
  



Úvodník 

Ahoj spolužáci, dobrý den, učitelé! ☺ 

Tento měsíc proběhlo mnoho školních i mimoškolních akcí, aktivit a výročí. 
V tomto čísle se můžete dozvědět něco o výročí Mistra Jana Husa, 
výsledcích květnového sběru, pálení čarodějnic, přečíst rozhovor s 
panem ředitelem Vonešem a jak dopadla soutěž Praha 10 má talent.Též se 
můžete dozvědět pár informací o další paní učitelce. Doufám, že si poslední 
měsíc před letními prázdninami užijete a v červnu ahoj.VojVed 
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Stránka zaměstnanců školy 
Milí čtenáři Tornáda, 

dnes máte možnost dozvědět se 
něco více také o mně, 
pravděpodobně nejnudnější osobě 
z celého učitelského sboru. Jmenuji 
se Barbora Dvořáková a na ZŠ 
Gutova pracuji 6 let. Učím zde 
dějepis, zeměpis a anglický jazyk, 
ale před pár lety jsem učila i 
občanskou výchovu, což mě opravdu 
bavilo. Nemám žádné úchvatné a 
neobvyklé  koníčky či zážitky, 
v podstatě jsem taková šedá myš 
zkřížená s kavárenským povalečem. 
Pokud mě někdo nebo něco 
dokonale vystihuje, je to líný kocour 
z reklamy na nejmenovanou banku.  

Narodila jsem se v Šumperku a 
vyrůstala jsem na Vysočině, což je 
místo, které spolehlivě rozehřeje 
srdce každého chataře a 
zálesáka, ale pro život 
dospívajícího jedince je to utrpení. 
Existuje jen jediný způsob, jak zde 
prožít kvalitní dětství a mládí 
v dosahu civilizace – povinné 
vlastnictví automobilu se sněžným 
pluhem jako doplňkovou výbavou, 
ideálně už od šesti let! 

Střední školu jsem vystudovala ve 
Žďáře nad Sázavou a vysokou 
školu (filozofickou fakultu) v Plzni. 

V mládí jsem chtěla být letuškou, 
spisovatelkou nebo novinářkou. 
Učitelkou jsem tak úplně být 
nechtěla, protože toto povolání je 



v naší rodině dědičné (matka, babička, prababička, pradědeček, 
prapradědeček a aktuálně i strýc). Nicméně, jsou věci, kterým uniknout 
nelze, takže i já jsem se nakonec zapojila do rodinné tradice. 

Dříve, než jsem začala učit, vyzkoušela jsem si práci v cestovním ruchu – 
konkrétně jsem provázela na několika zámcích (Červená Lhota, Velké 
Losiny a Humprecht). Práce učitelky a průvodkyně má ledacos společného 
– v obou profesích tak trochu poučujete lidi, což byl asi onen určující 
moment. 

Jak jsem již zmínila, jsem v zásadě nudná osoba, žádný adrenalin, 
skandály a dobrodružství. Nikdy jsem neskákala bungee jumping, 
nesjížděla řeky, nešplhala po skalách, neběhala po hřištích, nepotápěla se 
v oceánech a tak podobně….. a vlastně doufám, že ani nikdy nebudu. Mé 
záliby jsou prosté: historie, dobré knihy, hezké filmy a setkávání s přáteli. 
V dětství jsem ráda malovala a kreslila, dokonce jsem celých 6 let chodila 
do výtvarného kroužku v rámci ZUŠ. Mou velkou zálibou jsou cizí jazyky. 
Nejdéle jsem se věnovala angličtině a francouzštině. Myslím, že teď už 
nikoho nepřekvapí, když o sobě na závěr prozradím, že ze všeho nejvíc na 
světě miluji anglický humor a francouzskou hudbu.  

 

  



Logo školy 

Rozhovor s pane ředitelem 

Dobrý den, pane řediteli, můžu s vámi udělat rozhovor? Ano, Vojto, jistě. 

1.) Kolik bylo celkem účastníků? 

Budu-li počítat všechny účastníky- učitele, rodiče a žáky, kteří vytvořili 
zhruba 95% návrhů, tak jsme obdrželi kolem 92 přijatých návrhů. 

2.) Kdo tvořil komisi? 

V komisi byla paní učitelka Zvěřinová, pan učitel Sýkora, pan zástupce 
Chocenský a pan ředitel školy. 

3) Podle jakých kritérií jste zužovali výběr a určili vítěze? 

To je dobrá otázka, měli jsme určité požadavky, co soutěžící musí splnit. 
Měli jsme dáno, že uchazeč musí logo ztvárnit ve dvou provedeních, jedno 
v barevné a druhé v nebarevné podobě. Další povinností bylo vložit text ZŠ 
Gutova a dále jsme žákům dávali jistá doporučení. Jedno z nich bylo, aby 
vystihli, že jsme matematická škola, a aby žáci nepoužívali drobná 
znaménka a nesnažili se o drobnosti. Protože se to pak nedá použít v 
tištěné podobě. Také jsme uvítali pěkné vtipy a když to svoje logo uměl 
popsat, nebo nějakou formou okomentovat. 

4)Kdy se oficiálně školní logo změní? 

Nyní v této době jednáme s rodiči Alana Hladíka kvůli autorskému zákonu a 
logo ještě není takové, jak bychom jsme si ho představovali, takže budou 
ještě nějaké úpravy. Rádi bychom logo uvedli v platnost na začátku září 
2015. 

5)Jak bylo pro vás těžké určit vítěze? 

Bylo to těžké, protože těch nejlepších prací sice bylo málo, relativně 20-25 
z 92 není zas tolik, ale z těch 20 obrázků se opravdu špatně určoval ten 
horší a ten lepší. Takže u těch šesti posledních, které byly velmi kvalitní, 
jsme se nemohli v porotě dohodnout, který je ten nejlepší. Každý z nás měl 
jiného favorita a strávili jsme nad tím celá dvě dlouhá odpoledne. 

 



6)Kdy a jak vznikl nápad na naše staré školní logo a kdo s nápadem p

Nápad na naše staré školní logo
tehdejší ředitel, který sem tenkrát nastoupil, uvažoval za vhodné, aby naše 
škola logo měla. I tenkrát byla vyhlášena sout
úspěšná než dnes, a tak nakonec to logo, co funguje do dneška, na
právě ředitel školy. 

7)Chtěl jste se zúčastnit sout

Bylo mi to sice nabízeno, ale rázn
logo, které sloužilo 15 let, a také jsem vítal u
nakreslili. A byl jsem mile p
učitelů. Hlavně jsem rád, že naše nové logo vzniklo z d
dokonce od druháčka. 

Moc děkuji za rozhovor, na shledanou.

Já děkuji za zájem, na shledanou.
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VojVed 



Mistr Jan Hus

Narození: 1371, Husinec u Prachatic
Kostnice -upálen 

Byl věřící  římskokatolické církve

mistra svobodných umě
přednášet, zapsal se na teologickou fakultu a nechal se vysv
Jako učitel používal v psaném projevu hlavn
Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli. Kritizoval bohaté církevní 
hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získal si tím obdiv š
Pražanů, od chudých lidí až po královskou spole
slyší názory, které oni nahlas vyslovit nesm
Husovým vzorem byl Viklef, jehož u
století. Hus veřejně obhajoval jeho knihy a tím si
vrchnost.  
Do doby, kdy měl Hus sympatie arcibiskupa Zby
IV. a královny Žofie, byla mu jeho kázání tolerována. V roce 1408 se ale 
arcibiskup postavil proti každému, kdo uznával Vikle
odevzdat jeho spisy. Č
nevydali. Pražský arcibis
kacířské a na Husa
Hus měl přísný zákaz konat v Praze církevní ob
příkaz vážně, odvolával se na Kristovo u
pro něj skončila. Hus rad

Mistr Jan Hus a 600. výroč
upálení 

, Husinec u Prachatic, úmrtí: 6. 7.1415

ímskokatolické církve. 

Životopis

Český náboženský 
myslitel, kazatel a 
reformátor Mistr Jan 
se narodil v roce 1371 
v Husinci u Prachatic. O 
jeho dě
nevíme, v
pouze o legendy.
na pražské univerzit
artistickou fakultu, kde 
získal v roce 1396 titul 

svobodných umění, odtud Mistr Jan Hus. V roce 1398 za
ednášet, zapsal se na teologickou fakultu a nechal se vysv
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Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli. Kritizoval bohaté církevní 
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Husovým vzorem byl Viklef, jehož učení proniklo do Č

 obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě

l Hus sympatie arcibiskupa Zbyňka Zajíce, krále Václava 
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proti každému, kdo uznával Viklefa, a p
jeho spisy. Čeští mistři i studenti odmítli poslušnost a spisy 

nevydali. Pražský arcibiskup dal v roce 1410 spálit Vikle
ské a na Husa dal uvalit kletbu.

ísný zákaz konat v Praze církevní obřady. Nebral však papež
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ila. Hus raději opustil Prahu a usadil se na Kozím hrádku v 
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Životopis 
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na pražské univerzitě 
artistickou fakultu, kde 
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jižních Čechách a v roce 1414 na Krakovci. Zde kázal venkovskému lidu a 
psal česká díla.  
Čechy znamenaly pro Husa bezpečí. Král Václav IV. ho nemohl vydat 
žádnému soudu, protože by bylo české království nařčeno z kacířství. 
Nebezpečí ale přišlo od koncilu, který zasedal v jihoněmecké Kostnici.  
Císař Zikmund vyzval Husa, aby se omluvil za své kacířství před církevním 
koncilem. Žádal jeho podřízení se autoritě církve. Jakmile vstoupil Hus na 
půdu církve, podléhal církevnímu právu a podle něj už byl předem 
odsouzen. V Kostnici byl zatčen a uvězněn.  
Hus věděl, že jako kněz- kacíř může dostat trest doživotního žaláře, pokud 
se omluví, nebo bude upálen, pokud omluvu odmítne. Církev ho obvinila i z 
názorů, které nikdy nehlásal. Ani po dlouhém vězení, tělesných trestech a 
psychickém tlaku Hus neustoupil ze svých názorů a byl 6.července 1415 
upálen na hranici před hradbami Kostnice a to na místě, kam se 
zahrabávali koně. Rok po Husově smrti padl do spárů ohně také jeho věrný 
přítel, stoupenec reformy Jeroným Pražský. Husovo učení dalo vzniknout 
husitskému hnutí, české reformaci a úsilí o proměnu katolické církve. 
Zasloužil se vydání Dekretu kutnohorského, který podstatně zmenšil 
význam německých mistrů. Husovi se také přiznává zásluha na reformě 
českého pravopisu- začal jako první používat diakritická znaménka. Byl 
prvním z našich spisovatelů, který dbal na čistotu jazyka.  

 

Den výročí upálení Mistra Jana Husa u nás na škole 

Dne 18.5. proběhl první tři vyučovací hodiny den Mistra Jana Husa. 

Jednotlivé třídy pracovaly na  projektech, buďto samostatně nebo ve 
skupinkách. 

Na prvním stupni děti malovaly buď portréty, nebo dělali komiksy 

Většina projektů již visí ve 3. a 4. patře. 

Třídy s jednotlivými projekty: 

6.A - Pravopis dle Mistra Jana Husa 

6.B - Mapa měst, kde se Mistr Jan Hus pobýval 

7.A - Životopis Mistra Jana Husa 

7.B - Všechny akce týkající se Mistra Jana Husa- 

TV seriály, Reklamy, Informační místa v Praze, Významná místa mimo 
Prahu 



7.C - Kvíz s tématem Mistra Jana Husa 

8.A - Co se dělo v této době v zahraničí- 

Amerika, Evropa, Asie 

8.B - Svolání koncilu-13 bodů na obrazech 

9.A - Předchůdci a následníci J. Husa 

9.B - Husovy významné myšlenky- 

Mistr Jan Hus- vyznamenání 

Husovy citáty 

Husův odkaz a význam 

Přehled děl Mistra Jana Husa 

Zebras7 

 

 



Mistr Jan Hus 

Rozhovor s paní učitelkou Černou: 

Tornádo: „Dobrý den, můžeme s vámi udělat rozhovor ?“ 

P. uč. Černá: „Ano, jistě.“ 

Tornádo: „Jak jste vlastně připravovala tuto akci?“ 

P. uč. Černá: „No, tak já jsem některé informace vyhledávala na internetu, 
něco jsem vymýšlela. Potom jsme také daly hlavy dohromady s několika 
dalšími kolegyněmi.“ 

Tornádo: „Jak dlouho jste to vlastně všechno vymýšlela?“ 

P. uč. Černá: „Jelikož jsem to věděla už od února, tak vždycky, když mě 
něco napadlo, tak jsem si to zapsala. Ale přesný termín jsem věděla až 
později, tudíž jsme na tom opravdu pracovala asi tak 14 dní.“ 

Tornádo: „Bavilo vás připravovat tuto akci?“ 

P. uč. Černá: „Ano, některé části mě skutečně moc bavily, protože dějepis 
je mi opravdu moc blízký.“  

Tornádo: „Líbily se vám práce dětí? Splnily práci podle vašeho 
očekávání?“ 

P. uč. Černá: „Ano. Rozhodně. Práce se moc povedly. Ať už se podívám 
na práce jakýchkoliv tříd, vždycky jsou krásné. Od prvních až po deváté. :-)“ 

Tornádo: „Bude ještě podobná akce?“ 

P. uč. Černá: „Ano, příští rok bude mít 700. výroční narození Karel IV., ale 
akce bude v trochu jiném duchu. To se všechno dozvíte příští rok.“ 

Tornádo: „Tak děkujeme za rozhovor a na shledanou.“ 

P. uč. Černá: „Na shledanou.“ 

Lucka, Terka 

  



Praha 10 má talent 2015 

A co ZŠ Praha 10, Gutova? 

Už poněkolikáté se naše škola zúčastnila této významné akce, pořádané 
paní starostkou MČ Praha 10 JUDr. Radmilou Kleslovou. Před dvěma lety 
nás v soutěži reprezentovala i bývalá skupina Gut Dancers s paní učitelkou 
Veronikou Homolkovou (Vedralovou), která byla ohodnocena 1. místem v 
žebříčku. V tomto roce nás reprezentovali žáci 6.b Bára Linhartová a Martin 
Krátký pod vedením a dozorem paní učitelky Radky Geševy. Soutěž se 
konala 13.5.2015 ve středu v Radiopaláci na Vinohradské ulici, Praha 3. 

Akce začala kolem 17:45 a prodloužila se až do cca 21:30 hod. Zúčastnilo 
se mnoho základních, ale i mateřských škol. Porotu tvořila paní starostka, 
český choreograf, herec, výtvarný umělec, umělecký režisér Yemi A.D. a 
herec, moderátor a hudebník Petr Vondráček, vše moderoval Leoš Mareš. 
Všechna vystoupení byla moc pěkná, ale co je potřeba zmínit, je to, že ne 
každá skupinka dodržela pravidla jako ZŠ Gutova, že se objevili i 
vystupující, kteří byli umělecky a talentově úplně někde jinde. Barča a 



Martin si vedli opravdu dobře. Podle mě, kdy jsem všechna vystoupení 
zhlédl a vyfotil a prohlédl si fotografie ještě doma, si myslím, že jejich 
vystoupení nemělo chybu. I přes to, že Barča s Martinem dodrželi všechna 
pravidla a měli vystoupení moc pěkné, myslím, že nebyli řádně ohodnoceni, 
jak by měli být. Při závěrečném vyhlašování jsem se s panem ředitelem 
přesunul před podium, kde jsme chtěli vyfotografovat naše vítěze. To,co se 
potom stalo, nikdo nečekal. Barča s Martinem se neumístili na žádném 
místě. Z ničeho nic ve mně příšerně hrklo, i na našem panu řediteli byl vidět 
smutek. Ve chvíli se neobjevil jen smutek, ale byly to i slzy. Naši tanečníci 
uznali prohru v dobrém duchu, s kterou museli se svými blízkými a 
kamarády ze školy odejít domů. Já osobně doufám, že to Barču s Martinem 
neodradilo a že nás budou se souhlasem pana ředitele reprezentovat i 
příští rok. Na talent je přišli podpořit: :-) pan ředitel Jiří Voneš, pí 
zástupkyně Marie Zajdlová, třídní učitelka Radka Geševa, pí uč. 
Homolková, pí uč. Dana Válková, pí uč. Zíková, školní hospodářka Jarmila 
Mojžíšová, pí uč. Jaroslava Buchtelová, žáci 6.b, žákyně 9.a Justýna 
Leciánová, Zuzka Nováková, Tereza Johnová, bývalý žák Ondra Petr a 
Tereza Kočí(Gut Dancers), za školní časopis Julie Tučková 6.b, Vojtěch 
Vedral 9.b a nechyběli ani členové rodiny. Všichni vám do budoucna držíme 
palce :-) 

 

VojVed 

Kompletní výsledky:  

1. MÍSTO = ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 
SOUTĚŽE PRAHA 10 MÁ TALENT 
2015 - ZŠ Švehlova - Viktorie 
Janovská, Václav Janovský - zpěv                 

2. MÍSTO = OCENĚNÍ ZA DRUHÉ 
MÍSTO V SOUTĚŽI PRAHA 10 MÁ 
TALENT 2015 -ZŠ Brigádníků - 
Magdalena Dejdarová, Alžběta 
Dejdarová - Hra na klavír a flétnu                 

3. MÍSTO = OCENĚNÍ ZA TŘETÍ 
MÍSTO V SOUTĚŽI PRAHA 10 MÁ 

TALENT 2015 - ZŠ Jakutská - Kapela TOFFIFEE                 

* CENA POROTY V SOUTĚŽI PRAHA 10 MÁ TALENT 2015 - ZŠ Karla 



Čapka - Anežka Škochová, Jakub Škoch - hra na bicí + klavír                 

* CENA POROTY V SOUTĚŽI PRAHA 10 MÁ TALENT 2015 - ZŠ Olešská 
- Daniel Ivaněnko - sólista               

* CENA STAROSTKY JUDr. RADMILY KLESLOVÉ V SOUTĚŽI PRAHA 10 
MÁ TALENT 2015 - MŠ Tuchorazská - Zpívané divadelní představení               

* CENA PETRA VONDRÁČKA V SOUTĚŽI PRAHA 10 MÁ TALENT 2015 - 
MŠ Na Sychrově - Inspirace, Jóga propojená s výtvarným uměním                 

* CENA YEMIHO V SOUTĚŽI PRAHA 10 MÁ TALENT 2015 - ZŠ Nad 
Vodovodem - Já pádím – aerobic 

A nyní pár fotek z Talentu 2015:  

 

  



  



 

Finále soutěže Praha 10 má talent   

Účastnili se : Bára Linhartová (6.B.) a Martin Krátký 
(6.B.) 

1. Ahoj jak se máte ??? 

Bára : Ahoj, mám se výborně. 

Martin : Ahoj, jde to. 

2. Od kolika hodin jste museli být v Radiopaláci ??? 

Bára : Od 13:00, byla to dlouhá příprava. 

3. Jak vás upravili ??? 

Bára : Učesali nás, mě také nalíčili, bylo to moc pěkné. 

Martin : Nagelovali mi vlasy☺ 

4. Jaká byla atmosféra ??? 

Bára : Atmosféra byla moc hezká. 

Martin : Když jsme přišli, nikdo tam skoro nebyl, převlékli jsme se a čekali 
jsme, až budeme moci jít na generálku. Pak jsme dlouho čekali, než jsme 
šli na řadu. Když jsme přišli na pódium, tak všichni začali tleskat, byl to 
úžasný pocit a to samé při tanci i po něm. Naše třída byla prostě nejlepší. 

5. Měli jste trému ??? 

Bára : Ano velkou. 

Martin : Byl to spíš strach než tréma. 

6. Jaké místo jste očekávali ??? 



Bára : Myslela jsem si, že dostaneme nějakou vedlejší cenu, ale nedostali 
jsme ji. 

Martin : Nevím, vůbec jsem o tom nějak nepřemýšlel. 

7. Cítili jste velkou podporu od publika ??? 

Bára : Podpora od rodiny, kamarádů, spolužáků i publika byla skvělá, byla 
jsem moc ráda, že tam všichni byli kvůli nám. 

Martin : Přišla naše třída, se kterou jsme se řádně přivítali. Protože jsme 
měli s Bárou největší funclub, tak tam pořadatelé museli přidávat židle. 
Jsme rádi, že se na nás přišli kamarádi a spolužáci podívat. Jsem moc rád, 
za veškerou podporu a i když jsme nevyhráli, tak jsme rádi, že jsme 
postoupili až do finále. 

Julča  

  



1.stupeň:  2.A, 2.C a 4.C 

2.stupeň 6.B 

Velké poděkování od Martiny Petrá

Děkujeme 

Sběrem se zachrání mnoho strom

1 800 000 stromů nebylo v
vytřídilo více než 434 000 tun papíru! 1 tuna vyt
uspořit až 2 tuny dřeva. 
kilogramů papíru a celková míra recyklace papírových obal
Díky tomu se třeba noviny tisknou na papír, který je až z
A to má smysl! Tak jsme letos zachránili 37, 4 tun d

  

Sběr 2015 
Děkujeme všem žákům všech t
školy, stejně tak i jejich p
přátelům, kteří aktivně př
množstvím k výslednému velmi p
číslo téměř 19 tun recyklovaného papíru.

A zde jsou konkrétní výsledky:

za tento rok se nasbíralo z 
z toho za  1. pololetí 10 500 kg

a za druhé 8 192 kg.  

Nejaktivnější třídy: 

:  2.A, 2.C a 4.C  

kování od Martiny Petráňkové všem, kteří pomohli p

m se zachrání mnoho stromů, pár informací z webu:

 nebylo v lese zbytečně pokáceno právě
000 tun papíru! 1 tuna vytříděného papíru dokáže 

řeva. Česká domácnost v minulém roce vyt
 papíru a celková míra recyklace papírových obalů

eba noviny tisknou na papír, který je až z 98
Tak jsme letos zachránili 37, 4 tun dřeva! 

 

ům všech tříd naší 
 tak i jejich příbuzným a 

ě přispěli jakýmkoliv 
výslednému velmi pěknému 

recyklovaného papíru. 

A zde jsou konkrétní výsledky: 

za tento rok se nasbíralo z 18 685 kg, 
10 500 kg  

í pomohli při realizaci! 

webu: 

 pokáceno právě díky tomu, že se 
ěného papíru dokáže 

minulém roce vytřídila 44 
 papíru a celková míra recyklace papírových obalů dosáhla 89 %. 

98 % recyklovaný. 



Co poslouchají 8
Každý z nás něco poslouchá, ale druhy hudby jsou
liší. Každý posloucháme n
deváťáků od toho našeho?
Na tuto anketu odpovídalo 
Jejich názory na to NEJ
body a v devítkách Taylor Swift se 
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Co poslouchají 8. a 9. třídy
co poslouchá, ale druhy hudby jsou různé a v

liší. Každý posloucháme něco jiného! V čem se liší hudební vkus 
od toho našeho? 

Na tuto anketu odpovídalo 43 žáků z osmých tříd a 37 žáků
Jejich názory na to NEJ se lišily, ale nakonec vyhrál Capitan s

devítkách Taylor Swift se čtyřmi body.  
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Pražské povstání 

5. května jsme si připomněli velmi důležité výročí – 70 let od Pražského 
povstání. Dovolte mi tedy, abych vám přiblížil okolnosti, průběh a výsledek 
této významné události. 

Povstání bylo připraveno účastníky českého protinacistického odboje. Mělo 
usnadnit spojeneckým vojskům osvobozování Československa od nacistů a 
zabránit dalším škodám, které by při bojích vznikly. 

 Podnětem k nepokojům 
se stal rozkaz vydaný 4. 5. 
1945 – nikde se nesmělo 
úřadovat v češtině. Pražané 
se rozzuřili a začali strhávat 
německé vlajky a nápisy. 
První boje se rozpoutaly před 
budovou rozhlasu, kdy se 
střetli čeští policisté a němečtí 
vojáci (členové Schörnerovy 

armády, která měla za úkol Prahu bránit před spojenci). Rozhlas tedy začal 
vysílat zprávu o pádu Třetí říše a vyzýval všechny Čechy k obraně vlasti a k 
pomoci při bojích v ulicích Prahy. Němečtí vojáci tedy začali střílet do lidí, 
na každého, kdo vyvěšoval vlajky, přetíral nebo ničil německé nápisy na 
zdech budov nebo se odvážil Němcům postavit. 

 V noci z 5. na 6. května vyrostlo v pražských ulicích asi 2000 barikád. 
Čeští povstalci ale měli pouze pušky, lehké kulomety, granáty a pancéřové 
pěsti, takže se jim velice hodila pomoc od ruských Vlasovců, kteří byli 
vybaveni i těžkou technikou. Vlasovci byla ruská jednotka, která původně 
bojovala na straně Němců proti sovětským komunistům, ale poté se 
zapojila do boje proti nacistům. Jejich velitelem byl generál Vlasov. Boje na 
barikádách si vyžádaly desítky obětí a německá armáda páchala v 
dobytých ulicích příšerná zvěrstva. Praha byla navíc bombardována, ale 
naštěstí jen jednotlivými letouny, protože většina německých strojů byla 
zaneprázdněna bojem s Rudou armádou na východě. Všichni spoléhali na 
pomoc Američanů, kteří 6. května osvobodili Plzeň. Ti ale museli kvůli 
politicko-vojenským důvodům zůstat za tzv. demarkační linií (podle dohody 
mezi SSSR a USA měla Prahu osvobodit Rudá a ne americká armáda), a 
tak se jejich pomoci Pražané nedočkali. 



 V noci ze 7. na 8. května 
došlo k hádce mezi veliteli 
povstání a generálem 
Vlasovem, takže Vlasovci Prahu 
opustili. Toho využil maršál 
Ferdinand Schörner, který 
potřeboval dostat co nejvíc 
svých vojáků a německých 
civilistů do amerického zajetí, 
protože věděl, že Sověti se 
rychle blíží a s Němci nebudou 
mít slitování, a zaútočil na 
Prahu. 

 8. května odpoledne byla uzavřena dohoda o zastavení bojů, která 
umožnila Němcům opustit Prahu (za uzavření této dohody byl roku 1949 
odsouzen na doživotí velitel pražských povstalců generál Karel Pückler). 
Této dohodě se ale nepodřídily jednotky SS, které v Praze působily, a tak 
krveprolévání pokračovalo. 

 9. května ráno byly boje ukončeny příjezdem Rudé armády pod 
velením maršála Koněva. Následovalo opravování škod, léčení raněných, 
rozebírání barikád, zajímání Němců, ale také (a o tom se moc nemluví) 
dobíjení raněných Vlasovců (těch, kteří Prahu nestihli opustit) ruskými 
vojáky. 

 

Nikdy se nikomu nepodařilo určit přesný počet padlých, takže celkové ztráty 
se odhadují na asi 1500 Čechoslováků, 300 Vlasovců, 700 vojáků Rudé 
armády a asi 1000 Němců. Za časů komunistického totalitního režimu se o 
Pražském povstání mluvilo tak, že: „Hrdinní soudruzi z SSSR osvobodili 
Prahu od nacistů, zatímco Američané se krčili za hranicemi“ a o velice 
významné úloze Vlasovců (díky nim nebylo povstání potlačeno hned 
v počátku) nikdo nic neslyšel. Tím samozřejmě nechci zlehčovat ztráty na 
straně Rudé armády při osvobozování Československa.  

Filip 

  



Pálení čarodějnic
 
Je to původem pohanský svátek
dubna na 1. května nebo
noc je nocí, kdy zlé síly dokázaly vládnout 
ještě větší magickou silou než jindy. 
Přisuzuje se to úplňku, který v tomto období 
vychází. Právě za jasné noci se
čarodějnice. Kdo se chtě
touto nečistou osobou, m
kapradí, svěcenou křídu a 
předmětů. Ale museli chránit
přeletu na slet očarovávaly lidi
poctivě zaseli.  
 
Slet čarodějnic: 
Čarodějnice se před sabatem (
vedeno samotným ďáblem, potíraly magickými mastmi, aby dokázaly na 
svých košťatech vzlétnout. Sabat se konal nej
půlnoci, kdy byla Filipojakubská noc
skalách nebo pustých místech. Na setkání se 
například v kozla, vlka, 
účastnice tancovaly, zpív
ohně na vyvýšených místech,
čarodějnic. Muži v tento den staví velké hranice. Dívky ze s
dělají čarodějnice připevn
věncem z pampelišek. Ve
zapalují košťata, vyhazují je do výše, prý proto, aby vid
létající na košťatech, či aby je takto srazili k zemi. 
čarodějnic" jako v České rep
Británii, Švédsku, Polsku, Finsku a N
 
Anketa: 
Ptali jsme se 30 dětí z rů
kde: 
 
ANO - 14 a nejčastěji na Gutovce a na chat
NE-16 
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Knižní rubrika 
 
Milí spolužáci, 
znovu je tu knižní rubrika, která vám každý měsíc představí jednu knihu a 
její další díly, pokud nějaké má. Dnes to bude: 

Dračí oheň 1 

 

autor: Chris d´Lacey 
David si právě pronajal krásný pokoj u hodných lidí ve velice příjemném 
rodinném domě. Poněkud ho sice udivila základní podmínka paní bytné a 
její dcery Lucy, že musí mít rád děti, kočky a draky, ale příští dny mu ukáží, 
proč tomu tak je. Zjišťuje, že ho čeká život se spoustou hliněných dráčků, 
jež paní domu sice nesbírá, ale zato vyrábí ve své Dračí sluji, což je její 
pokojík v prvním patře, kam je vstup zakázán. Leč nejsou to dráčci ledajací. 
Tu a tam ožívají a stávají se středem mnoha tajemných událostí a příběhů.  
Všechny vzrušuje záhada ohnivé dračí slzy, krok za krokem se objasňuje 
legenda o prastarých dracích. 
 
Další díly: 
Ledový oheň 2 
Ohnivá hvězda 3 
 
Tyto knihy jsou zábavné, tajuplné a zajímavé. Pokud máte rádi draky, tak 
tady se o nich můžete dozvědět více. 

Terka H. 
  



Princezna Charlotte 
Jak už asi všichni 
víte, 2. května 2015 
se stala mimořádná 
věc. Poprvé za 65 
let se do královské 
rodiny narodila 
princezna v přímé 
následnické linii. 
Poslední takto 
narozenou 
princeznou byla 
dcera královny 
Alžběty II. princezna 
Anna. 

Princezna se 
narodila princi 
Williamovi a jeho 
manželce vévodkyni 

Catherine v sobotu v 8 hodin 34 minut v nemocnici St Mary's 
Hospital v Londýně. O dva dny později rodiče oznámili, že se princezna 
bude jmenovat Charlotte Elizabeth Diana. Její celé jméno je tedy Její 
královská výsost princezna Charlotte Elizabeth Diana z Cambridge. 
Jejím občanským jménem je Charlotte Mountbatten-Windsor. Toto 
příjmení je používáno pro potomky královny Alžběty II.  

Princezna zřejmě bude asi i posledním potomkem prince Williama a 
vévodkyně Kate, protože vévodkyně trpí silnými těhotenskými nevolnostmi 
a ty se s každým těhotenstvím zhoršují.  Lékaři ji tedy varují, že s dalším 
těhotenstvím by mohla přijít do velmi vážného zdravotního stavu.  

Existují ale i nadšenci, kteří předpovídají podobu princezny, a dokonce 
tvrdí, že vévodkyně se se dvěma dětmi nespokojí a že i přes hrozbu 
vážných zdravotních komplikací bude zanedlouho čekat třetí dítě. 

Nika 

  



Prodloužení metra A 
Zelená je barvou Velikonoc a v Praze letos o to víc, protože se na 
Velikonoční pondělí prodloužila stejnobarevná trasa metra A o čtyři nové 
stanice. Proto nyní budou jezdit soupravy s nápisem konečné stanice: 
Nemocnice Motol. Nově tak cestující budou metrem jezdit na Nádraží 
Veleslavín, do Motola, na Petřiny a na Bořislavku. Stavělo se necelých 5 
roků. Trasa se prodlouží o šest kilometrů. Každou ze stanic navrhl jiný 
architekt, a tak má i jinou přezdívku - ponorka, bublina, skleník. Po otevření 
prodloužení metra se spustila diskuze na prodloužení metra A na letiště. 
Ředitel dopravního podniku by prodloužení na letiště rád uvítal,  ovšem 
ředitel letiště zatím návrh moc kladně nepřijímá. Prý by radši podpořil novou 
linku metra D. Tato linka tvoří druhou variantu ve výstavbě a její trasa by 
měla být následující: z Náměstí Míru přes Pankrác (C), přes nádraží Krč (S 
PID-vlaky) do Depa Písnice. 

  
Kdyby dopravní podnik počkal s otevřením nového metra linky A do neděle 
o týden později, mohl by zároveň oslavit malé výročí. Právě 12. dubna 2010 
totiž zahájil stavbu prodloužení trasy linky A z Dejvické do Motola. 
Změny v dopravě: 

Autobusy-Změnu potkalo 30 autobusových linek. 

Tramvaje- zrušena tramvaj číslo 2. 

Změny zastávek-V úterý se změní jména deseti zastávek, přibudou také 
zastávky na znamení, v šesti případech půjde o tramvajové zastávky. 

Čtyři unikátní stanice 

Nejvíce vyniká stanice Petřiny. V ní se nachází hned dva nevšední prvky. 
Prvním je dozorčí stanice. Ta si svým tvarem, kulatým oknem a točitým 
schodištěm uvnitř, získala mezi stavbaři přezdívku „ponorka“. Pojmenování 
mají pracovníci také pro betonový monolit, který je dominantou celé stanice 
a ve kterém je vyryt její název. Někteří mu říkají „bublina“, jiným připomíná 
spíše dámské poprsí. Také stanici Nemocnice Motol vymysleli stavbaři 



jednu přezdívku. Architekt Jiří Pešata si dal záležet také na podlaze. 
Čtvercové dlaždice vytvořil po vzoru historické dlažby hlavního města. 

Eskalátory v Motole vedou pod nástupiště 

Zatímco na nástupiště Petřin vedou dlouhé eskalátory, ve stanici 
Nemocnice Motol nejsou schody téměř zapotřebí. Peron se totiž nachází na 
úrovni okolního terénu. A jezdící schody tak vedou paradoxně pod úroveň 
nástupiště do podchodu, kterým se lidé dostanou přímo do motolské 
nemocnice. 

 
Konečná linky A je jednou z mála stanic, na jejichž nástupiště proniká denní 
světlo. Na prosklenou střechu proto musely být umístěny takzvané 
světlolamy. Sluneční paprsky, které pronikají do stanice, by totiž mohly 
oslňovat strojvedoucí, kteří vyjíždějí se soupravami z temného tunelu. 
Stejně jako v případě Petřin a Nemocnice Motol i ve stanici Nádraží 
Veleslavín cestující najdou několik unikátů. Žádná další pražská stanice 
metra nemá hodiny, jaké visí na obou koncích nástupiště. Přestože je 
údržbáři metra při projektování prodloužené linky A několikrát odmítali, 
protože jsou zvyklí spravovat jen jeden typ digitálních hodin, nakonec si je 
projektanti prosadili. 

Mechanické hodiny s klasickým ciferníkem jsou odkazem na železniční 
zastávku, která se nachází na povrchu. Ta by se měla do budoucna 
proměnit v rámci výstavby rychlodráhy na Kladno. Nad stanicí měl původně 
vyrůst parkovací dům pro šest set aut za zhruba miliardu korun, z projektu 
však kvůli šetření a protestům obyvatel sešlo. 
Čtvrtou stanicí a první za Dejvickou je Bořislavka. Původně se měla 
jmenovat Červený Vrch. Červená však ze stanice nezmizela. Alespoň ne ze 
stěn nástupiště. Nad stanicí nyní plánuje společnost KKCG budovat 
obchodně-administrativní centrum Bořislavka. Do něj bude ústit jeden 
výstup ze stanice. 
 
Co se v metru nepovedlo?  



Cestujícím vadí  linka č. 119, která propojuje letiště s podzemkou, chybí jim 
eskalátor u téže linky, nelíbí se jim umístění výtahu a nakonec nadávají na 
špatně vymyšlené zastřešení a zatékání do stanic… 

Chyba č. 1: Místo eskalátoru 32 schodů s kufry 

Jen pár dní před slavnostním otevřením nových stanic se narychlo začal 
řešit vážný problém – u výlezu z metra Nádraží Veleslavín k zastávce 
autobusu 119, který propojuje letiště, chybí eskalátory! Letiště proto 
vymyslelo speciální službu pro cestující zdarma – portýry! Ti začali po 
schodišti s 32 schody vynášet kufry cestujícím. 

Chyba č. 2: Linka, která nespojuje jen letiště a metro 

Lidé, co už mají něco procestováno, si překvapivě nestěžují na chybějící 
eskalátory, ale co jim spíše vadí, je linka č. 119, která spojuje Letiště 
Václava Havla s metrem. Kdyby jel spoj přímo od Nádraží Veleslavín na 
letiště, cesta trvá 11 minut, takhle, se zastávkami, minimálně 17! 

Kudy vede linka č. 119? 
Nádraží Veleslavín, Divoká Šárka, Nová Šárka, Dědina, K Letišti, Terminál 
3, 
 Na Padesátníku, U Hangáru, Terminál 1, Terminál 2  
Délka trasy: 17 minut 
 
Chyba č. 3: Cesta výtahem z metra v 81 krocích 
Maminky s dětmi v kočárcích, invalidé nebo lidé s těžkými zavazadly jsou 
kvůli chybějícím eskalátorům na zastávce Nádraží Veleslavín nuceni využít 
výtah přímo ze stanice. Pokud ale mají namířeno na autobusový terminál, 
zřejmě budou muset metrem vyrazit dřív. Výstup z výtahu je od zastávky, 
kde parkují autobusy, vzdálený 81 kroků! Navíc je až za světelnou 
křižovatkou! 

Chyba č. 4: Koupání v metru aneb chybí střecha 

Představivost architektů zřejmě začíná a končí v podzemí. Protože jakmile 
cestující vynoří hlavu z betonem nasáklého podzemí, nestačí se divit. 
Copak nové metro vede přímo na koupaliště? Ne, jenom se jaksi 
zapomnělo na střechu nad schody. Jakmile totiž začne pršet, ve 
vestibulech stanic Bořislavka a Nádraží Veleslavín je rázem vody jak v 
dětském brouzdališti. Nad schodišti vedoucími do vestibulu totiž chybí 
zastřešení a potoky vody se tak valí přímo k cestujícím. Při velkých 
průtržích tudíž nebude problém, aby voda dotekla až k eskalátorům. Navíc, 
kam poteče voda, když kanál při vstupu ani nemá odvodní kanálek? 

Zebras7 



Bitva u Waterloo 

Nabít, namířit, pal…. tohle asi říkal francouzský císař a vojevůdce Napoleon 
Bonaparte v neděli 18. června 1815 přibližně 20 km jižně od belgické 
metropole. To však ještě netušil, že ho místo očekávaného vítězství čeká 

drtivá porážka a poté i doživotní 
uvěznění na ostrově Svaté Heleny, 
kde také ve svých 51 letech 
zemřel. 

Předtím ho však jako vojevůdce 
čekala důležitá rozhodnutí a 
hlavně tvrdá bitva. Jak ale taková 
bitva mohla probíhat? Čtěte dál… 

Přestože se spojencům Napoleona 
podařilo dosáhnout generálního 
vítězství, průběh tažení hrál spíš v 
jejich neprospěch. 16. května 

utrpěli porážky v bitvách u Ligny a Quartre-Bras a byli nuceni se odděleně 
stahovat k belgické metropoli. Britský maršál však druhého dne ústup 
zastavil a zaujal výhodné postavení na svahu v krajině kolem Waterloo, kde 
přes noc vyčkal útoku nepřítele. Po promarněném dopoledni pak Napoleon 
podnikl opakované útoky na střed jeho pozic, ale francouzští vojáci byli za 
vysokých ztrát na obou stranách pravidelně obraceni na ústup. Kolem 
16:00 hodin se k Britům začaly připojovat první pruské jednotky, které s 
přibývajícím množstvím, po necelých čtyřech hodinách tlaku na  
protivníkovo pravé křídlo, obrátily francouzské vojsko na útěk. I když 
Napoleon ve svých vzpomínkách přičítal vinu neschopnosti svých maršálů, 
byla spíš souhrou desítek selhání jak císaře samotného, tak jeho 
podřízených, ale stejnou měrou i okolností a schopnostmi jeho protivníků. 

Právě tato bitva nezávazně na tom, že trvala jen vcelku pár hodin, se 
zapsala do historie a Napoleon Bonaparte se stal velice známým. 18. 
června bude 200 let od konce bitvy. 

Nikča 

  



Že by byl král zvířat sesazen z trůnu? 
Výletníci z keňské safari na svůj výlet jen tak asi nezapomenou. Kočkovitá 
šelma, král zvířat neboli lev, se totiž stal obětí rozzuřených buvolů. Aby se 

král zvířat zachránil, musel před buvoly vyšplhat na strom.

 

Snímek zachycuje lva šplhajícího na strom. 

DŮVOD- Buvoli  najednou viditelně znervózněli. Po chvíli bylo jasné proč. Z 
ničeho nic se totiž na scéně objevil lev, který se doposud skrýval. Zřejmě ho 
přilákala snadná kořist v podobě mláděte. Jenže šelma se přepočítala. 
Ochranářští buvoli neustoupili a obrátili se proti šelmě. Netrvalo to dlouho a 
lev se vyškrábal na strom ve strachu o svůj život. Buvoly to ale neodradilo. 
Kroužili pod stromem a čekali, až lvu dojdou síly, což se také po chvilce 
stalo, protože šelma začala klouzat dolů.Lev v sobě ale našel zbytky 
energie, mohutně zavrčel a v zoufalém pokusu o útěk se odrazil od kmene 
a tryskem se vydal směrem k jeepu trojice, která vše sledovala s němým 
úžasem.Šelma zaplula do hustšího porostu a zmizela z dohledu. Buvoli ji už 

dál nepronásledovali a vrátili se k hlídání 
mláděte. 

  

Snímek zachycuje útěk lva od stáda 

 

Zebras7 

  



Vtipy 
 
Jde v noci zloděj vykrást krásný dům, na který měl už dlouho spadeno. 
Majitelé odjeli na služební cestu a v domě zůstal jen otravný mluvící 
papoušek. Zloděj si poklidně nakládá věci do vaku, když tu najednou 
papoušek řekne: „Ježíš tě vidí!“ Muž se překvapeně otočí a odpoví: „No a 
co!“ Jenže papoušek mu nedá pokoj a stále opakuje: „Ježíš tě vidí!“ Zloděj 
mu vždy naštvaně odsekne: „No a co! Mlč už!“ Za chvíli začne něco dýchat 
zloději na nohy. Papoušek radostně vykřikne: „ Ježíš tě vidí! Ježíš je 
pitbull!“ 
 

 
 

Jdou dva kamarádi v noci z hospody a dívají se na nebe. Jeden povídá: „ 
Ten měsíc je krásně zlatý.“ Ten druhý: „Ne! Je stříbrný!“ Tak dlouho se 
hádají, až potkají cyklistu. Ten první se ho ptá: „Pane, je ten měsíc stříbrný, 
anebo zlatý?“ Pán se podívá na oblohu a praví: „A který? Ten nalevo nebo 
ten napravo?“ 
 

 
 
Jde Spejbl s Hurvínkem na procházku, ale v půli cesty se zarazí a říká: 
„Šmankote, Hurvínku já zapomněl vypnout sporák! Musíme se okamžitě 
vrátit, nebo vyhoříme!“ Hurvínek: „Ale, taťuldo, z toho si nic nedělej. Já jsem 
zase zapomněl vypnout vodovodní kohoutek!“ 
 

 
 
Jde rybář k řece a po chvíli chytí zlatou rybku. Chce si ji udělat k obědu, ale 
rybka začne prosit: „Rybáři, pusť mě na svobodu a splním ti jedno přání.“ 
Rybář: „Tak dobře. Teď zrovna probíhá válka v Perském zálivu, jenže já 
žádnou bitvu ještě nikdy neviděl. Udělej, rybko, most do toho zálivu, ať to 
mohu vidět.“ Rybka: „Rybáři, to je moc těžké přání a já jsem malá rybička. 
Přej si něco jiného.“ Rybář vytáhne fotku, ukáže ji rybce a povídá: „Tohle je 
moje manželka. Je zlá, ošklivá, nevaří mi a nestará se o mě. A já bych 
chtěl, aby byla: hodná, milá, vařila mi a starala se o mě.“ Rybka se podívá 
na fotku a říká: „ Kam že chceš ten most?“ 
 
 

Terka H. 
  



Osmisměrky 
Vyškrtej slova a najdi tajenky 

 
A S T R A K E Ž E J 

H G U S T A V L M O 

O L A M P A A E I S 

J K K P O N D S L E 

O R Ř M O A D N A F 

K Ů E L R R O H O Ž 

L T S E N O N U L A 

B A L E B K A I Á P 

A N O L E J L E S O 

J Á J A D O R Í Ř P 

 
Slova: Agapornis, osel, Josef, Fanda, lampa, křeslo, seno, ahoj, jablko, 
slon, astra, ježek, Gustav, Emil, příroda, olej, krůta, les, rohož, lebka, Jája, 
ano, Eva, Emo. 
TAJENKA: _   _   _   _ 

H O L U B J O N E S 

K Á V A P A N N A E 

S I L Á Ž N O R E P 

A N E Ž K A R E L T 

N Ů M O P S O V A I 
D Ž D O K T R O L K 

R K U CH O R Č A J O 

A Y L O S A N N A L 

B V A Z B A L Á V O 

J E Ž I B A B A Á Ň 

 
Slova: Anežka, Astra, Anna, trol, septik, seno, sova, kolo, ovál, ježibaba, 
žalud, dok, ucho, los, vazba, lem, holub, Jana, Sandra, káva, čaj, panna, 
mop, pero, siláž, nůžky, Karel. 
TAJENKA: _   _   _ 
 
Minulé číslo: 
Osmisměrky:  Slunce, Sklo 

DaŠa 
 


