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Úvodník 

Milí čtenáři, 

ač je to k nevíře, máme před sebou poslední týden le-

tošního školního roku a s ním i IV. číslo našeho časo-

pisu, které nyní držíte v rukou. 

Znovu v něm najdete rozhovor s našimi učiteli, ale 

i příběhy na pokračování – Tajemný příběh Evžena 

Smitha a Nemoc jménem strach z pera žákyň devátých 

tříd. Neopomeneme ani tentokrát něco na procvičení 

mozku a rozšíření vašich znalostí a pozveme vás také 

na nový film, který byl nedávno v kinech. 

Toto číslo je ale zaměřeno na letní prázdniny, které 

všichni netrpělivě očekáváme. A už klepou na dveře!  

V minulém čísle jsme zveřejnili soutěž, na kterou 

úspěšně odpověděly paní učitelka Martina Jílková 

a Monika Kotrnochová z 7. M. Hledali jsme název 

knihy od Agathy Christie – Deset malých černoušků. 

Obě vítězky byly odměněny sladkou odměnou od ve-

ganky Sabiny Vodičkové-Reichové, za což jí velmi dě-

kujeme. 

Ani tentokrát nebudete ochuzeni o soutěž. Hledáme 

město z fotografie, které je vyobrazeno na titulní 

straně. Tento přístav se nachází na pobřeží Jaderského 

moře v jednom ze států bývalé Jugoslávie, odkud po-

cházel i architekt Josip Plečnik. 

Na soutěž odpovězte nejpozději do 3. 9. na náš                  

email: zsd.news@gmail.com. 

Přejeme krásné prázdniny! 

Redakční rada 
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Mezi Vámi aneb rozhovor s našimi učiteli o LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Odpovídali: pan ředitel Vlček, pan zástupce 

Gracík (1. stupeň) a pan zástupce Kadlec (2. stu-

peň) 

 
Fotografie: pan ředitel na projektovém dnu 

Naše první otázka byla naprosto evidentní: Jak 

trávíte obvykle letní prázdniny? Pan ředitel 

Vlček nám odpověděl, že své prázdniny tráví 

na chatě, sbírá houby, rybaří (občas si zajede za-

rybařit do Norska) a samozřejmě dovolená. Pan 

zástupce Gracík užívá prázdniny, co nejlépe to 

jde, jezdí na tábor, rybaří, sbírá kešky a jezdí 

na kole. Pan zástupce Kadlec je buď doma,  

anebo venku a také na dovolené. Když jsme si za-

psaly tyto odpovědi, tak nás zajímalo, kam 

přesně se tento rok chystají. Pan ředitel Vlček 

jede do Chorvatska a na chatu, oproti tomu pan 

zástupce Gracík jede na tábor, taky se chystá 

na kolo a sbírat kešky. Co se týče pana zástupce 

Kadlece, tak ten prý pojede do Chorvatska 

a do Egypta. Každý z nich má své oblíbené 

místo, kam se rád vrací. U pana ředitele Vlčka 

je to Lejčkov, kde kdysi bydlela jeho babička, pan 

zástupce Gracík se rád vrací do řeznictví v Nu-

zíně a pan zástupce Kadlec třeba na Kutnou 

Horu, do Telče a samozřejmě do Prahy. Pan ředi-

tel rád cestuje s rodinou, pan zástupce Gracík 

sám a pan zástupce Kadlec s manželkou. Pan ře-

ditel Vlček a pan zástupce Kadlec mají radši pa-

mátky než se jen tak povalovat u pláže, ale pan 

ředitel řekl, že by ale nejel na nějaký poznávací 

zájezd. Pan zástupce Gracík prý nemá rád ani 

jedno, ale přeci mají jednu společnou věc – 

všichni tři radši cestují po České republice, než 

by vyjeli do zahraničí. 

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

 

 

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

LETNÍ PRÁZDNINY 

Trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním 

roce. Tyto prázdniny můžeme trávit každý po svém, někdo může jet k moři, někdo k babičce, k dědovi, 

k tetě nebo do zahraničí.  

PRÁZDNINY DOMA 

Pokud jste se rozhodli strávit letní prázdniny v domácím prostředí, možností, jak si společně užít volný 

čas, je mnoho. Můžete si například vyrazit na zajímavý výlet po památkách a za kulturou v okolí vašeho 

bydliště. K dispozici jsou muzea, výstavy, kina, divadla, plavecký bazén atd. Konečně si můžete  zaspor-

tovat naplno a taky přečíst něco, na co jste předtím neměli čas. 

PRÁZDNINY V TEPLE 

Jestli dáváte přednost teplejšímu počasí, můžete na letní prázdniny vyjet do některé více či méně vzdá-

lené destinace, jako jsou například Spojené arabské emiráty, Kanárské ostrovy, Egypt, Thajsko a spousta 

dalších krásných a hlavně teplých míst. Společně si budete užívat horké sluneční paprsky, koupání v moři 

a všechny aktivity spojené s létem. 

 

PRÁZDNINY NA TÁBOŘE 

Oblíbené jsou také letní tábory, které dětem nabízí možnost být s kamarády a dalšími dětmi ve stejném 

či podobném věku mimo běžné prostředí. Na tyto pobyty, kde se děti účastní nejrůznějších venkovních 

a společenských her, se těší snad každé dítě. Na táborech zažijeme mnoho legrace a ještě se něco nového 

příjemnější formou naučíme. V dnešní době existují ale i příměstské tábory. Ty fungují v době, kdy jsou 

rodiče v práci, o děti se starají po celý den profesionálové a po práci si rodiče své děti znovu zpět vyzved-

nou. 
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PRÁZDNINY U BABIČKY A DĚDY 

Další volbou jsou prázdniny u prarodičů, zejména tehdy, když babička s dědou nebydlí ve stejném městě 

a nevídáme se s nimi tak často. Dříve, když ještě nebylo tolik možností, byly prázdniny u babičky a dědy 

velice oblíbené a využívané. A i dnes se někteří na prázdniny u babičky a dědy těší. 

U ČEHO BYCHOM NEMUSELI PROŽÍT LETNÍ MĚSÍCE 

Na počítači, u televize, na tabletu nebo mobilu. Z takto prožitých prázdnin nekouká nic moc dobrého. 

Leda tak bolesti zad z nesprávného sezení a hrbení se, zhoršený zrak z dlouhodobého a upřeného po-

hledu do monitoru a záněty šlach na rukou z jednostranného používání počítačové myši. Při aktivitách 

strávených v přírodě nám nic z toho nehrozí.  

Je jasné, že na letní prázdniny se těší snad každý školák. Po všech těch písemkách a závěrečných testech 

je to do slova vysvobození. A ať se rozhodnete jakkoli, přejeme vám, abyste si prázdniny naplno užili!  

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

Obrázky: Luxor v Egyptě 

Článek o tom, jak lze pomoci 

ADOPCE ZVÍŘAT 

Tento školní rok třídy 3. A a 3. C adoptovaly zvířátka ze ZOO Praha. 3. A zvolila jako své zvíře klokánka 

králíkovitého (fotografie vlevo) a 3. C outloně váhavého (fotografie vpravo). Ale než se mohla zvířátka 

stát novými svěřenci zmiňovaných tříd, děti si na ně musely vydělat (každé z těchto zvířat adoptovaly 

děti za 2 000 Kč). Vydělávaly si tím, že sbíraly kůru z pomerančů, mandarinek a citrónů, ale i papír a 

kaštany.  

Když paní učitelka ve 3. A dětem ukázala, jaké by třída mohla mít zvířátko, tak se všem líbilo úplně jiné 

zvíře, a to dikobraz. Když si však děti prohlížely ostatní fotky, objevily klokánka. Půlku třídy zaujal více 

než dikobraz, ale mělo rozhodnout až hlasování. To se konalo až druhý den, ale protože jeden žák one-

mocněl, vyhrál díky hlasování právě klokánek.  

Ve 3. C to probíhalo podobně, také děti nejdříve chtěly dikobraza, poté klokánka, pak papouška, ale na-

konec vybraly outloně váhavého. 

A protože děti zvířata adopto-

valy, dostaly za to zdarma             

28 lístků do ZOO Praha a vyjely 

tam na školní výlet                      

(19. 6. 2017). Za zbylé peníze se 

v Praze projely i parníkem. 

Všichni si to moc užili.                                                                                                                                                                                  

Text a fotografie: Marika K. a Zuzana K., 3. A 
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Hrátky ve stylu léta 

Spojuj, kresli a dozvídej se 

 

 

 

Český výraz 

Anglický pře-

klad 

(výslovnost) 

Německý pře-

klad (výslov-

nost) 

Francouzský 

překlad 

(výslovnost) 

Ruský překlad 

(výslovnost) 

Léto 
Summer 
(samr) 

Sommer 
(zomr) 

Été 
(étý) 

Лето 
(ljéto) 

Slunce 
Sun 
(san) 

Sonne 
(zone) 

Soleil 
(solej) 

Солнце 
(solnce) 

Moře 
Sea 
(sí) 

Meer 
(mér) 

Mer 
(mé) 

Море 
(mórje) 

Prázdniny 
Holidays 
(holidejs) 

Ferien 
(ferien) 

Fêtes 
(fét) 

Каникулы 
(kanikuly) 

Teplo 
Warm 
(vórm) 

Wärme 
(vérm) 

Chaleur 
(šalr) 

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

Co si o tom myslím já aneb recenze na cokoliv 

Film Vetřelec: Covenant / premiéra květen 2017 

Příběh 

Vesmírná loď Covenant letí k neznámé planetě, kterou má za úkol osídlit. Na této vesmírné lodi je asi 

dvanáct členů posádky a asi dva tisíce zmražených kolonistů. Android Walter po srážce s vesmírným 

odpadem probudí posádku z komatu. Posádka náhle objeví signál z nedaleké planety. Následně nato se 

tam i vydává a nachází jejich zaslíbenou planetu, ale i Vetřelce. 

KLADY 

 Skvělá výprava (prostředí, vesmírná loď, planeta). 

 Výborná hudba, která kopíruje motivy z prvního dílu. 

 Zajímavý herecký výkon Michaela Fassbendera (Android Walter/David). 

 Pěkné a kvalitní triky, odpovídající vysokému rozpočtu. 

ZÁPORY 

Bohužel se v tomto filmu nenachází žádné tajemno, 

hrůza, úzkost a vlastně nic, co by připomínalo  prv-

ního Vetřelce. 

Nejvíce mě na filmu štvala posádka. Sice se pyšní 

profesionálním výcvikem na osidlování planet, ale 

jaksi si zapomněli obléct skafandry a další obranné 

prostředky proti různým smrtícím patogenům a ne-

bezpečným zvířatům. 
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Vetřelců samotných se zde moc nevyskytuje a většinu zabíjení si zde bere na svědomí pouze malý,             

nevyvinutý Vetřelec. A ten velký Vetřelec, jak ho známe, se zde objeví pouze na konci filmu. 

KONEČNÉ HODNOCENÍ 

Film se bohužel točí kolem věcí, které nás diváky moc nezajímají (polemizování o vzniku života, o tom 

proč nejsou lidé dokonalí atd.) a staré dobré zabíjení ve stísněných prostorech se zde prakticky neobjeví. 

Vetřelec: Covenant není film o Vetřelcích, ale spíš o boji mezi lidmi a androidy a o tom, co si oba  zástupci 

myslí o životě a lásce. 

3,5 z 5 hvězd 

Text: Michal K., 8. B 

Obrázek: Brooklyn Magazine 

Nemoc jménem strach 

na pokračování 

Večer jsem nemohla spát, protože jsem myslela na sen, který se mi zdál. Byla v něm postava stojící 

uprostřed místnosti ve škole, měla na sobě hábit a kolem ní leželi mrtví lidé. Ve škole také byla ještě 

studna, která jasně zářila. 

Zvedla jsem se z postele a šla k oknu. Měsíc překrásně svítil v moři hvězd. 

Jak jsem se koukala na to noční nebe, tak jsem se v hlavě sama sebe ptala: „Kdo byla ta postava v há-

bitu?“ Řekla jsem si, že se ráno zeptám profesora Brumbála a šla jsem si lehnout. 

 „Nell, probuď se!“ zakřičela na mě Jinny. 

„Kolik je hodin?“ 

„Už jsi měla být dávno na hodině.“ 

Hned jsem vyskočila z postele, rychle se oblékla a nasnídala. Po snídani mě uviděla profesorka 

McGonagallová a řekla mi, že se mnou chce mluvit Brumbál. 

Zaklepala jsem a vešla dovnitř. 

„Chtěl jste se mnou mluvit?“ 

„Ano. Paní profesorku Fialu jsi pořádně na-

štvala.“ 

„Já vím. Nemohla jsem včera večer usnout.  

Hned jak ji uvidím, tak se jí omluvím.“ 

„A nemohla jsi chodit večer po škole?“ 

„Ne. Zůstala jsem v pokoji.“ 

„Dobře. Někdo se totiž pohyboval v budově 

a my nevíme, kdo to byl. Můžeš už jít.“ 

Než jsem odešla, zarazila jsem se. Možná, že 

to byl ten neznámý v tom hábitu. Otočila jsem se 

zpátky na profesora Brumbála a řekla mu o tom snu. On se na mě podíval a zeptal se, jestli jsem mu 

neviděla do tváře. Odpověděla jsem mu, že ne.  
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On mi pak řekl, že ví, kde je ta místnost, a že mě tam po vyučování vezme a zkusíme z té studny 

získat odpověď.  

Ta studna totiž dokáže ukázat minulost, budoucnost, sny, které se nám zdály, ale také umí odpovědět 

na různé otázky. Nikdo ale k té studně nesmí, aby nemohl změnit možnou budoucnost. 

Když jsem odešla z ředitelny, uviděla jsem profesorku Fialu. Přiběhla jsem k ní a omluvila jsem se za 

ráno. Ona se na mě usmála a řekla, že se nic nestalo a že se to prostě stává.  Když odešla a já chtěla taky 

odejít, zastavil mě profesor Snape. Řekl mi, abych šla s ním. Zastavili jsme se u čistě bílých dveří, u kte-

rých stál profesor Brumbál. 

„Tady za těmi dveřmi se skrývají odpovědi na to, co se ti včera večer zdálo,“ řekl. 

 

Text: Karolína P., 9. B 

Obrázek: Nikola Loudová, 7. B 

Anketa na téma 

Co změnit na naší škole 

Tentokrát jsme se na tuto otázku vydali do devátých ročníků, protože deváťáci už chodí na naši školu 

nějaký ten pátek, a tak ví, co je zde nejvíce rozčilovalo. 

TŘÍDA 9. A a 9. B 

V těchto dvou třídách se dotázané žákyně shodly, že by změnily kompletně celou školu. Jedna žákyně z 

9. B dokonce uvedla konkrétní věci, například výměnu podlahy, lepší záchody s toaletním papírem, méně 

dějepisu a dále by chtěla kratší výuku. Vadilo jí také, že musíme po skončení vyučování uklízet třídu, 

přenechala by to našim zdatným uklízečkám.  

TŘÍDA 9. C 

Ve třídě 9. C vymysleli, že by chtěli zlepšit kvalitu jídelny, která jim přijde nedostačující. Dále uvedli, že 

vycházejí, a proto už je jim to celkem jedno, a ať si to tady vytrpíme my ostatní – mladší. 

TŘÍDA 9. M 

Dotázané žákyně 9. M nám řekly, že by bylo dobré vyměnit okna a celkově vylepšit vzhled školy. Do 

každé třídy nezapomenout dát interaktivní tabule a zavést elektronické učebnice. Možná postupem času 

přejít k tomu, aby děti nemusely do školy vůbec nic nosit, protože z tašky akorát tak bolí záda. A nakonec 

se dohodly na opravě záchodů, a aby uklízečky na záchody častěji a dle potřeby doplňovaly toaletní 

papír, už kvůli hygieně. To platí hlavně pro záchody v 1. a 2. patře hlavní budovy. 

 

Text: Iveta K. a Lucie P., 7. M 
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Literární práce v rámci soutěže Čestický brambor 

Sladký sen 
 

„Ne, Evičko, před spaním už žádnou sladkost nedostaneš,“ řekla maminka a zavřela dveře dětského 

pokoje. Evička usíná se slzičkami v očích.  

Ve snu se ocitla před velkými dveřmi. 

Přemýšlela, zda je otevřít, ale zvědavost 

byla silnější.  

Otevřela dveře a objevila pohádkový 

svět. 

Vznášela se na obláčku růžovoučké 

cukrové vaty. Hned ji ochutnala.              

Nejlepší, co kdy jedla. 

Obláček se dal do pohybu a před ní 

rostly řady lízátkových stromů. Kousek 

ochutnala.  Mňam. 

Naproti šuměl čokoládový vodopád, 

který končil v čokoládovém jezírku. Jen 

olízla prstíček. 

U vodopádu stály lavičky z tmavého 

pendreku a barevného želé. Ulomila si 

malý kousíček. 

Na jezírku pluly karamelové lodičky 

plné gumových medvídků. Dobrota. 

U perníkových domků voněly čokolá-

dové květiny s ořechovými, mandlovými a pistáciovými květy. Ochutnala dva mandlové kvítky a bonbó-

nového broučka z oplatkového plotu. Ještě kousek  ptáčka z bílé a tmavé čokolády. 

Začalo pršet. Z nebe padal sladký karamel. Evička otevřela ústa a chytala karamelové kapky. 

Najednou vysvitlo marcipánové sluníčko a objevila se lentilková duha. Kousek ochutnala, než zmizí. 

To je dobrot!  Evička přemýšlela, co by ještě snědla. 

Náhle ji ale rozbolelo bříško. Přejedla se sladkostí. Měla žízeň, ale nikde nenašla žádnou obyčejnou 

vodu. Samá čokoláda a sladkosti.  

„Maminko, maminko, bolí mě bříško.  Je mi zle.“ 

„Vzbuď se, Evičko, něco ošklivého se ti zdálo. Už je dobře.“ 

 

Text: Adriana Slamková, 8. A 

Obrázek: Kristýna Kotrbová, 4. B 
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Literární práce v rámci soutěže Čestický brambor 

Drak s jiskřícíma očima 
 

Jmenuji se  Clarity. Nikdy jsem nebyla na táboře a vůbec se mi tam nechce.  Zato mí bráškové Joy 

a Aiden se těší. Já tam pojedu, abych je hlídala a abych si tam našla kamarády. Mámě se totiž nelíbí, že 

nejradši jsem sama. „Je to divné,“ říká.  

Tábor Hayley je kouzelnický tábor. Naučí nás, jak správně používat kouzla a rozvíjet své              

schopnosti.  

Přijeli jsme do tábora a mě mile překvapilo, že tam měli i draky. Překrásná stvoření. Vždy jsem 

je obdivovala. 

Po obědě jsme měli první cvičení – boj s kouzly. Kdo zůstal ležet na zemi, prohrál. Používala jsem 

obranná kouzla, útočila, ale nic nepomohlo, vždy jsem skončila na zemi a nemohla se pohnout.  Všichni 

se mi smáli. Tak tady si určitě najdu kamarády! 

Všichni šli do chatek načerpat síly na nové úkoly. Já jediná zůstala venku. Přitahovali mě draci. 

Bylo přísně zakázané chodit k jejich klecím, ale o to víc mě klece lákaly. 

Hrůzně krásná stvoření zavřená v klecích. Zkrocená, nemluvná monstra, bez lesku v očích. 

Kromě jednoho. Podíval se na mě svýma nádhernýma jiskřícíma očima. „Co hledáš?“ 

„Kamaráda, někoho, kdo by mi rozuměl.“ Začala jsem mu o sobě vyprávět a on pozorně naslou-

chal. Občas moje povídání přerušil otázkou. Rozuměl mi, konečně jsem našla spřízněnou duši.  

„Budeme kamarádi, rozumíme si. Těžko se ale můžeme přátelit, když jsem zavřený v kleci. Pusť 

mě prosím ven na svobodu." 

Pomohla jsem mu, otevřela klec a vysvobodila ho. Když odlétal pryč, volal: „Brzy se uvidíme!“ 

Už se stmívalo a já rychlým krokem mířila k chatkám. Udělala jsem dobře, když jsem kamarádovi 

pomohla. Z mých myšlenek mě vytrhl křik. Křik mých bratrů? 

Rozběhla jsem se k chatkám.  Dívám se s otevřenou pusou. Ono tam hoří! 

Všude byly plameny, zmatek, děti pobíhaly. A někde tam jsou moji bráškové. Zkoušeli jsme uhasit 

požár pomocí magie, ale nedařilo se, spíše se zvětšoval.  Oheň nereagoval ani na vodu. Rady si nevěděli 

ani naši kouzelničtí učitelé. Jak je to možné? Co se děje? 

Vše jsem pochopila, když jsem nad dýmem z hořících chatek uviděla dvě jiskřící oči a škodolibý 

úsměv mého nového kamaráda. To on za vše může. Vlastně ne, to já hloupá za všechno můžu. 

Zkontaktovala jsem se v mysli s brášky 

a zjistila, že jsou v jedné z hořících chatek.  Mu-

sím pro ně. 

Životodárný déšť nám všem pomohl a 

oheň uhasil. Ošetřili jsme jenom drobná zra-

nění. Všichni byli v pořádku, včetně mých 

brášků.  

A zatímco "kamarád" s jiskřícíma očima 

byl zpátky v kleci, mě obdivovali zřejmě mí 

noví opravdoví kamarádi.    

Text: Blanka Solařová, 7. A  

Obrázek: Alena Žáková, 3. D   
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Kulturní a sportovní výběr událostí v naší škole, ve Strakonicích a jinde 

od června do září 2017 

Výlet 1. D 
Kdy: 20. 6. 

Pedagogická rada 
Kdy: 21. 6. 

Výlety 2. stupně 
Kdy: 23. 6. 

Volejbalový turnaj devítek 
Kdy: 26. 6. 

Fotbalový turnaj 
Kdy: 27. 6. 

Slavnostní vyřazení absol-
ventů 
Kdy: 28. 6. 

Předávání vysvědčení 
Kdy: 30. 6. 

Hlavní prázdniny 
Kdy: 1. 7. – 3. 9. 

Začátek školního roku 
Kdy: 4. 9. 

Výstava: ŠKOLA 

Kdy: 12. 5. – 29. 6.  

Kde: Šmidingerova knihovna 

Výstava: ORIGINÁLY STŘE-

DOVĚKÝCH LISTIN 

Kdy: 6. 6. – 30. 9.  

Kde: Státní okresní archiv Stra-

konice 

Výstava: PĚT OSOBNÍCH 

SBĚRŮ & PADESÁT SEZÓN 

Kdy: 6. 6. – 28. 6.  

Kde: Maltézský sál 

Výstava: SVĚT KOSTIČEK 

LEGO 

Kdy: 22. 6. – 15. 9.  

Kde: Muzeum středního Poo-

taví 

Sport: ŽIJEME VODOU S TJ 

FEZKO STRAKONICE 

Kdy: 22. 6. – 23. 6.  

Kde: areál Na Sádkách 

Sport: LETNÍ BASKETBA-

LOVÝ TURNAJ 

Kdy: 23. 6. – 26. 6.  

Kde: hřiště ZŠ Povážská 

PIVOVARSKÁ POUŤ S NEC-

KYÁDOU 

Kdy: 24. 6.  

Kde: Podskalí a pivovar 

Koncert: STROMBOLI 
Kdy: 30. 6. (od 21:00) 
Kde: Letní kino               
Vstupné: 450 Kč 

Sport: STRAKONICKÝ             

SLALOM 

Kdy: 8. 7. – 9. 7.  

Kde: Podskalí 

PROHLÍDKA MĚSTA ZA MA-

GICKÉHO ÚPLŇKU 

Kdy: 9. 7. 

Koncert: KAMIL STŘIHAVKA 
& LEADERS! 
Kdy: 22. 7. (od 20:00)                  
Kde: Letní kino                   
Vstupné: 350 Kč 

Sport: STRAKONICKÝ              
BAZÉN                
Kdy: 29. 7. – 30. 7.                   
Kde: Plavecký stadion  

Koncert: URIAH HEEP + NÁ-
VRAT LEGEND COMEBACK 

Kdy: 13. 8. (od 15:00)                  
Kde: Letní kino                   
Vstupné: 350 Kč 

Sport: BĚH MĚSTEM             
STRAKONICE                              
Kdy: 21. 8. (od 16:00) 
Kde: Letní kino 

SLAVNOSTI 650 LET MĚSTA 
1367-2017 
Kdy: 25. 8. – 27. 8. 

 

VEGET FEST 

Kdy: 9. 9.  

 

STRAKONICE NEJEN SOBĚ 

Kdy: 14. 9. – 17. 9. 

 

STRAKONICE NEJEN SOBĚ 

Kdy: 14. 9. – 17. 9. 

 

Text: Eva P. a Kateřina K., 9. C 

Obrázek: Město Strakonice 
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Tajemný příběh Evžena Smitha 

na pokračování 

 

Uběhlo několik týdnů od našeho příjezdu do Čech a já zjistila, že to tu není tak hrozné. Jednoho dne 
jsem šla z oběda na polední přestávku, ale hrozně pršelo, takže jsem se co nejvíc zdržovala ve škole. Za-
stavila jsem se u nástěnky s úspěchy školy. Rychle jsem si ji prohlédla a zaujalo mě tam jméno Evžen 
Smith. Snad to není ten Smith, zamyslela jsem se. Jelikož mě to hodně zajímalo, šla jsem se zeptat 
do školní knihovny.  

„Dobrý den, máte tu někde záznamy o studentech, kteří tu studovali?“ zeptala jsem se. 
„Ano máme, ale pokud je chcete vidět, potřebujete souhlas učitele,“ říká paní. 
„Dobře, děkuji,“ řekla jsem a po cestě na hodinu jsem přemýšlela, za jakým učitelem půjdu. 
Hodina utíkala velmi pomalu, ale musela jsem to vydržet. Po hodině jsem šla za panem učitelem 

Cemějem a poprosila ho o povolení. Dal mi ho hned a ani nechtěl vědět, proč ho potřebuju. Tak jsem 
vyndala mobil a napsala mamce, že přijdu déle. 

Zase jsem zamířila do knihovny a šla hledat knihovnici. 
„Už mám to povolení,“ radovala jsem se. 
„Oh, dobře, tak tady máte,“ říká a podává mi klíč 

od archivu.  
Vešla jsem dovnitř a začala hledat jméno Evžen Smith. 

Ačkoliv tam bylo strašně moc kopiček složek, naštěstí 
pro mě jsem se v archivu rychle rozkoukala a našla jsem 
to, co jsem potřebovala. Opsala jsem si adresu, uklidila 
složku, zavřela jsem za sebou a zamkla.  

Vyšla jsem ze školy a šla jsem na získanou adresu. 
Po chvíli bloudění jsem to našla a zrovna tam vcházela ně-
jaká paní, tak jsem jí doběhla a zeptala se: „Dobrý den, pro-
sím vás, bydlí tady Evžen Smith?“ 

„Dobrý den, ten se s matkou odstěhoval před rokem a 
půl,“ zapřemýšlela paní.  

„A nevíte kam?“ vyzvídala jsem.  
Když chvíli počkáte, tak vám přinesu adresu, mám ji 

napsanou doma.“ Ani jsem nestihla odpovědět a paní už 
zmizela v paneláku. 

Za chvíli se vrátila a podávala mi lísteček s adresou.  
„Moc vám děkuji, na shledanou,“ řekla jsem a už jsem utíkala pryč, protože adresa, kterou mi dala, 

je na druhém konci města. 
Pospíchala jsem, protože jsem vnitřně tušila, že mě bude mamka brzy shánět. A pak jsem uviděla 

číslo popisné, které bylo opsané ze složky na schránce před krásným domečkem, a zjistila jsem, 
že se v přízemí ještě svítí. Podívala jsem se pořádně a uviděla ženu, co myje nádobí. 

Najednou se za mnou ozvalo: „Potřebuješ něco?“  
Otočila jsem se a za mnou stál okouzlující blonďák s modrýma očima. 
„Já tu hledám Evžena Smitha.“  
„Tak to blahopřeju, já jsem Evžen Smith.“  

 

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

Obrázek: Matěj Gajda, 2. D 
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Jak šel školní rok 2016/2017 

Úspěchy našich žáků I 
 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

V minulém roce se poprvé žáci naší školy probojovali z okresního a následně krajského kola do republi-

kového finále OVOV, které se ale konalo až letos na podzim. Oba naši reprezentanti si vedli opravdu 

velmi dobře, Josefína Holá z 5. D to ve své kategorii dotáhla až do elitní desítky, konkrétně na 10. místo 

a Rudolf Prušák z 5.B ve své kategorii zvítězil, což je obrovský úspěch. 

I 19. ročník Běhu při Otavě přinesl ZŠ Dukelská úspěchy. V běhu na 680 m získala 3. místo A. Kleinová 

(4. D) a 2. místo J. Vanda (3. B); 800 m – 1. místo J. Holá (5. D) a J. Šíp (5. A), 3. místo H. Červenková        

(5. D) a K. Brand (4. A); 1080 m – 2. místo K. Baloušková (8. M) a 3. místo N. Prušáková (8. M); 1200 m – 

3. místo K. Pavlovičová (9. B). 

V listopadu se ve Strakonicích konala okresní kola ve florbalu mladších žáků a žákyní – tj. 6. a 7. třídy 

z dívek naši školu reprezentovaly: Lucie Vránová, Adéla Kůrková, Hana Kostlivá, Bára Lexová, Nela 

Bednaříková, Míša Klasová, Edita Cimrhanzlová, Blanka Červenková, Iveta Kouřimová, Simona                  

Walterová, Katka Bílková, Jolana Chylíková, Kristýna Kotrcová, Zuzka Prokopiusová a brankářka Jája 

Kloudová. Po tvrdém boji se dívky probojovaly až do finále, kde podlehly ZŠ F. L. Čelakovského, ale i tak 

se tady umístily na krásném 2. místě. 

Chlapci se také neztratili, obsadili 5. místo z celkově 14 zúčastněných škol, což rozhodně není v takovéhle 

konkurenci neúspěch. V chlapeckém týmu hráli: Láďa Slavíček, Kristián Široký, Sam Zimanzl, Vašek 

Šilhán, Ondra Sládek, Marcel Kříž, Kuba Straka, Ondra Bambásek, Max Vágner, Martin Hrašný a v bráně 

chytal Viktor Štěch. 

V prosinci se pak konala florbalová okresní kola starších žáků – 8. a 9. tříd. Dívky ve složení Linda Zralá, 

Tereza Soukupová, Vendula Samcová, Natálie Želízková, Karolína Baloušková, Nikola Abrahámová, 

Petra Želízková, Lucie Švejnohová, Kamila Kůtová, Natálie Breibischová, Tereza Řeřábková a Sabina Zu-

šťáková se neztratily, v konečném pořadí skončily na pěkném 4. místě. 

Ani starší chlapci nepodali špatný výkon, ti skončili pátí. 

Kromě florbalu není Dukelské cizí ani basketbal, holky ve složení Karolína Baloušková, Linda Fišerová, 

Jolana Chylíková, Tereza Soukupová, Natálie Breibischová, Kristýna Kotrcová, Kristýna Pavlovičová, Ni-

kola Abrahámová, Klára Masopustová, Simona Hurská a Vendula Samcová ovládly jasně okresní i kraj-

ské kolo, až v kvalifikaci na celostátní kolo skončily na 2. místě – krůček od postupu. I přesto ale starší 

žákyně podaly výborný výkon. 

Ani chlapci nezaváhali a byli v okrese basketbalu poraženi až ve finále. Ale i tak jim za 2. místo patří 

velká gratulace. Naše družstvo hrálo ve složení Lukáš Fencl z 9. M, Aleš Hess z 8. M, Filip Kopenec, Patrik 

Synek, a Lukáš Maroušek z 8. C, Luboš Hentek a Pavel Dekan z 8. D a Adam Jelínek z 6. C. 

Volejbalistky ZŠ Dukelská – Anna Dubová, Monika Lányiová a Sabina Morozová (8. B); Viktorie Bláhová 

(8. C); Karolína Baloušková a Vendula Samcová (8. M); Nikola Abrahámová, Kristýna Nováková a Lucie 

Švejnohová (9. A), suverénně ovládly okresní kolo a v kraji nakonec vybojovaly 4. místo. 



 
Školní časopis Fénix / IV. číslo 

15 
 

Chlapci ze ZŠ Dukelské se nenechali ve volejbalu ani trochu zastínit, a co se umístění týká, přesně zkopí-

rovali holky. Toto bylo složení kluků: Josef Kočov-

ský (8. B); Aleš Hess (8. M); Štěpán Zahrádka, Filip 

Zelinka a David Zemen (9. A); Ondřej Krejčí (9. B) 

a Lukáš Fencl (9. M). 

Žáci a žákyně 5. tříd si vyzkoušeli okresní kolo vy-

bíjené. Dívky byly druhé, chlapci čtvrtí. Pro pá-

ťáky to byla možnost se připravit na druhý stupeň, 

protože tam budou mít na výběr mnohem více 

sportovních soutěží. 

OK OVOV se letos konalo v naší tělocvičně. 

Do krajského kola postoupili: ročník 2002 – 

1. místo Lucie Švejnohová, 2. místo Nikola Abra-

hámová, Štěpán Zahrádka; ročník 2003 – 1. místo 

Jolana Chylíková, Lukáš Maroušek, 2. místo Ka-

rolína Baloušková, Aleš Hess, 3. místo Renáta Še-

bestová; ročník 2004 – 1. místo Zuzana Prokopiu-

sová, 2. místo Iva Drnková, Marcel Kříž, 3. místo 

Blanka Červenková; ročník 2005 - 1. místo Jose-

fína Holá, Vít Kotál, 2. místo Hana Červenková, 

Jan Šíp, 3. místo Lucie Zelinková; ročník 2007 – 

1. místo Apolena Klejnová, Zdeněk Špaček; druž-

stvo ve složení Šebestová, Baloušková, Prokopiu-

sová, Holá, Maroušek, Hess, Kříž, Mára – 

1. místo. 

V krajském kole pak skvěle uspěli Zdeněk Špaček a Josefína Holá, kteří vyhráli a postoupili do republi-

kového finále. Apolena Klejnová skončila na krásném 3. místě. 

V květnu 2017 se na školním hřišti naší školy konalo okresní kolo Štafetového poháru pro 1. stupeň. Naše 

šestnáctičlenné družstvo získalo báječné 1. místo ve smíšených štafetách 8x100 a 8x200. Členové družstva 

byli: Filip Švejnoha (2. A), Alžběta Holá (2. C), Marika Kouřimová a Matěj Peleška (3. A), Tereza Kánová 

a Jakub Vanda (3. B), Simona Pavlovičová a Jan Volf (3. C), Zdeněk Špaček (4. C), Apolena Klejnová (4. D), 

Jan Šíp a Šimon Šíma (5. A), Tereza Mikasová a Rudolf Prušák (5. B), Josefína Holá a Hana Červenková 

(5. D). 

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se pak zúčastnili krajského kola Štafetového poháru v Českých Budějovicích, kde 

soutěžilo 15 škol. V doplňkové disciplíně hod medicinbalem obsadila 2. místo Marika Kouřimová  (3. A). 

Štafeta 8x100m 4. – 5. třídy získala také 2. místo - Zdeněk Špaček (4. C), Apolena Klejnová (4. D), Šimon 

Šíma a Martin Walter (5. A), Tereza Mikasová a Rudolf Prušák (5. B), Josefína Holá a Hana Červenková 

(5. D). V celkovém hodnocení skončilo družstvo na 8. místě. 

 

Text: Iveta K., 7. M a Eva P., 9. C 
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Na čísle spolupracovali 

Jana Drnková 

Jaroslava Erhartová 

Lenka Hejlková 

Josef Němec 

Tomáš Novotný 

Markéta Buchvaldková 

Karolína Čejková 

Simona Dvořáková 

Natálie Jirsová 

Nicola Kahudová 

Kateřina Klasová 

Michal Koubek 

Iveta Kouřimová 

Marika Kouřimová 

Zuzana Kratochvílová 

Vít Novotný 

Šárka Piklová 

Eva Pitelková 

Lucie Prokopiusová 

Karolína Provazníková 

Renáta Šebestová 

a další 

V příštím čísle 

Od nového školního roku, který začíná v září, bychom rádi ve školním časopise v tomto stylu 

pokračovali. Budeme proto rádi, když se zapojíte i vy ostatní, abychom měli kvalitní zázemí, protože bez 

toho by Fénix nemohl vstát z popela.  

Prožijte ničím nerušené prázdniny, načerpejte energii a 4. září ve školních lavicích opět na viděnou!  

Náš školní časopis zkusil své štěstí v rámci Jihočeského kraje v soutěži Školní časopis roku 2017 a 

v konkurenci 33 školních časopisů byl velmi úspěšný! Díky skvělému nasazení našich redaktorů 

jsme získali 3. místo v kategorii Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol - I. stupeň a 

čestné uznání v kategorii Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol - II. stupeň, 

a to konkrétně za grafické zpracování loga školního časopisu a příběhy na pokračování 

ve školním časopise. 

 

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


