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Úvodník 

Milí čtenáři, 

uteklo už několik měsíců od vydání prvního čísla na-

šeho školního časopisu Fénix a Vy teď držíte v rukou 

to nejnovější – již třetí. Na jeho stránkách najdete 

znovu rozhovor s našimi učiteli, ale i příběhy Tajemný 

příběh Evžena Smitha a Nemoc jménem strach z pera 

žákyň devátých tříd. Neopomeneme ani tentokrát ně-

jaký chutný recept, ale i něco na procvičení mozku 

a rozšíření vašich znalostí. 

Toto číslo je speciálně věnováno největšímu svátku 

křesťanů – Velikonocům. O svých velikonočních zvy-

cích nám něco blíže pověděly – paní učitelka Vojtová, 

Bedlivá a Juříková. 

Budeme rádi za jakékoliv Vaše příspěvky, které můžete 

zasílat stále na náš e-mail: zsd.news@gmail.com, 

anebo se k nám můžete připojit při našich schůzkách, 

jejichž konání najdete na webových stránkách naší 

školy. 

Šéfredaktorky Markéta B. a Šárka P.   
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Mezi Vámi aneb rozhovor s našimi učiteli o VELIKONOCÍCH 

Odpovídaly: paní učitelka Juříková (učitelka 

zeměpisu), paní učitelka Vojtová (učitelka 

matematiky a přírodopisu) a paní učitelka 

Bedlivá (učitelka anglického jazyka a dějepisu) 

 

Fotografie zleva: paní učitelka Vojtová a Bedlivá 

Jako každý občan České republiky všechny paní 

učitelky, se kterými jsme udělaly rozhovor, Veli-

konoce slaví. Všechny také otevírají dveře koled-

níkům, ale ani jedna je nepolévá vodou. Ke kaž-

dým velikonočním svátkům patří také pečení ve-

likonočního beránka, což paní učitelky dodržují, 

a zdobení velikonočních kraslic, což také neopo-

míjejí. Paní učitelka Bedlivá je například barví 

odvarem z cibulových slupek. Vše ale mění 

Velký pátek a držení půstu, který dodržuje jen 

paní učitelka Vojtová. Paní učitelka Juříková 

i Bedlivá maso v tento den jí, ale jen druhá zmi-

ňovaná třeba dodržuje navíc to, že nehýbá 

se zemí. Poslední věc, na kterou jsme se ptali, 

bylo pletení pomlázek. Ty plete jen rodina paní 

učitelky Juříkové. Paní učitelka Bedlivá 

má na pomlázku sousedy a její kolegyně paní 

učitelka Vojtová je kupuje. Je ale jen na nás, jak 

Velikonoce budeme slavit. Užijte si je naplno. 

Text a fotografie: Karolína Č. a Natálie J., 9. C 

 

 

Text a obrázky: Vít N., 7. A 
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Článek na téma  

VELIKONOCE 

Velikonoce patří k významným křesťanským svátkům. Oslavují zmrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše 

Krista. Podobně jako Vánoce také oslavy Velikonoc se přenesly i mimo oblast církve. Pro nenábožensky 

založené lidi jsou Velikonoce především oslavami jara, probuzení přírody a nástupu teplejších a na  slu-

neční svit bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těší. 

Velikonoce jsou pohyblivý svátek a mohou připadat jak na měsíc březen, tak i duben (22. 3. – 25. 4.), a to 

z toho důvodu, že se řídí podle prvního jarního úplňku, který připadá na Velikonoční neděli. Jarní rov-

nodennost je totiž stanovena na 21. března. Pokud byl úplněk v neděli, jsou Velikonoce o týden později. 

PAŠIJOVÝ TÝDEN 

Ten není tvořen jen Velikonočním pondělím a nedělí, ale předchází jim další významné dny. Jedná 

se o Květnou neděli, kdy přijel Ježíš Kristus do Jeruzaléma, a Zelený čtvrtek, kdy podle legendy zvony 

odlétají do Říma i jejich zvuk je nahrazen zvukem řehtaček a konala se také poslední večeře se zradou 

Jidáše. Dále o Velký pátek, během kterého byl Ježíš Kristus ukřižován na hoře Golgota. Posledním dnem 

je Bílá sobota jako pomyslný vrchol Velikonoc, kdy z mrtvých vstal a na nebe vstoupil Ježíš Kristus jako 

Vykupitel. 

V domácnostech se často udržují staré velikonoční zvyky, jako je pečení beránka či mazance, zdobení 

vajíček, pletení pomlázky na pondělní koledování. Lidé si také zdobí byty symboly jara a posílají si veli-

konoční přání. 

VELIKONOČNÍ SYMBOLY 

 Beránek – představuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo;  
 Kříž – jako nejdůležitější z křesťanských symbolů, protože Kristus byl jeho pomocí odsouzen k nej-

krutější a ponižující smrti ukřižováním; 

 Velikonoční svíce – jehož oheň symbolizuje vítězství 

Ježíše Krista nad smrtí; 

 Velikonoční vajíčko – tvoří symbol nového života;  

 Kočičky – symbolizují palmové ratolesti, kterými ví-

tali obyvatelé Jeruzaléma přijíždějícího Krista; 

 Křen – jako symbol hřebů či hořkosti utrpení Krista 

v Polsku, Rakousku a Slovinsku; 

 Pomlázka – na Velikonoční pondělí ráno muži 

a chlapci chodí po domácnostech svých známých 

a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou 

z vrbového proutí, aby byly mladé a zdravé; 

 Koledy – pronášejí ji muži při šlehání pomlázkou, 

většinou známou říkankou: „Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, 

dejte alespoň bílý, slepička vám snese jiný…“ 
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VELIKONOČNÍ ZVYKLOSTI V ZAHRANIČÍ 

Velikonoční svátky ve Spojených státech amerických jsou především náboženským svátkem, takže 

mnoha amerických rodin mimo návštěvy kostela se schází v sobotu večer při zdobení velikonočních va-

jíček a jejich „lovu“ v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena Velikonoč-

ním zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. 

Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska při Velikonocích ženy tradičně přivazují muže 

k židlím a za propuštění požadují peníze. 

Kromě malování vajíček a lyžování je v Norsku velmi populární během velikonočního času řešit vraždy. 

Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je např. Hercule Poirot nebo 

jiné příběhy od královny detektivek – Agathy Christie. Noviny nejsou výjimkou, z nich si mohou čtenáři 

zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami. 

VELIKONOČNÍ TRHY VE ŠKOLE 

Školní družina pořádá charitativní velikonoční trhy a výstavu zdobených kraslic, a to v úterý 11. dubna 

2017 od 8 do 11:30 hodin ve vestibulu školy a od 14 do 17:00 hodin ve školní jídelně. Zváni jsou nejen 

žáci, učitelé ale i široká veřejnost. Pojďte zkusit ozdobit vajíčka či uplést si pomlázku. 

Text: Simona D. a Nicola K., 9. C 

Obrázky: Jorn Lier Horst a archiv ZŠ Dukelské – Velikonoční trhy 2015/2016 



Školní časopis Fénix / III. číslo 

- 6 - 
 

Sladké potěšení v rukou začínajících kuchařek 

VELIKONOČNÍ JIDÁŠE 

 

Ingredience                                                    

200 ml polotučného mléka 

30 g krupicového cukru 

25 g droždí 

500 g hladké mouky 

60 g másla 

1 vejce  

1 žloutek 

1 sáček vanilkového cukru 

citrónová kůra 

pomerančová kůra 

špetka soli  

 

 

 

 

 

Postup 
Do vlažného mléka přidáme 1 lžičku krupicového cukru a necháme vzejít kvásek. Do mísy pak přidáme 

mouku, změklé máslo, vajíčko, žloutek, sůl, vanilkový cukr, pomerančovou a citrónovou kůru. Přilijeme 

kvásek a vypracujeme hladké těsto. Necháme 40 minut kynout. 

 

Těsto rozválíme a rozdělíme na 20 dílů. Každý díl potom ještě znovu rozválíme na asi 30 cm dlouhé 

prameny. Prameny přeložíme v půlce a konce spojíme. 

Jidáše dáme na plech, potřeme rozšlehaným vejcem a necháme ještě 20 minut kynout. 

Poté dáme do trouby na 180 °C a pečeme 15 minut. 

Pak už jen s chutí se zakousnout do hotových jidášů. 

 

Text a fotografie: Eliška H. a Lenka K., 8. A 
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Hrátky ve stylu Velikonoc 

Spojuj, kresli a dozvídej se 

 

Český výraz 

Anglický pře-

klad 

(výslovnost) 

Německý pře-

klad 

(výslovnost) 

Francouzský 

překlad 

(výslovnost) 

Ruský překlad 

(výslovnost) 

Velikonoce 
Easter 
(ístr) 

Ostern 
(ósten) 

Pâques Peg 
(Peg pege) 

Пасхальный 

(paschalnyj) 

Zajíček 
Bunny 
(Bany) 

Osterhase 
(ostrnháze) 

fille lapin 
(fíe lepa) 

Зайчик 
(zajčik) 

Vajíčko 
Egg 
(Ek) 

Ei 
(aj) 

Œuf 
(éf) 

Яйцо 
(jajco) 

Pomlázka 
Whip 
(wip) 

Peitsche 
(pajtše) 

Fouet 
(fue) 

Кнут 
(knut) 

Koledování 
Caroling 

(karoling) 
Caroling 
(karoling) 

caroling 
(karoling) 

Колядования 

(koljadovaňija) 
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Text a obrázky: Eva P., 9. C 

Hrátky s osmisměrkou 

 

vajíčka   pomlázka   zdobení 

beránek   zajíček   pátek 

sekaná   půst    jaro 

duben 

 

Jako první slavili Velikonoce ___________________________ 

 

Text: Nicola K. a Simona D., 9. C 

  

A K Z Á L M O P 

Z D O B E N Í A 

B E R Á N E K K 

Ř Z A J Í Č E K 

T S Ů P Í E S E 

Ť A - J A R O T 

Á N A K E S N Á 

É V D U B E N P 
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Nemoc jménem strach 

na pokračování 

Chtěla jsem se ještě koukat z okna, ale to už jsme zastavili. Rychle jsem vzala tašky a vystoupila jako 

první. Žádný hrad jsem neviděla, ale bránu a cestu skrz les. 

„Kde je ten hrad?“zeptala jsem se nahlas. 

„Je hned za tím lesem,“ odpověděl někdo za mými zády. Otočila jsem se a tam stál muž vysoké a mo-

hutné postavy s plnovousem. 

„Vy jste čaroděj?“zeptala jsem se ho. 

„Ano,“ odpověděl, „jdi se seřadit k ostatním. Za chvíli vyrazíme.“ 

Hledala jsem sourozence, ale nemohla jsem je v tom davu najít, tak jsem si prostě k někomu stoupla 

a čekala, co se bude dít dál. 

„Ahoj,“ ozval se kluk vedle mě. 

„Ahoj.“ 

„Jmenuju se Draco.“ 

„Já jsem Nell.“ 

Stali se z nás kamarádi. Celou cestu jsme si povídali. Když jsme dorazili ke hradu, pozdravil nás starý 

pán s přísným pohledem, který v náručí držel šedou kočku. 

Muž s plnovousem nám řekl, že je školník Filch. Pak nás dovedl do hradu.  Ten nebyl velký, ale 

obrovský a nádherný. 

Zastavili jsme se. Já a Draco jsme šli dopředu. 

„Nell, pojď za námi,“ řekl George. 

„Proč?“ zeptala jsem se. 

„Chceme, abys byla s námi,“ odpověděl Fred a podíval se na Draca. 

Rozloučila jsem se s ním a šla za nimi. Po několika minutách přišla starší paní. 

„Pojďte za mnou, prosím,“ řekla.  

Následovali jsme ji až do velké síně. Stoupli jsme si před židli, na které ležel klobouk.  

„Ten, koho přečtu, si sedne na židli, nasadím mu na hlavu tenhle klobouk a ten vás zařadí do správné 

koleje. Ty koleje se jmenují Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel,“ dořekla a začala číst jména. 

Jako první šel Ron. Vypadal nervózně a asi i trochu vystrašeně. Klobouk ho zařadil do Nebelvíru. 

Druhá šla Jinny. Taky šla do Nebelvíru. Pak přečetla Draca. Klobouk ho poslal do Zmijozelu. Najednou 

přečetla moje jméno. Sedla jsem si a ona mi položila na hlavu klobouk.  

„Další Weasleyová, ale jiná než ostatní. Zvláštní. Tohle bude těžké.“ 

Začala jsem mít strach, myslela jsem, že mě zařadí někam, kam nechci. Tak jsem zavřela oči a potichu 

jsem si říkala, Nebelvír. Klobouk si moje přání poslechl a přes celý sál zakřičel: „NEBELVÍR!“ 

Měla jsem obrovskou radost, že můžu být s rodinou.  

„Vítejte studenti v Bradavické škole,“ zklidnil nás starší člověk, „tady se nebudete učit nejen kouzla 

používat, ale je i ovládat. Moje jméno je Albus Percival Wulfric Brian Brumbál a jsem ředitelem této 

školy.“ 

Text: Karolína P., 9. B 
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Anketa na téma 

Jídlo ve školní jídelně 

 
Tentokrát jsme se ptali na obou stupních naší školy, jaké mají nejoblíbenější jídlo, ale také co nejméně rádi 

jedí ve školní jídelně. Nakonec jsme je poprosili, aby se ji pokusili ohodnotit známkou jako ve škole. Od-

povědi se trochu lišily, tak uvidíme, jestli i vás něčím překvapí.   

 

Matyáš Molek, 1. D 

Matyášovým nejoblíbenějším jídlem je krupicová kaše. To, co nemá ve školní jídelně rád, je zelenina. Proto mu třeba 

nechutná rizoto, pokud je v něm hodně zeleniny. 

 

Viktorie Obendraufová, 2. D 

Viktorie má podobně jako Matýáš ráda krupicovou kaši, ale nechutná jí 

kari rýže s omáčkou. 

 

Tereza Nováková, 3. A 

Tereza si pochutná na knedlících plněných uzeným masem a nejí jaké-

koliv ryby. 

 

Michal Hosman, 4. B 

U Michala jsou oblíbeným i neoblíbeným jídlem knedlíky. Nechutnají 

mu švestkové a má rád knedlíky plněné uzeným masem. 

 

Tereza Stejskalová, 5. D 

Tereza je celiak, takže nemá moc jídel na výběr. Nemůže jíst potraviny obsahující lepek, který je v obilninách. Běžnou 

mouku nahrazuje moukou kukuřičnou. Z jídel, která smí jíst, nemá ráda ryby nebo maso s brambory, ale bohužel 

kvůli svému omezení, bezlepkové dietě, je dostává často. Má ráda nudle s mákem. 

 

Tereza Galbavá, 6. A 

Tereza nesnáší čevabčiči a miluje buchtičky se šodó. 

 

Veronika Kozáková, 7. M 

Veronice nechutnají fazolové lusky na smetaně a pochutná si na těstovinovém salátu. 

 

Se známkami jsme udělali krátký proces: průměr. Známka pro naši školní jídelnu se na jedničce neudržela, konečnou 

známkou je 2/3. Trojka je ale podtržená. Tuto známku nemůžeme brát úplně vážně, protože jsme se ptali opravdu 

jen hrstky dětí, přesto má nějakou vypovídající hodnotu. Potvrdilo se nám tak, že menší děti jsou k jídelně méně 

kritičtí než ty starší. 
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Takže jídelno, máte co zlepšovat, protože nevaříte pouze pro dodržování předepsaných výživových norem nebo spo-

třebního koše (i když toto dodržovat musíte), ale pro učitele a hlavně pro děti. Pozitivem ale zůstává, že si můžeme 

vybírat ze dvou jídel, což opravdu všude není. 

Text: Iveta K., 7. M, Marika K., 3. A a Barbora S., 7. M 

Obrázek: Veronika Ouředníková, 5. A 

 

 

Literární práce v rámci soutěže Čestický brambor 

Človíčkův pohádkový svět 
Jaký by měl být pohádkový svět? 

Zdravý človíček by se narodil do šťastné rodiny. Měl by oba zdravé rodiče, kteří se mají rádi a nikdy 

se nehádají. Oba mají práci, která je baví a je velmi dobře zaplacená. Zbývá jim spousta času na koníčky 

i spousta času na človíčka. Rodiče by byli na človíčka pouze hodní a vždy by si s ním rozuměli. Společně 

by bydleli v nádherném domečku s moderním zařízením, kde by všichni měli dostatek prostoru. Človíček 

by si žil v pohodě a nic by ho netrápilo. Měl by vše, co by mu dělalo radost. Rád by chodil i do školky.  

Ve škole by mu vše šlo jako po másle, měl by samé jedničky, a dokonce by se mu tam líbilo. Všichni 

spolužáci i učitelé by byli jeho přátelé. Rodiče spokojení a pyšní.  

Človíčka by přijali na vysněnou střední i vysokou školu. Obě by úspěšně dokončil bez problémů a 

starostí. Zbýval by mu čas na koníčky i přátele.  

Človíček by získal vysněnou práci, která by ho bavila i živila. Měl by perfektní plat, pracoviště, nad-

řízené, podřízené i kolegy.  

Užíval by si šťastného života, našel úžasného partnera a založil s ním šťastnou rodinu se šťastnými 

dětmi. Nepotřebovali by lékaře a nikdy by se jim nestalo nic zlého a smutného.  

V jejich světě by neexistovaly problémy, hádky, zločiny, války, vše by bylo pouze dokonalé.  

Zní to lákavě. Bezstarostný život jako z pohádky. 

Nechybělo by ale něco človíčkovi? Něco, o co by usiloval, po čem by toužil, o co by se snažil, co by 

překonával, v co by doufal, o čem by snil, v co by věřil, čeho by si vážil, co by zkoušel, z čeho by se poučil 

i radoval.  

Ten opravdový život se vším všudy... 

      Text: Kateřina Hradská, 8. A 
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Literární práce v rámci soutěže Čestický brambor 

Každý může pomoci 

 

Život nás všechny baví, 

jistě proto, že jsme zdraví. 

Nikoho nic nebolí, 

můžeme chodit do školy,  

doma dělat úkoly, 

hrát si venku, sportovat, 

ze života se radovat. 

Když se tělu nedaří, 

pospícháme k lékaři. 

Bacil zlý když tělo 

drásá, 

lékaři jsou naše spása. 

Když nás někdy v krku 

bolí, 

angína nás chvatem 

skolí, 

my trápíme se nemocí, 

jen lékař umí pomoci. 

Léky nám nadělí, 

nařídí klid v posteli. 

Než vynalezli vědci léky, 

tak léčení trvalo věky. 

Lidé nemocí se báli, 

často na ně umírali. 

Lékaři dnes umí pomoci, 

někdy jsou ale bez moci. 

I když tomu rozumí, 

všechno léčit neumí. 

Jen věda může pomoci 

porazit zlé nemoci. 

Aby mohla dál jít věda, 

peníze jsou ale třeba, 

bez peněz se zkoumat 

nedá. 

Jeden nic nezmůže, 

ale když každý z nás po-

může, 

výsledek už jistě víme, 

zlé nemoci porazíme. 

Korunku ke korunce 

a nemocným zase svítí slunce. 

      

 Text: Kolektivní práce třídy 8. D 

      Obrázek Václav Kotrc, 3. D 
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Kulturní a sportovní výběr událostí v naší škole, ve Strakonicích a jinde 

v dubnu a květnu 2017 

Okresní kolo Jihočeského 
zvonku 
Kdy: 6. 4. 

Velikonoční turnaj ve flor-
balu 
Kdy: 7. 4. 

Okresní kolo volejbalu ZŠ 
Kdy: 10. 4. 

Okresní kolo biologické 
olympiády D 
Kdy: 10. 4. 

Okresní kolo ve vybíjené 
Kdy: 11. – 12. 4. 

Velikonoční prázdniny 
Kdy: 13. – 17. 4. 

Přijímací zkoušky 
do matematické třídy 
Kdy: 19. – 20. 4. 

Okresní kolo biologické 
olympiády C 
Kdy: 20. 4. 

Dopravní soutěž 
Kdy: 26. 4 

 

Výstava: KŘEHKÁ 
KRÁSA Velikonoc 
Kdy: 22. 3. – 17. 4.  
Kde: Kapitulní síň 

Výstava: JAROSLAV 
KUČERA – SUDETY 
Kdy: 30. 3. – 29. 4.  
Kde: Maltézský sál 

Výstava: STŘÍPKY 
MINULOSTI 
Kdy: 5. 4. – 31. 5. 
Kde: Muzeum středního Po-
otaví (hrad Strakonice)  
Vstupné: 20 Kč / 10 Kč 

Koncert: VELIKONOČNÍ 
GOSPEL 
Kdy: 8. 4. (od 15:00) 
Kde: Rytířský sál 

Představení: MICHAL 
NA HRANÍ 
Kdy: 8. 4. (od 17:00) 
Kde: Sokolovna Strakonice  
Vstupné: 120 Kč 

Loutkové divadlo: 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A 
BYSTROZRAKÝ 
Kdy: 9. 4. (od 14:30, 16:30) 
Kde: U Mravenčí skály 

 

Drobné velikonoční 
dekorace 
Kdy: 10. 4. (od 17:00) 
Kde: Šmidingerova kni-
hovna (pobočka Za Parkem)  

Divadlo Kalich: BOŽSKÁ 
SARAH 
Kdy: 10. 4. (od 19:00) 
Kde: Dům kultury  
Vstupné: 390 Kč 

KPH: PANORAMA 
CZECH BRASS 
Kdy: 11. 4. (od 19:00)  
Kde: Dům kultury  
Vstupné: 240 Kč 

FASHION SHOW 
Kdy: 13. 4. (od 19:00) 
Kde: Dům kultury  
Vstupné: 270 Kč 

XIII. ročník mezinárodního 
festivalu zdravotně postiže-
ných hudebníků – SALVE 
CARITAS – SALVE VITA 
Kdy: 19. – 21. 4.  
Kde: Sokolovna Strakonice 

 

 

 

I. tradiční strakonický 
Open Air 
Kdy: 21. 4.  
Kde: Kemp Podskalí  

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
S PÍSNIČKOU ANTONÍN 
TALAFOUS 
Kdy: 23. 4. (od 15:00) 
Kde: Dům kultury  
Vstupné: 60 Kč  

Koncert: JARNÍ 
ROZEZPÍVÁNÍ 
Kdy: 26. 4. (od 18:30)  
Kde: Dům kultury  
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč  

Koncert: DOG EAT DOG 
Kdy: 28. 4. (od 20:00)  
Kde: Dům kultury  
Vstupné: 350 Kč 

Zahájení turistické sezóny: 
STRAKONICKÉ VÍTÁNÍ 
Kdy: 29. 4. (od 8:30) 
Kde: hrad Strakonice 

MONGOL RALLY 2016 
Kdy: 29. 4. (od 19:00)  
Kde: Rytířský sál  
Vstupné: 80 Kč 
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ČARODĚJNICKÝ REJ 
Kdy: 30. 4. 
Kde: kemp na Podskalí 

Výstava: MĚSTO –  
12 OBJEKTIVŮ, 12 PO-
HLEDŮ, 12 MYŠLENEK, 
1 MĚSTO 
Kdy: 2. – 28. 5. 
Kde: Maltézský sál  
Vstupné: 20 Kč / 10 Kč 

Divadlo: SHIRLEY 
VALENTINE 
Kdy: 4. 5. (od 19 hodin)  
Kde: Dům kultury  
Vstupné: 390 Kč 

Soutěž hasičů: OTAVSKÝ 
PLAMÍNEK 
Kdy: 6. 5. (od 13 hodin)  
Kde: Areál Pod Hvězdou  

Koncert: LUCIE BÍLÁ 
(turné HANA) 
Kdy: 9. 5. (od 19:00)  
Kde: Dům kultury  
Vstupné: 890 Kč /990 Kč            
/ VIP 2 990 Kč 
 
SVĚT KNIHY 
Kdy: 11. – 14. 5. (od 9:30)  
Kde: Výstaviště Holešovice  
Vstupné: 120 Kč / 60 Kč 
 

 

Den s 25. protiletadlovým 
raketovým plukem 
Kdy: 14. 5. (od 9 hodin)  
Kde: Letiště Strakonice 

Muzeum: Den otevřených 
dveří 
Kdy: 18. 5. 
Kde: Muzeum středního Po-
otaví (hrad Strakonice)  

Festival: JAMBOREE 
Kdy: 20. 5. 

TAJEMNÁ MUZEJNÍ NOC 

Kdy: 24. 5. 

Kde: Muzeum středního Poo-

taví (hrad Strakonice) 

Text: Eva P. a Kateřina K., 9. C 

   Obrázek: Press Světa knihy v Praze 

 

Tajemný příběh Evžena Smitha 

na pokračování 

Když jsem přišla domů, tak se mě mamka zeptala: „Jak bylo ve škole 

„Nic moc, jen mě někdo srazil, ale jsem v pohodě,“ řekla jsem a šla do pokoje, kde jsem si chtěla hned 

připravit tašku, abych na to potom nemusela myslet.  

Jak jsem začala vyndávat sešity, narazila jsem na ten deník. Zase jsem ho otevřela a zadívala se do něj. 

Nedalo mi to a místo přípravy na další den 

jsem se ponořila s latinsko-českým slovní-

kem do jeho překladu.  

Asi po půl hodině se otevřely dveře a 

vešla do pokoje mamka. V tu ránu z de-

níku zmizela všechna písmenka.  

„Jess, napiš mi, prosím, seznam sešitů 

a učebnic, co budeš potřebovat, jedu 

do města, tak ti to koupím.“ 

„Jo, jasně,“ řekla jsem a mamka odešla. 

Koukla jsem znovu do deníku, a ten 

byl zase popsaný. Připadalo mi, že mám 
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halucinace, ale dál už jsem to neřešila. Vykašlala jsem se na ten seznam a šla jsem překládat dál.  

Po nějaké době vešel do pokoje táta. „Jess, mamka chce ten seznam.“ 

Dopsala jsem slovo a šla k tašce vyndat z ní seznam, ještě že jsem si ho psala ve škole.  

„Tady máš,“ odpověděla jsem, podala mu ten seznam a znovu se dala do překladu.  

„Děkuju“, odpověděl táta a odešel. 

Po hodině přišla mamka a písmena znovu zmizela. Až teď mi došlo, že když tu byl táta, tak tam 

písmena byla.  

„Pojď na večeři,“ řekla mi. Po večeři jsem si připravila tašku a lehla si do postele. Vzala jsem si mobil 

a napsala kamarádům z Anglie. Nakonec jsme se asi ve 23:30 rozloučili a šli spát. 

Ráno jsem se rychle nasnídala a vyrazila do školy. První hodinu jsme měli angličtinu. Jakmile přišla 

učitelka do třídy, tak oznámila, že si napíšeme prověrku. 

Super, pomyslela jsem si.  Po angličtině jsme měli češtinu. Z matiky jsem moc nadšená nebyla, 

protože mi moc nejde. No a pak jsme měli latinu. Brali jsme skladbu věty, která mi po včerejším překlá-

dání aspoň trochu šla. Pak jsme měli oběd a volno.  

Stála jsem před školou, když ke mně přišel Lukáš a ještě několik kluků a holek s ním. „Nepůjdeš 

s námi 

„Kam?“ zeptala jsem se. 

„Do krámu a pak se uvidí.“  

„Tak fajn.“ Nakonec jsem si tu poledku celkem užila. Jako další hodiny jsme měli tělocvik a pak pří-

rodopis.  

Doma jsem si vzala deník se slovníkem a šla jsem si sednout do obýváku, kde byl jen taťka. A překlá-

dala jsem do té doby, než přišla mamka a písmena zmizela. Zaujalo mě to už včera, a tak jsem se rozhodla 

to prozkoumat. Položila jsem slovník na stůl a vzala si deník. Šla jsem na chodbu a písmena se objevila. 

Mamka už byla v kuchyni, a tak jsem šla za ní. V kuchyni písmena zase zmizela. Zkusila jsem jít do obý-

váku a písmena v deníku zase byla 

„Jess, máš už napsaný úkoly?“ okřikla mě mamka. 

„Ne, jdu si je udělat,“ odpověděla jsem 

Úkoly jsme měli z latiny, matiky a angličtiny. Jakmile jsem měla úkoly hotové, šla jsem ještě na chvíli 

ven. Když jsem se ale vrátila domů, pokračovala jsem v překladu. Nevydržela jsem ale překládat dlouho, 

protože mě brzy přemohl spánek. Došla jsem alespoň ke zjištění, že text deníku nikdy neuvidí má mamka. 

Ale proč mizí v její přítomnosti, to mi hlava nebere. 

Text a přepis: Markéta B. a Šárka P., 9. C 

Obrázek: Kateřina Majewski, 5. A 

Soutěž 

Připravili jsme pro naše čtenáře z řad učitelů i žáků malou soutěž o chutnou odměnu. Zkuste své štěstí a 

uhodněte na základě indicií název jedné knihy a jejího autora. 

 Spojené království ve 20. století; válečná lékárnice; jeden vrah – přibývající mrtví (Zemřou 

všichni?); dětská říkanka s „rasistickým“ podtextem; odříznutý ostrov; několikrát zfilmováno i di-

vadelně zinscenováno. 

Své odpovědi nám zašlete do konce května na redakční email: zsd.news@gmail.com. 

Text: Redakční rada 



Školní časopis Fénix / III. číslo 

16 
 

Na čísle spolupracovali 

Jana Drnková 

Jaroslava Erhartová 

Lenka Hejlková 

Josef Němec 

Tomáš Novotný 

Jan Rybáček 

Pavla Sosnová 

Markéta Buchvaldková 

Karolína Čejková 

Simona Dvořáková 

Eliška Hurská 

Natálie Jirsová 

Nicola Kahudová 

Kateřina Klasová 

Iveta Kouřimová 

Marika Kouřimová 

Lenka Kubelová 

Vít Novotný 

Šárka Piklová 

Eva Pitelková 

Lucie Prokopiusová 

Karolína Provazníková 

Barbora Stejskalová 

Renáta Šebestová 

a další 

 

V příštím čísle 

Neopomeneme zařadit pravidelné rubriky – rozhovory Mezi Vámi, recepty Sladké potěšení, Kulturní a 

sportovní výběr událostí ve škole, ve Strakonicích i někde jinde, dva příběhy  na pokračování: Tajemný 

příběh Evžena Smitha a Nemoc jménem strach atd. A taky zase něco nového. 

Na nové číslo, tak trochu letní, se můžete těšit ve třetím červnovém týdnu. Hezké Velikonoce! 

 

Logo na přední straně: Lucie Prokopiusová, 9. M Logo na zadní straně: Renáta Šebestová, 8. A 


