
  



Úvodník 

Milí spolužáci, vážení učitelé, 

Po prázdninách vás opět vítá náš školní časopis Tornádo. I tento měsíc 

se stalo mnoho zajímavých věcí a naše nová redakční rada pro vás 

vybrala ty nejdůležitější a nejzajímavější z nich. 

 V tomto čísle se seznámíte nejen s novou redakční radou, ale i s novými 

učiteli. Dozvíte se mnoho zajímavostí o svátku svatého Václava a jako 

vždy nebudou chybět ani informace o filmech a knihách. V září se ale stala 

i velmi smutná událost. Zemřela Věra Čáslavská. V článku se dozvíte, 

jakých úspěchů dosáhla.  Čekají vás i vtipy nebo zážitky z prázdnin. Stejně 

jako každý rok jsme mezi sebou přivítali nové prvňáčky. Doufáme, že se 

jim tu bude líbit a že si tento školní rok všichni společně užijeme.  
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Rozhovor s panem ředitelem 

Kolik máme letos na naší škole tříd a kolik žáků? 

Ve školním roce 2016/2017 máme 25 tříd a přibližně 620 žáků. Počet žáků 

klesl asi o 15 díky vysokému počtu přijatých premiantů 5. tříd na 

gymnázia.  Mrzí nás, že odešli, ale úspěch jim moc přejeme. Je to důkaz, 

že učitelé školy Gutova umí naučit. 

Jaké bylo zahájení nového školního roku? 

Zahájení bylo slavné. Prvňáčky vítal císař, král, vévoda a markrabí a 

Lucemburk Karel IV. (magistr Martin Chocenský) i s manželkami Blankou, 

Annou, Aničkou a Alžbětou. Tanec a zvláště panovníkův projev byl 

úchvatný. Líbilo se – moc! 

Jaké akce plánujete na školní rok 2016/2017? 

Některé jsou velmi osvědčené a úspěšné: soutěžní odpoledne Gutovské 

rady, den otevřených dveří, jarmark, burza knih…. Co nového lze čekat? 

Těším se na projektový den, který proběhne na jaře. Pracovně mu říkáme 

Společný svět a trošku se bude podobat Cestě kolem světa, na kterou 

jsme vyrazili před několika lety. A pak ještě něco – ale pssst… nechte se 

překvapit. 

Jsou nějaké důležité stavební změny v naší škole? 

Celé prázdniny se ve sklepeních a v přízemí pokládalo nové potrubí pro 

vodu. V přízemí je nový strop i osvětlení, ještě se tu osazují nové dveře. 

Dokončit se do prosince musí nová vrátnice a celý vestibul. Práce to bude 

ještě dost. A škola bude zase pěknější. 

Co byste chtěl vzkázat našim čtenářům? 

Milí čtenáři, čtěte. Lhostejno co (pokud se nad tím nezakaboní taťka – a 

nemyslím T. Šmoulu), ale ať jsou písmenka, slova, věty, odstavce. Někdo 

si troufne i na stránky? … Dokonce na „román“ (joj!). My Češi jsme dobří. 

A zejména znalosti získané právě čtením nám moc pomáhají. Do toho. 

 

Jiří Voneš 



Rozhovor- Pan zástupce, Karel IV. 

Tornádo: „Dobrý den, jak jste se cítil jako Karel IV.?“ 

Pan zástupce: „Cítil jsem se jako král (směje se). Užil jsem si to, moc se 

mi to líbilo. Bylo to poprvé, kdy jsem vystoupil s tanečnicemi ze skupiny 

Ambrosia, které představovaly čtyři manželky Karla IV. I když s nimi 

několikrát ročně jezdím na různá vystoupení, zatím jsem vždy byl divák a 

fotograf a až nyní jsem s nimi stál na jevišti. 

Tornádo: „Čí to byl nápad?“ 

Pan zástupce: „Napadlo to paní zástupkyni Zajdlovou, která navrhla, že 

v roce, kdy má Karel IV. 700. výročí narození by mohl přivítat prvňáčky 

právě on v doprovodu svých manželek, které při této příležitosti mohou 

zatančit historické tance.“ 

Tornádo: „Chtěl byste mít také čtyři manželky?“ 

Pan zástupce: „To určitě ne.:-). Jedna z vystupujících tanečnic je moje 

první a stále jediná manželka i ve skutečnosti a rád bych, aby to tak zůstalo 

i nadále. Ostatně Karel IV si další ženu vyhledal vždy až poté, co mu 

předchozí manželka zemřela.“ 

Tornádo: „Kde jste sehnal kostým?“ 

Pan zástupce: „Větší část kostýmu vlastním už dlouho, korunu jsme koupili 

a doma ji trochu vylepšili, jenom meč a plášť jsem si půjčil od kamarádů, 

kteří se věnují historickým vystoupením. “ 

Tornádo: „Hrajete ještě divadlo?“ 

Pan zástupce: „Jednou za čas ano. Naposled jsme s Divadelní sekcí 

Osvětového spolku Jakuba Hrona (tak se jmenujte naše divadelní 

společnost) hráli představení podle filmu „Adéla ještě nevečeřela“ a já 

jsem dostal roli Adély. Pro ty, kteří tento film nebo muzikál neznají, chci 

dodat, že Adéla je masožravá rostlina.“ 

Tornádo: „Děkuji za rozhovor, na shledanou.“ 

Niki 
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Pí.uč. Romanovská 

Tornádo: Proč jste si vybrala zrovna toto 

povolání? 

Pí. učitelka: Nevybrala. Ale brzo jsem 

zjistila, že mě učení baví. 

Tornádo: Co vás baví a jaké máte záliby? 

Pí. učitelka: Hodně čtu, mám ráda filmy a rokovou muziku. 

Tornádo: Váš oblíbený předmět, když jste chodila do školy? 

Pí. učitelka: Bavila mě angličtina, literatura, dějepis a zeměpis. 

Tornádo: A který vás zase nebavil? 

Pí. Učitelka: Nechápala jsem matematiku-byla jsem líná myslet.  

Tornádo: Jaká byla vaše nejhorší známka na vysvědčení? 

Pí. učitelka:  Na ZŠ to byla 2, na gymnáziu 4 - z matematiky. 

Tornádo: Dostala jste někdy poznámku? Jestli ano, za co? 

Pí. učitelka: : Asi ano, ale nevzpomínám si. Možná za nějaké 

zapomenutí, za chování nikdy. 

Tornádo: Učila jste také na jiné škole? 

Pí. učitelka: Ano, na více školách různých stupňů. 

Tornádo: Jaký dojem na vás udělala naše škola? 

Pí. učitelka: Moc dobrý. Učitelé jsou skvělí a žáci se jim snad budou 

podobat.  

Tornádo: Jakou třídu učíte nebo jaký předmět? 

Pí. učitelka: Učím ČJ, vlastivědu, angličtinu a výtvarnou výchovu.   



Pí.uč. Matějková 

Tornádo: Proč jste si vybrala 

zrovna toto povolání? 

Pí. učitelka: Asi v 6. třídě jsem 

prohlásila, že budu paní učitelka. 

Tornádo: Co vás baví a jaké máte 

záliby? 

Pí. Učitelka: Matematika, fyzika, počítače ale to není vše, když prší, tak 

mě naleznete s knihou v ruce, když svítí slunce, tak venku. 

Tornádo: Váš oblíbený předmět, když jste chodila do školy? 

Pí. učitelka: Matematika, chemie, programování a dějepis 

Tornádo: A který vás zase nebavil? 

Pí. učitelka: Nerada jsem chodila do hodin němčiny. 

Tornádo: Jaká byla vaše nejhorší známka na vysvědčení? 

Pí. učitelka: Myslím, že za 3 z anglického jazyka v sedmé třídě. 

Tornádo: Dostala jste někdy poznámku? Jestli ano, za co? 

Pí. učitelka: Ne. 

Tornádo: Učila jste také na jiné škole? 

Pí. učitelka: Ano učila jsem na ZŠ Angel a na ZŠ Ke Kateřinkám. 

Tornádo: Jaký dojem na vás udělala naše škola? 

Pí. učitelka: Zatím jen pozitivní. 

Tornádo: Jakou třídu učíte nebo jaký předmět? 

Pí. učitelka: Učím matematiku v 7. ,8. a 9. třídě. 



Pí.uč. Bláhová 

Tornádo: Proč jste si vybrala zrovna toto povolání? 

Pí. učitelka: Baví mě lidé velcí i malí. 

Tornádo: Co vás baví a jaké máte záliby? 

Pí. učitelka: Jednoduše umění. 

Tornádo: Váš oblíbený předmět, když jste chodila do školy? 

Pí. učitelka: Čeština, dějepis, jazyky a všechny „výchovy“- TV, HV,… 

Tornádo: A který vás zase nebavil? 

Pí. učitelka: Matematika a fyzika. 

Tornádo: Jaká byla vaše nejhorší známka na vysvědčení? 

Pí. učitelka: Na ZŠ za tři. 

Tornádo: Dostala jste někdy poznámku? Jestli ano, za co? 

Pí. učitelka: Těch bylo - obvykle pozdní příchod. 

Tornádo: Učila jste také na jiné škole? 

Pí. učitelka: Učila jsem na velké škole. 

Tornádo: Jaký dojem na vás udělala naše škola? 

Pí. učitelka: Jsou tu velmi vstřícní lidé. 

Tornádo: Jakou třídu učíte nebo jaký předmět? 

Pí. učitelka: Učím výtvarnou výchovu a AJ na 2. stupni. 

   



Pí.uč. Jandásková 

Tornádo: Proč jste si vybrala zrovna toto 

povolání? 

Pí. učitelka: Mám ráda český jazyk a literaturu. 

Tornádo: Co vás baví a jaké máte záliby? 

Pí. učitelka: Turistika, vaření, četba, filosofie, fotografování. 

Tornádo: Váš oblíbený předmět, když jste chodila do školy? 

Pí. učitelka: Český jazyk a literatura, občanská výchova, dějepis. 

Tornádo: A který vás zase nebavil? 

Pí. učitelka: Matematika, fyzika, chemie. 

Tornádo: Jaká byla vaše nejhorší známka na vysvědčení? 

Pí. učitelka: Na gymnáziu jsem v pololetí propadla z fyziky v prvním 

ročníku. 

Tornádo: Dostala jste někdy poznámku? Jestli ano, za co? 

Pí. učitelka: Ano, na druhém stupni ZŠ, když jsem nedopatřením 

pustila vodu v pracovně přírodopisu a ta vystříkla až na strop. 

Tornádo: Učila jste také na jiné škole? 

Pí. učitelka: Ano. Na Praze 9 a v Říčanech. 

Tornádo: Jaký dojem na vás udělala naše škola? 

Pí. učitelka: Velmi, dobrý. 

Tornádo: Jakou třídu učíte nebo jaký předmět? 

Pí. učitelka: 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 9.C, český jazyk, literatura, občanská 

výchovu, dějepis.  



Prvňáčci 

1. září – den, kterého se děsí snad každý žák. I tak se ale najde pár 

jedinců, kteří se do školy těší, a většinou se jedná o prvňáčky. Šli jsme do 

družin a vybrali si několik prvňáčků na rozhovor se čtyřmi otázkami. 

Většinou se báli, že je to na známky, takže stresu bylo víc než dost :D  
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Zemřela legenda Věra Čáslavská, 

královna gymnastiky  

 

Věra Čáslavská byla česká 

sportovní gymnastka, 

mnohonásobná olympijská 

vítězka a vedle E. Zátopka 

nejúspěšnější 

československá 

olympionička. Narodila se 3. 

května 1942 v Praze. Od 

útlého dětství se věnovala 

baletu, krasobruslení, ale osudovým sportem se jí stala gymnastika. Ve 

druhé polovině padesátých let se stává její trenérkou Eva Bosáková, která 

o ní hovoří jako o obrovském talentu.  Svoji sportovní kariéru zahájila ve 

svých 16 letech na mistrovství světa ve sportovní gymnastice v Moskvě, 

kde československé gymnastky obsadily v soutěži družstev druhé místo. 

První větší úspěch se dostavil v roce 1962 na mistrovství světa v Praze, 

kde vyhrála přeskok. Nezapomenutelnými se staly Letní olympijské hry 

1964 v japonském Tokiu, kde Věra získala zlatou medaili ve víceboji 

jednotlivců v přeskoku a na kladině. Japonci jí tleskali vestoje. O další rok 

později triumfovala pěti zlatými medailemi na mistrovství Evropy v Sofii. 

Na dalších Letních olympijských hrách v Mexiku v roce 1968 šokovala 

neuvěřitelným výkonem ve víceboji, na bradlech, v prostných a na 

přeskoku, kde ve všech jmenovaných disciplínách získala zlato. Byla 

vyhlášena Miss Olympiády a zároveň nejlepší světovou sportovkyní roku. 

Zde také ve svých šestadvaceti letech zakončila sportovní kariéru a 



provdala se zde za Josefa Odložila, českého reprezentanta v běhu. 

Z tohoto manželství se narodily dvě děti Radka a Martin. Manželství se 

nakonec v roce 1987 rozpadlo. 

V roce 1968 se během tzv. pražského jara Čáslavská politicky angažovala 

proti komunistickému režimu, proto málem neodletěla na olympiádu do 

Mexika.  

V letech 1990 - 92 zároveň působila jako předsedkyně Československého 

olympijského výboru, po rozpadu federace stála v letech 1993 - 96 v čele 

Českého olympijského výboru (od roku 1996 byla jeho čestnou 

předsedkyní). 

V roce 1991 jí byl udělen Olympijský řád a v letech 1995 až 2001 byla 

českou zástupkyní v Mezinárodním olympijském výboru. 

Do sportovního nebe odešla v 74 letech, 31. srpna 2016. 

 

 

 

 

  

Úspěchy v datech: 

- 1959: ME, Krakov (Polsko), kladina, 1. místo 

- 1960: OH, Řím (Itálie), družstva, 2. místo 

- 1962: MS, Praha, přeskok, 1. místo 

- 1964: OH, Tokio (Japonsko), přeskok, 1. místo 

- 1964: OH, Tokio (Japonsko), kladina, 1. místo 

- 1964: OH, Tokio (Japonsko), osmiboj, 1. místo 



- 1964: OH, Tokio (Japonsko), družstva, 1. místo 

- 1965: ME, Sofie (Bulharsko), bradla, 1. místo 

- 1965: ME, Sofie (Bulharsko), kladina, 1. místo 

- 1965: ME, Sofie (Bulharsko), prostná, 1. místo 

- 1965: ME, Sofie (Bulharsko), přeskok, 1. místo 

- 1965: ME, Sofie (Bulharsko), víceboj, 1. místo 

- 1966: MS, Dortmund (Německo), přeskok, 1. místo 

- 1966: MS, Dortmund (Německo), víceboj, 1. místo 

- 1966: MS, Dortmund (Německo), družstva, 1. místo 

- 1967: ME, Amsterdam (Holandsko), bradla, 1. místo 

- 1967: ME, Amsterdam (Holandsko), kladina, 1. místo 

- 1967: ME, Amsterdam (Holandsko), prostná, 1. místo 

- 1967: ME, Amsterdam (Holandsko), přeskok, 1. místo 

- 1967: ME, Amsterdam (Holandsko), víceboj, 1. místo 

- 1968: OH, Mexiko City (Mexiko), bradla, 1. místo 

- 1968: OH, Mexiko City (Mexiko), prostná, 1. místo 

- 1968: OH, Mexiko City (Mexiko), přeskok, 1. místo 

- 1968: OH, Mexiko City (Mexiko), osmiboj, 1. místo 

- 1968: OH, Mexiko City (Mexiko), kladina, 2. místo 

- 1968: OH, Mexiko City (Mexiko), družstva, 2. místo 

    

                                                                               

                                                                                                           Nikča 



Zážitky z prázdnin 

Jak už jistě víte, prázdniny skončily. Spousta z nás zažila něco 

zajímavého, a tak jsme jako každý rok obešli žáky naší školy a ptali se 

jich, co za legrační zážitky prožili. 

Strýčkovo kuchařské umění 

O prázdninách jsme byli rodinkou na chatě. Jednou 

večer jsme chtěli grilovat. Můj strýček se tedy nabídl, 

že udělá nějaký svůj speciální rodinný recept. A 

protože to měl být recept z Ukrajiny, tak byli všichni 

zvědaví, jak to dopadne. Strejda, patřičně nadšen, že 

může taky jednou něco udělat, se pustil do práce. 

Začal horlivě připravovat maso, a bylo na něm vidět, že se opravdu těší, 

až mu někdo jídlo pochválí. Mezitím se na zahradě kousek od něj bavila 

teta s mým tatínkem. O něčem si povídali a teta říká: „… To tedy nevím, 

myslím, že to nebude moc dobré.“ Strýc zpozorněl, uvědomil si význam 

věty, a co se nestalo! Strejda si myslel, že mluví o něm a o jeho skvělé 

večeři. „Tak takhle jo? To jste mohli říct rovnou!“ povídá a už bere 

připravené maso a hází ho do ohně. „Bože, co to děláš?“ ptali se ho 

všichni, ale než se stačilo všechno vysvětlit, maso bylo na uhel.  

Kámen 

S kamarády jsme se rozhodli, že pojedeme k vodě. Vyjeli jsme k jedné 

z nejbližších pískoven, rozložili si tam deku, převlékli se a šlo se koupat. 

Voda byla příjemná, sluníčko svítilo, hudba vyhrávala. Užívali jsme si. 

Tedy až do doby, než se menší kluci začali potápět a hledat kameny. 

Bráška našel krásný placatý kámen, tak akorát na žabičku. Ale řekl si, že 

si ho schová. To se ale dalším z naší skupinky nelíbilo a o kamínek začal 

boj. Bráška byl však malý, a tak o kámen přišel. Urazil se a nehodlal s námi 

mluvit. Kluk, který kámen získal, z legrace povídá: „Jestli mě nezastavíš, 

tak bych si tu žabičku rád hodil.“ Bratr byl však uražený a tak neřekl ani 

hlásku. A tak kámen letěl. Když to bratr zjistil, pronesl: „Tohle ti do smrti 

neodpustím.“ Bratr už vymýšlí plán. Neboť jeho úžasný kámen čeká na 

dně pískovny, až ho někdo pomstí.  

Lucka, te 



Prázdniny na Slovensku 

Převážnou část prázdnin jsem strávila na Slovenské vesnici jménem 

Sihelné. Je to malá vesnice přibližně od 2000 obyvatelích. Nachází se na 

severu Slovenska. Tato část se jmenuje Orava a mluví se tam slovensky 

i goralsky. Goralština je nářečí a je to podobné polštině a slovenštině 

dohromady. Učím se to nářečí, ale upřímně řečeno mi to moc nejde, 

jelikož zvládnu poskládat asi tak dvě věty a znám pár slov, jako jsou 

například: garad-odtok kolem silnice, záglovek-polštár, vorek-pytel a 

zajonc to si už všichni domyslí, co to je. Každopádně kdybych si měla 

vybrat strávit prázdniny buď na Slovensku, nebo někde u moře, tak bych 

bez váhání vybrala Slovensko. Proč? Důvod je pro mě v celku jasný. 

Poskytuje to moc možností, co dělat ve volném času, na vesnici každého 

znáte, takže nemáte ani čas být na internetu, protože většinou pro vás 

někdo přijde, takže o prázdninách rozhodně nuda nebyla. Svoje prázdniny 

jsem strávila převážně u svojí sestřenice Kataríny a poté u bratrance 

Ondreje. Výhoda vesnic je například, že se v pohodě může chodit ven 

třeba i do druhé do rána, jelikož každého znáš a vždy se najde někdo, 

s kým můžeš jít, což je pro takového aktivního tvora, jako jsem já, velkou 

výhodou. Můžeš chodit na návštěvu, ke komu chceš, jelikož všichni bydlí 

blízko. A hlavní je, chodíš na zábavné akce, jako třeba opékačky, 

stanovačky a tak dále, což se v Praze jen tak uskutečnit nedá. Teď tu 

napíšu pár pro mě nejlepších zážitků z prázdnin. 

Jurova oslava 

Takže hned na úvod. Juro na své chatě slavil 16 let a já jsem mu měla jít 

pomoct společně s dalšími. Na oslavě nás bylo asi 

tak 15 a byla to zatím ta nejlepší oslava, kterou 

jsem zažila. Jelikož většina lidí je strašně zákeřná, 

šlechetně se nabídli, že udělají dort, tak Juro 

souhlasil a ve snu by ho nenapadlo, že nafouknou 

balónek a dají ho pod hromadu šlehačky, aby to 

bouchlo Jurovi do obličeje. No šlehačka se dostala 

i do repráků a myslím si, že Matúš z toho nebyl 

moc nadšený. Každopádně to byl dobrý zážitek a 

poučení, koho nemám žádat, aby mi udělal dort. 

:D  



Já+harmonika 

Tohle je kapitola sama o sobě. Normální lidé se učí hrát na kytaru, housle 

nebo třeba klavír, ale jelikož já musím 

vyčuhovat z davu, tak se teď 

momentálně učím na harmoniku.  

 

 

 

 

 

Motorky 

Jakožto milovník adrenalinu jsem si nemohla nechat ujít jízdu na motorce, 

začínala jsem na skútru a postupně 

jsem se dostala na crossku. Takže 

teď je pro mě jednodušší přeprava 

z vesnice na vesnici a tak dále. :D  

 

 



 

 

Opožděná vatra 

Vatra neboli pálení 

Jana je na 

Slovensku něco 

jako pálení 

čarodějnic. 

Normální vatra se 

dělá 23.6., ale 

jelikož Sihelné je 

originální, tak to 

bylo asi až o měsíc 

později. Bylo tam 

okolo 50 lidí a já jsem tam byla 

s kamarády do cca 3 rána, protože to 

mamka přijela s Tonem z Česka, a 

jelikož jsem líná, tak jsem je poprosila, 

ať mě vezmou s sebou.  

 

Deváťácký guláš 

Je to akce, kterou pořádají deváťáci jako rozlučku. A teď, proč se to 

jmenuje guláš. Protože deváťáci mají uvařit guláš pro všechny, co přijdou, 

upřímně řečeno, se to jíst moc 

nedalo, ale to je detail. :D Avšak 

většině lidí se po takových akcích 

moc uklízet nechce, takže úklid, i 

když nejsem deváťák, tak připadl 

na mně a na Matúše  . Ale uklidili 

jsme krásně :D . 

 



 

 

 

 

 

                                                              

 

 

Aďkka  

  



Nové filmy 

Ahojky,  i po prázdninách jsou tu nové filmy, které jsou aktuálně v kinech. 

První dva jsou spíše pro první stupeň, druhé dva filmy jsou pro hlavně pro 

druhý stupeň. 

 

Čapí dobrodružství 

Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky 

pro celosvětového internetového giganta 

Cornerstore.com. Nejlepší doručovatel společnosti, čáp 

Junior, má být zanedlouho povýšen, když náhodně 

aktivuje stroj na výrobu dětí a ten bez jakékoliv 

autorizace vyrobí rozkošnou holčičku. Junior a jeho 

kamarád Tulip, jediný člověk na Čapí hoře, v zoufalé 

snaze doručit zásilku dřív, než se to dozví šéf, závodí s 

časem, aby doručili své první dítě – na divoké a objevné cestě, která by 

mohla pomoci k úplnosti nejedné rodině a vrátit čápům na celém světě 

jejich původní poslání. 

Můj kamarád drak 

Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham, 

děti ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, 

který žije hluboko v lesích severozápadního pobřeží 

Spojených států. Pro jeho dceru Grace, správkyni v 

místním národním parku, jsou jeho příběhy jen 

divokými historkami... dokud nepotká malého Peta. 

Pete je záhadný, desetiletý chlapec, který nemá ani 

rodinu ani domov a který tvrdí, že žije v lesích s 

obřím zeleným drakem jménem Elliot. A podle 

Petova popisu se Elliot v mnohém podobá drakovi z 

historek pana Meachama. Za pomoci Natalie, jedenáctileté dívenky, jejíž 

otec Jack vlastní místní pilu, se Grace vydává zjistit, odkud se Pete vzal, 

kam patří a zda jeho drak existuje. 

Fantastická zvířata a kde je najít 



Newt Scamander přichází do New Yorku se svým 

záhadným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská 

sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem 

světa. Co se může stát, když se nadaný britský 

kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i 

trochu nebezpečná) uniknou z kufříku? 

 

 

 

 

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 

Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho 

milovaný dědeček a které poodhalují tajemství jiných 

světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé jako 

sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho 

tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile 

Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, 

neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. 

Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná 

"podivnost" může zachránit jeho nové přátele. 

 

 

Niki 

 

       



Nové knihy 

Ahojky, i po prázdninách jsou tu nové knihy, které jsou většinou z naší 

školní knihovny. 

První dvě jsou pro první stupeň a jsou v naší knihovně k zapůjčení, další 

dvě jsou z internetu 

Mám pro vás také jednu novinku. Do každého článku Nových knih přidám 

i jednu nebo dvě knihy, které jsem četla já. Budu dávat plusy a mínusy, 

které by vám měly pomoci se rozhodnout, jestli dáte této knize šanci. Jen 

prosím pochopte, že mohou být i rok nebo dva staré a budou spíše pro 

druhý stupeň. 

To je na úvod vše, přeji příjemné čtení. 

 

Z knihovny: 

Dobrodružství malého zajíčka 

Zajíček Ušáček chce mamince připravit překvapení 

a udělat jí radost, proto se vypraví pro kytičku 

polních květů. Je to pro něj složitá a možná i 

nebezpečná cesta, ale zajíček potká spoustu přátel, 

kteří mu rádi a ochotně pomohou. 

 

 

O ježkovi, který se ztratil 

Příběh ježka Bodlinky, který se ztratil. Na své cestě 

potká nové kamarády – zajíce Jetelíka a veverku 

Danušku. S nimi prožil nová dobrodružství a 

nakonec s nimi zůstal bydlet u starého dubu, 

houštiny plné voňavého listí a políčka plného jetele. 

 

První stříbrná kniha snů 
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Tajuplné dveře s klikou ve tvaru ještěrky, mluvící sochy a 

zdivočelá chůva se sekerou… sny Liv Silberové jsou 

poslední dobou docela strašidelné. Obzvlášť jeden ji 

neustále pronásleduje. V tomto snu je v noci na hřbitově 

a pozoruje čtyři kluky během jakéhosi podivného 

magického rituálu. Ti kluci jsou jí ale povědomí a není to 

náhoda, skutečně existují, chodí totiž s Liv do školy a 

vlastně jsou docela fajn. Opravdu strašidelné – ještě 

strašidelnější než jakýkoli hřbitov v noci – je to, že tihle kluci o ní vědí věci, 

které by ve dne nikdy nahlas neřekla, leda ve snu.   

To je první kniha, ke které napíšu i pár plusů a mínusů 

+Oddechová četba     -Místy zamotaná 

+Hodně zde můžete pustit fantazii -Má skoro 500 stránek, 

mně osobně to nevadí, ale 

znám hodně lidí, kterým 

ano 

Tato kniha se mi moc líbila a má ještě dvě pokračování. 

Harry Potter a prokleté dítě 

Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako 

přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel 

a otec tří školáků, to má ještě těžší. 

Potýká se s minulostí, která nechce zůstat tam, kam 

patří, a jeho nejmladší syn Albus se mezitím musí prát s 

tíhou rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a 

současnost se čím dál hrozivěji prolínají a otec i syn 

zjišťují nepříjemnou pravdu: temnota někdy vyvěrá z 

nečekaných míst. 

Myslím, že na tuto knihu se těšili snad všichni fanoušci Harryho Pottera, 

včetně mě 

V češtině vyšla 24.září. 

Niki 
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Svátek Svatého Václava 

28. září slavíme Den české státnosti. Státním svátkem si 

připomínáme úmrtí patrona českých zemí - 

Svatého Václava. Tento významný den 

připadá na svátek katolického světce sv. 

Václava, českého přemyslovského knížete 

a patrona země. Nepřipomínáme si však jen 

Svatého Václava, ale i ostatní panovníky, 

kteří nesli toto jméno. Mezi ně patřili Václav 

II., III. a IV. Český kníže Václav I., nazývaný 

také Svatý, se narodil někdy kolem roku 

907. 

 Václav byl v pořadí čtvrtým historicky doloženým vládnoucím 

Přemyslovcem. Jeho život není zrovna doložen množstvím historických 

dat a faktů. Jisté je, že přemyslovský kníže Václav I. byl dne 28. září roku 

935 před kostelem ve Staré Boleslavi přepaden a zavražděn Boleslavovou 

družinou na příkaz svého vlastního (mladšího) bratra Boleslava I., který si 

tak uvolnil cestu k vládě a stal se poté Václavovým nástupcem.  

Václavův život a  jeho zavraždění se ještě v 10. století staly zdrojem 

náboženského Svatováclavského kultu. Jeho uctívání se později v 11. a 

12. století šířilo nejen po celé zemi, ale například i do sousedního Polska 

či Ruska. „Svatý Václav se stal světcem, přímluvčím a ochráncem svého 

lidu v nebesích, a tak i symbolem, záštitou a svorníkem národní jednoty a 

síly.“ 

 

Štroby 

  



Vtipy 

Pepíček přijde domů, 

„Maminko, dnes jsme se učili o výbušninách.“ 

Maminka: „ A co se budete ve škole učit zítra?“ 

Pepíček: „V jaké škole?“ 

Jdou dvě rajčata po silnici, 

 jedno přejede auto a to druhé povídá: 

„Fuj s kečupem se nebavím!“ 

Letí dva balonky pouští a jeden povídá druhému: 

„Hele, kaktusssssssss…“ 

„Kde ho vidíššššššššš?“ 

Ptá se maminka Pepíčka: 

„Proč krmíš ty slepice čokoládou?“ 

„Aby mi snesly kindervejce.“ 

„Mami, víš kolik je zubní pasty v jedné tubě?“ 

„Nevím.“ 

„Já už to vím, od gauče až k televizi.“ 

„Tati, proč mě nevsadíš do sportky?“ 

„Ale, co to zase říkáš?“ 

„Pan učitel říkal, že jsem pěkné číslo.“ 

„Maminko, můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?“ 

„Ne, Pepíčku!“ 

„To je dobře, protože já neudělal domácí úkol.“ 

 

Štika 

  



 

 


