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STARÝ DOBRÝ ČASY…
„Dnes už to není, co to bývalo, všecko se jaksi blbě splantalo, 
jediné, co mi zbývá zpívat asi – 
jo, kde sou ty časy, starý dobrý časy…“

Tento text nazpíval před pár lety písničkář Jarek Nohavica. Asi nemá cenu 
ptát se, „kde jsou ty časy, starý dobrý časy“, protože každá doba má svoje ra-
dosti i bolesti, větší či menší průšvihy…

Přesto jsme se pokusili zaměřit nové číslo našeho školního časopisu právě na 
„staré časy“. 

V Dolních Bojanovicích letos oslavíme 820. výročí první písemné zmínky o obci, 
a tak jsme i my obrátili pohled do minulosti ze všech možných úhlů… Přinášíme 
článek o živočichovi vpravdě historickém, nabídneme recept z kuchařky našich 
praprababiček, vyzpovídali jsme dávné žáky i učitele bojanovské školy, pátrali 
jsme po předcích dnešních sportů…

Nemůžeme ani vynechat naše pravidelné rubriky. Rozhodli jsme se ale, že Ško-
láček nebude přinášet zprávy, které si můžete přečíst na internetových strán-
kách školy. Pokud se jim budeme věnovat, pokusíme se je podat očima našich 
redaktorů – žáků.

Přejeme vám hezké chvíle při čtení Školáčka.
Redakční rada 

ÚVODNÍKÚVODNÍK

Pohled na starou školu (dnešní ZUŠ)
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Wericha. Většina z vás ví, že to byl významný český divadelní i fi lmový 

herec (například dvojrole Rudolfa II. a pekaře Matěje v komedii Císa-

řův pekař a pekařův císař), dramatik a spisovatel (například soubor pohádek Fimfárum). 

Tvorba tohoto moudrého člověka je neodmyslitelně spjata s Osvobozeným divadlem, Jiřím 

Voskovcem a Jaroslavem Ježkem.  

Text vznikl před 50 lety, ale je poučný a aktuální dodnes. Přeji vám pěkné počtení a komu 

se bude líbit, může se jej naučit i recitovat . 

Martin Maňas
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O ŠTĚŇATECH A JEJICH PÁNECH

Milí žáci, tentokrát mám pro vás k zamyšlení či zábavě píseň od Jana 

SLOVO ŘEDITELE ŠKOLYSLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ ZPRÁVIČKYŠKOLNÍ ZPRÁVIČKY

V sobotu 6. února pořádal výbor SRPDŠ společně s naší školou ŠKOLNÍ PLES. My 
deváťáci, kteří jsme tančili polonézu, jsme měli sraz v 18.30. Všichni už jsme byli 
krásně oblečeni a hrozně se těšili, ale zároveň měli trému, i když ne tak velikou, jako 
při prvním veřejném tančení na generálce dva dny před  m. Naše polonéza se všem 
moc líbila, a to jsme byli rádi. Velký efekt udělaly svíčky, které jsme drželi v rukou prv-
ní část polonézy. Vytvořilo to takovou pěknou atmosféru po celý ples. Po odtančení 
polonézy nás představili a dostali jsme krásné šerpy. Poté následovalo sólo s rodiči, 
které zvládli i  , kdo nejsou zrovna taneční typy. Po celý ples nás doprovázela hu-
dební skupina Lália se svými moderními i klasickými písničkami. Nechybělo ani sólo 
s překvapením, kterým byly masky na obličej: škraboška pro ženu a čarodějnický nos 
pro muže, protože téma plesu bylo Kráska a zvíře. Velmi navštěvovaný byl na ple-
se fotokoutek, ve kterém byly originální masky a každý si mohl vyfo  t svoji „crazy“ 
fotku. Chvíli před půlnocí se začala losovat bohatá tombola. Po tombole jsme měli 
posledních pár chvil na tanec a poté jsme už museli odejít.

Chtěla bych jménem celé třídy moc poděkovat všem, kteří se na plese jakkoli po-
díleli. A hlavně paním učitelkám Ištvánkové a Kuběnové, které s námi nacvičovaly 
polonézu. Sklidila velký úspěch, ale jen my a Vy víte, kolik práce a Vašich nervů to 
stálo… Ještě jednou děkujeme moc!

Magda Tlachová, 9. A

JAKÝ BYL ŠKOLNÍ PLES?

HODNÉ ŠTĚNĚ 

Narodilo se štěně, 
lidí se nebálo, 
se svým stínem na stěně to štěně
celej den si hrálo. 

A když povyrostlo víc, 
protáhlo si nohy,
vydalo se do ulic, do vesnic
vočuchávat rohy.

Čuchá tady, čuchá tam
a ocasem vrtí,
uviděl ho jeho pán – grobián,
rozvzteklil se k smrti.

Aby pes znal celou ves, 
to jsou ňáký mravy,
takovej všetečnej pes na řetěz,
to mu mravy spraví.

A tak na řetěze rost, 
až z něj vyrost hafan,
jednou mu pán dával kost pro radost
a byl zle porafán.

Jak to, že ten pes kouše, 
sám sebe se tázal,
dřív neublížil mouše, proč kouše,
když jsem ho uvázal?

Seběhla se celá ves 
a pánovi praví:
celý svět to ví už dnes, 
že řetěz mravy nenapraví.
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SNĚHURKA  A SEDM TRPAS LÍKŮ 

V JANÁČKO VĚ DIVADLE 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Lyžařský výcvikový kurz

V polovině února navštívili žáci 3., 4. a 5. 
třídy Janáčkovo divadlo v Brně. Sledova-
li představení Sněhurka a sedm trpaslíků, 
které bylo zvláštní tím, že šlo o baletní 
provedení této pohádky s živou 
hudbou. Při tomto představe-
ní byly navíc předávány ceny 
soutěže Malování Louskáč-
ka 2015/16. Bohužel se této 
soutěže nikdo z naší školy 
nezúčastnil.

Příběh Sněhurky zná kaž-
dý již od školky, a tak ho ne-
musím příliš popisovat. Klu-

V sobotu 2. ledna jsme skoro celý 7. roč-
ník odjeli na lyžařský kurz. Vyjížděli jsme 
o půl deváté od školy. Cesta byla namáhavá, 
ale okolo čtrnácté hodiny jsme konečně za-
stavili. Když nám oznámili, že musíme šla-
pat ještě asi kilometr do kopců, chtěli jsme 
zůstat v autobuse. Poté jsme se ale vydali na 
tuto túru, která nám nakonec nepřišla vůbec 
namáhavá. Jen co jsme vešli do chaty, zasta-
vil se nám úžasem dech – chata byla zevnitř 
nádherně vyřezávaná. Dostali jsme hodinu 
čas na to, abychom se zabydleli. 

Druhý den jsme se rozdělili do družstev 
podle toho, jak kdo uměl lyžovat. Poté si nás 
učitelé „rozebrali“ a pojmenovali na: Sněho-
vé vločky pod vedením pana ředitele a paní 
učitelky Dvořákové, Sněženky a machry 
paní učitelky Kouřilové a také Mimoně pana 
učitele Jansy. 

kům se děj moc nelíbil, ale když přišlo ta-
neční vystoupení všech trpaslíků, všichni 
se začali smát Šmudlovi, který byl trochu 
neohrabaný. Holkám se představení urči-

tě líbilo, mně osobně třeba vystou-
pení všech zvířat, která tanco-

vala se Sněhurkou. Nechyběli 
tam ani motýli nebo vážky.

Jakmile jsme se po skončení 
a dlouhé cestě vrátili zpátky ke 
škole, šli jsme si domů odpoči-
nout.

Leona Möseová, 5. A

Myslím, že se nám „lyžák“ vydařil. O zába-
vu bylo postaráno díky skvělým hrám a su-
per kolektivu. A na konci „lyžáku“ už skoro 
všichni jezdili jako machři...

Karolína Seďová, 7. B

Dne 18. února se dě    
naší školy sešly v učebně 
hudební výchovy, aby svým 
rodičům a spolužákům zare-
citovaly své básně. Hudebna 
byla doslova přecpaná lid-
mi, kteří byli z výkonů jed-
notlivých soutěžících nad-
šeni a ohodno  li je svým 
potleskem. 

Odpolednem prováděla 
paní učitelka češ  ny druhé-
ho stupně – Hana Mar  n-
ková. Porota v obsazení zá-
stupkyně ředitele Miroslava 
Zmrzlíková a paní učitelky 
Petra Straková, Eva Králíko-
vá a Alena Zemanová, nako-
nec rozhodla takto:

I. kategorie – 1. třída
1. místo: Blažejová Sára
2. místo: Knotová Stela
3. místo: Hromková Izabela

II. kategorie – 2. a 3. třída
1. místo: Bartálová Lucie
2. místo: Prčíková Dominika
3. místo: Tomčalová Pavlína

III. kategorie – 4. a 5. třída
1. místo: Buchmannová   
  Tereza
2. místo: Zámečník Petr
3. místo: Blažek David

IV. kategorie – 2. stupeň
1. místo: Kuchařová Kristýna
2. místo: Esterka Sebas  an
3. místo: Bartálová Daniela 

Dětem gratulujeme a dou-
fáme, že se zúčastní i příš   
rok. Také ještě jednou dě-
kujeme p. učitelkám v po-
rotě a paní učitelce Mar  n-

kové. Jsme rádi, že jste si 
na nás udělaly čas a zpří-
jemnily nám odpoledne.

Kristýna Kuchařová, 6. A 
Daniela Bartálová, 8. A
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V tomto čísle našeho školního časopisu 
bychom vás chtěli seznámit s panem učite-
lem Karlem Mácou. Že vám jeho jméno nic 
neříká? Že vás nikdy neučil? To ani nemohl. 
Byl učitelem na bojanovské škole, když ještě 
vaše prababičky seděly ve školních lavicích. 
Panu učiteli Mácovi bude letos na podzim 88 
let, žije v Hranicích na Moravě a na své pů-
sobení v naší obci rád vzpomíná. V Bojano-
vicích učil Karel Máca v letech 1953–1955, 
nastoupil sem krátce po ukončení studií na 
Pedagogické fakultě v Olomouci, obor český 
jazyk – dějepis.

Pan učitel nedávno navštívil Bojanovice 
a zastavil se také v naší škole, kde si prohlédl 
školní kroniku a budovu školy, i když v té 
samozřejmě neučil, neboť v době jeho půso-
bení děti docházely do dnešní budovy ZUŠ. 
Zajímalo nás, jak to ve škole tenkrát chodilo.

Můžete nám přiblížit, jak například pro-
bíhala výuka?
Mám za to, že výuka probíhala normálně, 
podobně jako dnes. Někteří žáci se učili, jiní 
ne. Myslím ale, že děti měly doma více po-
vinností než v současnosti. Například děv-
čata v osmé třídě už uměla připravit nedělní 
oběd pro celou rodinu.

Bývalo za vás odpolední vyučování?
Pokud mě paměť neklame, odpolední vyučová-
ní bývalo ve školním roce 1953–54, pak už ne.

Působil jste někdy jako třídní učitel? 
Když jsem přišel do Bojanovic, dostal jsem 
sedmou třídu, a tu jsem dovedl až do osmé 
třídy, kdy  končila školní docházka.

Bývaly tehdy třídy více nebo méně početné?
To už si přesně nevybavuji, ale  myslím, že 
dětí v jedné třídě bývalo kolem třiceti.

Jste rád, že jste Bojanovice po letech zno-
vu navštívil?
Nesmírně! Setkal jsem se s některými svými 
žáky a ujistil se, že na mě v dobrém vzpomí-
nají. (Pozn. red.: Žákům pana učitele je dnes 
kolem 75 let.) 

Můžete připojit nějakou vzpomínku 
z tehdejší doby?
Škola v Bojanovicích byla mým prvním uči-
telským místem. A to se vždy nějak zapíše 
do srdce. Vzpomínám, jak mě kluci z osmič-
ky přemluvili, abychom jeli na výlet. A tak 
jsme jeli na kolech do Lednice. Bylo to fajn. 
Na konci výletu, asi kilometr před školou, 
se jeden kluk utrhl a předjel celou třídu. Byl 
u školy první. Když jsem to viděl, jen jsem 
trnul, aby se mu nic nestalo. Zastavit jsem 
ho nemohl. Dodnes si pamatuji jeho jméno.

Proč jste vlastně z Bojanovic odešel?
Život zde byl velmi nákladný. Když byla ně-
kde škola s jídelnou, chodili učitelé na oběd 
spolu se žáky. Platili 2,80 Kčs za oběd, z toho 
jim 1,80 Kčs přispívalo ROH. V Bojanovi-
cích však jídelna nebyla, a tak jsme chodili 
na oběd do hostince k Bílkům a platili osm 
až deset korun. To byl rozdíl. S ubytováním 
to bylo podobné. Byl to jeden z důvodů, 
proč jsem z Bojanovic odešel… 

Kam jste se odstěhoval?
Šel jsem do Hranic. Těžko jsem si tam ale 
zvykal, protože lidé jsou zde úplně jiní než 
na Slovácku. Je tu více zatrpklosti, závisti 
a neupřímnosti. 

Rozhovor připravila Daniela Bartálová, 8. A

ZEPTALI JSME SE ZA VÁSZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Druhý prosincový týden 
roku 2015 jsme se – čtyři 
zástupci našeho školního 
parlamentu (z každého roč-
níku jeden) – vydali s panem 
ředitelem na Střední poly-
technickou školu do Brna, 
kde se konalo Krajské setká-
ní parlamentů dě   a mláde-
že. 

Na začátku nás tři vybrané 
školní parlamenty seznámily 

Začátkem února navš  -
vil druhý stupeň naší školy 
divadlo Radost v Brně. Jeli 
jsme na představení Hadri-
án z Římsů. Museli jsme 
vyrazit o hodinu dřív než 
obvykle. Před školou jsme 
se sešli přibližně deset mi-
nut před půl osmou. Vyjíž-
dět se mělo o půl osmé, ale  
zpozdil se jeden z autobusů, 
a tak se muselo čekat. Na-
konec jsme vyjeli v 7.45. Ve 
všech autobusech panovala 
velmi dobrá nálada a také 
zvědavost, jaké to divadlo 
asi bude. Jelikož jsme jeli 
ve třech autobusech a kaž-
dý chtěl být v divadle první, 
začaly se autobusy na dálni-
ci předjíždět. Všichni jsme 
z toho měli velkou legraci. 
Vždy, když se autobus míjel 

DIVADLO HADRIÁN Z ŘÍMSŮ

se svojí činnos  , pak jsme 
byli rozděleni do různých 
skupin, kde jsme diskutovali 
s ostatními účastníky např. 
o tom, jaké mají akce nebo 
jak pomáhají. Samostatnou 
skupinku vytvořili i dospě-
láci – koordinátoři školních 
parlamentů.

Načerpali jsme tam 
spoustu informací, zajíma-
vos  , inspirovali se pro naši 

s některým jiným autobu-
sem, při  skli jsme se na sklo 
a smáli se těm ve vedlejším 
autobuse. Když jsme přijeli 
na místo, vyskákali jsme ven 
a přešli kousek do divadla. 

Představení bylo velmi 
v  pné, ale zároveň trošku 
úchylné a podle některých 
i trapné. V divadelní hře 

další činnost. Byla to dob-
rá zkušenost. V tento den 
jsme také navázali kontakt 
s dalším parlamentem z Cír-
kevní ZŠ Veselí nad Mora-
vou. S  mto parlamentem 
připravujeme ve 2. polole   
letošního školního roku vzá-
jemnou návštěvu, na kterou 
se již teď moc těšíme.  

Lucie Horáková, 7. A

nám herci představili i jiná 
lidová nářečí, než jaká pou-
žíváme my. Po představení 
jsme si mohli něco menšího 
koupit v bufetu, poté jsme 
se vydali na zpáteční cestu 
do školy, kde jsme měli ješ-
tě hodinu. Pak už hurá na 
oběd!
Kateřina Zámečníková, 7. A

Krajské setkání parlamentů
dětí a mládeže

Učitel Karel Máca (vlevo) se svojí třídou
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O starých časech
s tetičkou Růženou Komosnou

Paní Růženku bude asi zbytečné předsta-
vovat. V naší dědině by se asi nenašel nikdo, 
kdo by ji neznal. S manželem Michalem šili 
a opravovali kroje, také rozvíjeli kulturní 
život v obci. My jsme se dnes 95leté tetičky 
zeptali, jak se žilo ve starých časech…

Víme, že do školy jste začala chodit asi 
před devadesáti lety. Vzpomínáte si ještě na 
tu dobu?
Pamatuji si, že když jsem chodila do první 
třídy, tak jsem se kamarádila s Mařkou Ko-
nečnou. Ona tady už nebydlí, ještě zamlada 
se odstěhovala. Ve třinácti jsem pak přešla 
do měšťanky v Hodoníně. 

Bavilo vás učení?
Velmi! V Hodoníně jsem se navíc zdokonali-
la v ruční práci a naučila se šít na šicím stroji. 
Chtěla jsem pokračovat ve studiu na obchod-
ní škole, ale začala válka a všemu byl konec. 

Co jste dělala, než jste začala šít kroje?
Všecko možné a všecko ráda. Nejdřív jsem se 
chtěla učit prodavačkou, ale bylo to v před-
válečném období, kdy byla bída a nebylo co 
prodávat. Tak jsem začala pracovat v nábyt-
ku v Hodoníně. To mi bylo sedmnáct. Líbilo 
se mi tam a dostala jsem to i pěkně zapla-
cené. Pak si nás, Bojanovčanky, najímal je-
den hodonínský velkostatkář. Říkal, že jsme 
na práci daleko šikovnější než Hodoňačky, 
a dal nám to poznat i na výplatě. 

Koupila jste si něco za vydělané peníze?
Pořídila jsem si chromované kolo a taky 
krásný vlňák, který mám dodnes schovaný. 

Byl váš manžel vaše první láska?
Ano. Když jsme spolu chodili, poznala jsem, 
že je to hodný, slušný a zbožný muž, navíc 
nepil ani nekouřil. Vzali jsme se, měli jsme 
trochu té „zemi“ pro obživu a taky jsme šili. 
Přišel ale konec války a s ním i konec všeho. 
Zrušili nám živnost, prý je to kapitalistický 
prvek, došli jsme i o zvířata a pole. Starala 

jsem se o syna a občas něco ušila, abych si 
přivydělala. To už se ale pomalu probouzel 
kulturní život, lidé začali vytahovat kroje 
a my jsme je opravovali, šili, prali a žehlili. 

Vraťme se ještě do vašich školních let. Jak 
vypadalo vyučování?
Začínalo se v osm, končilo odpoledne. 
V dívčí třídě nás bylo 38, v chlapecké 42. Do 
školy jsme chodili ve všedním kroji, na no-
hách bílé punčochy a střevíce od strýčka Ko-
nečného. Psali jsme kaménkem na tabulku, 
učili se psát perem, namáčeným v kalamáři. 
Někdy jsme za trest stávali v rožku, občas 
klečeli nebo dostali „šlahu“ přes ruku aj inde.

A co jste dělali třeba v tělocviku?
Bylo to samé vpravo v bok, vlevo v bok, po-
chodem vchod, nářadí jsme neměli a cvičilo 
se v tom, v čem jsme přišli do školy – třeba 
v sukňách.  

Čím jste se bavili po škole? Jezdili jste na 
nějaké výlety?
Na žádné výlety jsme nejezdili – nebylo kam 
a nebylo ani peněz. To není jak dnes – děc-
ka jezdí do Anglie a „bárskam“... My jsme 
chodili jen na poutě. A po škole jsme museli 
pomáhat. Já jsem třeba moc ráda okopávala. 
Dodnes mi to dělá radost. Když vidím, jak 
je to po mně pěkné, mám radost, jako bych 
vyhrála „lotériju“.

Rozhovor připravila Lucie Horáková, 7. A

Klára Javornická: Moje dětství – to jsou 

hlavně vzpomínky na prázdniny u babičky, 

hlídání ovcí a koní, skrýše v lese, vůně babič-

činých lívanců s mákem a pohádky v jejím 

podání.

Petra Straková: Za mě jsou to rozbitá ko-

lena, černá květovaná sukýnka a dřeváky 

s modrou přezkou. 

Magda Svobodová: ... štěstí, bezstarostnost, 

vybíjená před domem, sjíždění kopečků na 

starých kolečkových bruslích, poctivý jaho-

dový jogurt, Termix bez umělých příchutí, 

otázky kluků – „Koho miluješ?“ a lísteček 

„Miluji tě“ v pouzdře (4. třída), milovaný 

učitel Libor Hanousek, kvůli kterému jsem 

chtěla být od první třídy učitelkou, černobílá 

televize a zlaté časy bez mobilů a počítačů... 

Libor Vychodil: Vlaky a vláčky všeho dru-

hu. A hodonínské nádraží, kde jsem obdivo-

val hlavně „motoráky“.

Marta Jašková: Moje milovaná stařenka,  se 

kterou jsme si vždy v neděli lehly na gauč 

a poslouchaly spolu pohádku z rádia...

Ivana Kramářová: Lození po stromech, 

holčičí hry, celé léto venku (domů se chodi-

lo jen najíst), skákání gumy, šílené „kousají-

cí“ svetry, jednotné cvičební úbory (trenky 

a nátělník), Mrazík, točená zmrzlina, a hlav-

ně – nikdo nic neřešil, nestresoval se, ne-

hroutil... KRÁÁÁSA 

Blanka Kouřilová: Pravidelné schůzky v pio-

nýrském oddíle, utváření prvních kolektivů, 

kamarádství, první lásky a víkendy venku 

s batohem na zádech. Také jistota, že oba ro-

diče budou každý den úderem čtvrté z práce 

doma. Tento luxus naše děti nemají…

Marie Dvořáková: Kačení mýdlo pastelo-

vých barev a odporné chuti, tabulka za dva-

cet haléřů, stavění domečků v zahradě, hod-

ně povinností, ale žádné starosti. 

Eva Králíková: Chlupatá čepice, podobají-

cí se modrým či růžovým vlasům, auto na 

„ovládání“ (pomocí kabelu), barevné kří-

dy na chodník, vybíjená v Medlově, potok 

v Oboře a červené skládací kolo Eska…

Vladimíra Pavková: Ráda vzpomínám na 

pionýra. Vyklidili  jsme si a vymalovali sta-

rou budovu, přinesli nábytek a každý týden 

se tam scházeli. I když jsme vymýšleli lum-

párny a někdy se i pobili, vždycky jsme si na-

konec odpustili a bylo nám spolu fajn.

Kateřina Jagošová: Pro mě jsou to skautské 

tábory na Vysočině: rybníky Strž a Zubří, 

borové lesy, nejlepší parfém s vůní prysky-

řice, táborové ohně, stezky odvahy, Tři orlí 

pera, výchova k samostatnosti a férovos-

ti, krásná přátelství a dodnes trvající láska 

k přebývání v přírodě na jakýkoli způsob.

Jitka Kostelníčková: Víkendové výlety 

s rodiči – v zimě, v dešti, na celý den jedna 

termoska s čajem a „lepeňáky“. Před panelá-

kem školka se švihadlem, balónem, četníci 

a zloději, cukr, káva, limonáda,... do úmoru! 

První pevná linka doma... a ty úúúčty!! 

Redakční rada

Anketa v pedagogickém sboru: 
CO SE VÁM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE DĚTSTVÍ?
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Moje strašidlo se nazývá Vovsík. Má dlou-
hé hnědé rozčepýřené vlasy, z nichž trčí 
dvě velké uši. Je celý snědý, má černé oči 
a zarostlé obočí. Uprostřed hlavy mu vyční-
vá nos, pod nímž vyrůstají vousy, které za-
krývají jeho ústa tak, že jdou vidět jen jeho 
dva delší zoubky. Na sobě má košili se šráky 
a šedé kalhoty. Chodí bos, protože boty by 
mu jen překážely. 

Vovsík je velmi líný, někdy dokonce ani 
nevylézá ze své nory a jen v ní na měkkém 
mechu spí a jí. Je velmi nenasytný, a proto 
chodívá krást do polí svoji velkou pochout-
ku – oves. 

Vztah k lidem nemá vůbec dobrý. Přesto-
že kdysi dávno byl velice užitečný, pomáhal 
lidem na zahrádkách a polích, bylo to jen do 
chvíle, kdy toho lidé začali zneužívat a zaví-
rali Vovsíky do klecí. Od těch dob se všichni 
Vovsíkové lidem vyhýbají a z polí jim kradou 
obilí. Nejčastěji oves. 

Vovsík nerad pracuje, jen se válí a spolu 
s kamarády požírá ovesné klasy. 

Rád bych se s vámi podělil o to, co jsem 
dělal, když jsem ještě chodil spát hned po 
večerníčku.

Je to jako včera, co jsem šel spát hned po 
večerníčku. Psal se 6. srpen 2005. Jedl jsem 
krupicovou kaši s kakaem a cukrem, když 
jsem se podíval na hodiny a na nich ručičky 
ukazovaly za pět minut šest. Rychle jsem pol-

Vovsík

Školní kolo olympiády v ČJ – slohová práce na téma 
„Když jsem ještě chodil spát hned po večerníčku…“

ZE SLOHOVÝCH SEŠITŮZE SLOHOVÝCH SEŠITŮ

Je ale i užitečný: vyhání z obilí škůdce 
nebo je rovnou hubí. Kdyby lidé nebyli tak 
hloupí, mohli by se dočkat ještě větší úrody 
než teď. 

Myslím, že Vovsík je kladná postava, která 
se pouze ms   bezohledným lidem.

Kateřina Zámečníková, 7. A

plné ruce. Pak skočil do auta, to bylo úžasné, 
řídil jen jednou rukou, druhou opět házel 
noviny. Nakonec skočil na jednokolku, a to 
mě už opravdu dostalo… Odhodil poslední 
noviny – a tam nápis – VEČERNÍČEK. 

MALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCIMALÍ SPISOVATELÉ A BÁSNÍCI

DOPIS DO MINULOSTI

Tento dopis je kompilátem (kompilát je lite-
rární dílo, vzniklé sloučením prvků několika 
jiných děl). Jeho autory jsou žáci 5. A, kteří 
v hodině slohu psali dopis Karlu IV.

Vaše Veličenstvo králi,
velevážený Karle IV.,
vznešený jedenáctý český králi, také králi 
římsko-německý, lombardský a burgundský, 
císaři římský, markrabě moravský a hrabě 
lucemburský!

Chodím do školy tady v Dolních Bojanovi-
cích a právě se o Vás učíme… Moc mě to 
baví… Jsem ráda, že jsem se o Vás ve vlas  -
vědě tolik dozvěděla…

Také bych chtěl žít ve středověku nebo si vy-
zkoušet vladaření. Byl jste jedním z nejlep-

kl poslední sousto a běžel nahoru k televizi, 
abych s  hl večerníček. Zapnul jsem televizi, 
kde zrovna běžela reklama na novou Nokiu. 
Skončila reklama a začala pohádka, byl jsem 
úplně natěšený… Objevil se kreslený paná-
ček s papírovou čepičkou na hlavě. Na mod-
rém pozadí s hvězdičkami běžel po schodech 
Večerníček a rozhazoval noviny, kterých měl 

Byl jsem nedočkavý, co bude dál. Najednou 
přichází Bob a Bobek. (Jejich jménům jsem 
se neustále smál, protože mi připomínala 
výkaly.) Dávali díl o tom, jak králíci navš  vili 
zoo. Prožili tam spoustu dobrodružství i ne-
bezpečí… Naštěs   všechno dobře dopadlo.

Mohl jsem jít spát s klidnou hlavou a s ply-
šákem. Už jsem se těšil, co bude další den. 
Ale ráno jsem musel jít do školky, kde jsem 
se neustále bil s Vojtou.

To byl můj příběh z minulos  , kdy jsem se 
ještě díval na večerníček.  Když tak o tom 
přemýšlím, zas tak moc se toho nezměnilo. 
Krupicová kaše mi chutná pořád a s Vojtou 
se také sem tam poperu. Jen se už nedívám 
na večerníček..

Filip Němec, 9. A



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK 1312

ších panovníků. Někdy přemýšlím, jak těžké 
je být králem a císařem skoro celé Evropy. 
Určitě Vás to velmi unavovalo, ale pro naši 
zemi jste toho udělal hodně. Vaše stavby se 
dochovaly dodnes a jsou velice navštěvova-
né a obdivované lidmi z celého světa...

Muselo být těžké postavit katedrálu sv. Víta 
nebo kamenný most, který je pojmenován 
po Vás. Na Karlovu univerzitu se přihlašují 
ke studiu studen   z celého světa. Na nád-
herném hradě Karlštejně jsem ještě nebyl, 
ale až vyrostu, vydám se tam, i do Prahy na 
korunovační klenoty, které jste dal zhoto-
vit…

Byl jste velmi vzdělaný. Co Vás při učení ba-
vilo nejvíc? Já se hodně zajímám o ry  ře 
a jejich výzbroj. Rád bych si s Vámi o nich 
popovídal…

Vím, že jste měl čtyři manželky, která se 
Vám líbila nejvíc? Byla to Anna Svídnická, 
Alžběta Pomořanská, Blanka z Valois nebo 
Anna Falcká? 

Rád bych se Vás zeptal, jak se Vám žilo na 
hradě. Myslím si to  ž, že hrad není zrovna 
nejpříjemnější místo k bydlení… Také je za-
jímavé, že jste nashromáždil tak obrovský 
majetek. Je dobře, že jste založil Karlštejn. 
Skutečně tam nesměly ženy?... Nevím ani, 
co jste jedl. Snad jste musel jíst samé maso! 
Hodně masa to  ž neprospívá zdraví…

Určitě se divíte, že umím psát, ale v dnešní 
době už je všechno jinak. Naše země se od 
dob Vaší vlády hodně změnila. Bylo by dob-
ré, kdybyste to mohl vidět. Něco by se Vám 
líbilo, ale něco by Vás rozhodně naštvalo…
Jak se Vám dřív žilo bez mobilů, tabletů, po-
čítačů a dalších technických vymoženos  ? 

Přemýšlel jste někdy, že by se Vám třeba 
zrovna počítač hodil? 

Určitě jste vlastnil stáje a v nich koně. Jak 
vypadal ten Váš a jak se jmenoval? 
Kterého zvířete jste se bál?

Lidé Vás měli moc rádi. Vykonal jste toho 
pro český lid opravdu mnoho, za což Vám 
velmi děkuji. Škoda, že nežijete v této době. 
Mnoho věcí by se  m změnilo…

Udělal jste toho tolik, že je to až nezapama-
tovatelné…

Byl jste císař, král, otec, strýc, manžel a syn. 
Nemotalo se Vám to? 

Nechtěl byste se vrá  t a nastolit v naší zemi 
nádherný klid a mír? Nyní u nás vládne pre-
zident. Připadá mi, že naši vlast nemá tak 
rád jako Vy…

Byl jste opravdu mírumilovný a vynikající 
panovník. Moc Vám za to děkuji!

Za Tvé vlády se lidem vedlo dobře a pro mě 
jsi čestný člověk!

Byl jste tak skvělý panovník, že Vás lidé 
nazývali Otec vlas  . Přeji Vám pěkný život 
v nebi!

Na shledanou, Vaše výsos  ...
Z 21. stole   Tě zdraví…

Petr Bohun, Adam Ducháček, Dan Červen-
ka, Markéta Frolcová, Veronika Gajdová, 

Adam Grégr, Šimon Kovařík, Miriam 
Maděryčová, Leona Möseová, Sára Němco-

vá, Julie Rajchmanová, Kamila 
Šmídová, Lucie Trešková, David Vala, 

Denisa Veselá a Petr Zámečník

Tentokrát jsme pro vás vybrali „spojovačku“. Spojte čarou číslice od 1 až po 64. Vznikne vám 
obrázek jedné z postaviček animované komedie, která vypráví příběh první pravěké rodiny 
na světě.

STRÁNKY PRO NEJMENŠÍSTRÁNKY PRO NEJMENŠÍ
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První titul Lorny Byrne, 

moderní irské mystičky. Od 

nejútlejšího věku vídala an-

děly a hovořila s nimi. Nyní 

poklidně žije na irském ven-

kově.

V knize, která je strhující 

kronikou jejího neuvěřitel-

ného životního příběhu, po-

prvé otevřeně hovoří o svých 

zážitcích.

Autorka živě líčí své dět-

ství v Irsku, hledání prá-

ce v Dublinu i manželství 

s mužem svých snů. Lornin 

příběh se okamžitě stal best-

sellerem.

Poskytuje čtenáři jedineč-

ný pohled na andělské po-

mocníky, kteří nás neustále 

obklopují a pouze čekají na 

naši prosbu o pomoc.

Jak sama Lorna říká: „Sta-

čí je jen požádat.“

,,Anděly jsem viděla již 

od svého útlého věku. Ne-

vzpomínám si na dobu, kdy 

bych je neviděla. Kdykoli 

jsem otevřela oči, jsem je 

viděla. Tehdy jsem nevědě-

la, že to jsou andělé, protože 

jsem byla hodně malá. Až 

jak jsem rostla, začali mi 

jednoduchým způsobem 

vysvětlovat, kdo jsou. Za-

čala jsem si uvědomovat, že 

to nejsou lidé, protože když 

jsem byla malá, tak jsem 

měla bratříčka, který zemřel 

ještě před mým narozením. 

I když jsem to ještě nevědě-

la, tak jsem si s ním hrávala. 

STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

Andělé v mých vlasech

STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Rytířský turnaj je stře-

dověká hra, při níž se mezi 

sebou utkávají rytíři, šlechta, 

někdy i panovníci. V turna-

ji má každý účastník stejné 

vybavení (nejčastější je těžké 

brnění, dřevěné kopí a štít), 

na kterém má vyobrazený 

svůj erb. Často se na sou-

těžící uzavíraly sázky, které 

mnohdy převyšovaly i výhru 

pro vítěze. Sázek využívali 

i rytíři.

Ještě dnes se pořádají ry-

tířské turnaje, většinou však 

už nejde o opravdový turnaj, 

ale jen o předem nacvičené 

představení pro pobavení 

diváků na různých kultur-

ních a společenských akcích.

Na turnajích se rytíři zdo-

konalovali. Rytířské turnaje 

nevyhlašovali králové, ale 

pořádala je šlechta, vévo-

dové a hrabata. Jednotliví 

šlechtici pokrývali náklady 

na výzbroj a koně. Původní 

rytířské turnaje nevypadaly 

tak, jak je prezentují fi lmové 

snímky současnosti, ale vždy 

stály proti sobě dvě skupiny 

rytířů. V čele této skupiny 

stál feudál, který velel. Ve 

skupině byli rytíři feudála 

a ti, které najal. Patřily sem 

také méně významné hod-

nosti, jako např. štítonoš 

nebo panoš. Někdy se v této 

skupině vyskytovali i jezdci 

neurozeného původu.

SOUBOJE RYTÍŘŮ

Rané turnaje byly doslova 

velkou melou, v níž rytíři na 

koních bojovali jeden s dru-

hým na volném prostranství. 

Turnajů se mohl zúčastnit 

každý. Všichni rytíři se po-

koušeli porazit a zajmout 

svého soupeře. Vítěz se 

mohl zmocnit koně a zbroje 

poraženého, který za jejich 

navrácení musel zaplatit. 

Rytíři se sice neměli v tako-

vém boji zabíjet, ale mnoho 

jich zemřelo buď nešťastnou 

náhodou nebo proto, že se 

jejich protivník nechal zápa-

sem příliš unést.

Redakční rada

Jednou jsem se ho i dotkla, 

a to bylo naprosto kouzelné. 

Prostě jsme do sebe narazili 

a já se začala smát. Tehdy mi 

to vysvětlili: ,,Tvůj bratr není 

anděl. Je to duše. Ale my 

jsme andělé.“ 

Každý má svého anděla, 

tvrdí autorka ve své knížce.

Kateřina Zámečníková, 7. A
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ZE SVĚTA PŘÍRODYZE SVĚTA PŘÍRODY

Latimérie podivná (Latimeria chalumnae) 

je jediný zástupce skupiny lalokoploutvých. 

V průměru dosahuje délky 1,5–2 metry a váží 

až 95 kg. Má zavalité tělo, ploutve na násad-

cích a modré šupiny. Samice měří okolo 200 

cm, samci asi 168 cm. Živí se rybami a hla-

vonožci. Latimérie je označována za živoucí 

fosílii. Tento druh ryb byl dlouho považován 

za vyhynulý. Jeho vymizení se odhadovalo na 

období před 70 miliony let. Latimérie jsou 

pravděpodobně příbuznými jednoho z me-

zistupňů vývoje obojživelníků. Latimérie po-

divná je vejcoživorodá. Vajíčka se vyvíjí v těle 

samice a v průměru mají až 9 cm. Po 13 měsí-

cích březosti rodí až 25 mláďat.

Objev

Dne 22. prosince 1938 byla latimérie vylo-

vena u břehů Afriky a objevena kurátorkou 

muzea v jihoafrickém East Londonu Marjorie 

Latimérie podivná 

Courtenay-Latimerovou, avšak podařilo se jí 

zachránit pouze některé její části. Byla pova-

žována za vyhynulou již koncem druhohor, 

a na počest objevitelky byl nový druh pojme-

nován vědeckým názvem Latimeria chalum-

nae. Ostatní vědci ovšem objev prohlásili za 

falzifi kát. Roku 1952 byla vylovena další lati-

mérie u Komorských ostrovů, východně od 

afrického pobřeží. Ukázalo se, že latimérie 

se u Komorských ostrovů loví sice v malém 

počtu, ale pravidelně, a místní domorodci ji 

dobře znají.

Ivona Svobodová, 8. A

HÁDANKY A KVÍZYHÁDANKY A KVÍZY

Dokážeš porozumět slovům, která jsou použita v uvedených starodávných receptech (str. 19)?

Řešení najdete na str. 20.

Kvíz

Historie – vtipy

1. Zemčata

a) drobní živočichové žijící v podzemí

b) plody podobné rajčatům

c) brambory

2. Kofl íček

a) šálek používaný výhradně na kávu

b) hrneček menší velikosti

c) kostěný knofl ík malého průměru

3. Rendlík

a) menší kastrol

b) plechový talíř

c) rychlovarný hrnec

4. Spejchnout

a) lehce osmažit

b) krátce povařit

c) prošpikovat maso slaninou

VTIPY A ZÁBAVAVTIPY A ZÁBAVA

Ptá se pan Vomáčka průvodce: „Kdy posta-
vili tento zámek?“
– Ve 14. stole  .
„A to ho museli stavět tak blízko dálnice?“

V hodině dějepisu: „Co se událo 7. dubna 
1348?“
– Byla založena Univerzita Karlova.
„A co se stalo v roce 1357?“
– Slavili deváté výročí jejího založení!

Američ   archeologové kopali v hloubce pě   
metrů, což odpovídá stáří jednoho milionu 
let. Našli měděný drát, a tak usoudili, že již 
tenkrát u nich existovalo telefonní spojení. 
Rusové kopali deset metrů pod zemí, což 
odpovídá stáří dvou milionů let. Nenašli nic. 
Usoudili tedy, že již tenkrát měli bezdrátové 
spojení…

Angličan, Němec a Čech střílí z luku a sou-
těží, kdo je lepší.
Angličan střelí, tre   střed a povídá: „I´m 
Robin Hood.“
Němec střelí, tre   Angličanův šíp a říká: 
„I´m Vilem Tell.“
Střelí Čech, tre   jednoho do oka a povídá: 
„I´m sorry.“

Stařeček Pazderka: „Z celého dějepisu jsem 
si zapamatoval jediný letopočet – 1832. Ale 
už si nemožu vzpomnět, co sa to tehdy sta-
lo…”

Jánošíka vedou na popravu, už stoupá za 
doprovodu vojáků k šibenici, když se na-

jednou vzchopí a k zástupu lidu, který se 
přišel podívat na popravu, zakřičí: „Za co, 
lidi, za co?”
A lid odpoví: „Za žebro!”

Ve Skotsku pro   sobě válčí dva hrady. Z jed-
noho vyle   dělová koule a na druhém urazí 
kus hradeb. Z druhého hradu vyle   dělo-
vá koule a na prvním urazí věžičku. Tak po 
sobě střílí dva dny, když najednou z ničeho 
nic –  cho. Že by mír? Z jednoho hradu vy-
strčí trubač hlavu a volá: „Hola, hola, proč 
nestřílíte?“ Z druhého hradu odpoví trubač: 
„Nemůžeme, koule je u vás!!“

V době vlády krále Karla IV. jede ry  ř na 
hrad Karlštejn.
U vrat stojí stráž a ptá se: „Co tu chceš?“
Ry  ř odpoví: „Jedu popřát našemu králi ke 
svátku!“
Stráž protestuje: „Dnes ale není Karla!“ 
Ry  ř odpoví: „Já vím, že dnes není Karla, 
ale je čtvrtého!“

„Je zajímavé být vdaná za archeologa?“ ptá 
se novinářka při rozhovoru jedné ženy.
„Samozřejmě. Čím jsem starší,  m se o mě 
manžel víc zajímá.“

V muzeu: „Tato velká lebka patřila Napo-
leonovi.“
„A ta malá?“ ptá se návštěvník.
„Ta je z doby, kdy mu bylo deset let…“

Leona Möseová, 5. A, 
Karolína Benešová, 8. A a redakční rada 
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Ze školních lavic
Z historické kuchařky

Dobrou
chuť!

Vypracovaný úkol si pečlivě přečtu a opra-
vím i chyby, které tam nejsou. 

Co se v mládí naučíme, to ve stáří pro důle-
žitější věci zapomeneme. 

Dokud chodím do školy, starají se o mne ro-
diče. Až vyrostu, budu mít manželku. 

Naše učitelka se nás na všechno ptá a nako-
nec se ukáže, že už to znala líp než my. 

Šetřím školní majetek. Učebnice se ani ne-
dotknu. 

Dnes byl ve vaší třídě takový hluk, až mne 
z toho bolí v krku. 

Školní zahrada je plná zpěvných ptáků. 
Všichni pomáhají školníkovi sbírat housenky. 

Když měli žáčci 3. B za úkol přinést do pr-

vouky nějakou věc připomínající „staré 

časy“, sešla se jich ve třídě pěkná hromádka. 

Se starodávnou domácí kuchařkou dorazila 

i Lucka Bartálová. My jsme z kuchařky vy-

brali pár receptů, podle nichž připravovaly 

jídlo už naše praprababičky, aby „masité 

i postní pokrmy všeho druhu nejchutnějším 

způsobem uvařily či upekly“.

Zemčatové knedlíky

Uvař velká zemčata do měkka a ustrouhej 

je na struhadle: na ½ kila strouhaných zem-

čat utři 7 dkg nového másla, dej do něho ta 

zemčata, vraz do toho dvě celá vejce a dva 

žloutky, osol to, přidej k tomu asi dvě lžíce 

sladké smetany a nasyp do toho pěkné suché 

velké krupice tolik, aby se z toho daly dělat 

pěkné kulaté knedlíčky a na ruce se nelepily; 

je-li krupice suchá, není jí potřebí ani ¼ kila, 

pak uvař knedlíčky ve slané vodě, posyp je 

ustrouhanou žemličkovou kůrkou, polej 

rozpáleným máslem a dej je na stůl. Místo 

krupice může se též vzít pěkná mouka.

Tašky s tvarohem

Udělej z jednoho vejce a z kofl íčku vody hez-

ky tuhé těsto, osol je trochu a nech je chvilku 

odpočinout. Zatím si připrav tvaroh. Na toto 

těsto vezmi ¼ kila nebo něco více tvarohu, 

hezky ho oslaď, vraz do něho dvě vejce, dej 

do něho trochu malých hrozinek, několik 

hořkých mandlí a dobře to promíchej. Nyní 

rozválej těsto tence jako na nudle, pomaž je 

tím tvarohem a zaviň je jako štrudličku, pak 

nakrájej z něho na čtyry prsty široké kousky, 

Elektrický proud je tak silný, že na něho 
musíme sahat opatrně, jinak by nás zcela 
ukrou  l k smr  . 

Zápalka hoří jen tehdy, když má v pořádku 
hlavu. 

Teplem se předměty roztahují a chladem 
smršťují. Například – když je teplo, tak se 
člověk natáhne v chládku, a když je zima, 
tak se skrčí u kamen. 

Lis pracuje tlakem. Nedoporučuje se strkat 
pod tlak prst z ruky. 

Ulice dnes zametají stroje, ale vítr to umí 
ještě lépe. 

Hromosvod je špičatý. Blesk na něj padne, 
píchne se a uteče. 

Ozubená kola musí mít úplný chrup.

Vybrala Daniela Bartálová, 8. A

dobře je po obou stranách prsty přimáčkni 

a hoď je do hodně vařící vody. Když se po-

vařily, vyndej je na mísu, polej rozpáleným 

máslem a nes je na stůl.

Polívka ze žab

Dej na rendlík kousek másla, několik va-

řeček mouky a nech to spejchnout, pak dej 

k tomu dobře očištěné žáby, zelenou rozkrá-

jenou petružel, a nech to asi čtvrt hodiny 

dusit; potom na to nalej dobře povařenou 

hrachovou a petruželovou vodu a nech to 

vařit, načež dej do toho květu, a buď ty žabky 

nech v tom, nebo to proceď a polívku vlej na 

smaženou žemličku.

Koláč s různým ovocem

Dej na vál 10 dekagramů mouky, 7 dkg čer-

stvého másla, rozdrob, dej k tomu 2 žloutky, 

2 lžíce smetany, 2 dkg cukru, vypracuj těs-

to a nech odpočinout. Potom rozválej koláč 

a nech na plechu upéci. Když vychladne, 

pomaž ho zavařeninou aneb dobrým kom-

potem bez šťávy. Udělej ze 2 bílků tuhý sníh, 

přidej k němu 14 dkg jemně tlučeného cuk-

ru a namaž ho na koláč, ten nech v horké 

troubě rychle trochu opéci, ale dej pozor, 

aby sníh nezežloutnul.

RECEPTYRECEPTY
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Řešení ze str. 16: 1. c), 2. b), 3. a), 4. b)

 Adriana Bílková, 2. B

Alžběta Koperová, 4. A

Pavlína Tomčalová, 2. B

Terezie Frolcová, 6. A

 Eva Bohůnová, 6. A




