou způsobit také obří vodní 

víry pozorované v oblasti Bermudského 

trojúhelníku. Jde vlastně o jakási vodní tornáda, při 

jejichž vzniku je mořská voda nasávána desítky a 

někdy i stovky metrů vysoko. Vysvětlovalo by to 

mizení nejen lodí, ale i letadel. 
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HRACÍ KOUTEK 
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OMALOVÁNKY 
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KŘÍŽOVKY A OSMISMĚRKY  

 

KŘÍŽOVKY, DOPLŇOVAČKY A  
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OSMISMĚRKY  

NAJDI 7 ROZDÍLŮ:             SUDOKU: 


