
1 
 



2 
 

 

OBSAH: 

POZVÁNKY ....................................................... 3 

AKTUALITY ....................................................... 5 

VELIKONOCE .................................................... 9 

EDISON .......................................................... 11 

TIPY A RECENZE ............................................. 18 

PRÁCE STUDENTŮ ......................................... 20 

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY ................................. 21 

ZAJÍMAVÉ DNY – BŘEZEN .............................. 24 

ZÁVĚR ............................................................ 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 
setkáváme se opět, tentokrát po jarních 
prázdninách a chřipkové epidemii. Věříme, že 
jste obojí přežili ve zdraví, odpočinuli si a 
načerpali nové síly. Přestože jsou tyto 
prázdniny nazývány jarními, jaro se o svá 
práva teprve začne hlásit a jeho začátek letos 
nastane 20. března v 17 hodin 15 minut. Od 
této chvíle můžeme přivítat sluníčko zase na 
severní polokouli. 
 
Doufejme, že s příchodem jara nepřijde i jarní 
únava. Kdyby snad přece, není nic lepšího než 
zajímavá četba. O nejrůznějších knihách 
pravidelně informujeme v každém čísle 
časopisu a není tomu jinak ani v tomto vydání. 
První jarní měsíc je již dlouhá léta měsícem 
knihy, ale také už devátým rokem měsícem 
čtenářů, tudíž právě vás všech, kteří čtete tyto 
řádky. K této celostátní akci se hlásí více než 
400 veřejných knihoven z celého Česka, tak 
nezapomeňte navštívit tu vaši. 
 
Hlavní událostí jara jsou však Velikonoce a 
právě těmto jarním svátkům je věnováno 
aktuální číslo časopisu Džej. Pí. Tradice, 
informace a zajímavosti týkající se 
velikonočního období jsou obsahem tohoto 
čísla. A nejen to. Velký prostor je věnován také 
projektu Edison. 
 
Ač je počasí v březnu proměnlivé a dle 
pranostiky má slunce krátké ruce, příroda se 
začíná probouzet. Jednou z nejkrásnějších 
jarních květin je Violka vonná, jejíž fialová 
barva je vyhlášena barvou letošního roku. 
Dámy se mohou inspirovat touto květinou při 
jarní obměně šatníku, protože to se musí, aby 
nás nepokakal beránek. Můžete být i velice 
kreativní při barvení vajíček. Pánové mohou 
své protějšky obdarovat již dnes, neboť 
slavíme Mezinárodní den žen. Zajisté nic 
nezkazíte čokoládou Milkou, avšak úspěch 
jistě zaručí např. ametyst – drahokam, nejlépe 
vsazený do šperku. Fantazii se meze 
nekladou, tak buďte „in“ v barvě Ultra Violet. 
 
PS: Nebuďte za kamny a březen si pořádně 
užijte. 
 
     
    Bára a Eva
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AKTUALITY 
 

Přestože byl únor na školní dny skoupý, uskutečnilo se na naší škole opět mnoho 
zajímavých akcí a my pro vás přinášíme jako obvykle jejich souhrn. 
 
TURNAJ UČITELŮ A ŽÁKŮ 
 
Den před pololetními prázdninami se uskutečnil sportovní turnaj mezi žáky druhého 
stupně a týmem složeného z učitelů. Postupně měly všechny třídy možnost výběru, ve 
kterém sportu se budou chtít s učiteli utkat. Proběhly tak zápasy ve vybíjené, 
přehazované i basketbalu. Věříme, že si všichni zápasy užili a děkujeme za skvělou 
sportovní a fair play atmosféru. 
 

 
    
MASOPUST  
 
Únor je vždy ve znamení masek, průvodů, karnevalů, zkrátka masopustního veselí. 
Žáci prvních a druhých tříd se během prvního únorového týdne s vyučujícími vydali do 
nedalekého Kolína, kde se v regionálním muzeu dozvěděli, co masopust znamená, jak 
se slaví, které masky nesmí v průvodu chybět a co symbolizují nebo co se o masopustu 
běžně jí. Na závěr si každý vytvořil svůj masopustní klobouček a druháčci se ještě stihli 
zastavit v jedné z restaurací, kde si pochutnali na domácím jablečném závinu a horké 
čokoládě. 
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ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
 
Ve středu 14. února se v prostorách školního divadla uskutečnilo školní kolo recitační 
soutěže. Z prvních až pátých tříd se do školního kola probojovalo celkem 29 žáků, 
z nichž se bohužel 4 nemohli pro nemoc zúčastnit. Soutěž byla rozdělena do tří částí. 
V té první se představili se svými básničkami prvňáčci. Ti sice ještě nepostupují do 
okresního kola, přesto si zaslouží obrovský obdiv za to, jak se krásně básničky naučili 
a neměli strach je před publikem přednést. Na pomyslných stupních vítězů se umístily 
Šárka Dubová, Nina Krupičková a Martina Procházková. Další dvě části již patřily 
starším žákům. Z kategorie, kde soutěžili mezi sebou žáci druhých a třetích tříd, 
postoupili do okresního kola Matyáš Kaizner a Sabina Peroutková. Z nejstarších 
zúčastněných, tedy žáků čtvrtých a pátých tříd, postoupily do okresního kola Johana 
Borovcová a Kateřina Němcová. Všem recitátorům děkujeme a postupujícím přejeme 
mnoho úspěchů v okresním kole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLYMPIÁDY POKRAČUJÍ 
 
V únoru se konala okresní kola zeměpisné a anglické olympiády a naši studenti ve 
všech kategoriích opět ukázali, že se mezi konkurencí nejen základních škol, ale i 
víceletých gymnázií neztratí. Všem k jejich výborným výsledkům gratulujeme. 
 
V březnu se uskuteční ještě okresní kolo chemické olympiády, ve které nás budou 
reprezentovat Lukáš Smitka a Radek Vnuk. Oba dva se výborně popasovali s 
nástrahami školního kola a dokázali uspět ve všech jeho částech: samostudium, 
praktická část a test. Klukům do okresního kola přejeme hodně štěstí. 
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BRUSLENÍ 
 
Ve čtvrtek 15. února žáci opět vyrazili na místní zimní stadion. Ledová plocha byla 
zcela zaplněna a byla radost sledovat sportovní výkony a pokroky všech aktérů. 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 
V sobotu 17. února se konal na naší škole již po několikáté DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. Návštěvníci si mohli prohlédnout školu a její zázemí, ve vestibulu si 
poslechnout vystoupení školního pěveckého sboru Palášek, v tělocvičně vyzkoušet 
nachystanou opičí dráhu a pro nejmenší byla opět připravena další předškolácká 
hodinka. A jako průvodci byli vybráni ti nejpovolanější, samotní žáci druhého stupně. 
Den se vydařil a my jsme rádi, že jsme u nás mohli přivítat takové (rekordní) množství 
návštěvníků. 
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HOBLINKOVÁ DÍLNA 
 
V pátek 23. února se třída 2.B proměnila v opravdovou truhlářskou dílnu. Na lavicích 
měly děti připraveny ponky se svěráky a spoustou dalšího nářadí. Nejprve se všichni 
druháčci s nástroji seznámili a poté se už mohli pustit do práce. Pracovali pečlivě a 
přesně, dodržovali správné postupy a odměnou jim byla nejen vlastnoručně vyrobená 
hračka, ale i další předměty dle jejich fantazie. 
 
 

 
 
EDISON 
 
Největší únorovou událostí byl zajisté již třetí ročník anglického projektu Edison. 
Uskutečnil se na naší škole poslední týden před jarními prázdninami. Více informací 
se dočtete na dalších stránkách tohoto časopisu, které jsou projektu věnovány. 
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VELIKONOCE 
 

Velikonoce jsou v současné době nejvýznamnějším křesťanským svátkem, 
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce 
obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem 
souvisí jen volně. 
 
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního 
ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a 
smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce(paškál). 
Ta je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Takto 
zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do 
křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω,                      
tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom 
zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu, 
aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům.  Pálení čarodějnic 
či Beltain je pohanskou obdobou a například ve Finsku se koledníci 
převlékají za čarodějnice. Oheň zde symbolicky očišťuje od zlého ze zimního období. 
 

Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum se rok od roku 
mění. Pravidla pro určení data Velikonoc byla stanovena 
již roku 325. Podle nich připadají velikonoční svátky na 
neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první 
jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až 
další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel 
může připadnout na den v rozmezí od 22. března do 25. 
dubna. 

 
Symbolika velikonočního beránka je ztělesněním 
bezbrannosti, pro svou jemnou vlnu symbolizuje 
čistotu a upřímnost, jako mládě také oddanost a 
poslušnost.  

 

Malovaná vajíčka či kraslice jsou jedním z 
nejznámějších symbolů Velikonoc a existují 
důkazy o tom, že v předkřesťanských dobách byly symbolem oslav příchodu jara. 
Existuje mnoho výkladů, proč tomu tak je. Jeden z nich mluví o tom, že vejce obsahuje 
nový život a už odpradávna bylo symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení. 
Možná zvyk jíst vejce souvisel i s postním obdobím, kdy šlo o zakázanou potravinu. A 
protože vajíčka byla pro naše předky velmi důležitou součástí jídelníčku, zařadili jej 

zpět, co nejdříve mohli. Vejce je tajemné, je jako 
zamčený hrob, ve kterém se schovává život, a 
křesťané zde vidí symbolické spojení se 
zmrtvýchvstáním Ježíše. 

Tereza Růžičková, Marcela Vybíralová, 6.B 

Zdroj: www.wikipedie.cz 

 

http://www.wikipedie.cz/
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Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholí ve Svatém týdnu, 
nazývaném podle biblického příběhu umučení Ježíše také Pášijovým nebo Velkým 
týdnem. 
 
Květná neděle 
 
Modré pondělí – Dříve dětem začínaly jarní prázdniny. 
 
Šedivé úterý – V tento den hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. 
 
Škaredá středa – V tento den se nemá podle lidové pověry nikdo škaredit, protože by 
mu to mohlo vydržet každou středu v roce. 
 
Zelený čtvrtek – Tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se omyli 
rosou, která bránila onemocnění šíje a dalším nemocem. Uklízelo se a smetí se 
odnášelo na křižovatku cest, aby se nedržely v domech blechy. Aby stavení opustil 
hmyz a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. 
 
Velký pátek – Toto byl den hlubokého smutku a dodržoval se přísný půst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bílá sobota –  Ještě před východem slunce se muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo 
se novým koštětem. Pekli se mazance, beránci a také chléb. Vše se chystalo na Boží 
hod velikonoční. Chlapci pletli pomlázky z vrbových proutků, vázali se březové větvičky 
a zdobila se vajíčka. 
 
 
Boží hod velikonoční – Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Noc byla označována za "velkou" - a odtud název Velikonoce. V neděli se také začala 
jíst tradiční velikonoční jídla – vejce, mazanec, beránek, víno a chleba. 
 
Velikonoční pondělí – Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli 
chlapci – koledníci s pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. 
Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví. Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, 
byla přisuzována životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl. 
 
 

Zdroj: 
http://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/ 

 

 

http://www.ceskevelikonoce.cz/svaty-tyden/
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EDISON 
 

Edison je anglický projekt, se kterým se setkávají děti od páté třídy. Každý rok přijede 
několik studentů. Každý je z jiné země a vypráví nám o sobě a o ní. Tento rok jsme tu 
měli: Indonésii, Malajsii, Brazílii, Taiwan, Costa Ricu a Rusko. Nejvíce se mi líbila 
Brazílie. 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Straka, 6.B 
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Interview with Edison’s students 

Hello, how do you like Kutná Hora? 

Bia: Hi, I love this town. It is small, but not too small, you can find many interesting 

things there. 

Stayce: Yes, I degree. For me it is much smaller, than St. Petersburg, but I love it. 

Gabriela: Same here. I love the historical part. There are so many things in this small 

town. 

Zhi Wen: I like it too. Kutná Hora is a quite small town, but full of nice people. 

Jessica: I like it. 

Gabriel: I feel safe in this town. In Costa Rica I cannot go out in the evening, because 

we have gangs there and it is not safe. But here I love to walk in the evening. The 

weather is chilly, but I love feeling peaceful here. 

How long have you been in the Czech Republic? 

Bia: I can speak for all of us, now it has been weeks of being here. 

And another question is, do you like the Czech Republic? 

Gabriel: As I said I love Czechia because I feel securely here. And, I like Czech parties. 

I would never think that can be such a great party for students there. I was at grammar 

schools, but this was a surprise for me. 

Bia: I agree with Gabriel. It was one of the best parties in school. And what do I like 

about Czech. I like how Czech people try to communicate. Of course, we have some 

negative experience, but there is more positive experience. 

Stayce: For me it is funny, how Czech people try to help, but they cannot speak 

English. I had one situation in Prague at the main station. I asked one Czech boy for 

help, and I asked him something and he was saying “yes”. 😃 For me it was not so 

helpful, but he was really trying to help me. 

Jessica: I like Czech dumplings and cabbage. I love food, as you could see in my 

presentation. So, I like Czech food. 
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Gabriela: I like how people are warmhearted. I love smiling and in Czechia I am 

surprised, that people smile a lot. 

Zhi Wen: Same here, I love making friends and in Czechia it is easier than I expected. 

People are nice, and I have never felt anything racist to me. 

And now how do you like our school? 

Bia: I love it! Your school is amazing. The school is nice and light. The pictures made 

by children are brilliant. 

Zhi Wen: I like it. The school is a friendly place and teachers were so friendly. I felt like 

a home here. 

Gabriela: I like it too. As others said, it is a nice and a very big school, but I like it. It 

took me some time but since Wednesday I have learned where our room is. 

Stayce: You have freer education system than Russia. Not exactly education system, 

it is wrong, I mean, for example you can blow in class. In Russia we have to go to toilet. 

It cannot happen. For me this was pretty shock.  

Now one question about our students. How do our students cooperate with you? 

Stayce: I was waiting for this question. I love them. They tried so hard. Sometimes it 

was hard, but I think they enjoyed it and we did also. 

Bia: I love children. It was so great. They paid attention to me. They tried to 

communicate. They said good morning every single morning. 

Zhi Wen: I think I made some new friends. Students were not scared of me and of 

English. It was amazing. We found ways how to speak together, and when I saw so 

many happy children at the party I almost cried. 

Gabriel: I agree with Zhi Wen with happy faces at the party. I accepted 20 children 

and there were at least 60 children, and everybody was waiting for us with their 

delicious food. 

Gabriela: I do not like saying goodbyes and they were full of emotions. I was so sad 

to say goodbye to my friends here. You will always be in my heart. 

Jessica: I think children are amazing and clever. I was surprised how they reacted to 

me. They had questions and tried to ask. I was nicely surprised. 
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And the last thing; Would you like to send a word to our children. 

Jessica: Stay clever and be nice to your teachers. They are making a lot of for you. 

And I will train my bowling skills. 

Gabriel: Keep calm and dance and speak Spanish. 

Stayce: We struck you down in hockey! And won gold. 😊 But honestly, be as great 

as you are. Do what you want and what you like. 

Gabriela: Stay in touch. I miss you. 

Zhi Wen: Bye friends and see you soon. And I will also train my bowling skills. Thank 

you for the video. 

Bia: I love you. You were so great. Thank you so much for everything. You made our 

week unforgettable. So many pictures and so many memories, which I am taking with 

me back home to Brazil. 
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Rozhovor se zahraničními studenty 

Ahoj, jak se ti líbí v Kutné Hoře? 

Bia: Ahoj, miluji toto město. Je malé, ale ne tak moc malé a nachází se zde spousta 

zajímavých věcí. 

Stayce: Ano, souhlasím. Pro mě je o hodně menší, než je St. Petersburg, ale taky se 

mi líbí. 

Zhi Wen: Mně se taky líbí. Kutná Hora je docela malé město, ale plné milých lidí. 

Jessica: Líbí se mi. 

Gabriel: Cítím se tu bezpečně. Na Costa Rice nemůžu vycházet večer ven, protože je 

město plné gangů, a proto to venku není bezpečné. Ale tady si užívám večerní 

procházky. Je trošku chladněji, ale líbí se mi ten klid. 

Jak dlouho jste v České republice? 

Bia: Můžu mluvit za všechny. Jsme tu právě 6 týden. 

A další otázka je. Máš rád Českou republiku? 

Gabriel: Jak jsem říkal, miluji Česko, protože se tu cítím bezpečně. A mám rád české 

párty. Nikdy jsem si nemyslel, že školní párty může být tak super. Byl jsem na 

gymnáziích, ale toto mě vážně překvapilo. 

Bia: Souhlasím s Gabrielem. Byla to jedna z nejlepší párty ve škole. A jak mám ráda 

Česko? Líbí se mi, že se Češi snaží komunikovat. Samozřejmě mám i negativní 

zkušenost, ale je tu více těch pozitivních. 

Stayce: Pro mě je asi nejvtipnější, jak se snaží pomoci, ale přitom neumí anglicky. 

Zažila jsem jednu takovou situaci v Praze na hlavním nádraží. Zeptala jsem se jednoho 

kluka a ať jsem se ho zeptala na cokoliv, vždy mi odpověděl ano. Mě to moc 

nepomohlo, ale on se snažil. 

Jessica: Já mám ráda české knedlíky a zelí. Miluji jídlo, jak jste si určitě všimli v mých 

prezentacích. Takže mám ráda české jídlo. 

Gabriela: Já mám ráda, jak jsou tady lidé srdeční. Miluji smích a Česko mě překvapilo, 

že se tu lidé usmívají, a to hodně. 



16 
 

Zhi Wen: U mě je to stejné, miluji se seznamovat s lidmi a utvářet nová přátelství a 

v Česku to bylo snažší, než jsem čekal. Lidé jsou milí a nikdy jsem necítil žádné 

rasistické poznámky na mě. 

A teď jak se vám líbí naše škola?  

Bia: Miluju ji! Vaše škola je úžasná. Je to hezká a světlá škola. A práce dětí je famózní. 

Zhi Wen: Libí se mi. Škola je přátelské místo a učitelé byli taky přátelští. Cítil jsem se 

tu jako doma. 

Gabriela: Mně se taky moc líbí. Jak ostatní říkali, je to hezká a velmi velká škola. 

Trvalo mi do středy, než jsem se naučila, kde je náš kabinet. 

Stayce: Máte volnější školský systém než v Rusku. No, takhle jsem to úplně nechtěla 

říct. Myslela jsem, že třeba můžete smrkat o hodině. V Rusku musíme jít na záchod. 

Nikdo nemůže smrkat o hodině, toto byl pro mě maličko šok. 

A teď otázka na naše studenty. Jak se vám pracovalo s našimi studenty? 

Stayce: Čekala jsem na tuto otázku. Milovala jsem je. Snažili se strašně moc. Někdy 

to bylo těžké, ale myslím, že jsme si to všichni užili. 

Bia: Miluji děti. Bylo to tak skvělé. Dávali pozor, co jsem říkala. Snažili se komunikovat. 

Každé ráno zdravili. 

Zhi Wen: Myslím, že jsem si udělal spoustu nových kamarádů. Žáci se nebáli ani mě 

a ani angličtiny. Bylo to skvělé. Našli jsme si cestu, jak se domluvit a když jsem viděl 

tolik šťastných dětí na párty, málem jsem se rozbrečel. 

Gabriel: Souhlasím se Zhi Wenem a s těmi šťastnými tvářičkami. Čekal jsem kolem 

20 dětí a tady bylo minimálně 60 dětí a každý čekal jenom na nás a ještě pro nás 

připravili to výborné jídlo. 

Gabriela: Nerada se loučím. A tady to bylo plné emocí. Byla jsem moc smutná, když 

jsem se loučila s mými kamarády. Budete navždy v mém srdci. 

Jessica: Myslím si, že děti jsou úžasné a chytré. Překvapilo mě, jak na mě reagovaly. 

Měly otázky a zkoušely se ptát. Byla jsem velmi mile překvapená. 
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A poslední věc. Chtěli byste něco dětem vzkázat? 

Jessica: Nepřestaňte být chytří a buďte hodní na své učitele. Dělají toho pro vás moc. 

A já do příště natrénují mé bowlingové schopnosti. 

Gabriel: Zůstaňte v klidu, tancujte a mluvte španělsky. 

Stayce: Porazili jsme vás v hokeji a vyhráli zlato. Ale upřímně, buďte tak skvělí, jako 

jste do teďka. Dělejte to, co chcete vy. 

Gabriela: Zůstaneme v kontaktu. Chybíte mi. 

Zhi Wen: Ahoj kamarádi, uvidíme se brzy. A taky budu trénovat bowling. Děkuji za 

video. 

Bia: Miluji Vás. Jste úžasní. Děkuji vám moc za všechno. Tento týden je díky vám 

nezapomenutelný. Tak moc obrázků a tak moc vzpomínek, které si beru s sebou zpět 

do Brazílie. 
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TIPY A RECENZE 
 

Šerif a mimozemšťan 

Hall (Bud Spencer) působí jako oblíbený šerif ve svém městě. Na jedné z obhlídek 

potká zvláštního chlapce, který tvrdí, že pochází z jiné planety. Šerif se snaží zjistit 

jeho jméno a vrátit ho rodičům. To se mu však nedaří, protože kluk stále opakuje, že 

se jmenuje H7-25. Halla přesvědčí, až když mu ukáže vyspělou mimozemskou 

techniku. O chlapci se ale také dozvídá armáda, která s ním má své plány. Šerif bude 

muset použít své pověstné pěsti, aby chlapce ochránil. 

Tento film natočil Leone již roku 1979, přesto jsem si ho vybral jako tip pro vás, protože 

je vtipný i dramatický zároveň a i v dnešní době si stále najde své diváky. 

          Michal Šanda, 6.B 

 

Únor byl bohatý mimo jiné na nové animované filmy. My přinášíme tipy hned na dva 

pořádné „animáky“, na něž si můžete vyrazit do kina. 

Pračlověk 

Ke konci února, přesně dvacátéhodruhého, se uskutečnila 

tuzemská premiéra animovaného filmu Pračlověk. Jedná se o 

film, který natočil Nick Park. Podle upoutávek se jedná tzv. o 

předchůdce ovečky Shaun či Slepičího úletu. 

Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně 

probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým 

přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen a milovaný domov 

před velkou hrozbou…  

                 Vojtěch Matějka, 6.A 

Coco 
 
Kdo má rád fantasy, animované, mysteriózní a hudební filmy, určitě neudělá chybu, 

když si zajde do kina na film Coco. Jeho režie se ujal známý Lee 
Unkricht. Film se stal vítězem ceny Zlatý glóbus v kategorii nejlepší 
animovaný film, je vítězem ceny Critics' Choice Awards v kategorii 
nejlepší píseň za „Remember Me“ a 4. března získal rovněž 
prvenství na filmových Oskarech, a to hned ve dvou kategoriích – 
nejlepší animovaný film, nejlepší filmová píseň. 
 
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel 
touží stát uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la 
Cruz. Souhrou neuvěřitelných okolností a náhod se ocitne v 
překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká šejdíře Hectora a 

společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny... 

https://cs.wikipedia.org/wiki/75._ročník_udílení_Zlatých_glóbů
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._ročník_udílení_Critics%27_Choice_Movie_Awards
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Robinson Crusoe 
 
Daniel Defoe 

Volně vypravuje J.V. Pleva. 

Kniha je o jednom chlapci, co sní o tom, že vypluje na moře. 

Ale jeho rodiče ho nechtěli pustit na moře, báli se o něj, byl 

to jejich poslední syn, jeho otec mu řekl, že i jeho bratr 

vyplul na moře a už se nikdy nevrátil. Ale jednou se mu 

naskytla od jeho kamaráda příležitost vyplout na moře a 

ztroskotali. A Robinson zůstal na pustém ostrově. Do 

jednoho kamene si dělal čárky a postupně si počítal, kolik 

dní je na ostrově, postavil si nábytek do jeskyně, chytil kozy, 

udělal jim ohradu ze dřeva, postavil si z hlinitých cihel komín 

s pecí, kde si dělal chleba, zjistil, jak se dělá máslo. Pak 

jednoho dne uviděl loď a ta ho zachránila a odvezla domů. 

Doma se od jeho maminky dozvěděl, že jeho otec zemřel a 

že na ostrově žil dva roky. 

Knihu jsem vybral, protože v páté třídě jsme ji měli jako povinnou četbu a moc se mi 

líbila. Doporučuji ji, protože je plná dobrodružství a jsou v ní sepsány rady, jak se 

chovat a přežít na pustém ostrově. 

                                                Michal Šanda, 6.B 
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PRÁCE STUDENTŮ 
 

Tentokrát jsme pro vás vybírali ze školních cvičných slohových prací 9.B, kde 

hlavním faktorem byla jejich vlastní fantazie. 

 

Stínka lípovní 

„Už jsem doma,“ říká maminka Lípovních. Všichni se nahrnuli do hlavní místnosti a 

vítali ji, tedy až na jednu sedící v stinném koutku s knížkou. Na tohle moc nebyla. 

Většinou ji jen tak něco nedohnalo k breku, prostě byla nebojácná, ale bohužel 

stydlivá. Jmenovala se Stínka. 

Nedávno Lípovní zjistili, že umřel dědeček Veselník, ten byl vždycky v pozitivní 

náladě, nikdy nebyl moc naštvaný, když vnoučátka potajmu jedla sušenky, vždycky 

k nim přišel a dal si s nimi. Bylo to smutné, že už tady s nimi není, ale Stínka to brala 

jako koloběh života a vzpomínala na jeho vždy veselou náladu. 

Kdybyste se divili, proč taková jména, to proto, že Lípovní si je nedávají hned po 

narození, ale až v průběhu života, podle toho, jaký ten „človíček“ je. 

 

Kněžnice zelená 

Pomalu prochází ulicí, oděna do zeleného pláště. Kráčí vzpřímeně a již od prvního 

pohledu působí velmi vznešeně, jako nějaká kněžna. Každého obdaruje mírným, 

hrdým úsměvem. 

Není zlá, přesto ve všech budí dojem autority a všichni se jí tak nějak podvědomě 

obávají. Možná je to tím, že ji jen málokdo opravdu zná. Ona i její rodina jsou 

zahaleni sytě zeleným pláštěm tajemství. 

Odstup si však drží i od svých příbuzných. Míjí svou mladší sestru a jen nepatrně 

kývne na pozdrav, pak ale pokračuje v cestě a mizí za rohem ulice. 
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BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY 
 

Historie Měsíce knihy sahá do roku 1955, tedy do období hlubokého komunismu, kdy 
tehdejší propagátoři použili tuto akci jako nástroj osvěty. Kladli si za cíl, aby se knihy 
dostaly do všech domácností a do povědomí co největšího počtu lidí. I přes to, že 
Měsíc knihy působil jako komunistická doktrína, měly knihovny a knihkupectví vedoucí 
slovo a pořádaly nejrůznější akce, besedy či večery poezie. 
 
S příchodem sametové revoluce přišla i řada změn, především to, že Měsíc knihy 

přestal být ministerstvem řízenou akcí a téměř zanikl. Snaha o jeho nahrazení přišla s 

Týdnem knihoven a následná vlna vizuálních a elektronických médií sesadila tištěnou 

knihu z jejího výsadního postavení. I přes veškeré snahy internetu a médií s ním 

spojenými si tištěná kniha stále drží svoji pozici „lidského společníka" a březen, kromě 

svátku jara, zůstává i nadále svátkem knihy. 

Většina knihoven si na tento měsíc připravila pro své čtenáře i širokou veřejnost řadu 

akcí. Výjimkou není ani knihovna v Kutné Hoře. Pro představu přinášíme pozvánku na 

akce, které se uskuteční během měsíce března pod záštitou kutnohorské knihovny. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

http://kultura.eurozpravy.cz/literatura/147597-brezen-mesic-knihy-kde-se-vzal-a-jak-je-tomu-dnes/ 

 

http://www.knihovna-kh.cz/ 

http://kultura.eurozpravy.cz/literatura/147597-brezen-mesic-knihy-kde-se-vzal-a-jak-je-tomu-dnes/
http://www.knihovna-kh.cz/
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Měsíc knihy – kniha – čtení – čtenářské kluby ... 
 

Již pátý měsíc probíhají ve škole paralelně dva čtenářské kluby, jeden na prvním a jeden na 

druhém stupni. Žáci se schází každé pondělí při čtení knih, práci s textem, dramatizaci a dalších 

zajímavých a snad i zábavných aktivitách. V rámci obou čtenářských klubů došlo i na krátké 

dotazníky týkající se čtenářství, které připravila paní učitelka Müllerová, vedoucí jednoho z 

klubů. A vy si můžete prohlédnout a přečíst, jak někteří odpovídali. 

 

 

 

 

Jsi dobrý čtenář(ka)? Ano, někdy čtu až tři hodiny denně. 

Baví tě čtení? Ano, ráda čtu bezobrázkové, dlouhé a tlusté knihy. 

Čteš rád(a) nahlas před spolužáky? Ne, není to o tom, že se stydím. 

Prostě mám radši, když si někam zalezu a čtu si v duchu. 

Jakou knihu právě čteš? Cesta do budoucnosti (smutná). 

Přečetl(a) si knihu, která měla více než 300 stránek? Nevím, mám 

hodně knih, nikdy jsem to nezjišťovala. 

Jakému žánru dáváš přednost? Tlustým knížkám bezobrázkovým. 

Kupuješ a čteš si dětské časopisy? (pokud ano, jaké?) Ne, nemám moc 

ráda komiksy. 

Máš rád(a), když ti někdo předčítá knihy? Kdo ti naposledy předčítal   

a jakou knihu? Ne, mám radši si předčítat sama. 

Chtěl(a) bys být spisovatelkou? Ne, protože na to nemám moc fantazii. 

Proč ses přihlásil(a) do čtenářského klubu? Mám (zbožňuju) knížky. 

Co tě ve čtenářském klubu nejvíce bavilo, nebo zaujalo? Nejvíc mě 

zaujalo asi Mach a Šebestová. Potom ta černá osoba, jak má rozcuchané 

vlasy (Analfabeta Negramotná). Dokonce i aktivity v čtenářském klubu. 

 

         Lucka Kovandová, 4.A 

 

 

 

Jsi dobrý čtenář(ka)? ANO 

Baví tě čtení? ANO 

Čteš rád(a) nahlas před spolužáky? NE 

Jakou knihu právě čteš? Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka 

Přečetl(a) si knihu, která měla více než 300 stránek? NE 

Jakému žánru dáváš přednost? komiks, dobrodružné 

Kupuješ a čteš si dětské časopisy? (pokud ano, jaké?) Čtyřlístek, Jirka Král 

Máš rád(a), když ti někdo předčítá knihy? Kdo ti naposledy předčítal a jakou knihu? 
Ano, děda. Velké objevitelské cesty. 

Chtěl(a) bys být spisovatelkou? NE 

Proč ses přihlásil(a) do čtenářského klubu? Protože mě baví číst a povídat si se spolužáky. 

Co tě ve čtenářském klubu nejvíce bavilo, nebo zaujalo? Že paní učitelka vždy přinese 

knihu, která mě zajímá. 

 

          Jirka Švejnoha, 4.A 
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Jsi dobrý čtenář(ka)? Potichu ano, ale nahlas ne. 

Baví tě číst? Jojo, čtení mě baví. 

Čteš rád(a) nahlas před spolužáky? Ne, nerada čtu před spolužáky. 

Jakou knihu právě čteš? 12 Neobyčejný deník obyčejné holky 

Přečetl(a) si knihu, která měla více než 300 stránek? Ano, přečetla. 

Jakému žánru dáváš přednost? romány 

Kupuješ a čteš si dětské časopisy? (pokud ano, jaké?) Ne, nekupuji. Kupuji si pouze knihy. 

Máš rád(a), když ti někdo předčítá knihy? Kdo ti naposledy předčítal a jakou knihu? 
No, radši si čtu sama, protože když mi někdo předčítá a já nevidím ten text, tak z toho nic 

nemám. 

Chtěl(a) bys být spisovatelkou? Popravdě vůbec nevím. 

Proč ses přihlásil(a) do čtenářského klubu? Protože mě baví číst. 

Co tě ve čtenářském klubu nejvíce bavilo, nebo zaujalo? No, nejvíc se mi tady líbilo, že je 

tady skvělá parta, s kterou je sranda. 

 

         Daniela Jelínková, 6.B 

 

Jsi dobrý čtenář(ka)? ANO 

Baví tě číst? ANO 

Čteš rád(a) nahlas před spolužáky? NE 

Jakou knihu právě čteš? Právě teď čtu Srdce smečky. 

Přečetl(a) si knihu, která měla více než 300 stránek? Ne, ale měla přes 200 stránek. 

Jakému žánru dáváš přednost? dobrodružný 

Kupuješ a čteš si dětské časopisy? (pokud ano, jaké?) NE, občas vlastně komiks Jirka 

Král. 

Máš rád(a), když ti někdo předčítá knihy? Kdo ti naposledy předčítal a jakou knihu? 
Ano, mám rád předčítání. Naposled mi četla mamka a bylo to Mach a Šebestová a četli mi to 

v dětství, když mi bylo 6 let. 

Chtěl(a) bys být spisovatelkou? NE 

Proč ses přihlásil(a) do čtenářského klubu? Abych se naučil číst. 

Co tě ve čtenářském klubu nejvíce bavilo, nebo zaujalo? VŠECHNO 

 

 

Matěj Matz, 6.A  
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ZAJÍMAVÉ DNY – BŘEZEN 
Mezinárodní den žen – 8.3. 

 
Mezinárodní den žen, který většina z nás zná 
pod zkratkou MDŽ vznikl díky stávce švadlen 
roku 1908. Právě švadleny z New Yorku 
stávkovaly za zlepšení životních podmínek. 
Cílem tohoto boje bylo získání volebního 
práva pro ženy, následoval boj za 
rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě 
mír. V mnoha rodinách v ČR se MDŽ slaví do 
dnešní doby, přestože od roku 1990 není 
oficiálním svátkem. 

 

 

Den Downova syndromu - 21.3.  

Ten se připomíná od roku 2006 a roku 2011 byl oficiálně 

vyhlášen Organizací spojených národů. Datum nebylo 

zvoleno náhodně: 21. den třetího měsíce odkazuje na trizomii 

21. chromozomu, tedy právě Downův syndrom. Po celém 

světě si toho dne připomínáme své spoluobčany a děti, které 

se s touto genetickou vadou narodily. Jak oslavit tento den? 

Buď si pořídíte ponožky #LotsOfSocks a #WDSD18, a nebo si 

jen bláznivě barevné ponožky vezměte na sebe. 

 

 
 

 
 
Den učitelů v ČR – 28.3. 
  
Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České Republice připadá tento den 
právě na 28. března, kdy 
si připomínáme výročí 
narození Jana Ámose 
Komenského 
(28.3.1592). Součástí 
oslav je i každoroční 
předávání cen a 
vyhlašování výsledků 
ankety Zlatý Ámos pro 
nejlepší učitele. 
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ZÁVĚR 
Příští číslo časopisu Džej. Pí. vyjde v úterý 10. dubna 2018. 
 
Dubnové číslo bude již ve znamení jara, aprílu a pálení čarodějnic.Těšit se můžete 
například na zajímavé charakteristiky tohoto měsíce, na dvojčíslí věnované naší 
školní družině, na reportáž z plánovaného velikonočního jarmarku nebo na další 
rozhovory s některými učiteli. 
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