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Richard Bach   

  

                                                                         

 

 

 

 

 Vážení čtenáři, 

           náš Kolovrátek pro Vás opět upředl vlákna zajímavostí ze života školy. Hlavní 
nitkou, která nostalgicky protkává stránky časopisu, je tentokrát loučení.  

          Opouští nás žáci devátého ročníku, v jejichž řadách ztrácíme i členky redakční 
rady. Velký dík patří autorkám nepřeberného množství článků, reportáží, recenzí, 
anket a interview Nelče Bartoníčkové, Bětce Klozarové, Janče Fiřtíkové a Markétce 
Krausové. Přejeme jim šťastné vykročení do nové etapy jejich života a těšíme se 
na případnou externí spolupráci.  

          Doufáme, že naši redakci čeká dle latinského rčení „finio et inspiciam“ (konec 
je začátek) příliv nové krve. Přeloženo do běžné řeči: Všichni, jimž psaní není cizí, 
jsou srdečně vítáni. Závisí na nich budoucnost Kolovrátku. 

         V tomto dvojčísle se můžete dočíst, kam směřují kroky „deváťáků“, seznámíte 
se s činností školního parlamentu, dočtete se o exkurzi do Parlamentu ČR, navštívíte 
s námi Salzburg, Pražský hrad a Terezín, představíme Vám projekty, literární i 
výtvarnou tvorbu žáků, dozvíte se, jaké jsou oblíbené knihy a hudební skupiny, 
zavítáme i do světa sportu.  

             Přejeme Vám krásné prázdniny plné nevšedních zážitků, sluníčka a 

zaslouženého odpočinku. 

                                                                                                   Redakce 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

(americký duchovní spisovatel) 

„Neměj strach z loučení. Rozloučení je nezbytné k tomu, 

abyste se mohli znovu setkat. 

A nové setkání, po chvílích, nebo celých životech, je jisté 

pro ty, kdo jsou přátelé.“ 

 

 

http://citaty.net/autori/richard-bach/
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                 Zahradní slavnost 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Srdečně Vás zveme na Zahradní slavnost „OSLAVA SLUNOVRATU“ 

                                        Středa 21. 6. 2017 

Program:  

 Od 15 hodin: Prohlídka školy a pohádkové zahrady 

                       Jarmárek SRPŠ (Dobroty lesních víl. Gril u divoženek.) 

                       Svatojánský oheň 

Od 16 hodin: Průvod víl, skřítků, čarodějek… 

                      Obřad pro letní slunovrat 

                      Vystoupení žáků ZŠ a ZUŠ 

Při vstupu (dospělí:20 Kč) obdržíte malý dárek. 

Těšíme se na Vás. 

                                                                        Žáci a zaměstnanci školy.   
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Den letního slunovratu 
 
        Slunovrat je okamžik, kdy Slunce na své pouti po obloze protíná obratník Raka 
a vzhledem ke světovému rovníku dosáhne největší deklinace, tedy nejsevernější 
polohy. V tento čas je den nejdelší a noc nejkratší. Letos nastává astronomické léto 
21. června v 6 hodin a 25 minut ráno. 
 
      21. června dosahuje Slunce svého vrcholu. Od tohoto dne pomalu slábne. Lidé 
se všemožně snažili dodávat mu sílu a moc. Zapalovali tedy ohně a věřili, že mu tím 
pomohou.  
      Noc byla spojena s mnoha magickými obřady. Ožívaly prý temné síly, které měly 
za úkol střežit poklady země. Jednalo se o čerty, čarodějnice, bludičky a divoženky.  
      Překročení bludného kořene způsobilo ztrátu orientace, bludičky lákaly lidi 
do bažin. Kdo se chtěl před nimi zachránit, musel klít a nadávat. Nebezpečná 
světýlka představovala dle pověstí duše zemřelých nepokřtěných dětí. Pokud měl 
však člověk dobré srdce, pomohly mu najít poklad.  
       Postrachem byly divoženky. Rády se dívaly do oken příbytků a vyměňovaly 
lidské děti za své. Svým zpěvem lákaly mládence, slibovaly jim hory doly a pak ho 
utancovaly k smrti.  
       Pohanská oslava slunovratu odolala snahám církve o její vymýcení. Dostala 
nové jméno: Svatojánská noc po světci Janu Křtiteli, jehož výročí narození se slaví 
24. června.  
       Důležitým prvkem je i svatojánské čarování, týkající se především sběru bylin 
a milostné magie. S magií lásky souvisí víra v „devatero bylin“, kdy dívka z květů 
natrhaných v noci tajně uvine věneček a pak s jeho pomocí zjistí, koho si vezme. 
Některá jiná svatojánská milostná kouzla slouží i přímo k přinucení mladíka, aby se 
do dívky zamiloval. 
 (Přesné seznamy těchto devíti bylin se liší tradici od tradice, ale obvykle se v nich 
objevují ː bazalka, černobýl, devětsil, divizna, dobromysl, heřmánek, chrpa 
modrá, jitrocel, kapradí, kohoutek, libeček, majoránka, máta, mateřídouška, netřesk, 
 rmen, rozchodník, řebříček, smolnička, šípková růže, třezalka, úročník, vachta 
trojlistá či zvonek.)  
 
 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.treking.cz/astronomie/slunce.htm
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Milostn%C3%A1_magie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazalka_prav%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pelyn%C4%9Bk_%C4%8Dernob%C3%BDl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dev%C4%9Btsil_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divizna_velkokv%C4%9Bt%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobromysl_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99m%C3%A1nek_prav%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrpa_poln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrpa_poln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jitrocel_kopinat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapra%C4%8F_samec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kohoutek_lu%C4%8Dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C4%8Dek_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Major%C3%A1nka_zahradn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mate%C5%99%C3%ADdou%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Net%C5%99esk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rmen_roln%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozchodn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eb%C5%99%C3%AD%C4%8Dek_obecn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smolni%C4%8Dka_obecn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEe_%C5%A1%C3%ADpkov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ezalka_te%C4%8Dkovan%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aro%C4%8Dn%C3%ADk_bolhoj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vachta_trojlist%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vachta_trojlist%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvonek_(rostlina)
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Rozloučení 9. ročníků 

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se uskutečnilo slavnostní rozloučení 9. tříd. Celá akce probíhala 
na nádvoří bývalé jezuitské koleje a v přilehlých prostorách. V budově měli 
návštěvníci možnost zhlédnout prezentace jednotlivých devátých ročníků, vystavena 
byla také tabla a fotografie žáků. Po úvodním slovu pana ředitele, hudebním 
vystoupení žáků 4. třídy a proslovu zástupců devítek, proběhlo slavnostní předání 
pamětních listů všem žákům devátých tříd. Ti se poté rozloučili s učitelským sborem. 
Předání květiny bylo symbolickým poděkováním za celých devět let. Pro všechny 
přítomné bylo připraveno občerstvení, které zčásti připravila naše školní jídelna. 
Program byl určený pro naše rodiče a blízké příbuzné. Jménem všech žáků bych 
ráda poděkovala našim třídním učitelkám, jmenovitě paní Janě Doulové, Marii Hrubé 
a Petře Šoffrové za krásné slavnostní ukončení naší školní docházky, na které 
budeme rádi vzpomínat. 

                                                                                                  Nela Bartoníčková   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: F. Slaník 
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                                                                                                                   Foto: F. Slaník 
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     Vážený pane řediteli, vážení učitelé, milí rodiče, spolužáci a hosté, 

   je skutečně neuvěřitelné, jak čas letí. Jako by to bylo včera, kdy jsme trochu se strachem 
i nejistotou poprvé usedli do školních lavic. Všechno pro nás bylo nové a neznámé. Těch 
devět let uplynulo jako voda a konec školního roku je najednou za dveřmi. Stojíme tu, 
abychom se za naše třídy rozloučili, a očekává se, že to bude řeč vtipná a inteligentní. To 
vám však slíbit nemůžeme. 

   Pokud bychom měli zalovit v paměti a vzpomenout si na naše první setkání se školou, 
vzpomeneme si na zápis do první třídy. Později, když jsme společně nastoupili do první 
třídy, těšili jsme se na první jedničky. Postupně jsme se naučili číst, psát a počítat, nebo si 
to alespoň myslíme, protože mnoho z nás se to učí dodnes. Snad nejkrásnějším dnem byl 
ten, kdy jsme dostali první vysvědčení. 

   Poměrně rychle jsme si zvykli na učitele, na pravidla platící ve škole i na své spolužáky. 
Společně jsme prožívali malá či velká dobrodružství, život se nám plnil mnoha zážitky, 
které nebyly vždy úplně pozitivní. Možná právě proto byly cennější. Jenže roky plynuly a 
vedle jedniček se nám na vysvědčeních začaly objevovat i jiné známky. 

   Společně s kolektivem jsme rostli, stávali se chytřejšími. Postupem času byly vztahy 
mezi námi pevnější. Jenže ne navždy jsme mohli zůstat na prvním stupni. Čekal nás druhý 
a s ním i příchod nových spolužáků. Zvykali jsme si na prostředí a učitele druhého stupně. 
Prožili jsme pár zbytečně krátkých školních výletů a v sedmé třídě lyžařský výcvik. 

   Nestihli jsme se ani rozkoukat a už tu byla 9. třída a nám najednou teklo do bot. Spolu 
s osmým ročníkem to byl asi nejtěžší rok, který jsme ve škole zažili. Nebylo snadné 
rozhodnout se, kde strávíme další čtyři roky našeho života. Naštěstí tu byli učitelé a rodiče, 
aby nám pomohli. 

   Když byl ten nejtěžší úkol splněn, začalo nám docházet, jak málo společných dní nám 
zbývá. Občas jsme se neshodli, ale v těch nejtěžších chvílích jsme vždy drželi spolu. Zažili 
jsme hádky, zklamání, ale ty hezké chvíle převažovaly. Co jsme se nasmáli a užili legrace. 
Na těch devět let se prostě nedá zapomenout! 

   Omlouváme se za všechny problémy a starosti, které jsme vám způsobili. 

   Věřte, že i když to mnohdy nebylo poznat, měli jsme vás rádi a vaši snahu jsme vždy 
oceňovali. 

   Loučíme se, bylo nám tu s vámi hezky a teď hurá do světa!  

 

 

 
Foto: F. Slaník 
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KAM SMĚŘUJÍ NAŠE KROKY? 

Jana Fiřtíková – Gymnázium Legionářů Příbram 

Bořivoj Hadač – SŠ a ZŠ Oselce (Umělecko-řemeslné zpracování dřeva) 

Michaela Hlavínová – Střední průmyslová škola (Multimédia a informatika) Příbram 

Václav Hokr – Obchodní akademie Příbram 

Lukáš Holý – Střední odborné učiliště Dubno (Elektrikář) 

Alžběta Klozarová – Obchodní akademie Příbram (Ekonomické lyceum) 

Rostislav Koňas – Střední odborné učiliště (Tesař) Hluboš 

Nikola Kovářová – Střední průmyslová škola (Pozemní stavitelství a architektura) Příbram 

Markéta Krausová – Střední zdravotnická škola Příbram (Zdravotnický asistent) 

Eliška Krotká - Gymnázium Legionářů Příbram 

Lucie Kudějová – Obchodní akademie Příbram (Ekonomické lyceum) 

Jiří Máša - Gymnázium Legionářů Příbram 

Erik Polák – Střední odborné učiliště Sedlčany (Opravář zemědělských strojů) 

Ivan Poula – Střední odborná škola Blatná (Elektrotechnik) 

Samuel Radla 

Marián Rákosník - Střední odborné učiliště Dubno (Elektrikář) 

Ondřej Sikora – Střední odborné učiliště elektrotechnické (Mechanik- elektrotechnik) Plzeň 

Vladimír Šafránek - Střední zdravotnická škola Příbram (Zdravotnický asistent) 

Petr Šimon – Střední odborná škola Březnice (Informační technologie) 

Jana Vítková – Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb (Kuchař-
číšník) Příbram 

Veronika Vaňáčová – Střední pedagogická škola a jazyková škola (Předškolní a 
mimoškolní pedagogika) Beroun 
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KAM SE VYDÁME? 

Adamová Klára – Obchodní akademie Příbram 

Bartoníčková Nela – Střední škola Náhorní (Informační služby) Praha 

Cizner David – Střední průmyslová škola (Multimédia a informatika) Příbram 

Ciznerová Tereza – Střední veterinární škola (Veterinářství) České Budějovice 

Doulová Barbora – Gymnázium Legionářů Příbram 

Enc Daniel – Střední odborné učiliště (Automechanik) Blatná 

Huml Matěj – Střední odborná škola Březnice 

Korecký František Alex – Gymnázium Legionářů Příbram 

Kovářová Hana – Obchodní akademie (Ekonomické lyceum) Příbram 

Krotká Kristýna – Obchodní akademie Příbram 

Mára Jakub - Střední odborné učiliště (Automechanik) Blatná 

Mládková Kateřina – Integrovaná střední škola (Kuchař – číšník) Příbram 

Novák Tadeáš – Střední průmyslová škola (Multimédia a informatika) Příbram 

Pěnička Vojtěch – Integrovaná střední škola (Kuchař – číšník) Příbram 

Pešek Tadeáš – Střední průmyslová škola (Pozemní stavitelství a architektura) Příbram 

Růžičková Denisa – Střední policejní škola (Bezpečnostně právní činnost) Praha 

Růžičková Kateřina – Gymnázium Legionářů Příbram 

Schořovský David – Střední odborné učiliště (Elektrikář) Blatná 

Štefanová Sabina - Střední odborné učiliště (Kadeřník) Sedlčany 

Veselý Lukáš – Obchodní akademie (Ekonomické lyceum) Příbram 

Vlček Patrik – Střední průmyslová škola (Multimédia a informatika) Příbram 

Zemek Matěj – Střední průmyslová škola (Strojírenství) Příbram 
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KAM NÁS VÍTR ZAVANE? 

 

Nikol Bejčková – Obchodní akademie Beroun 

Tereza Hrušovská – Střední pedagogická škola a jazyková škola (Předškolní a mimoškolní 
pedagogika) Beroun 

Barbora Hrzalová – Střední odborná integrovaná škola (Kuchař – číšník) Příbram 

Jaroslav Jaroš - Střední průmyslová škola (Elektrotechnika počítačové technologie) 
Příbram 

Kateřina Kalinová - Střední odborná škola (Sociální činnost) Březnice 

Lukáš Kurfiřt - Střední průmyslová škola (Pozemní stavitelství a architektura) Příbram 

Natálie Lakomá – Gymnázium Legionářů Příbram 

Šimon Michvocik – Waldorfské lyceum Příbram 

František Mourek - Střední průmyslová škola (Pozemní stavitelství a architektura) Příbram 

Denisa Nesvedová – Gymnázium Legionářů Příbram 

Adam Otta – Obchodní akademie (Ekonomické lyceum) Příbram 

Martin Peňkov - Střední průmyslová škola (Elektrotechnika-multimédia) Příbram 

Matěj Petráň - Střední průmyslová škola (Pozemní stavitelství a architektura) Příbram 

Adéla Podskalská - Střední odborná škola (Agropodnikání) Březnice 

Samuel Procházka – Gymnázium U Libeňského zámku (Matematika – Fyzika) Praha 

Aneta Ptáčková – Gymnázium Legionářů Příbram 

Filip Staněk - Střední odborná škola (Informační technologie) Březnice 

Julie Sroková – Gymnázium Legionářů Příbram 

Jakub Štěrba – Střední odborné učiliště (Opravář zemědělských strojů) Blatná 

Nikola Tichá – Gymnázium Legionářů Příbram 

Adam Vejšický – Střední průmyslová škola (Strojírenství) Příbram 

Vít Veltruský – Střední odborné učiliště (Klempíř) Písek 
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 
 
Školní rok 2017 se pomalu blíží ke konci a tím končí i funkce zástupců z devátých ročníků 
ve školním parlamentu. Z 9.a se rozloučíme s Michaelou Hlavínovou a Alžbětou 
Klozarovou, z 9.b s Barborou Doulovou a Patrikem Vlčkem a z 9.c s Denisou Nesvedovou 
a Matějem Petráněm. Za všechny bych chtěla touto cestou poděkovat vedení školy a 
koordinátorce paní učitelce Marii Hrubé za spolupráci a možnost podílet se na zlepšování 
komunikace mezi žáky celé naší školy. 
 
Akce parlamentu 
 
Barevný týden  
 Na každý den byla určena jedna barva oblečení a doplněk. 
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Předškoláci navštívili naši školu 
 
Členové školního parlamentu spolu s prvňáky připravili program pro předškoláky. 
 
 
 

 
  
  
 
 

.  
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Co chystáme nového? 
 
Podpora Orlíčku Přední Chlum   
 
Školní parlament nabízí věcnou podporu Orlíčku (zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc). 
 
 
 
                                  
 
Návštěva zákulisí České televize 
 
Tuto možnost jsme získali za odměnu v účasti ve Výzvě 72 hodin. 
  
 
 

 

 

 

 

                                                                                                               Bětka Klozarová  
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Návštěva Parlamentu ČR a setkání s ministrem zemědělství 

V úterý 9. 5. 2017 se deváté ročníky základní školy vydaly na exkurzi do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky. Ročníky 
byly rozděleny do dvou skupin, které si postupně s průvodci prošly Senát a Poslaneckou 
sněmovnu. Při každém vstupu do budovy jsme byli pečlivě zkontrolováni. V rámci 
prohlídky jsme navštívili Valdštejnský palác s přilehlou zahradou, který nechal v 17. století 
vystavět jako své reprezentativní sídlo vévoda Albrecht z Valdštejna. Ve Sněmovně jsme 
si prohlédli místa, kde probíhají důležitá zasedání poslanců a vlády ČR. Poté jsme se 
přesunuli na Ministerstvo zemědělství, kde nás očekával pan ministr Marián Jurečka. K 
našemu velkému překvapení bylo pro nás připraveno občerstvení. Panu ministru Jurečkovi 
jsme pokládali dotazy. Jejich námětem bylo nejen zemědělství, ale také dění v současné 
politice. Měli jsme možnost si prohlédnout část budovy ministerstva, a dokonce jsme 
navštívili ministrovu kancelář. Celá exkurze byla velmi zajímavá, obzvláště setkání s 
panem ministrem. 

                                                                                                    Nela Bartoníčková 9. b 
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PROJEKT ODPADY - učíme třídit odpad mladší spolužáky 
 
Projekt proběhl dne 20.4. 2017 v rámci projektu Jaro ke Dni Země. 
Na začátek programu si připravila 9.C pro prvňáčky divadelní hru, nazvanou: , 
O princi Špindíkovi ,, ,při které je zapojili do děje v podobě třídění odpadů. 
Dále jsme pomáhali prvňáčkům vyrábět tučňáky z plastové láhve a ponožky, které se 
jim moc povedli. Poté jsme se každý se svou skupinkou  
vydali na jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem čtyři: 

1. stanoviště - Co do přírody nepatří 

2.  stanoviště - Třídění hliníku 

3. stanoviště - Pexaso-třídění odpadu 

4. stanoviště - Překážková dráha-roztřídění odpadů  
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                     PRAŽSKÝ HRAD 

V úterý 23. května navštívily osmé ročníky areál Pražského hradu. Měli jsme štěstí, 
jelikož celý den svítilo sluníčko, a proto jsme si mohli tento den náramně užít. Na 
každém místě si pro nás skupinka spolužáků připravila povídání o jednotlivých 
částech tohoto areálu. Z celého výletu nás však všechny zaujala památka, která se 
nazývá Ústav šlechtičen. Ta byla postavena na konci 13. a na začátku 14. století a 
jejím hlavním využitím byla výchova 30 šlechtičen starších 24 let. Budova byla 
pronajata Ministerstvu vnitra, které zde provedlo několik vnitřních úprav. Také jsme 
měli možnost projít obdivuhodnou Královskou zahradou, která byla navržena v 
renesančním stylu. Ne každý si tuto zahradu už někdy mohl prohlédnout. Z vyprávění 
našich spolužaček jsme se ještě dozvěděli, že zahrada byla vůbec prvním místem na 
světě, kde se počátkem 60. let 16. století začaly pěstovat tulipány. Málokdo ví, že se 
právě odtud rozšířily do Holandska. Zajímavostí je, že v této době jedna cibulka 
tulipánu mohla stát stejně jako 2 měšťanské domy. Náplní tohoto programu nebyla 
jen prohlídka, ale zároveň samotné poznání Pražského hradu a Prahy samotné 
nejen za dnešní, ale i za dřívější doby. 

Za 8. ročník Michaela Zlatohlávková, Natálie Veselá, Martina Sýkorová a Kristýna 
Kurfiřtová 
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Skleněný trůn 

 

Sarah J. Maasová 

Kniha „Skleněný trůn“ vypráví o mladé osmnáctileté nájemné vražedkyni Celaeně 
Sardothien, kterou právě odvezli do vězení v Endovieru. Celaena pracuje 
v Endovierských dolech, dokud jí král nenabídne práci výměnou za neúplnou 
svobodu a vysoký plat, včetně osobních komnat v paláci. Celaena má na výběr. Buď 
přijmout královu nabídku a stát se jeho osobní vražedkyní, nebo zůstat v dolech. 
Celaena přijme, ale v paláci a městě Adarlanu, nad kterým stojí palác, se začínají dít 
divné věci. Odhalí Celaena jejich příčinu? Má v tom prsty král? 

 

  Martina Vršťalová 

                                
 

Sarah J. Maasová (* 5. května 1986) je newyorská spisovatelka fantasy.  

První verzi série Skleněného trůnu napsala, když jí bylo 16 let. Série byla přeložena 
do třiadvaceti jazyků a je označována za jednu z nejlépe prodávaných sérií 
mezinárodně. 
V roce 2008 nadmíru úspěšně vystudovala tvůrčí psaní a vedlejší religionistiku 
( věda, která se zabývá studiem náboženství) na Hamilton College. V současnosti 
žije v Bucks County v Pensylvánii s manželem a psem. 
 

 

 

Řekni mi, co čteš… 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
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FATWA: ŽIVOT POD HROZBOU SMRTI 
 
 

Jacky Trevane 

 
 
Jacky se vydá se svým přítelem na dovolenou do Egypta, neboť už jim to ve vztahu 
tak neklape. K jejímu neštěstí se ocitne sama v neznámé ulici se zvrtnutým kotníkem, 
aniž by tušila, kde se nachází. Z této nesnáze jí pomůže pohledný Omar s krásnýma 
očima a nádherným úsměvem. Po Jackyně příteli není ani památka, a tak zůstává 
bydlet u Omarovy rodiny. Náklonnost mezi ní a Omarem roste, až si je jistá, že se 
zamilovala. A když jí Omar požádá o ruku, bezhlavě souhlasí. Po svatbě se ale Omar 
změní a navíc nutí Jacky, aby chodila pořád zahalená. Nejdřív jí Omar vykládá, jak ji 
miluje, v druhé chvíli ji zbije. Z modřin se stávají vážnější zranění: krvavé rány, 
vytrhané vlasy, dokonce i zlomená žebra. Jacky se rozhodne, že už to dál takhle 
nejde a naplánuje svůj útěk se svými dvěma dcerkami. Stojí ji to spoustu nervů a je si 
vědoma, že může jít i o život. Nakonec, když už chce vše vzdát, se jí to přece jen 
povede. 
                                                                                               Jana Fiřtíková 
 
 
 
 
 
 
 

Jacky Trevane je pseudonym Jennifer Anne, britské ženy, která 

utekla od svého egyptského manžela v roce 1992. 

 S pomocí spisovatele Clifforda Thurlowa jí vyšla kniha Fatwa: Život pod hrozbou 
smrti, popisující její život s manželem, egyptským muslimským Magedem (v knize se 
jmenuje Omar). Jacky bylo třiadvacet, když přijela do Egypta na dovolenou se svým 
přítelem Davem. Oddělena od Dava v rušné ulici spadla a vyvrkla si kotník. Pomohl jí 
mladý pohledný Egypťan. Byla to, říká ve své knize, láska na první pohled. Vzala si 
ho, konvertovala k islámu a žila s ním v chudém předměstí Káhiry. Po pár letech 
porodila dvě dcery. Jejich manželství však ztroskotalo a Jennifer se rozhodla vrátit 
zpět do Anglie. Byla proti ní vydána Fatwa a žije pod trvalou hrozbou smrti. 

 

http://www.databazeknih.cz/autori/jacky-trevane-3766
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          Poznávací zájezd do Salzburgu 

 

   Dne 18. 5. se zájemci o poznávání krásné přírody a kultury Rakouska a Německa 
vydali na dlouho očekávaný zájezd do Salzburgu. 

   Navštívili jsme Hitlerovo Orlí hnízdo, které se nachází na vrcholcích hor 
s překrásným krajinným výhledem. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o náročné 
stavbě, při které museli stavitelé vynaložit veškerou svoji sílu, aby bylo Orlí hnízdo 
postaveno během pouhého jednoho roku. Poté toto sídlo Hitler získal jako dárek 
ke svým 50. narozeninám. Přesto ale navštívil toto krásné místo pouze desetkrát, 
neboť prý trpěl klaustrofobií (strach z uzavřených prostor). Na vrchol se totiž dá 
dostat jen za pomoci výtahu. 

 Také jsme pluli po jezeře Königssee, nejčistším jezeře v Evropě. Při plavbě na malé 
lodi jsme se mohli pokochat zalesněnými horami obklopujícími jezero a také jsme 
měli možnost poslechnout si ozvěnu, která se nesla při hře na trubku, na níž nám 
zahrál náš převozník. Po zakotvení na malém poloostrůvku jsme si mohli vyfotit jeho 
malebná zátiší s panoramaty majestátně se tyčících hor. 

   Pak už zbývalo navštívit jen samotné město Salzburg. Viděli jsme zde spoustu 
barokních památek včetně krásných zahrad, navštívili jsme také rodný dům, 
ve kterém vyrůstal Wolfgang Amadeus Mozart. Při závěrečném rozchodu jsme 
nakupovali suvenýry pro naše nejbližší. 

   Výlet jsme si všichni užili. Nejen že jsme měli možnost spatřit malý kousek 
německé i rakouské země, ale také nám vyšlo krásné letní počasí. Už se nemůžu 
dočkat, co nás čeká příští rok! 

                                                                                       Michaela Zlatohlávková 8. B 
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PROJEKT ODPADY 

Učíme třídit odpad mladší spolužáky. 

 

Projekt proběhl 20.4.v rámci projektu Jaro ke Dni Země. 

Na začátek programu si připravila 9.c pro prvňáčky divadelní hru, nazvanou  

„O princi Špindíkovi,“při které byly děti zapojeny  do děje při třídění odpadů. 

Dále jsme pomáhali prvňáčkům vyrábět tučňáky z plastové láhve a ponožky. Výrobky 

se jim moc povedly. Poté jsme se každý se svou skupinkou vydali plnit úkoly 

na čtyřech stanovištích:  

 

 

 

 

 

1. Co do přírody nepatří? 
2. Třídění hliníku. 

3. Pexeso: třídění odpadů. 

4. Překážková dráha: roztřídění odpadů. 
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Návštěva pevnostního města Terezín 

   25. května navštívily 9. třídy pevnostní město Terezín. 

   Odjeli jsme brzy ráno od školy a za necelé dvě hodiny jsme dorazili do našeho cíle, 
který nás přivítal majestátnými hradbami Malé pevnosti. Svítilo slunce a bylo celkem 
teplo, ale ani pěkné počasí nedokázalo úplně změnit pochmurnou náladu tohoto místa. 
Obrovský národní hřbitov, jenž se rozkládá před hlavní branou Malé pevnosti, nám dal 
okamžitě najevo, že jsme na místě, které dýchá historií. Poté, co paní učitelky zakoupily 
vstupenky, jsme společně s velmi milou a vstřícnou paní průvodkyní zamířili do nitra 
Malé pevnosti. Postupně jsme procházeli místa, kde byli uvěznění političtí vězni i židé 
v podmínkách, které nebyly a nejsou vhodné ani pro zvířata. Prohlédli jsme samotky, 
vyslýchací dvůr i celu Gavrila Principa, atentátníka ze Sarajeva. Dále jsme prošli 
temným tunelem až k popravišti a následně jsme zamířili do kina pro důstojníky SS. 
Tam jsme zhlédli část filmu, který Adolf Hitler nechal o Terezíně natočit, a kde vychválil 
toto hrozné místo jako ideální prostor pro život židů. 

   Potom jsme raději Malou pevnost urychleně opustili a autobusem jsme se přepravili 
do Hlavní pevnosti, kde se nachází Muzeum Ghetta. Obrovská secesní budova 
nepůsobila tak strašlivě jako Malá pevnost, ale přesto soupis stovek jmen osob, které 
byly v Terezíně vězněné a mnoho z nich také popravené, působil depresivně. V Muzeu 
Ghetta jsme si mohli také podrobně zopakovat průběh i konec druhé světové války, 
takže mnoho z nás odtamtud odcházelo obohaceno novými vědomostmi, které se ještě 
více prohloubily v Magdeburských kasárnách. Tam jsme si totiž mohli podrobně 
prohlédnout zrekonstruované ubikace pro židovské rodiny. 

   Nakonec nás čekal zřejmě nejhorší zážitek. Vydali jsme se totiž na židovský hřbitov a 
do krematoria, nacházejícího se několik metrů za hradbami města. Podrobně jsme si 
prohlédli čtyři velké pece, které v dobách minulých sloužily ke spalování lidských těl, a 
v krematoriu jsme také prozkoumali sádrový model města, který je postavený ve tvaru 
hvězdy. 

   Naši výpravu jsme zakončili v Litoměřicích, kde jsme si po dni stráveném na nohou 
pořádně odpočinuli. 

   Návštěva Terezína byla velmi povedeným výletem, při kterém jsme si všichni důkladně 
připomněli události, které se staly v době minulé, což by nám i budoucím mělo sloužit 
jako důležité ponaučení. 

                                                                                          František A. Korecký IX. B 
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                              DEN ZEMĚ 

 
 

Anička Fiřtíková. 5. A 
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                                         Ze školních sešitů… 

            V úterý jsme jeli do Prahy do botanické zahrady. Bylo tam moc motýlů, jeden 

hezčí než druhý. Poprosili nás, abychom na motýlky nesahali. 

            Potom jsme jeli ještě do planetária. Tam nám skřítek promítnul hvězdnou 

oblohu a nakonec jsme si s ním zaletěli na Měsíc a na Mars. 

            Výlet se mi moc líbil, ale foukal studený vítr a to mi trochu vadilo.  

                                                                                         Terezka Lukášová, 2. A 

            Jeli jsme do botanické zahrady a planetária. Viděl jsem úžasné motýly, kteří 

měli hodně barevná křídla – jako duha. Motýlí kukly vypadaly jako mumie. 

           V planetáriu byl klon ze Star wars a skafandr. 

                                                                                         Šimon Bartoška, 2. A 

            V botanické zahradě se mi moc líbili motýli. Nejvíc ten modrý, co měl půlku 

křidélka. 

             V planetáriu jsme si po pohádce mohli hrát. To bylo super. 

                                                                                         Natálka Zárybnická, 2. A 
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                                          Literární tvorba 

                     Čtyři roční období 

                                             Adina Kazdová 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 Jaro, léto, podzim, zima, 

  to jsou roční období- 

  a koho to nezajímá,  

  ten ať myje nádobí! 

 

 Když potom přijde podzim, 
 všichni jdou pouštět draka, 
 ale kdyby ti ulít, 
 příště si dávej bacha! 

 

 Na jaře všechno kvete, 
 třeba i petrklíč, 

 sundáme tlustou bundu 

 a zima je už pryč. 

 

  Už tu zbývá jenom zima, 

  mrzne voda v potoce, 

  na zimě je nejvíc prima, 
  že zas přijdou Vánoce. 

 

 

 Léto je bezvadný, 

 každý se koupá v řece, 

 není to praštěný, 

 je 30 stupňů přece. 

 

  Pak znova začne jaro 
  a jde to dokola…. 
  Čekáme na prázdniny, 
  až nebude škola.  
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                                                                                                         Adinka Kazdová, 4. B 

Na prázdniny 

Jarmila Křížová 

Už se těším na prázdniny, 

každý rok je trochu jiný. 

Kampak letos – kdo to ví? 

K babičce a dědovi, 

chytat kapry u rybníka, 

hrát si s dětmi na vodníka, 

sjíždět řeky, zlézat skály, 

ať sluníčko hřeje, pálí ... 

 

                 PRÁZDNINY 
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           SKUPINA SLZA 

 

 

 

 Skupina Slza o sobě dala poprvé vědět v říjnu roku 2014, kdy veřejnosti představila 
debutový singl Lhůta záruční, který se záhy stal hitem a zařadil se mezi 
nejúspěšnější videa na YouTube. 

  V roce 2015 Petr Lexa a Lukáš Bundil přispěli do českého éteru dalšími dvěma hity 
a klipy Celibát a Katarze (průvodní píseň seriálu Přístav), které se dostaly do TOP 5 
a posbíraly několik hudebních cen. 

  Důležitý přelom přišel s jejich debutovým albem Katarze (listopad 2015), které záhy 
po vydání získalo vzácné ocenění Multiplatinová deska. Následovala ocenění Český 
slavík v kategorii Objev roku a Hvězda internetu. 

   Rok 2016 znamenal pro kapelu další úspěšný posun v hudební kariéře. Do světa 
vypustila singl Fáze pád a hymnu festivalu Léto lásky, kterou si s ní zazpívali 
nejoblíbenější čeští interpreti. Na podzim se pak fanoušci dočkali také videoklipu 
k baladě Pouta. 

             PETR LEXA 

 

 

 

   Petr Lexa, známý také jako Hoggy, byl jeden z finalistů soutěže Hlas 
Československa, dokonce dvakrát se zúčastnil soutěže Superstar a v současnosti je 
zpěvák ve skupině Slza, vzniklé v roce 2014. Na YouTube vystupuje pod přezdívkou 
Hoggy, díky tomu, že dříve měl přezdívku Hogwarts (Bradavice - hrad z Harryho 
Pottera). Z toho vzniklo pozdější zkrácené Hoggy. Skupinu Slza založil Lukáš Bundil, 
který hledal vhodného zpěváka a při hledání na YouTube narazil na několik cover 
písní od Petra. Již při studiu základní školy se zajímal o divadelní herectví. Právě 
díky lekcím herectví, na které chodil, získal i roli na otáčivém hledišti v Českém 
Krumlově. Když bylo Petrovi deset let, tedy v roce 2001, narodil se jeho mladší bratr 
Filip. Následující rok se Petrovi rodiče rozvedli a on vyrůstal jen s matkou v Českých 
Budějovicích. V roce 2009 se začal více věnovat hudbě a natočil tehdy i první cover 
píseň, kterou uveřejnil na YouTube. Dva roky se věnoval studiu jazyků, především 
angličtiny a španělštiny, které ukončil kvůli kariéře zpěváka. V roce 2015 se stal 
vítězem mužské kategorie Blogger roku. 

                                                                                                 Míša Zlatohlávková 
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Skupina Slza natáčela v Březnici nový videoklip 
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                               Sport 

     Květen je ve školní lize zaslíben atletickým soutěžím.  

    Jako první na řadu přichází Pohár rozhlasu. Soutěž družstev se koná v Příbrami 
na atletickém oválu v areálu pod Svatou Horou a na Dobříši. Je určena pro žáky 
III. (6. a 7. třída) a IV. (8. a 9. třída) věkové kategorie. Pohár rozhlasu tvoří sprint 
na 60 metrů, hod míčkem u mladší kategorie, vrh koulí u starší kategorie, skok 
vysoký, daleký, vytrvalostní běh a štafeta na 4x60 metrů. Slunečné a teplé počasí 
sportovcům přálo a většině z nich se podařilo vylepšit si nejeden osobní rekord. 
Chlapci ze starší kategorie dokonce překonali školní rekord ve štafetě. Nejlépe 
dopadli žáci ve starší kategorii. Děvčata obsadila páté místo a chlapci čtvrté místo. 

Naši školu reprezentovali tito žáci: D. Kadlecová, T. Krotká, S. Lakomá, K. Polívková, 
K. Rychterová, P. Šoffrová, A. Veselá, J. Zíková, J. Adamová, K. Adamová, 
A. Klozarová, N. Kovářová, N. Krotká,  A. Ranglová, J. Vítková, M. Zlatohlávková, 
O. Bartuněk, A. Dítě, M. Fotr, L. Hartl, V. Holubka, J. Kasík, L. Ovsík, A. Veselý, 
P. Haštava, M. Koňas, R. Koňas, L. Kurfiřt, F. Mourek, T. Pešek, J. Štěrba a 
M. Zemek. 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a do budoucna jim 
přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů. 

 Za vyučující TV Martin Zárybnický 
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V letošním roce odchází ze svého dosavadního působiště Mgr. Lenka Jorová, skvělá 

paní učitelka, úžasná kolegyně, človíček se srdíčkem na dlani a sluníčkem v duši.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na to, jak žije mimo školu, jsme se zeptali Lenčiných bratranců. 

 

Odpovídal „druháček“ Míša, „šesťák“ Tomáš a „osmák“ Lukáš. 

Co se ti na Lence líbí? 

Míša: Že je srandovní.          Tomáš: Oči.                            Lukáš: Že co slíbí, to splní. 

Co umí Lenka nejlépe? 

Míša: Vařit špagety.              Tomáš: Vařit.                            Lukáš: Vařit. 

Co jí moc nejde? 

Míša: Nevím.                         Tomáš: Hrát kostky.                  Lukáš: Hrát karty. 

Co nejraději dělá? 

Míša: Hraje si.                       Tomáš: Učí.                               Lukáš: Kreslí. 

Co nesnáší? 

Míša: Když jsme drzí.           Tomáš: Pavouky.                        Lukáš: Když někdo lže. 

Jaké má oblíbené zvíře? 

Míša: Želvu.                           Tomáš: Něco podobné lamě.     Lukáš: Želvu. 

Kdybys měl hodně peněz, co bys jí koupil? 

Míša: Auto.                              Tomáš: Náhrdelník.                   Lukáš: Co by chtěla. 
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Mnoho štěstí v osobním i profesním životě. Zůstaňte taková, jaká jste, paní učitelko. 

 

 

 

  

  
KOLOVRÁTEK , číslo 6, ročník 2016     –   2017,   vydá vá  Základní škola Březnice jako svůj školní časopis.  

Redakce si vyhrazuje právo na zveřejňování, právo krátit či odmítnout příspěvky a zodpovídá za vytištěný  

text. Připravila redakční rada . . Sazb  a a tisk: Základní škola. Email     : casopis   szsbreznice @   seznam.cz   

 

                     Žáci z 5. B své paní učitelce Lence Jorové vzkazují:  

 


