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ŠKOLNÍ ZPRÁVY 

 

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ IV.A 

Kreslení a tvoření žáky ze IV.A moc baví. Jsou šikovní a pod vedením p. 

učitelky Mgr. Heleny Zahradníčkové vytvářejí pozoruhodné výrobky a 

zdobí s nimi chodby naší školy. 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ KOLO VE STOLNÍM TENISU  

Ve dnech 3.-5.11. proběhlo školní kolo ve stolním tenisu žáků 4. a 5. ročníku. Do soutěže se 

zapojilo celkem devatenáct žáků. Ze čtvrťáků byl nejúspěšnější Patrik Trávníček ze 4.B a mezi 

páťáky zvítězila Natálie Adamcová z 5.A. Dětem patří dík za bojovnost, neboť některá utkání 

byla velmi vyrovnaná a rozhodoval až třetí set. Děti prokázaly nadšení a zápal pro hru. 

Jsme rádi, že žáci využívají stoly na školní tenis, které jsou u nás ve škole k dispozici – každou 

přestávku tam někoho z dětí najdete s pálkou v ruce. Mrzí nás však, že se neuskuteční okresní 

kolo, ze kterého pravidelně přivážíme první nebo druhá místa v kategorii dívek i chlapců. 

Výsledky – čtvrtý ročník: 1. Patrik 

Trávníček 

2. Lukáš Kryštof 

3.-4. J. Staněk, D. Frydrych 

Výsledky – pátý ročník: 1. N. 

Adamcová 

2. A. Krajčíková 

3.-4. N. Vlková, J. Skřivánková 
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6.B POZNÁVALA PAMÁTKY VYŠKOVA 

V rámci výchovy k občanství se žáci 6.B 

vydali do centra Vyškova prohlédnout si 

historické památky tohoto města. 

Jednotlivé dvojice si předem připravily 

prezentaci „své“ památky pro ostatní 

spolužáky a jejich vystoupení mnohdy 

zaujalo i náhodné kolemjdoucí. Všichni k 

úkolu přistoupili velmi pečlivě a zodpovědně. Během procházky Vyškovem se postavili i na 

místo, kudy prochází 17. poledník. 

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU 

Soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu, kterou vyhlásil Spolek rodičů a 

přátel školy, má své vítěze. 

Poděkování za účast a snahu patří nejen těm, co zvítězili, ale všem 

24 žákům, kteří se do soutěže zapojili. Věříme, že jejich originální, 

ručně vytvořené výrobky ozdobí vánoční stromeček ve třídě, nebo 

doma.  

 

VĚDA A TECHNIKA – VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM  

V pátek 28.1. se žáci 5.A zúčastnili v Muzeu 

Vyškovska akce, kterou pořádalo SVČ Lužánky. 

Děti vyráběly stojánek z překližky. Měřily, řezaly, 

vrtaly, pilovaly, brousily a kreslily, nakonec použily 

i pájku s vypalovacími hroty. Poznávaly tak 

skutečnou práci s různým nářadím, jako je úhelník, 

stolařské ztužidlo, lupínková pila, čepovka či 

stojanová vrtačka, které většina z nich viděla poprvé. 

Součástí akce byla i interaktivní výstava o naší planetě a vesmíru, která páťáky zaujala. 

Za práci i chování si všichni zaslouží pochvalu 😊. 
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(NE)BEZPEČNÝ INTERNET 

Ve středu 19.12.2022 se žáci šestých 

ročníků zúčastnili online přednášky 

Bezpečný internet, kterou pro žáky 

základních škol zaštiťuje Policie České 

republiky. Online beseda, pod vedením 

zkušené policejní pracovnice, probíhala 

online formou. Online hovor byl dětem 

sdílen na dataprojektoru a přednášející jim 

mimo výkladu nabídla i prezentaci s doplňujícími obrázky. 

Cílem přednášky bylo varovat žáky před neuváženým zveřejňováním osobních údajů při 

navazování kontaktů pomocí internetu. Přednášející se mimo jiné zaměřila na kyberšikanu, 

kterou žákům přiblížila na konkrétních případech, kde útočník například pořizuje různé 

nahrávky pomocí mobilního telefonu a následně je bez vědomí oběti zveřejňuje a takto opatřený 

materiál zneužívá k pomluvám, poškození pověsti, provokování a vydírání.  

heslo, jak si nastavit osobní účty a jakým typům uživatelů sociálních sítí se vyhýbat. Na konci 

byl prostor pro dotazy, kterých nebylo málo.  

Děti přednáška velice zaujala. Dané téma je v dnešní době velice ožehavé a internet je mnohdy 

pro nezkušené uživatele velice nebezpečný prostor, proto jsme rádi, že si mohly poslechnout 

cenné rady a tipy odborníků. Vzhledem k úspěchu bude tento projekt pokračovat v brzké době 

i u dalších ročníku školy. Děkujeme!  
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PLANETA ZEMĚ 3000 

Ve čtvrtek 20.1.2022 se žáci sedmých a osmých 

ročníků naší školy zúčastnili vzdělávacího programu 

Planeta Země 3000. Tento populárně naučný 

vzdělávací projekt je určen pro všechny žáky 

základních a středních škol. Zaměření programu je 

převážně zeměpisné, ale také historické a 

přírodovědné. Jeho originalita spočívá v tom, že 

žáky seznamuje s konkrétní zemí, a to pomocí 

moderní technologie, tedy poutavých videosekvencí, fotografií, audio nahrávek, map a nákresů, 

které jsou obohaceny odborným komentářem přednášejícího. 

Cílem projektu je přiblížit dětem krásy našeho světa, ale i jeho aktuální problémy (chudoba, 

sucho apod.). Touto velice poutavou formou motivuje žáky k úctě a zájmu o okolní svět.  

Tématem naší přednášky byl Madagaskar. Dozvěděli jsme se o tamější kultuře, flóře a fauně, 

ale také o každodenním životě, problémech a zvycích lidí, kteří zde žijí. Ohlasy žáků na tuto 

přednášku byly velice pozitivní, navíc si děti a učitelé odnesli i spoustu materiálů do výuky 

(didaktickou hru, brožury, plakáty …). Těšíme se na další p 

 

MLADÝ CHEMIK 

Ve čtvrtek 27.1.2022 proběhlo krajské kolo soutěže „Hledáme nejlepšího 

mladého chemika“. Z naší školy se zúčastnila Jasmína Bártová, Barbora 

Kolísková a Monika Žujová. Monika obsadila 5.místo ze 160 soutěžících 

a postupuje tak do regionálního kola. Všem třem soutěžícím patří velká 

pochvala za snahu.  
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ROZHOVOR S NOVÝMI UČITELI 

Se začátkem nového školního roku se rozrostl i náš pedagogický sbor. Jde o následující 

pedagogy: Mgr. Evu Blažovou a Mgr. Barboru Pazalovou. Aby pro nás naši noví učitelé nebyli 

záhadou, tak s nimi naše redaktoři (K. Luzarová, A. Pecková a M. Slunská, 8.A) udělali 

zajímavý rozhovor. 

 

Mgr. EVA BLAŽOVÁ (třídní učitelka VI.A – 2. stupeň M a HV) 

1. Jaká je vaše oblíbená barva? 

O: „Moje oblíbená barva je fialová.“  

2. Máte nějaké oblíbené číslo? 

O: „Ano, 3.“ 

3. Jakou jste vystudovala školu?  

O: „Univerzitu Palackého v Olomouci“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku? 

O: „Asi nemám.“ 

5. Máte nějaká domácí zvířátka? 

O: „Ano, mám kocoura.“ 

6. Máte děti? 

O: „Ano, mám syna.“ 

7. Máte nějaké jiné zájmy kromě učení? 

O: „Ráda se věnuji pohybu a hudbě.“ 

8. Jste pravák nebo levák? 

O: „Jsem pravák.“ 

9. Máte nějakou oblíbenou knihu 

O: „Ano, jakoukoliv, hlavně když obsahuje sudoku na 1000 způsobů nebo další rébusy.“ 
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Mgr. BARBORA PAZALLOVÁ (třídní učitelka I.B – 1. stupeň) 

1. Jaká je vaše oblíbená barva? 

O: „Oranžová.“ 

2. Máte nějaké oblíbené číslo? 

O: „13.“ 

3. Jakou jste vystudovala školu? 

O: „Masarykovu univerzitu.“ 

4. Máte oblíbeného herce/herečku? 

O: „Asi ne.“ 

5. Máte nějaká domácí zvířátka? 

O: „Ne.“ 

6. Máte děti? 

O: „Ne.“ 

7. Máte nějaké jiné zájmy kromě učení? 

O: „Sport, divadlo a kino.“ 

8. Jste pravák nebo levák? 

O: „Levák.“ 

9. Máte nějakou oblíbenou knihu? 

O: „Ne, nemám. Mám ale ráda autora 

Wilbura Smitha.“ 
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ZIMNÍ POPLETENÉ POHÁDKY 

Zima je spojená s pohádkami, tak si pro vás naši redaktoři (M. Hofbauerová, B. 

Butulová, J. Nezdařil, R. Slunský – 6.A, O. Chrást a K. Pechmann – 7.A) připravili nové 

modernější verze klasických pohádek. Tak schválně, poznáte je?  

ČERNOVLÁSKA 

Za desatero horami žila princezna jménem 

Černovláska. Měla černé vlasy jako podsvětí. O dalších 10 

tisíc kilometrů dál žil chudý bezdomovec jménem Aladin. 

Sedlák měl pět dcer jménem: Černovláska, Putinka, Primulka, 

Vakcínka a Kovidka. Aladinovi se nejvíce líbila Černovláska. 

Poprosil sedláka o její ruku.  „Ale podmínkou je, že musíš 

splnit 3 těžké úkoly“, řekl mu sedlák. 

Úkoly byly následující: 

1.den: musel Aladin najít 7 roušek ve vysoké kukuřici.  

2.den: musel najít v bažině vakcínu na očkování. 

3.den: musel najít smrtící a nesmrtící šampaňské. 

Aladin 4.den přišel za sedlákem: „Tak pantáto, mám hotovo.“ Sedlák však měl pro něj 

poslední úkol: „ Aladine, musíš si najít svoji vyvolenou mezi jejími sestrami.“ Aladin se pustil 

do hledání. Bylo to těžké, jelikož dámy byly zahalené od hlavy až k patě bílým závojem a 

nemohly mluvit. Najednou přiletěto hovado, které Černovlásku štíplo. „Au, už zase, proč 

vždycky já?“ zaječela Černovláska a zlostí shodila hrneček z poličky, čímž se prozradila. „Ten 

byl po pradědovi, to si zaplatíš! Než přejdeš práh tohoto domu, tak hnrek bude zaplacen! 

Nemůžu si dovolit ztratit dceru i hrnek zároveň,“ rozkřikl se pantáta.  

Aladin místo peněz nabídnul sedlákovi dárek na rozloučenou. Dal mu smrtící a 

nesmrtící šampaňské. Sedlák si myslel, že když vypije nesmrtící šampaňské, tak bude 
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nesmrtelný, ale popletl to, protože ho také štíplo hovado a ztratil koncentraci, a vypil smrtící 

šáňo. Všichni byli smutní, i to hovado se na chvíli zastavilo a poplakalo si, ale Aladin už 

startoval své Ferrari a odvezl si Černovlásku pod most, kde žili šťastně až do smrti onoho 

hovada, které jim bylo tak nápomocno. 

SNĚHURKA A 8 DOKTORŮ 

 Žila byla jedna Sněhurka, která byla milionářka. Také byla 

velice líná, hlavně ve vaření. Ale jelikož byla milionářka, tak 

neustále chodila do restaurací. Jenomže byla i hrozně 

stereotypní, a tak navštěvovala pouze čínská bistra. Zde si 

oblíbila sýrové netopýry. „Mmm, tak křehké, tak křupavé, tak 

… NETOPÝŘÍ, odkud dovážíte tak skvělé netopýry?“ ptala se 

servírky. „Přímo z jádra Číny z provincie Wu-chan.“  

Sněhurka však jednoho dne zjistila, že ztratila chuť i 

čich. Šla tedy ke své obvoďačce, která ji poslala na test. Když 

přišla na odběrové místo, tak ihned spatřila velice pohledného 

mladíka. Na jmenovce měl Dr. Kámen. „Tak prosím, pojďte dál 

a posaďte se,“ kýval doktor směrem ke Sněhurce. Po usazení se jí zeptal: „Tak milostivá, co 

jste dnes obědvala?“ Sněhurka se zamyslela. Má mu říct pravdu a riskovat tak zavření svého 

oblíbeného bistra nebo má lhát? Jenomže při lhaní vždy zbledne a začne zpívat zvířátkům, takže 

by to bylo asi hodně nápadné. „Měla jsem sýrové netopýry s chilli omáčkou z čínského bistra.“ 

Když to uslyšel doktor, tak se posadil a přivolal kolegu. Přišel Dr. Kámen 2 podíval se na 

Sněhurku a povídá: „Paní, to je jasný příznak viru sněhovid.“ Když to slyšeli ostatní doktoři, 

tak Sněhurku málem vyhostili ze země. Sněhurka se zhrozila a hned zavolala svému příteli 

Klukovi s kamením. Ten jí poradil, aby zažalovala bistro.  

O měsíc později…. 

Sněhurka už neměla sněhovid a uspořádala uzdravovací párty. Na oslavě byla spousta 

jejich přátel a také všichni doktoři, kteří ji léčili. Jako překvapení ji objednali sýrové netopýry, 
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ale z jiného čínského bistra a popřáli ji k devátým narozeninám (Sněhurky totiž stárnou 

pomaleji než obyčejní smrtelníci). Sněhurka si neodpustila proslov: „Děkuji všem za krásné 

dary a obzvláště za netopýra, který byl delikatesní a také za tento krásný parfém …. Ale, co to? 

Já ho necítím …“ A tak žili nakaženi až do smrti. 

DLOUHÝ, TUPÝ A SLEPÝ: ZÁCHRANNÁ MISE 

Za desatero horami a desatero školami bylo malé království, které se jmenovalo 

Farkvádovo království. V něm žili 3 kluci: 

Dlouhý, Tupý a Slepý, kteří byli královi věrní 

bojovníci. Každou bitvu prohráli, ale nikdy 

neumřeli. Dlouhý má schopnost zašlapovat 

protivníky. Slepý je tak slepý, že oslepoval 

protivníky. Tupý je tak tupý, že nic neumí, ale 

dokáže zaměstnat bojovníky svou tupostí. 

Jednoho dne byl král unesen zmutovanými domorodci, kteří zanechali vzkaz. Hned 

ráno, jak Tupý vstal, tak na zemi ten vzkaz našel a řekl: „Hele, co to tu je?‘‘ Zavolal na 

Dlouhýho, aby to přečetl. Dlouhý čte: „Divní lidé, nechali jsme Vám tu vzkaz. Váš lord byl 

unesen! Přijďte s 10 000 000 milióny korun a dostanete další vzkaz o Vašem králi. Vaši 

domorodci.“ 

Tupý spadl na zem a začal brečet „Co budeme dělat?“ „Nebul, přece máme super tajnej 

sejf, ve kterým je 10 000 000 miliónů, tak vykoupíme krále,“ řekl Slepý. Tak se do toho dali. 

S taškami letěli soukromým tryskáčem a nad černým ostrovem vyskočili s padáky, ale neuměli 

je otevřít, tak Dlouhý je chytl a udělal 360 No Scope přímo na ostrov. Dlouhý spadl do vody a 

kousl ho žralok. Vylezl s ukousnutým prstem a podotknul: „To nic není, jdeme dál.“ Slepý 

bohužel dopadl na nastražený bodák a propíchnul si palec u nohy, no a Tupý dopadl na strom 

a potom řekl jen: „Au“.  

Na ostrově našli další vzkaz od domorodců. Zase četl Dlouhý: „Peníze hoďte do 

kanalizace, tam si je převezmeme.“ Slepý dostal nápad: „Co kdybychom použili to Kung Fu, 

které nám král zaplatil.“  Všichni souhlasili. Šli ke kanalizaci a hodili tam peníze. Najednou je 

napadli Žabožraloci, kteří měli jaderné zbraně k hromadnému ničení. Tupý si vzpomněl, že jak 

hrál CS:GO, tak má dobrý AIM, tak se rozhodnul: „Dejte mi zbraň! Vyřídím je!“. Skutečně mu 

zbraň dali, ale jelikož je Tupý tupý, tak u předávání zbraně upadl a záhadně protivníky opravdu 

vyřídil. Po chvilce úžasu se vydali hledat krále.  
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Vstoupili do kanalizace a tam hejno domorodců. Slepý řekl: „Teď je řada na mně!“ 

Vytáhl AK-47 a začal střílet. Nešťastnou náhodou však postřelil krále do nohy. Naštěstí to bylo 

jen povrchové zranění. Sebrali ho, ale blížili se další nepřátelé, tak Tupý řekl: „Obětuji se,“ ale 

než to dořekl, byl postřelen. Slepý bouchl šampaňské a řekl: „Hurá, konečně první výhra.“  

Odletěli do země za desatero školami, kde byli doma. Všichni šli na pohřeb Tupého a 

Dlouhý pronesl krásnou řeč: „Tupý byl dobrý bojovník, jeho chrabrosti se nikdo nevyrovná!“ 

Ale co to! Tupý to došel pěšky z ostrova a objevil se na svém pohřbu. „Ty jsi přežil,“ řekl 

Dlouhý, ale byl tu malý problém za Tupým stál král všech domorodců. „Peníze nebo jeho 

život,“ řekl král domorodců. Dali mu peníze a pak ho sestřelili RPG, takže všechno dobře 

dopadlo. Bohužel kvůli tomu král nestihl rande se sovětskou jadernou vůdkyní, která za trest 

nechala ostrov vymizet z mapy. Všichni se schovali v protijaderném bunkru. Ale i tak všechno 

špatně dopadlo, protože z Tupého se vyklubal kanibal a všechny snědl. A zazvonil zvonec a 

nepohádky byl náhle konec. 
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HOROSKOPY 

Pro všechny, kdo chtějí vědět, co jim hvězdy v tomto ročním období přichystaly, si naši 

mladí redaktoři (K. Tutková, N. Čtvrtníčková, A. Pecková, K. Luzarová, F. Marischler, Z. 

Orálková, B. Hrozová, M. Slunská a M. Sekanina 8.A/B) připravili zimní horoskopy. 

 

BERAN 

(21. 3. – 20. 4.) 

 Milí Berani, rok 2022 vám přináší chuť převést vaše ideály do 

praxe, ale nezapomínejte, že tak jako na všem ostatním, budete na 

tom samozřejmě muset i trochu zapracovat. Občas budou události 

trochu pomalejší, než byste si představovali. Také ne vždy půjde 

všechno hladce, ale v zásadě nový rok bude rokem posunu 

kupředu, kdy můžete směle rozvinout své plány. Na vaší další 

cestě se však budete muset popasovat se zcela praktickými a 

prozaickými otázkami nejrůznějšího ražení. Jindy se zas mezi vás a vaše plány postaví vztahy 

a něco z vašich záměrů se nebude pozdávat vašemu miláčkovi nebo rodině. To všechno 

však jsou jen zkoušky vašeho odhodlání! Jako Berani jste energičtí, ale často netrpěliví, takže 

vaše odhodlání vám nevydrží věčně. Díky klidu a pohodě o vánočních svátcích však budete mít 

daleko více trpělivosti než obvykle. Právě díky tomu uděláte ve vašem životě tak velký skok. 

Nehibernujte v zimě však příliš dlouho, abyste tak obrovskou šanci nepropásli! 

 

BÝK 

(21. 4. – 21. 5.) 

 Na svátky se těšíte, ale chcete mít všechno perfektní i na úkor vaší 

pohody a možná i zdraví. Pochopte, že Vánoce jsou hlavně o 

pohodě, klidu a rodinných a přátelských setkání. Shon hoďte za 

hlavu a užijte si společně strávené chvíle s vašimi blízkými. V 

oblasti lásky se máte v novém roce na co těšit. Čeká na vás 

milostné vzplanutí, které bude oboustranné, takže se dočkáte 

hlubokých citů a vášně. Jakmile se však začne dařit na jedné 

straně, tak se zákonitě jinde musí něco pokazit. Bohužel pro vás to bude v zaměstnání. Váš 

nadřízený má trochu jiné představy než vy. Vezmete to ale za správný konec a šéfa přece jen 

přesvědčíte, že dovedete pořádně pracovat. Zvyšte si kvalifikaci a naučte se další dovednosti. 
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Kdo ví, možná přijde i nová pracovní nabídka. Pracovní záležitosti vám vezmou tolik energie, 

že se oslabí vaše imunita a budete náchylní k nemocem. Proto bude lepší dopřát si zasloužený 

Relax a odpočinek. 

BLÍŽENCI 

(22. 5. – 21. 6.)  

Blíženci jsou lidé vnímaví a mají přizpůsobivou povahu. Tito 

idealisté si libují ve filosofii a baví je zkoumat názory jiných lidí. 

Mohou se pochlubit širokým okruhem zájmů a žijí činorodým a 

aktivním životem. Jejich myšlenky a pocity se pohybují závratnou 

rychlostí a mají vynikající komunikační schopnosti. Jsou to lidé 

živlu vzduchu a ukrývají se v nich dvě různé osobnosti. Na 

rok 2022 se však budete muset dobře připravit. Čekají vás 

drastické vzestupy i pády. Přičemž nejnáročnější období byste měli očekávat od začátku ledna 

až do poloviny dubna, zbytek roku už bude klidný. V prosinci budete řešit rodinné záležitosti. 

Vašim blízkým se nelíbí vaše pesimistická nálada a místy agresivní chování. Stejně jako ostatní 

si chtějí společně s vámi užít svátky pohodově a v klidu. Měli byste přistoupit na jejich rady a 

zamyslet se nad svým chováním. Nakonec přeci jen zmoudříte a konec roku už bude klidný. 

Bohužel, hned v lednu budete muset řešit pracovní záležitosti, které nebudou zrovna dvakrát 

příjemné. Nevěstě hlavu s příchodem jara se vše k dobrému obrátí a zbytek roku už bude 

procházka růžovou zahradou. 

 

RAK 

(22. 6. – 22. 7.)  

Přihází zima, která bude pro raka hodně špatná. Ve snaze vše 

dodělat a stihnout před vánočními svátky se úplně psychicky i 

fyzicky vyčerpáte. Únavu nedoženete ani během svátků. V tak 

hektické době se často stane, že se ukvapíte. Na tohle si hlavně 

dávejte pozor při výběru dárků. Raději zvolněte tempo a 

zbytečně se nestresujte.  Stres vede k podrážděnosti, která by 

mohla ovlivnit vaše rodinné a přátelské vztahy. Snažte se s tím 

bojovat a být milejší než obvykle, ať se vyhnete zbytečným sporům. K celkové pohodě si 

naordinujte víkendová volna a relaxace. Navštivte lázně, kosmetiku, kavárnu nebo si zajděte do 



15 
 

přírody na uklidňující procházku. Ke konci zimy by se toto hektické období mělo změnit 

v období klidu, což se odrazí na vašich osobních i pracovních úspěších.  

 

LEV 

(23. 7. – 22. 8.)   

Milí Lvi, jste tak trochu rozmrzelí z toho, jaké máte nápadníky. 

Zdá se, že ani o jednoho nestojíte, ale i přesto si vyžadují vaši 

pozornost. Už ani nedoufáte v to, že někoho pořádného najdete, 

ale nevěste hlavu! To nejlepší vás teprve čeká a možná se jedná o 

nejlepší vánočná dar. Mars je od 13. prosince v blahodárném 

trigonu s vaším znamením. Právě tehdy se vám podaří najít 

známost, která vás uspokojí. Co se týká pracovní oblasti, zde 

můžete mít malé problémy s nadřízeným. Sem tam chybujete, což je naprosto normální, ale váš 

šéf je notorik a okamžitě zuří.  Vy se však nevzdáváte a problémy řešíte ihned a přímo. Z tohoto 

důvodu se vám ke konci ledna nevyhne úspěch a ocenění, rovněž se vylepší vaše finanční 

situace, která byla zatížena obzvláště předvánočními výdaji.  

 
 

PANNA   

(23. 8. – 22. 9.)   

 

 Bohužel pro vás, vám zima, mimo zasněžených kopců a štědrých 

Vánoc, přinese i stres. Budete se muset víc soustředit, aby vám to 

ve škole lépe šlo. Zima vám ale nepřinese jen negativa například 

nebudete mít problém s vymýšlením outfitů. Budete naladěni a 

najdete si i čas na dekorování a přípravu na vánoční svátky. 

S nakupováním vánočních dárku to bude stejné. V rodinném 

kruhu se objeví občas drobné hádky. Najdete si plno nových 

přátel, možná i přítele/přítelkyni. Zkrátka opačnému pohlaví se budete obzvlášť 

zamlouvat. S příchodem jara budete trochu bojovat s psychickými problémy a depresí. 

Dopadne na vás stres z práce, hádek doma i předvánoční shon. Zkuste se zklidnit a udělejte si 

horkou koupel, do které přidejte vonné olejíčky nebo bylinky. S příchodem prvních paprsků 

slunce a teplého počasí se vše v dobré obrátí. 
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VÁHY 

(23. 9. – 23. 10.) 

Máte nového idola, se kterým jste nad míru spokojeni. Jenže brzy 

zjistíte, že to není až taková idylka, jak jste si mysleli. Váš 

protějšek má zvláštní talent vás vytočit do běla. Vy si ale nechcete 

nechat kazit náladu, a tak se vztahu raději vycouváte. Alespoň 

prozatím. Pozor si dejte na schopnost soustředit se, budete často 

roztěkaní. Nové učivo vás však donutí zvýšit čas na učení. 

Nakonec si na to však zvyknete s výsledky budete spokojeni a tato 

píle se stane vašim každodenním chlebem. Máte spoustu plánů a nápadů, které byste rádi 

zrealizovali. Vaše rodina vás v tom ale moc nepodpoří, naopak budou ve vašich plánech hledat 

chyby. Chvály se od nich prostě nedočkáte. Nevadí, věřte sami sobě. Sledování romantických 

komedií ve vás vyvolá nostalgii a dáte svému protějšku další šanci. Bohužel, tento nápad 

nebude z vašich nejlepších. City ochladly a vy se budete jenom trápit. Nakonec uznáte, že nemá 

cenu neustále protějšek omlouvat a raději se vydáte jinam. 

 

ŠTÍR  

(24. 10. – 22. 11.)   

 
 Štír je trpělivý a vytrvalý. Proto vám můžu říci, že když 

vytrváte potká vás něco nečekaného, co vám změní život. O 

Vánocích to bude pozvání na rande od muže vašeho vkusu a typu. 

Dále se vám naskytne možnost rozšířit si obzory ve 

volnočasových aktivitách, po kterých jste dlouho toužili. A 

nakonec se na vás štěstěna usměje do třetice v práci, kde vás šéf 

pochválí a konečně ocení za vaši neustálou píli. Tato pochvala 

nebude pouze ústní, ale tentokrát ji uvidíte i na výplatní pásce. Kde si však musíte dát pozor je 

oblast vaší rodiny a vašeho blízkého okolí. Musíte být více všímaví, někdo z vašich blízkých 

totiž bude potřebovat zásadní pomoc, o kterou si však neumí říct. Dalším vykřičníkem je vaše 

extrémní žárlivost, která se s příchozím chladným a chmurným počasí znásobila. Ne všem to 

musí být příjemné, abyste na to doplatili. A opět do třetice si dejte pozor na oblast financí. Je 

sice hezké, že chcete obdarovat téměř kohokoliv ve vašem okolí, ale raději si rozmyslete 

důsledky vaší horké hlavy, i maličkosti mohou potěšit, když jsou vybírány od srdce.  
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STŘELEC 

(23. 11. – 21. 12.)  

Milí Střelci, vypadá to, že nejspíš vstupujete do roku 2022 se 

slibně rozjetými projekty nebo alespoň jasně definovanými 

nápady. Koncem roku 2021 jste si své směřování hezky ujasnili a 

teď je čas šlápnout na plyn a pustit se do toho! Vaše střelecká 

povaha je od přírody odvážná, zvídavá a přímočará, takže žádné 

chození kolem horké kaše, ale rovnou se vrhnout k činům, ať už 

se jedná o kteroukoliv oblast života! Na jedné straně se nebojíte 

snít a pokládat si laťku vysoko, ale na druhé straně umíte zároveň stát nohama pevně na zemi a 

podívat se střízlivě na to, co je reálně dosažitelné a co nikoliv. A to je ideální kombinace! 

Využijte slibné konstelace hvězd, jelikož s příchodem jara se může vše náhle změnit.  

 

 

  KOZOROH 

(22. 12. – 20. 1.) 

Přestože je zima, máte výbornou náladu. Vyzařuje z vás energie, 

optimismus a úžasné naladění. To je přímo magnetem pro ostatní 

dokonce je můžete i inspirovat. Potkáte člověka, se kterým si 

budete velmi rozumět a pravděpodobně to bude i váš budoucí 

partner. V zaměstnání si nadřízený všimne vašich skvělých 

výsledků a nabídne vám postup na lepší pozici. Nečekáte to, ale s 

radostí povýšení přijmete. S rodinou a přáteli podniknete výlety a 

při té příležitosti objevíte dárky, které vaše nejbližší pod stromečkem zaručeně potěší. Dovedete 

si předvánoční čas opravdu užít a uděláte i něco pro sebe. O finance nebudete mít nouzi. Naopak 

vyděláte spoustu peněz, navíc se na vás usměje štěstí v podobě nějakého hodnotnějšího daru 

nebo větší finanční injekce. Možností je také menší výhra v loterii.     
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VODNÁŘ 

(21. 1. – 20. 2.)  

Vodnář je jedenácté astrologické znamení zvěrokruhu, mající 

původ v souhvězdí Vodnáře. V astrologii je Vodnář považován za 

negativní (introvertní) znamení. To však nemusí být pokaždé 

pravda a vy jste toho důkazem. Většina lidí je v zimním období ve 

stresu a nepohodě, na čem jim nepřidává předvánoční shon, vy 

naopak budete sršet energií a důvtipem. To se však bude bohužel 

týkat jen osobní sféry vašeho života. Naopak ve škole vás čekají 

kruté časy. Budete muset zvládat školu s vypětím všech sil, až toho budete mít dost a na vše 

rezignujete. Naštěstí si toho učitelé všimnou a změní vám školní podmínky a vy se budete cítit 

lépe. S příchodem jara se na vás usměje štěstí a zadaří se vám v milostném životě. Váš partner 

pochopí, že se nechoval hezky a začne se snažit, protože se bude bát, že vás ztratí. Ve světě to 

nemáte jednoduché, jelikož vše vidíte jinak a lidé vás proto neberou někdy vážně. Nic si z toho 

nedělejte díky tomu jste originálem, čehož si ti, kdo chtějí všimnou a ocení to. 

 

RYBY 

(21. 2. – 20. 3.) 

Milé Ryby, planetární kaleidoskop pro rok 2022 vám slibuje 

klidnější časy a zároveň taky nové nápady a inspiraci. Vaše 

vládnoucí planeta Neptun se dlouhodobě pohybuje 

vaším znamením, dodává vám sílu a pomáhá naladit se na vaši 

vlastní duši. Je čas pro hlubší poznávání sebe samého. Rozjímejte 

a vyřešte si stará citová trápení. Na další extra příznivý čas si pak 

počkáte do února, kdy vám souhra planet ve spřízněném štíru 

přinese zdar nejen doma, ale hlavně v práci. Po hloubavém, meditativním prosinci na závěr 

roku opět vykouknete ze své ulity. Bohatší o nové poznání a chudší o dořešená stará zranění na 

duši pak můžete zas směle vykročit za mimořádnými úspěchy, které vám slibuje rok 2022! 

 

 

 

 



19 
 

KVÍZ: HARRY POTTER 

Pro zpestření dlouhých zimních večerů si naši pro vás naši redaktoři 

přichystali pár kvízů, které váš rozhodně zaujmou a pobaví. Tak neváhejte a 

vyzkoušejte si je! 

 

1. Co raději děláš ve svém volném čase?  

a) Čtu knihu, poslouchám hudbu 

b) Jsem venku s přáteli 

 

 

 

2. Jakou máš barvu očí? 

a) Modrou, zelenou 

b) Hnědou, černou 

 

 

3. Jak bys strávil/a ideální víkend? 

a) Se svými rodiči a blízkými 

b) Nic neděláním  

 

 

4. Kterou věc máš raději? 

a) Neviditelný plášť 

b) Kouzelnickou hůlku   

 

 

5. Která z těchto kolejí je ti více sympatická? 

a) Zmijozel, závidím jí jejich cílevědomost  

b) Nebelvír, stojí na té správné straně  
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6. Které magické zvíře se ti líbí více? 

a) Bazilišek  

b) Fénix                

 

 

7. Který z těchto předmětů by tě zajímal více? 

a) Obrana proti černé magii 

b) Přeměňování   

 

 

8. Čeho se více bojíš? 

a) Hadů 

b) Pavouků 

 

 

9. Jakou z těchto pozic bys měl/a v partě? 

a) Vůdce 

b) Outsider 

 

 

10. Co bys raději viděl/a v zrcadle z Erisedu? 

a) Sebe s maturitním listem  

b) Rodiče 
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VYHODNOCENÍ KVÍZU: 

Pokud máš více A než B jsi: 

 

 

 

 

 

HERMIONA GRANGER 

 

Pokud máš víc B než A jsi: 

 

 

 

 

 

 

  RON WEASLEY 

 

Když máte stejně A i B jste: 

 

 

 

 

 

 

     HARRY POTTER 
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KVÍZ: UMÍTE HANÁCKY? 

 

1. Co znamená babóňat? 
a) Ponocovat 

b) Oslovit neznámou holku 

c) Pomlouvat 

 

2. Co znamená kólečka? 
a) Malá kofola 

b) Malé jízdní kolo 

c) Zdrobněle koule  

 

3. Co je kředleca? 
a) Střešní taška 

b) Vážka 

c) Křída na malování 

 

4. Co znamená žgrdlét? 
a) Koktat 

b) Lhát 

c) Šetřit 

 

5. Co je osóhléna? 
a) Hlína 

b) Sychravé počasí 

c) Kapesník 

 

6. Co je náčení? 
a) Nářadí 

b) Nádobí 

c) Máčení prádla 

 

7. Co je lódna? 
a) Loď  

b) Bedna 

c) Dělo 

 

8. Co je ďopa? 
a) Bota 

b) Tečka 

c) Zadeček 

 

9. Co je frgola? 
a) Velký nos 

b) Dechový hudební nástroj 

c) Rychlý gól 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1A, 2C, 3A, 4C, 5B, 6B, 7B, 8C, 9 
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KVÍZ: ZNÁŠ RŮZNÉ VÁNOČNÍ ZVYKY? 

 

1. Jak se zdobí stromek na Ukrajině? 

a) Sušeným polním kvítím 

b) Umělými pavouky a pavučinami 

c) Panáčky jedoucími na ovci 

 

2. Tradičním vánočním pokrmem v Anglii 

je? 

a) Pudink 

b) Kremrole 

c) Rizoto s rozinkami 

 

 

3. Jakou speciální zábavu mají Španělé o Vánocích? 

a) Zimní fotbal, kdy proti sobě hrají rodiny 

b) Stavba ledových měst 

c) Sázení čísel do vánoční loterie 

 

4. Kdo ve Španělsku naděluje dárky?  

a) Víla Ziměna 

b) Poleno s namalovaným obličejem 

c) Pes na lyžích 

 

5. Typickou italskou vánoční sladkostí je co? 

a) Panettone – sladký chléb 

b) Olénotte – trubičky s jahodovou šlehačkou 

c) Marokánky – s arašídovou polevou a čokoládou  

 

6. Co se o Vánocích schovává v Norsku? 

a) Svíčky 

b) Košťata 

c) Rohožky  

 

7. Kdy se rozdávají dárky v Rusku? 

a) 7. ledna 

b) 24. prosince 

c) 25. prosince 

 

8. Co mimo mléka a sušenek připravují děti 

v Argentině? 

a) Žvýkačky pro Santovy soby 

b) Seno a vodu pro Santova koně Magiho  

c) Nic, aby se Santa nepřejedl 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1B, 2A, 3C, 4B, 5A, 6B, 7A, 8B 
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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. 

MÓDA PRO NI 

JAKÉ ZVOLIT BARVY? 

Chladné období je téměř na nás a čekají na nás nové módní barvy. Začněme červenou 

barvou, jaké typy červené budou v kurzu? První bude hluboký a intenzivní odstín: Fired Brick, 

ale naše oblíbená červená je vždy Mandarin Red, jasný a brilantní odstín. Dalším tónem bud

e jasný Exuberance. Po přechodu na klasičtější barvy bude nejoblíbenější odstín hnědé barvy 

Toffee, tedy teplá a obklopující barva. Typicky se vyskytuje v koženém zboží. 

Vedle teplých neutrálních barev bude v trendu například mandlový olej, barva typická 

pro přírodní materiály a je perfektní ke klasické bílé. Mezi základní paletou budou také některé 

odstíny béžové, například Sheepskin a Peach Nougat. Pro růžově závislé bude i letos hyper-

ženská růžová Rose Tan. Pokud se přesuneme k fialové, tak volbou pro zimu bude Magenta 

Purple. Je to barva na půli cesty mezi vínovou a fialovou.  

Pokud se milovníci zeleně obávali zmizení této barvy, nebojte se. Zima 2022 zahrnuje 

tři druhy zelené: Ultramarínová zelená, studená a jasná, hrušková zelená, živá a kyselá a 

vojenská oliva, tmavší a klidnější. Novým a neobvyklým odstínem zimní sezóny bude celer, 

velmi jemná pastelová žlutá. Tato barva však není vhodná pro ty, kteří mají světlejší pleť. 

Další pastelový tón, který bude charakterizovat zimu 2022, bude Powder 

Blue, prašná a jemná světle modrá varianta. U šedých naopak budou vládnout dvě barvy: 

Asphalt, klasická tmavě šedá typicky mužská a Sleet, velmi světle šedá. 
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JAKÝ MATERIÁL, STŘIH ČI VZOR? 

Hitem sezony zima 2021/2022 pro dámy budou stylové oversize poršíváné vesty. Z 

období covidových lock-downů jsme si tak nějak všichni oblíbili pohodlné kousky. Právě 

masivní prošívané vesty jsou velkým trendem nadcházejícího období. Skvěle se do nich 

zachumláte a vzhledem k chybějícím rukávům můžete nechat vyniknout i další vrstvy svého 

outfitu. 

Dalším kouskem, který nesmí chybět ve vašem šatníku jsou minisukně. Minisukně na 

zimu neschovávejte. V kombinaci s punčochami se nemusíte bát omrzlin. Minisukně nejsou 

sice typickým zimním kouskem a možná proto je letos fajn příležitost to s nimi zkusit. 

Vzhledem k chladnému počasí zkuste vytáhnout retro pleteninovou strukturu, která vás 

zahřeje. Co rovněž nesmí chybět ve vašem šatníku jsou kožešinové kousky. Bezesporu zahřejí, 

navíc vypadají velmi stylově. Například taková oversized vesta s kožíškem. Krom vesty uděláte 

velkou parádu i například s džískou s kožešinovým límcem.  

Pokud přemýšlíte nad vzory, tak geometrické prvky v kombinaci s divokými 

barevnými kreacemi jsou tím pravým. Chcete-li působit trochu usazeněji, pak zkuste vsadit 

na retro motivy připomínající 80. a 90. léta. Značka Dolce & Gabbana zaujala zimními 

válenkami pro letošní zimu. Tyto válenky zaujmou leopardím potiskem. Jsou výraznou 

dominantou, proto to raději nepřehánějte a dále zvířecí potisk už v rámci jednoho outfitu 

nekombinujte. V jednoduchosti je totiž krása.  
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JAKÝ MATERIÁL, STŘIH ČI VZOR? 

Nynějším extravagantním trendem pro muže je kožich. Pokud nejste fandové kožichů, 

pak byste mohli raději zvolit nějaký šik kabát či bundu. Opět jako u žen, tak platí i u mužů 

oversize velikosti, co možná nejpohodlnější na nošení. Některé nové módní kousky nám mohou 

připomínat spíše župan či pyžamo, a to je také záměrem módních stylistů. Aby tyto původně 

domácí kousky vypadaly přirozeněji stojí za to je doplnit prvky, které jsou stylem opačné. 

Například šípové kalhoty, kožené boty, základní dlouhá košile nebo klasický oblek jsou pro 

tento účel ty pravé možnosti.  

Pokud nejste fanoušci ani kabátu, tak je pro vás ideální volbou bunda. Vlněná bunda, 

která díky hrudním kapsám, knoflíkům a kostkovanému potisku vypadá jako košile, a stala se 

velkým hitem. V kombinaci jak se sportovním oblečením, tak s elegantnějším (roláky a kalhoty 

s květinovými potisky).  

Určitě se ptáte, co podle nových trendů zvolit jako spodní část svého outfitu. Módním 

hitem jsou pytlovité prošívané kalhoty, které vypadají skvěle s košilemi, roláky a kabáty. 

Návrháři stále více opouštějí objemné siluety a snaží se zdůraznit architekturu těla. Jedním z 

hlavních nástrojů v tomto oboru je termoprádlo, které se již neskrývá pod kalhotami, ale stává 

se samostatným šatníkem.  

Co si ale vzít pod bundu? Zde budete volit ze dvou trendy možností, a to rolák nebo 

dlouhé tričko. Tričko volte obyčejné nebo pruhované. Naopak rolák by měl mít jasnou barvu.  
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

DOPORUČENÉ KNIHY PRO ZIMU 

Naše redaktorka Anna Pecková (8. A) si pro vás připravila recenze na knihy jejího 

výběru. Pokud rádi čtete a už nevíte po jaké knize sáhnout, pak je tento článek přímo pro vás! 

DÍVKA ODNIKUD  

Autor: Radka Zadinová 

Počet stran: 272 

Vydání: 2018  

Žánr: Pro děti a mládež, Dívčí romány 

Obsah: Šestnáctiletá Nina žije na ranči, kde ji jako malou odložili. 

Nikdy se s tím nesmířila a stále doufá, že se máma vrátí. Jedinou 

útěchou jsou pro ni koně a blízkost kamarádky Diany a jejích 

bratrů. Zatímco s Michaelem ji pojí přátelství, s Gabrielem moc 

nevychází. Když ji však při hádce nečekaně políbí, podlehne 

Gabrielovu kouzlu. Jak to, že na něj nemůže přestat myslet, i když ví, kolika holkám popletl 

hlavu? Typická romantická knížka pro náctileté, které potěší zejména dívky.  

 

MĚSTO ZVANÉ DOKONALÍN 

Autor: Helena Duggan 

Počet stran: 368 

Vydání: 2018 

Žánr: Pro děti a mládež, Pohádky  

Obsah: Fialka se do Dokonalína nikdy přistěhovat nechtěla. Kdo 

by taky chtěl žít ve městě, kde každý musí nosit brýle, jinak 

oslepne. A kde musí být všichni čistí, upravení a dobře vychovaní. 

Fialka rychle zjistí, že se zde děje něco podivného. Neustále slyší 

hlasy bez viditelných původců, její mamka se promění v puťku a 

táta zmizí. Zbláznila se ona nebo celý Dokonalín? Když si najde prvního a jediného kamaráda 

ve městě, známého pouze jako Kluk, pochopí, že její táta není jediný, kdo se vypařil. Dokonalín 

má spoustu tajemství, střežených nejen zákeřnými slíďáky, ale možná i zdmi města samého…  

 



28 
 

HOTEL WINTERHOUSE  

Autor: Ben Guterson  

Počet stran: 384 

Vydání: 2019 

Žánr: Pro děti a mládež, Fantasy  

Obsah: Osiřelá Elizabeth žije s tetou a strýcem, kteří ji jednoho dne 

pošlou do hotelu Winterhouse. Brzy po příjezdu Alžběta zjistí, že 

je hotel zahalen tajemstvím i kouzly. V obrovské knihovně objeví 

magickou knihu a postupně si uvědomuje, že je s hotelem nějak 

spojená. Rozlušti hádanky, anagramy i složité rébusy a pomoz jí prolomit hotelové prokletí a 

vyřešit tajuplnou záhadu. Napínavá a hravá knížka, která potěší kluky i holky 

 

PIRUETY  

Autor: Tillie Walden 

Počet stran: 400 

Vydání: 2021 

Žánr: Komiksy, Biografie a memoáry, Sport 

Obsah: Byla dobrá, vyhrávala a nesnášela to. Každé ráno bylo 

stejné. Vstát z postele, vzít brusle a vyrazit na kluziště, zatímco 

okolní svět spal. Soutěžní víkendy plné napětí. Deset let pro ni bylo 

krasobruslení vším. Bylo součástí její osobnosti a představovalo 

bezpečný úkryt před stresem ze školy, před šikanou nebo před problémy doma. Ale když 

nastoupila do nové školy, objevila svět umění a zamilovala se. Začala vše 

zpochybňovat…Příběh o boji s dospíváním, o hledání sebe sama v mladém věku. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

VÁNOČNÍ BÁSEŇ 

Co jiného patří k zimě než Vánoce. Kdo, z nás by je neměl rád. Mezi milovníky tohoto 

svátku patří i náš redaktor Jakub Hrubec (5.A), a proto si pro vás připravil vánoční básničku.  

 

VÁNOCE 

Na Štědrý den těšíme se, 

copak nám ježíšek přinese. 

Stromek září v obýváku, 

pod ním máme hodně dárků. 

Po nadílce vánoční,  

spěcháme na mši půlnoční. 

Po Štědrém dni Boží hod, 

po sedmi dnech už Nový rok. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

RECENZE SERIÁLU PRO ZIMU 

Naše redaktoři pro vás připravili momentálně velice oblíbený seriál. Pokud se rádi 

koukáte na seriály a nevíte který zkouknout jako další, pak je tento článek přímo pro vás! 

ZAKLÍNAČ 

Tento seriál se stal jedním z nejúspěšnějších projektů 

americké internetové televize Netflix uplynulého roku. Temná 

fantasy je inspirovaná povídkami polského autora Andrzeje 

Sapkowského. Hlavní postavou je mutant Geralt z Rivie 

(Henry Cavill). Jeho povoláním je zneškodňování příšer. Je 

zastáncem spravedlnosti a morálních hodnot a opravdu skvěle 

mu to jde s mečem. 

Seriál má zatím 2 řady, přičemž ta druhá vyšla tento rok. Děj první řady sleduje příběh 

tří hlavních hrdinů. Našeho zaklínače, mladičké princezny Cirilly a elfí čarodějky Yenne fer. 

Mladičká princezna se po napadení jejího domova Cintry ocitá sama na útěku, navíc v  sobě 

začíná objevovat tajemnou a obrovskou nadpřirozenou sílu. Jejím úkolem a vlastně i osudem 

se stane nalezení Geralta. Poslední postava Yennefer bojuje se svým postižením v podobě 

nepěkného vzhledu. Stane se z ní nejmocnější a nejkrásnější čarodějka, která si získá srdce 

našeho zaklínače.  

Putování hlavní trojice se odehrává v oddělených příběhových liniích, navíc se každý 

z příběhů odvíjí ve vlastní časové rovině. Výsledek je často nepřehledný a dá zabrat i 

znalcům.  

     Celkově je však seriál poutavý, má rychlý spád, je akční a rozhodně se u něj nebudete 

nudit! 

 

 

 



31 
 

LITERÁRNÍ KOUTEK 

BISKUP MIKULÁŠ 

Stejně jako k zimnímu období patří Vánoce, tak nesmí chybět ani oblíbený den dětí MIKULÁŠ. 

Věděli jste ale, jak obdarovávání dětí mikulášskou nadílkou vzniklo? Kristýna Luzarová (8.A) 

pro vás odpověď připravila formou obrázkového příběhu. 
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LITERÁRNÍ KOUTEK 

MANGY, KTERÉ MAJÍ VYJÍT 

 

ZASLÍBENÁ ZEMĚ NEZEMĚ 13                              GANTZ 31 

                                                                     

Autor: Kaiu Širai, Posuka Demizu                     Autor: Hiroja Oku 

Plánované datum vydání: 18.1.2022                      Plánované datum vydání:18.1.2022 

 

BLEACH 29: THE SLASHING OPERA                   TOKIJSKÝ GHŮL:RE 12                  

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Autor: Tite Kubo                                                    Autor: Sui Išida  

Plánované datum vydání: 25.1.2022                      Plánované datum vydání:25.1.2022 
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SPY X FAMILY 3                                                    SWORD ARTONLINE – AINCRAD 1 

                                               

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Autor: Tacuja Endó                                                    Autor: Reki Kawahara  

Plánované datum vydání: únor 2022                         Plánované datum vydání: únor 2022   

 

HRDINSKÁ AKADEMIE 12: ZKOUŠKY                 ZABIJÁK DÉMONŮ 5: DO PEKLA 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kóhei Horikoši                                               Autor: Kojoharu Gotóge                

Plánované datum vydání: únor 2022                        Plánované datum vydání: únor 2022 
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

JAMATO 

Anna Pecková (8. A) si pro vás připravila historické okénko, ve kterém vám vždy budou 

představena zajímavá a záhadná místa, věci, události a přiblíží vám pověsti, ale i fakta, s tímto 

místem spjaté.  

JAMATO 

Druhá světová válka v Evropě se už chýlila ke konci, když se  jižně od japonských ostr

ovů rozhořel boj mezi největší japonskou bitevní lodí Jamato a americkými letadly.  

 

V poledne 7. dubna 1946 se pilotům 

bombardovacích a torpédových letadel 

jihovýchodně od japonského ostrova Kjúšú 

naskytl fantastický pohled. Největší bitevní loď 

světa Jamato si v hloubce pod nimi odhodlaně 

razila cestu k Okinawě, kde měla napadnout 

americké invazní síly. Šlo o sebevražednou misi – Jamato dostala vzácné palivo jen na cestu 

tam. Jejím úkolem bylo probít se americkou flotilou a najet na břeh Okinawy, kde by poté až 

do svého zničení sloužila jako obří dělostřelecká pevnost. Šlo o nejlépe vyzbrojenou bitevní 

loď, jaká kdy byla postavena.  

Ve třech hlavních dělových věžích nesla Jamato celkem 191 děl. Žádná protiletadlová 

děla však nemohla nahradit podporu ze vzduchu, jenže tu Jamato na svou poslední plavbu 

nedostala.  

SESTERSKÉ LODĚ 

Jamato byla první lodí stejnojmenné třídy, 

kterou Japonci začali tajně budovat v polovině 30. let 

20. století. Celkem mělo vzniknout pět plavidel. Byla 

to skutečná monstra, o čemž svědčí i fakt, že 

sesterská loď Jamata Musaši při svém spuštění na 

vodu 1. listopadu 1940 vyvolala 1,5 metru vysokou 

tsunami, která zaplavila velkou část Nagasaki. Ambiciózní projekt stavby pěti obrů nakonec 

změnil válečné okolnosti. Třetí sestrou Jamato byla bitevní loď Šinano, Japonci ji po porážce u 

Midwayských ostrovů přestavěli na letadlovou loď.  
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Jamato poprvé ze svých monstrózních děl 

vystřelila až v říjnu 1944, když se účastnila bitvy 

v zálivu Leyte na Filipínách. I když v této bitvě 

byla poškozena dvěma leteckými pumami, 

svému osudu prozatím unikla. Hůře dopadla její 

sesterská loď Musaši, kterou Američané 24. října 

1944 objevili a potopili. Křížence bitevní a 

letadlové lodě Šinano pak vystopovala a potopila 29. listopadu 1944 americká ponorka USS 

Archerfish. V dubnu 1945 tak zůstávala Jamato poslední jednotkou své třídy, kterou Japonci 

mohli poslat do boje. A učinili tak dost kuriozním způsobem. Z přístavu Tokujama vyplula 

Jamato 6. dubna v doprovodu lehkého křižníku Jahagi a osmi torpédoborců. Muniční sklady 

byly plně naložené střelivem, posádku tvořilo 3 332 mužů.Už od počátku ale operaci 

pojmenovanou Ten-gó (Nebesa) provázela smůla. Američané byli o vyplutí svazu informováni 

odposlechem a v noci Jamato spatřily i dvě americké ponorky, které se ale kvůli vysoké 

rychlosti a křižování Japonců k útoku nedostaly. 

SMOLNÁ OPERACE 

Následujícího rána 7. dubna 1945 se poblíž svazu 

objevily pozorovací letouny, které už Jamato nespustily z 

očí. Vše bylo připraveno k bitvě, na kterou ovšem nebyl 

japonský obr vybaven. V šesti vlnách se od 12:30 nad 

Jamatem a jeho doprovodem vystřídalo 386 letadel z 

celkem 12 amerických letadlových lodí operujících poblíž 

Okinawy. Jamato bez jakékoliv letecké ochrany postupně 

zasáhlo 8 pum a 12 torpéd, které loď vážně poškodily. Necelé dvě hodiny po prvním útoku ve 

14:23 na Jamatu vybuchly zásoby munice a nad lodí vysoko do vzduchu vystoupal hřibovitý 

mrak dýmu viditelný na desítky kilometrů. Vzápětí se Jamato převrhla a potopila. Do cíle na 

Okinawě lodi zbývalo ještě 200 kilometrů.Poslední japonský svaz hladinových lodí byl zničen. 

Spolu s Jamato šel ke dnu i křižník Jahagi a čtyři torpédoborce. Zahynulo 3 055 námořníků, 

zbytek posádky zachránily přeživší torpédoborce. Američané při útoku přišli o deset letadel a 

bitva tak potvrdila, že bitevní lodě bez leteckého krytí představují pro nepřátelské letectvo 

relativně snadný cíl.  
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

DJATLOVOVA VÝPRAVA 

Je konec ledna 1959 a deset ruských studentů 

vyráží na horskou túru ve střední části pohoří Ural. V 

čele se zkušeným 23letým instruktorem Igorem 

Djatlovem postupovala výprava liduprázdnou krajinou. 

Přibližně v 17 hodin 1. února se Djatlovova skupina 

rozhodla ve zhoršujícím se počasí utábořit na 

otevřeném horském svahu. Členové skupiny netušili, že 

se obvyklými tábornickými přípravami zabývají 

naposledy. Následujícího dne, kdy měli naplánováno 

vystoupat na deset kilometrů vzdálenou horu Otorten (v 

překladu Nechoď tam), se již nedočkali. V těsném 

sousedství hory leží další vrchol Cholat Sjachyl, což v 

překladu znamená „Hora mrtvých“. Podle staré legendy na jejích svazích kdysi našlo smrt devět 

lovců a Mansijci (tamější obyvatelé) tuto horu prokleli.  

Výprava postavila stany a chystala se ke spánku, když ji náhle cosi přinutilo v panice 

stan opustit. Bez bot a ve spodním prádle začali členové utíkat ze svahu dolů. Později je všechny 

našli mrtvé. Dodnes neexistuje přesvědčivá odpověď na to, co se tu osudnou noc vlastně stalo. 

Proč turisté zemřeli všichni najednou? Proč jedné dívce chyběl jazyk a další dva turisté byli 

popálení? Kam ze stanu mířili a proč na místě nezůstaly žádné stopy, které by situaci objasnily? 

Pátrací a záchranné akce začaly už 20. února a za šest dnů objevili záchranáři na svahu 

Hory mrtvých stan zasypaný sněhem. Vchod do stanu byl otevřený a jeho stěny byly na 

několika místech rozřezané. Jak ukázal znalecký posudek, byl stan rozřezaný zevnitř.  
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Na podlaze se válely spací pytle, rozházené nádobí a netknuté potraviny. Stopy v okolí svědčily 

o tom, že celá Djatlovova skupina náhle a z neznámého důvodu stan opustila. Tak se turisté 

ocitli na silném mrazu bez bot a jen ve spodním prádle.  

Než na místo tragédie dorazila vyšetřovací 

skupina, rozšířily se mezi záchranáři zvěsti, že 

Djatlovovu skupinu zabili lesní duchové. Turisté 

podle nich přišli na zakleté místo a stali se obětí 

bytostí z jiného světa.  

Obraz tragédie ukazuje na spoustu 

podivných věcí v chování účastníků nešťastné 

výpravy, z nichž většinu nelze vysvětlit. Proč od 

stanu neběželi, ale odcházeli klidným krokem v řadě? Jak si mohli chůzí po rovině způsobit 

taková zranění? A nakonec to hlavní – co přimělo skupinu současně a v takovém spěchu opustit 

stan prakticky bez oblečení, bot a dalšího vybavení, když venku bylo – 25 C°?  

 

TEORIE 

MANSIJCI A ZÁŘIVÉ OBJEKTY 

Spekuluje se o tom, že je vyděsil nějaký 

zářící předmět. Mohla to být záře kulového 

blesku nebo světlo něčeho zářivého, jež 

přicházelo směrem od vrcholu hory. 

Vyšetřovatelé byli zpočátku přesvědčeni, že šlo 

o vraždu, kterou spáchali místní obyvatelé. Podle 

jejich hypotézy turisté prošli místy považovaná 

místními Mansijci za posvátná a znesvětili je. 

Jenže nikdo se nepřiznal a sami Mansijci byli 

také událostí vyděšení. Vypověděli, že nad místem, kde turisté zemřeli, viděli podivné ohnivé 

koule. A dokonce je nakreslili. V pozdější době nákresy ohnivých koulí ze spisu zmizely. 

Důvodem mohl být fakt, že popis svítících koulí na obloze mohl souviset s vojenským 

výzkumem. Na severním Urale se v 50. letech prováděly zkušební testy nosných raket pro 

jaderné zbraně. Studenti tedy mohli vidět něco, co neměli, a tak je vojáci zlikvidovali.  
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O zvláštnosti jevu, který turisty přinutil 

vyběhnout ze stanu, nepřímo vypovídá i 

poslední snímek ve fotoaparátu. Snímek není 

ostrý, byl pořízený ve spěchu, možná v panice. 

Všechny filmy turistů zabavil vyšetřovatel 

Karatajev, který dostal za úkol vést 

vyšetřování. Kromě těchto věcných důkazů si 

vyšetřovatel sám místo tragédie podrobně nafotil. Potom ale Karatajev se všemi snímky zmizel. 

Jeho tělo našli mnohem později, když za záhadných okolností zemřel při automobilové nehodě.  

 

SNĚŽNÝ MUŽ A ZBLOUDILÁ RAKETA 

Další hypotéza je ještě víc přitažená za vlasy. Podle ní 

turisty zabil místní sněžný muž. I když je pro některé tato teorie 

směšná, tak by částečně odpovídala, jelikož náhlý úprk skupiny 

mohl být způsoben šokem z toho, že na skupinu vyběhl sněžný 

muž. Navíc typ zranění odpovídal velké síle jako by je něco 

s nadlidskou silou pevně obejmulo a drtilo. 

.Z „vojenských“ hypotéz stojí za to zmínit ještě tu, podle 

níž Djatlovovu skupinu zabila raketa vypuštěná z bombardéru, 

která se odchýlila z kurzu. Po zjištění takového odchýlení bylo 

možné raketu na dálku vyslaným povelem zlikvidovat, což se 

mohlo stát v blízkosti tábora studentů.  
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Mezi různými hypotézami nemůže chybět 

teorie o UFO. Zajímavé je, že toto téma se objevilo 

hned v roce 1959 a jako první s ním přišel hlavní 

vyšetřovatel Lev Ivanov. Podle něj byly 

bezprostřední příčinou smrti turistů už zmiňované 

světelné koule, ať už byly jakéhokoliv původu. 

Oblast, kde skupina zahynula, je podle ruských 

odborníků magnet na paranormální jevy. Podle 

nich mohlo jít o takzvané plazmoidní koule, jejichž kontakt s lidmi by měl tragické následky.  

 

FAKTA 

Všechny hypotézy pracovaly s 

předpokladem, že turisty něco vyděsilo, a proto 

rozřezali stan a snažili se utéct. V době, kdy se 

objevilo záhadné nebezpečí, se přinejmenším jeden 

člen výpravy vyskytoval mimo stan. Tento člen 

skupiny musel nebezpečí zaregistrovat a varovat 

ostatní. Pokud turisté uvnitř zaslechli volání svého 

druha, nevrhli se zřejmě slepě k východu, ale zkušeně vzali nůž a rozřízli celtu, aby mu co 

nejrychleji pomohli. Poté se nerozprchli v panice na všechny strany, ale vydali se spořádaně 

jedním směrem v řadě za sebou. Přesně tak se má skupina lidí pohybovat v hlubokém sněhu. A 

je tu ještě jedna velmi zajímavá věc. Proč se turisté ze stanu vydali na severovýchod? Podle 

údajů meteorologické služby vál vítr ze severozápadu, což znamená, že studenti odcházeli 

kolmo ke směru větru. Tak se odchází od následků jaderného výbuchu nebo od jedovatého 

oblaku… 

Teorií je mnoho, ale žádá z nich nebyla 

oficiálně potvrzena. To, co se tehdy stalo se už 

možná nikdy nedozvíme, v čemž nám 

nepomohlo ani tehdejší tutlání a zamlčování 

důkazu (či jejich údajnou ztrátu) z místa činu. 

Z těchto důvodu se Djatlovova výprava stala 

největší záhadou posledních let. 
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