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Úvodník 

Pětka 

Každý z nás se občas objeví na životním rozcestí a musí se rozhodnout, 

kterou cestou půjde. Tak jsme i my stanuli opět před projektem školního 

časopisu. Ačkoli jsou někteří z nás již ostřílení mazáci, začátky nejsou pro 

nikoho snadné. Na obsahu prvního čísla je to ostatně vidět. Máme však 

ambice náš školní časopis postupně zdokonalovat. A protože nemůžeme 

být u všeho, ocenili bychom, kdybyste se přispěvateli do Pětky stali i vy.  

Pokud máš hezké obrázky, které jsi nakreslil/a (namaloval/a) v hodinách 

výtvarné výchovy, vtipnou povídku z hodiny slohu, básničku, kterou jsi 

opět schoval/a do šuplíku, a chceš se pochlubit, určitě nám ji předej. Škol-

ní časopis tak bude o nás od nás.  

Nový začátek však nestál pouze před 

vznikem prvního čísla Pětky. Prvního 

září jsme se všichni po dvou měsících 

postavili na pomyslnou startovní čáru 

nového školního roku 2022/2023. 

A tak si všichni popřejme úspěšný 

školní rok. Kéž by nám přinesl 

mnoho dobrého. :) 
Jitka Sedláčková a tvůrci časopisu Pětka 
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Pětka se představuje 

Alexandra Belasová, 8.C 
- od dvou let se učím angličtinu—
mám za sebou 3 Cambridge 
zkoušky, 
- miluju knížky a čtení,  
- ráda tancuju. 

Dan Křeček, 8.B 
- mám rád čtení a historii, 
- z historie se nejvíce zajímám o his-
torii literatury a o známé spisovate-
le, 
- moc rád vymýšlím vlastní příběhy, 
- moc rád chodím do divadla. 
 

Anežka Halešová, 8.B 
- mám ráda filmy o Harrym Potterovi, 
ráda čtu, 
- ráda se učím cizí jazyky (hlavně an-
gličtinu), 
- moc ráda sportuji a hraji na klávesy, 
mezi moje oblíbené sporty patří tanec, 
gymnastika, tenis a badminton.. 

Alena Pavlů, 8.B 
- miluji hudbu, ráda tancuji, zpívám a hraju 
na kytaru, 
- ve škole mě nejvíce baví angličtina, něm-
čina a tělocvik, 
- ve svém volném čase také ráda sportuji 
a kreslím. 

Viktoria Onrašková, 8.B 
- nejvíc ze všeho mě baví hrát 
fotbal a kreslit. :) 

Anita Vernerová, 8.B 
- mě nejvíc ze všeho baví čtení, 
angličtina a poslouchání hudby. 
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Pětka zpovídala... 

PhDr. Zuzana Knesplová, školní psycholožka 

Saša:  MůžemeÊzačítÊmojíÊprvníÊotázkou:ÊPročÊjsteÊsiÊvybra-

laÊtentoÊobor,ÊtutoÊvědu? 

ZuzanaÊKnesplová:  PročÊ jsemÊ siÊ vybralaÊ psychologii?Ê

ProtožeÊmiÊpřijdeÊzajímavé,ÊfascinujícíÊ jakÊjsmeÊkaždýÊúplněÊ

jinýÊaÊkaždýÊúplněÊ jinakÊpřemýšlíme.ÊAÊkdyžÊpoznámeÊ tohoÊ

druhéhoÊčlověka,Ê takÊmůžemeÊpochopit,ÊpročÊseÊchová,Ê takÊ

jakÊseÊchová.ÊAÊprotožeÊměÊbavíÊbýtÊaÊlidmiÊaÊpomáhatÊjim. 

 

Saša: ToÊjeÊzajímavé.ÊKdybysteÊnepracovalaÊjakoÊpsycholož-

ka,ÊčemuÊjinémuÊbysteÊseÊchtělaÊvěnovat?  

ZuzanaÊKnesplová:ÊJáÊbychÊbylaÊnějakýÊkreativecÊvÊreklamě.ÊNeboÊbychÊvymýšlelaÊpořadyÊproÊděti,ÊkdeÊ

byÊseÊtančiloÊaÊzpívaloÊaÊjáÊbychÊpsalaÊtextyÊdoÊpísniček.ÊNeboÊbychÊpsalaÊdětskéÊknížkyÊsÊbásničkamiÊ

a kreslilaÊbychÊdoÊnich.  

 

Saša:  ToÊjeÊhezké.ÊAÊjeÊdůvod,ÊpročÊjsteÊpřišlaÊnaÊnašiÊškolu? 

ZuzanaÊKnesplová:ÊProtožeÊjsteÊtadyÊsháněliÊškolníhoÊpsychologaÊaÊjáÊjsemÊseÊrozhodlaÊskončitÊnaÊgym-

náziu.ÊKdyžÊjsemÊtamÊještěÊpůsobila,ÊtakÊseÊměÊskrzeÊpaníÊúčetníÊptalaÊpaníÊředitelka,ÊjestliÊbychÊnechtě-

laÊtadyÊpracovat.ÊVÊtéÊdoběÊjsemÊnechtěla,ÊaleÊoÊdvaÊměsíceÊpozději,ÊkdyžÊjsemÊseÊrozhodla,ÊžeÊnaÊgym-

náziuÊskončím,Ê takÊ jsemÊsiÊvzpomněla,Ê žeÊseÊměÊpředtímÊpaníÊ ředitelkaÊptala.ÊProtožeÊonaÊbylaÊdříveÊ

učitelkaÊnaÊgymnáziuÊaÊmyÊseÊtamÊpotkaly.ÊTakÊjsemÊjíÊzavolalaÊaÊteďÊjsemÊtady. 

 

Saša: TakžeÊdříveÊjsteÊpracovalaÊnaÊgymnáziu… 

ZuzanaÊKnesplová:ÊAno.ÊKdyžÊjsemÊbylaÊpoÊvysokéÊškole,ÊtakÊjsemÊtamÊnejdříveÊrokÊpracovalaÊjakoÊuči-

telka.ÊVyzkoušelaÊjsemÊsiÊjakéÊtoÊjeÊbýtÊučitelka,ÊcožÊbyloÊvelmiÊzajímavé,ÊjsemÊzaÊtutoÊzkušenostÊvděčná,Ê

protožeÊjsemÊzjistila,ÊžeÊtoÊneníÊpráceÊproÊmě.ÊNemohlaÊjsemÊseÊsmířitÊsÊtím,ÊžeÊvšechnyÊnezaujmu,Êpro-

tožeÊseÊsnažímÊdělatÊpráciÊnejlépe,ÊjakÊdoveduÊaÊsnažímÊse,ÊabyÊtyÊvěciÊcoÊdělámÊdávalyÊsmyslÊaÊdruhéÊ

lidiÊ bavily.Ê KdyžÊ seÊ bavímeÊnapříkladÊ oÊ tomÊučení.Ê ByloÊ toÊ naÊměÊ velmiÊ intenzivní,Ê bylaÊ jsemÊažÊmocÊ

s lidmi.ÊAžÊtakovýÊextrovertÊnejsem,ÊabychÊsiÊdenněÊstoupalaÊpředÊtřicetÊlidíÊaÊpovídala.ÊAleÊbylaÊtoÊzají-

maváÊzkušenost.ÊPotéÊ jsemÊtamÊbylaÊnaÊčástÊúvazkuÊ jakoÊučitelkaÊaÊnaÊčástÊ jakoÊpsycholožka,ÊaÊkdyžÊ

jsemÊseÊnaÊgymnáziumÊvrátilaÊpoÊmateřskéÊdovolené,ÊbylaÊjsemÊtamÊnaÊcelýÊúvazekÊjakoÊpsycholožka.Ê

A potéÊjsemÊtamÊskončila. 
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Pětka zpovídala... 

Saša: MáteÊpocit,ÊžeÊto,ÊcoÊtadyÊděláteÊiÊjsteÊdělalaÊtam,Êpomáhá? 

ZuzanaÊKnesplová: MámÊpocit,ÊžeÊtoÊpomáhá,ÊprotožeÊlidí,ÊkteříÊmajíÊzájemÊoÊmojeÊslužby,ÊjeÊrokÊodÊrokuÊvíceÊaÊ

více.ÊAleÊcoÊjeÊnaÊtéÊpráciÊtěžké,ÊjeÊžeÊněkdyÊněkterýmÊpomociÊnemohu.ÊProtožeÊnechtějí,ÊpřestožeÊbyÊtuÊpomocÊ

potřebovali.ÊNechtějíÊseÊsvojíÊsituacíÊnicÊdělat,ÊoniÊchtějí,ÊabyÊ toÊbyloÊ jinak,ÊaleÊsamiÊdoÊ tohoÊnevložíÊžádnouÊ

energiiÊneboÊsnahu.ÊTamÊseÊjáÊmusímÊsmířitÊsÊtím,ÊžeÊjsemÊudělala,ÊcoÊjsemÊmohla,ÊabyÊseÊtenÊčlověkÊmělÊlépe,Ê

aleÊvíceÊužÊdělatÊnemohu.ÊToÊjeÊtoÊsmutnéÊnaÊtomtoÊpovolání.Ê 

 

Saša:  StáváÊseÊtoÊčasto? 

ZuzanaÊKnesplová:ÊNeníÊtoÊpokaždéÊtoÊne.ÊAleÊspíšeÊjsouÊtakováÊobdobí,ÊkdyÊtřeba,ÊjakoÊjeÊteďÊválkaÊnaÊukraji-

něÊneboÊobtížeÊlidíÊspojenéÊsÊkovidemÊaÊvÊtěchtoÊobdobích,Ê jeÊveÊspolečnostiÊvíceÊlidí,ÊkteříÊtoÊnesouÊtěžceÊaÊ

neumíÊseÊsÊtímÊvypořádat.ÊTím,ÊjakÊjeÊjichÊvíce,ÊtakÊnutněÊmusíÊpřicházetÊčastěji.ÊOniÊsiÊnajdouÊměÊneboÊjeÊjáÊ

oslovím,ÊaleÊněkdyÊseÊnicÊnezmění.ÊJeÊtoÊdánoÊtím,ÊžeÊtěchÊlidíÊ jeÊhodně,ÊprotoÊseÊtoÊstáváÊčastěji.ÊNapříkladÊ

loňskýÊškolníÊrokÊtoÊbyloÊčastějiÊaÊjeÊtoÊspojenéÊsÊtímtoÊfenoménem. 

 
Saša:  RozumímÊtomuÊsprávně,ÊžeÊpůsobíteÊiÊjinde,ÊnežÊjenÊuÊnásÊveÊškole? 

ZuzanaÊKnesplová:ÊAno.ÊJáÊmámÊsoukromouÊpsychologickouÊpraxi,ÊkamÊmůžeÊpřijítÊkdokoliv,ÊkdoÊseÊkeÊmněÊ

objedná.ÊPracujuÊsÊdospělýmiÊsÊdospívajícímiÊsÊdětmiÊzeÊzákladníchÊškolÊneboÊiÊsÊmladšímiÊdětmi.ÊToÊjeÊjednaÊ

částÊmojíÊpráceÊaÊdalšíÊčástÊ je,ÊžeÊjsemÊmindfulnessÊlektorka.ÊDělámÊmindfulnessÊprogramyÊaÊworkshopyÊproÊ

dospělé. 

 
Saša:ÊToÊjsemÊopravduÊnetušila.ÊAleÊkdyžÊseÊvrátímeÊkÊnámÊdoÊškoly,ÊpomáháteÊčastějiÊžákůmÊjakoÊjednotliv-

cůmÊneboÊtřídnímÊkolektivům? 

ZuzanaÊKnesplová:ÊVÊloňskémÊškolnímÊroceÊtoÊbyloÊjednoznačněÊžákům,ÊjakoÊjednotlivcům.ÊAleÊjáÊdoufám,ÊžeÊ

seÊmojeÊletošníÊkapacitaÊrozšíříÊiÊdoÊtříd.ÊDoufám,ÊžeÊseÊpodívámÊdoÊtříd,ÊprotožeÊvÊ2.ÊpololetíÊminuléhoÊrokuÊnaÊ

toÊnebylÊčas.ÊJeÊtoÊovlivněnoÊtím,ÊžeÊtuÊjsemÊjenÊnaÊdvaÊdnyÊvÊtýdnu,ÊaleÊjáÊvěřím,ÊžeÊseÊvíceÊpodívámÊdoÊtříd,Ê

protožeÊtoÊjeÊmísto,ÊkamÊtakéÊpatřím,ÊaÊkdeÊmohuÊpomociÊaÊrádaÊtamÊchodím. 

 

Saša:Ê AÊstáváÊse,ÊžeÊsiÊkÊvámÊpřijdouÊpromluvitÊiÊučiteléÊzÊnašíÊškoly? 

ZuzanaÊKnesplová:ÊAno,ÊbuďÊchodíÊučitelé,ÊkteříÊsiÊpotřebujíÊpopovídatÊoÊnějakémÊžákovi,ÊpotřebujíÊněcoÊpro-

brat,ÊžeÊnevědíÊneboÊseÊpotřebujíÊporadit,Ê jakÊnaÊněkteréhoÊžáka.ÊKdyžÊseÊtřebaÊnedaříÊsÊnímÊpracovatÊneboÊ

fungovat,ÊmluvímeÊspoluÊoÊtomÊžákovi.ÊNaÊ1.ÊstupniÊseÊiÊchodímÊdívatÊdoÊtéÊtřídy,ÊabychÊviděla,ÊcoÊseÊtamÊode-

hrává.ÊJsouÊiÊsouvislostiÊsÊnadanýmiÊžáky,ÊkdyÊtakéÊchodíÊzaÊmnou,ÊtoÊměÊzajímá,ÊtétoÊoblastiÊseÊjáÊtakéÊhodněÊ

věnuji.ÊNěkdyÊsiÊučiteléÊchodíÊpopovídat,ÊprotožeÊ jeÊněcoÊ trápíÊ vÊ jejichÊosobnímÊživotě.ÊUčitelÊ jeÊčlověk,Ê jakoÊ

jakýkolivÊjinýÊaÊněkdyÊsiÊpotřebujeÊpromluvit.ÊAleÊchodíÊiÊrodiče,ÊtakžeÊtoÊjeÊtakéÊsoučástÊpráceÊškolníÊpsycho-

logžky. 

 

Saša: ÊStaloÊseÊvámÊněkdy,ÊžeÊseÊvámÊněkdoÊsÊněčímÊsvěřil,ÊnapříkladÊžákÊaÊvyÊjsteÊtoÊmuselaÊdálÊnahlásitÊuči-

teli,ÊrodičůmÊneboÊdokonceÊpolicii? 
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Pětka zpovídala... 

ZuzanaÊKnesplová: StaneÊneÊto.ÊVždyÊnaÊzačátkuÊtoÊ říkám,ÊžeÊ jsemÊvázanáÊmlčenlivostí,ÊaleÊpokudÊtenÊpro-

blémÊbudeÊnatolikÊ závažnýÊaÊ jáÊbuduÊmítÊ pocit,Ê žeÊopravduÊ jsouÊ vÊnějakémÊohrožení,Ê takÊ tuÊ informaciÊbuduÊ

musetÊposlatÊdál.ÊTakžeÊano,ÊstaloÊseÊmiÊtoÊužÊněkolikrát.  

 

Saša: ÊStáváÊseÊvámÊtaké,ÊžeÊjeÊtohoÊnaÊvásÊněkdyÊmoc?ÊAÊmáteÊseÊkomuÊsvěřit? 

ZuzanaÊKnesplová: ÊAno,ÊjáÊchodímÊkaždýÊdruhýÊměsícÊnaÊsupervizi,ÊcožÊjeÊmísto,ÊkdeÊjeÊjinýÊpsychologÊaÊjáÊsiÊ

sÊnímÊpopovídámÊoÊčemÊpotřebujiÊaÊproberuÊtoÊsÊním.ÊSamozřejměÊnepoužívámÊtamÊžádnáÊjména,ÊjeÊtoÊnaÊtéÊ

obecnéÊrovině,ÊcoÊtřebaÊřešímÊaÊonÊmiÊnaÊtoÊdáÊsvůjÊpohled.ÊAÊmámeÊiÊsetkáníÊsÊdalšímiÊpsycholožkamiÊzeÊStře-

dočeskéhoÊkraje,ÊkamÊtakéÊjezdímÊneboÊtoÊmívámeÊiÊonline.ÊMůžemeÊsdíletÊto,ÊcoÊřešímeÊveÊškoleÊaÊvzájemněÊ

seÊinspirovat,ÊporaditÊsiÊsÊřešenímÊproblémuÊneboÊdělámeÊpreventivníÊakce.ÊToÊjeÊzpůsob,ÊjakÊtenÊtlakÊvÊtéÊškoleÊ

zvládatÊaÊbezÊtohoÊbyÊnebyloÊmožné,ÊtoÊvůbecÊdělat. 

 

Saša:  AÊmojeÊposledníÊotázka:ÊMáteÊnějakéÊkoníčky,ÊkterýmÊseÊrádaÊvěnujeteÊveÊvolnémÊčase? 

ZuzanaÊKnesplová:  Ano,Êmám.ÊJáÊmilujiÊpohybÊaÊtanec.ÊMocÊrádaÊchodímÊdoÊpřírody,ÊprojítÊse,ÊprotožeÊběhatÊ

měÊnebaví.ÊDělámÊjógu,ÊaleÊtuÊdělámÊsamaÊdoma,ÊnechodímÊdoÊžádnéhoÊkroužku.ÊHrajuÊbasketbal,ÊchodímÊsiÊsÊ

kamarádyÊzahrátÊbasketbalÊaÊbavíÊměÊhrátÊvšemožnéÊhry,ÊkteréÊhrajuÊseÊsvýmiÊdětmiÊaÊsÊrodinou.ÊPoslouchámÊ

hudbu,Ê toÊ jeÊ takéÊproÊměÊvelkýÊkoníčekÊneboÊrelaxÊaÊmámÊrádaÊ toÊmindfulness,ÊuÊkteréhoÊnejenom,ÊžeÊ jsemÊ

lektorka,ÊaleÊdělámÊhoÊiÊjáÊsamaÊproÊsebe.ÊToÊjeÊvěc,ÊkteráÊměÊbavíÊaÊpomáháÊdobítÊbaterky. 

 

Saša: ÊAÊtímtoÊjsmeÊvyčerpalyÊvšechnyÊméÊotázky.ÊJeÊněcoÊcoÊbysteÊchtělaÊdodat? 

ZuzanaÊKnesplová:ÊŽeÊseÊbuduÊnaÊvšechnyÊtěšit.ÊAžÊseÊpotkámeÊveÊtřídě,ÊnaÊchodbě,ÊžeÊseÊnaÊsebeÊusmějemeÊ

neboÊžeÊseÊpotkámeÊtadyÊ(kabinetÊpaníÊpsycholožky),ÊkdyžÊbudeteÊněcoÊpotřebovat.ÊTakÊseÊbuduÊtěšit. 

 

Saša:Ê Dobře.ÊJáÊděkujiÊmoc. 

ZuzanaÊKnesplová:ÊTakyÊděkuji. 

 
… a vysvětlí pojem 

=Êvšímavost 

PůvodněÊ pocházíÊ zÊ tradičníÊ buddhistickéÊ psychologie.Ê KvůliÊ jejímuÊ původuÊ jeÊ častoÊ zaměňovánaÊ

s jógouÊneboÊmeditací,ÊcožÊano,ÊmůžeÊtoÊbýtÊsoučástí,ÊaleÊneníÊtoÊtotéž.  

MindfulnessÊznamenáÊplněÊsiÊuvědomovatÊpřítomnýÊokamžikÊ-ÊtadyÊaÊteď.ÊUvědomovatÊsi,ÊcoÊcítíme,Ê

našeÊemoce,ÊcoÊvnímámeÊsmysly,ÊjakÊvnímámeÊsvéÊtělo,ÊjakéÊnásÊnapadajíÊmyšlenky.ÊAleÊtoÊvšeÊbezÊ

posuzování,ÊočekáváníÊneboÊhodnocení. ÊZkrátkaÊprožívatÊokamžikÊsÊpocitemÊotevřenostiÊaÊsÊlaska-

vostíÊkÊsobě.   

TakovýtoÊ tréninkÊmysliÊ přineseÊ lepšíÊ soustředěnost,Ê vnitřníÊ klid,Ê většíÊ kreativituÊ aÊ zlepšíÊ zvládnutíÊ

a nadhledÊveÊstresovýchÊsituacích.Ê    

zdroje:Êhttps://www.mentem.cz/blog/co-je-to-mindfulness-a-jaky-ma-vliv-na-funkci-mozku-1-dil/Ê 
https://www.terezahausmanova.com/blog/mindfulness-tipy1 

AlexandraÊBelasová 
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Pětka a její historické okénko 

28. září 
Svatý Václav pomáhal chudým, utlačovaným a pěstoval víno. Jeho matka Drahomíra a bra-

tr Boleslav ho moc v lásce neměli, zato babička Ludmila mu hodně pomáhala.To se však Drahomíře 

nelíbilo (ve středověku se to tak řešilo, byl to boj o moc, lidé se často přetahovali o trůn, kdo bude 

vládcem říše), nařídila, aby Ludmilu zardousili jejím vlastním závojem. 
Václavův bratr Boleslav toužil po trůnu. Nic jiného mu nezbývalo, než ho odstranit, vymyslel tedy 

léčku, pozval Václava na oběd do Staré Boleslavi. Ráno si vrahové počkali před vchodem do chrá-

mu, až přijde Václav ke zpovědi. Vrahové se domluvili s farářem, že nechá zamčený portál do rána. 
Václav došel k portálu a zjistil, že je zamčený v tom už se na něj vrhli vrahové ze všech stran. Václav 

byl ubodán k smrti. Díky bratrovi se stal svatým, protože utrpěl mučednickou smrt. Bratr Boleslav 

byl nazván Ukrutným. 

 
 
28. říjen 
Přelomem 18. a 19. století propuklo Národní obrození. Lidé chtěli na mnoha místech více mluvit čes-

ky, ( aby se vrátil zpět a na svou úroveň jazyka), ale nejen to, lidé se také vzbouřili a začali vymýšlet 

vlastní stát.  S tímto nápadem přišel mj. Alois Jirásek. To sice nevyšlo, ale pár let na to se to opravdu 

stalo. 
V roce 1914 vypukla 1. světová válka, jíž způsobil atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda 

d’Este. Koncem 1. světové války se Rakousko-Uhersko rozpadlo na malé země. Jednou ze zemí bylo 

vzniklé Československo. Vzniklo 28. října roku 1918 za podpory Tomáše Garrigue Masaryka a jeho 

přátel Edvarda Beneše, Karla Kramáře, Milana Rastislava Štefánika a Aloise Rašína. 
Prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Také začalo období zvané První republika. 

Státní svátky, které jsme v tomto školním roce oslavili  
+ jeden, který nás čeká 

Nezapomeňte si v neděli 30. října přeřídit hodiny o jednu zpět :) 

Dan Křeček 
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Pětka se stará... 

Jaké to asi je utíkat před válkou do cizí země? Jaké to je, nechat tam dům, všechny své 

věci a odejít někam kde nikoho neznám, neumím jejich jazyk a nevědět jestli se někdy 

vrátím? 

Zatím si to naštěstí neumíme představit. 

Ukrajinské děti by nám o tom mohly vyprávět. Ony se snaží, vlastně musí, naučit české-

mu jazyku, a tak bychom mohli i my tomu jejich (aspoň trochu). 

Tady je několik slovíček a frází, kterými bychom mohli začít: 

Ahoj     Привіт  [privit] 

Jak se jmenuješ?   Як тебе звати?  [iak tebe zvati?] 

Jak se máš?    Як поживаєш?  [jak poživaješ?] 

Kolik ti je?    Скільки вам років?  [skilki vam rokiv?] 

Kde bydlíš ?    Де ти живеш?  [de ty živeš?] 

Prosím    Будь ласка  [bud laska] 

Děkuji    Дякую  [djakuju] 

Není zač    Без проблем  [bez problem] 

Rád tě poznávám   Приємно познайомитися [pryjemno poznajomytysa] 

Omlouvám se   Вибач  [vybač] 

I na naší škole máme 
ukrajinské děti 

AnežkaÊHalešová 
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Pětka a výstupy z hodin 

 

HodinaÊČjÊseÊšesťáky... 

Na jedné z hodin literatury jsem 

šesťákům představila knihu Proč se 

říká…? Kniha vždy uvede čtenáře  do 

situace, v níž se dané úsloví používá, 

v závěru je shrnuto a vysvětleno, co 

znamená. Hlavní gró však spočívá 

v příběhu samotném—čtenáři se 

dočtou, jak dané úsloví vzniklo, tedy 

jaká se k němu váže legenda. 

Ráda na svých hodinách literatury 

žákům předčítám, a tuto variantu 

jsem zvolila i u této knihy. Nejprve 

jsme si knihu představili, žáci si pak 

vybrali, s jakými úslovími se chtějí 

seznámit. V jedné třídě jsme během jiné hodiny narazili na pořekadlo 

„nouze naučila Dalibora housti“, tedy jsme si přečetli mimo jiné i  toto 

V závěru hodiny dostali žáci za úkol, aby se knihou inspirovali 

a pokusili se vymyslet příběh vzniku svého oblíbeného přísloví.  

Dva z nich si můžete přečíst. :) 

Jitka Sedláčková 
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Pětka a výstupy z hodin 

 

Byli jednou rytíři z Prahy a byli fakt skvělí. Plnili 

každý úkol a byli stateční. Když se chystali na výpravu, tak před nimi byly koláče. 

Měli na ně obrovskou chuť, ale šéf jim řekl, že koláče budou až po výpravě. A tak 

se šli chystat na výpravu.  

Jenomže jeden rytíř to nedodržel, a šel koláče sníst. Když rytíři nasedli na koně, 

uvědomili si, že jeden rytíř chybí. Tak se šli po něm podívat. Když ho našli, viděli 

ho, jak se cpe těmi koláči. Když ho chtěli zastavit, rytíř snědl poslední koláč 

a prasknul. Pohřbili ho na pohřebišti a rytíři si dali pravidlo, že dokud nesplní 

úkol, nebudou koláče.  

V dnešní době se to používá jako přísloví a je to myšleno tak, že dokud někdo něco 

nesplní, tak nebude mít to, co chce.  

Albert Fiala, 6.A 

Bez práce nejsou koláče 

Jednoho dávného dne lidé pozorovali ptáčata, aby se naučili jejich životu. Měla se 

blížit bouřka a ptáčata to instinktivně cítila, a tak se domluvila, že se ráno vydají na 

cestu do úkrytu. Lidé se mezitím rozhodli, že ptáčata budou pozorovat i v noci.  

Když se ráno ptáčata probudila, už nebylo slunečno. Přece jedno ptáče si 

uvědomilo, že když se vydá na cestu dříve, bude i v úkrytu dříve, snažilo se to 

ostatním vysvětlit, ale nikdo ho neposlouchal. Tak si přivstalo a vydalo se na cestu 

dříve. 

Když se dostalo do úkrytu, ostatní ptáčata se divila. Jenže v tu chvíli začalo prudce 

pršet a hnízdo i s ptáčaty spadlo na zem . Ptáče v úkrytu ale bylo v bezpečí.  

Lidé to zpozorovali a od té doby začali používat přísloví: ranní ptáče dál doskáče. 

Kája Rubošová, 6.B Ranní ptáče dál doskáče 
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Pětka a knižní tipy 

F iorella a Bratrstvo křišťálu 
 
   
 
 

Autor: Vlastimil Vondruška 
- 4dílná série knih 

Napínavý příběh plný dobrodružství a skvělé 
atmosféry.  
Do Prahy příjíždí nový alchymista se svojí jedi-
nou dcerou Fiorellou. Ta se ale musí převlékat 
za chlapce, protože alchymistovi nesmí pomá- 
  

hat dívka. Fiorella si najde kamarády a co nevidět  se večer ztratí z 
městské radnice stříbro a najde se mrtvé tělo. Začíná tak napínavé pát-
rání  po zloději a vrahovi zároveň. 

M eč pánů z Velhartic 

Autor: Jindřiška Mendozová 
- 3dílná série knih 

Kniha vypráví o třech kamarádech, kteří 
zjistí tajemství Meče rodu Bušků z Ve-
lhartic, také se dostanou na hrad Velhar-
tice, kam se nenápadně snaží dostat. Bě-
hem celého příběhu se snaží Temný zís-
kat tajemný Meč a jeho všemocnou a ta-
jemnou sílu. Jak to asi dopadne? Získá 
Temný Meč? To si můžete přečíst v knize 
plné dobrodružství a nástrah. 

DanÊKřeček 
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Pětka a knižní tipy 

D rahokamy 
 
ÊÊ 
 
 
 
 

Autor: Kerstin Gier 
- trilogie 

Sérii knih Drahokamy možná znáte 
pod názvy jednotlivých knih—
Rudá jako rubín, Modrá jako safír, 
Zelená jako smaragd. 

Trilogie drahokamy vypráví o dívce jménem 

Gwendolyn, narozené do (ženské) rodové linie cestovatelů v čase, kde 

každý člen, který má časocestovací gen, představuje jeden drahokam 

v kruhu dvanácti cestovatelů v čase. J 

ednoho dne se s Gwendolyn zatočí svět a rázem se ocitne ve známé 

ulici, jenže téměř sto let před svým narozením. Díky této události zjisti-

la, že ji čeká ještě velké dobrodružství (nehledě na to, že se zamiluje do 

svého spolucestovatele v čase). 

Anežka Halešová 
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Pětka a zábava… :) 

Sudoku 

1  5   

 3  1  

     

  1  4 

5     

4    

  4  

   2 

3    

3  2 

   

2   

těžké střední lehké 

Máte rádi jazykolamy? Řekněte si následující třikrát za sebou! :) 
 

Kotě v bytě hbitě motá nitě. 

Řešení sudoku 

 

Potkají se dva psi a jeden 
se ptá: „Kam jdeš?“  
„S blechami k veterináři.“ 
„To je zvláštní, já už je 
mám dva roky a ještě mi 
neonemocněly!“ 

Sudoku: Dan Křeček 
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Pětka a tvorba žáků naší školy :) 



  

Pětka 

Příští číslo vyjde začátkem prosince... 


