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 Den hudby  

 Závěr školního roku  

 Kam na prázdniny  

 Opět soutěž pro čtenáře 
 

 



 

 

Od našich nejmladších! 
 

Teď nás čeká to nejkrásnější – 

prázdniny!  Až bude pršet, nakreslete 

si pro naše další vydání nějaký pěkný 

obrázek. V září nám ho doneste – 

paní učitelce Žilkové do 2. patra školy 

nebo někomu z redakční rady. 

Dnešní obrázky jsou z hodin paní učitelky 
Novákové. 

 

  



 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

 

Opět se blíží konce školního roku, podívejme se tedy, co nás před zaslouženým 

odpočinkem čeká. Po Dni hudby se 22. června rozloučíme s deváťáky a další den se 

velká část našich žáků vydá na školu v přírodě do Svoru. Vrátí se další pondělí, v úterý si 

všichni vyzvedneme vysvědčení a pak: „Hurá na prázdniny!“  

 

Den hudby 

Poprvé se slavil den hudby 21. června roku 1982. Vyhlásil ho ministr kultury Francie. 

Hudební představení se konaly na ulicích, v parcích a zahradách. Z tohoto důvodu byl pro 

svátek muzikantů také vybrán první letní den. 

 

 

 

I naše škola se hlásí k oslavám Dne 

hudby. 12. června 2014 se uskutečnil v 

pergole v zahradě ZŠ poprvé. Podle 

ohlasů publika i účinkujících se zdařil. 

Rádi bychom z této akce učinili 

každoroční tradici.  Proto i letos naše 

základní škola a naše základní umělecká 

pořádají bohatý celodenní program pro 

žáky i rodiče a příznivce hudby. (Jitka 

Pilařová, Lucka Nováková) 

 

 

 

 



 

 

 

10 minut tentokrát na téma: herectví 

Tentokrát jsme pro vás připravili speciální rozhovor s herci Helenou Němcovou a 

Václavem Matějovským. Účastnili se u nás ve škole křestu knihy „Babi, dědo, vyprávěj“. 

Tato kniha vznikla díky paní učitelkám Horákové a Sládkové z příspěvku našich žáků. 

1. Co Vás přivedlo k herectví? 

          H: K herectví mě přivedla má rodina. 

          V: Stalo se to zcela náhodou, odpadl mi můj kroužek, já nevěděl co dělat,           

              tak jsem se šel podívat na zkoušku dramatického kroužku. Hraní mě    

               zaujalo. 

     2. Věnuje se někdo ve Vaší rodině herectví? 

         H: Ano, herectví se věnují všichni kromě tatínka. 

         V: Nikdo, já jsem výjimkou. 

     3. V kolika letech jste začali hrát? 

         H: S dabingem jsem začala v pěti letech a hrát v devíti. 

         V: V jedenácti letech. 

     4. Kdo je Váš herecký vzor? 

         H: Jiří Štěpnička a Gerard Buttler 

         V: Leonardo DiCaprio 

     5. Chtěli jste se vždy věnovat herectví? 

         H: Ne. 

         V: Ne, nikdy. 

     6. Jaká je Vaše nejoblíbenější role kterou jste ztvárnili? 

        H: Malá Morgan v muzikále EXCALIBR. 

        V: Aljoša ve hře Olympia v divadle H2O. 

    7. Jak ti změnil seriál Ulice život? 

       H: Rychleji jsem dospěla. 



 

 

 

      V: Rychle jsem dospěl. 

    8. Můžeme tě vidět ještě někde jinde? 

       H: Momentálně ne. 

       V: Ano ve filmu Vybíjená v divadlech v Praze a v Plzni. 

    9. Je ti příjemné, když tě lidé na ulici poznávají? 

       H: Většinou ano. 

       V: Podle toho jak reagují oni. 

    10. S kým byste si chtěli zahrát ve filmu jednu z hlavních rolí? 

       H: S Vojtěchem Dykem 

       V: S Leonardem DiCapriem.    

    11. Jaká je vaše vysněná role? 

      H: Jakákoli mrcha. 

      V: James Bond. 

(Lucie Nováková, Tereza Brabcová)   

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Einsteinova stránka 
Hádanky 

 Ve stáji jsou lidé a koně. Celkem je zde 22 hlav a 72 nohou. Kolik koní a kolik 

lidí je ve stáji? 

 Jedna topinka se smaží deset minut, tedy pět minut z každé strany. Na pánev se 

vejdou dvě topinky vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné 

pánvi tři topinky? 

 Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré 

vlasy. Jak je to možné? 

 

Matematická znaménka 

Doplňte mezi následující čísla nejrůznější matematická znaménka a operátory tak, aby 

platil výsledek: 

1     1     1 =  6 

2     2     2 =  6 

3     3     3 =  6 

4     4     4 =  6 

5     5     5 =  6 

6     6     6 =  6 

7     7     7 =  6 

8     8     8 =  6 

9     9     9 =  6

 

Hlavolam 

Toto je jednoduchý hlavolam zkoušející především váš postřeh. V následující malůvce 

jsou čtyři komůrky plné nejrůznějších černobílých symbolů. Ovšem v jedné komůrce 

je o jeden symbol méně. Najděte, který symbol chybí v některé ze čtyř komůrek: 

 

 
(Tereza Brabcová) 

 



 

 

 

PRÁZDNINOVÉ CESTOVÁNÍ 

 

Blíží se prázdniny a s nimi hodně volného času. Proto pro vás naši redaktoři připravili 

několik námětů na výletu v dešti i sluníčku. Věříme, že si vybere každý, kdo se nechce jen 

nudit doma u počítače, má chuť a dobrodružnou letní náladu. 

„Pěškovýlet“ pro ty, kdo vyráží z města 

Start i cíl: křižovatka u kostela sv. Václava v Rozdělově  

Délka: cca 15 km (pro zdatné turisty) 

Od křižovatky jdeme dolů směrem k Energii. Od Energie pokračujeme stále dolu 

k rozcestí „Na Cimrmanském“, kde odbočíme doleva a jdeme stále, až dojdeme k silnici. 

Přejdeme silnici a jdeme po kraji, mineme autobusovou zastávku Libušín-Učiliště rozcestí 

a dojdeme k serpentinám. POZOR, je nebezpečné pohybovat se v prostoru serpentin! 

Opatrně přejdeme silnici a jdeme po vyšlapané cestičce po naší pravé ruce. Sjedeme 

z cesty zpět na silnici.  (Michal Patera)      

 

Devatero pohádek Karla Čapka - interaktivní výstava  

Pokud nevíte, co znamená „interaktivní“, máte o důvod víc se do Berouna vypravit. 

1. červenec 2015 17:00       -      31. srpen 2015 17:00 

Muzeum Českého krasu v Berouně vás 

srdečně zve na interaktivní výstavu pro 

děti „Devatero pohádek Karla Čapka“, 

která bude probíhat během letních 

prázdnin. Děti si budou kreslit, hádat, 

soutěžit, hrát si na doktora či loupežníka, 

a tak vtipnou a hravou formou poznají 

jednu z nejkrásnějších českých knih - 

Devatero pohádek Karla Čapka.   

  

                                                                                                                  (Niki Bártová) 



 

 

 

Klatovské katakomby 

Víte, co jsou to katakomby?  

Jeden z výletů, který opravdu stojí za to, je cesta do klatovských katakomb. Pro toho, kdo 

má babičku například v Plzni, nebo kdo by si chtěl udělat jen celodenní výlet. Klatovské 

katakomby jsou zážitkem na celý život. Dozvíte se něco o Jezuitech v Klatovech, o 

rozmachu Tovaryšstva Ježíšova světa, o životě v řádových domech. Dále tu najdete 

zajímavosti o Jezuitské vědě a o Konzervátorské dílně. Samozřejmě si můžete 

prohlédnout i 38 mumií, protože katakomby, to jsou vlastně krypty, tedy něco jako hrobky.  

  

Otevírací doba duben – říjen: 

všední dny: 11.00–16.30 
víkendy a svátky: 9.00–17.00    

 (Jitka Pilařová) 

 
 

 

Výlet do Jižních Čech  

 

Vydejte se s námi na Lipno, můžete si 

vybrat koupání, cyklovýlety, pěší turistiku, 

lezení na rozhledny nebo jen odpočinek u 

vody. Naprosto ojedinělá je v České 

republice Stezka v korunách stromů. 

Dřevěné lávky nás dovedou k 40 metrové 

vyhlídkové věži, ze které si můžeme 

prohlédnout Lipenské jezero. Součástí 

stezky je i tobogán a v létě je každé úterý 

večer celá stavba romanticky osvětlená. 

(Adéla Rybková) 



Medvědí stezka 

Medvědí stezka vznikla v roce 1967 a je to nejstarší naučná stezka na Šumavě.  Tato 

stezka je spojena s historií. Byl na ní zabit poslední šumavský medvěd.

Cestou uvidíte mnoho zajímavých a zvláštních kamenných útvarů s ještě zajímavějšími 

názvy jako třeba Skalní vyhlídka, Perníková věž, Soutěska lapků, Gotický portál, Kaple, 

Hřib, Viklan, Kamenná kráska a Obří kostky a další. Cesta vede kolem Jeleního jezírka, 

dále uvidíte podzemní tunel Schwarzenberského plavebního kanálu. 

Medvědí stezka se dá projít několika cestami. Délku této stezky si můžete vybrat podle 

své fyzické zdatnosti. Nejdelší cesta, kterou můžete jít, je dlouhá 14 km.

Jak vlastně kamenné útvary vznikly?  

Všechny útvary jsou z pleknštejnské žuly a jejich tvar vznikl zvětráváním a působením 

mrazu - zmrzlé vody v prohlubních kamenů. 

Poslední šumavský medvěd: 

Byla to medvědice, vážila 115 kg a vycpanou ji můžete vidět v zámečku Ohrada v těsné 

blízkosti ZOO v Hluboké nad Vltavou nebo také ve znaku města Horní Planá.  

(Lucie Nováková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Až se budete v létě nudit, třeba kvůli dešti, vybarvěte si loď od Michala Špalka. Políčka 

s výsledkem 15 musí být modrá, protože …… 



 

 

 

Staré ramínko? 

Všichni máme asi doma staré ramínko. Ale i staré ramínko se dá 

využít!!! 

Tentokrát si vyrobíme věšáček na šperky.  

Budeme potřebovat: dřevěné ramínko, pruh látky nebo stuhy, barevné 

knoflíky, tavnou pistoli.  

A jak na to? 

 Ramínko omotáme kusem látky nebo stuhou  

 Na ramínko upevníme pomocí tavné pistole knoflíky 

 Nezapomeň, že knoflíky  

musí být dostatečně velké,  

aby se na ně daly pověsit  

šperky 

 

Anděla Delišová 



 

 

 

Hádanky od Vojty Maříka 

Zkuste spočítat, kolik je na obrázku trojúhelníků. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tohle je už o něco těžší, zkuste najít správný stín lokomotivy, 

ale dívejte se pořádně, mohou se lišit i v úplných detailech. 

 

                                                                                               a)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    b)                                                                c) 

                                                                                                          

 

 

                                                                      

 

…………………………………….............. odstřihni a vhoď do schránky v 1. patře ……………………………………………… 

 
Správný stín je: a)  b)  c) 

Zaškrtni správnou odpověď. 

Jméno …………………………………………… třída ……………………………….. 



 

 

 

 

A co vás čeká příště? Fotoreportáž z tiskárny Mladé fronty, kterou jsme navštívili 10. června.  Tady 
jsme pro vás připravili malou ukázku: 

Přejeme vám krásné prázdniny plné sluníčka a ahoj v září! 


