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JAK JSME SI UŽILI BŘEZEN „MĚSÍC KNIHY“? O TOM A MNOHÉM DALŠÍM ČTĚTE DÁLE...
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Rozbolelo knížku bříško,
měla v něm moc písmenek. 
Řekl jsem jí: „Milá knížko,
zanech smutných myšlenek! 
Protáhni si všechny listy, 
narovnej svůj křivý hřbet. 

Provětrej se – vzduch je čistý
a já bych tě zas rád čet.“

Vladimíra Míthová 

KNÍŽKA
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Od začátku roku 2022 se stalo mnoho věcí. Poslední číslo Třesku nám vyšlo o Vánocích a teď je jaro. Pomalu nám vyrůstají kytič-
ky, pupeny stromů, pár dní bylo i příjemné teplo, kdy jsme si ho mohli řádně užít. Teď je ještě o hodinu déle vidět – změna času ze 
sobotní noci, kdy jsme se o hodinu méně vyspali. Ale na jednu stranu jsem ráda, že budeme moci více času trávit venku. Prvního 
dubna proběhla akce Ukliďme Česko. Zase bude ta naše Země o něco hezčí! Nejlepší by však bylo ten „bordel“ venku netvořit. 
A když něco uvidíme, rovnou to vyhodit. Po škole jsme měli možnost hledat jaro. Odpovídat na otázky, kde většinou vyšly jarní 
květiny. Další velká událost je svoboda dýchání. Čtrnáctého března jsme se po dlouhém času dočkali zrušení nošení roušek, až 
na zdravotnická zařízení, lékárny a také 
v dopravě. Ale i tak musím říci, že se 
asi všichni radujeme. A co je březen? 
Přeci měsíc knih a čtenářů a na kon-
ci měsíce krásná akce Ámos. Letos 
po dlouhé přestávce na téma Božena 
Němcová. Měla být tématem již v roce 
2020 - to bylo 200 let od jejího naroze-
ní. A letos je to 160 let od jejího úmrtí.
V této se toho děje mnohem více, takže 
čtěte dále. Zachovávejte si zdravý rozum
a přeji vám, ať se vám vše daří a užívejte 
si nadcházející slunné dny.

Alena Kuřová, 6. třída 

ÚVOD

„Jaro“nakreslila Eva Žůrková, 4. třída

Keramické knížky jsme vyráběli
v březnu - měsíci knihy

úvodník

Na začátku nového roku jsme se dovídali SKVĚLÉ ZPRÁVY:
V krajském kole soutěže školních časopisů se náš Třesk umístil na 
úžasném 1. místě a v celostátním kole jsme získali deváté místo.

TŘESK
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odbornic na Boženu Němcovou, paní 
učitelkou Duškovou a paní učitelkou 
Edlmanovou a též opět hudebním vy-
stoupením. Musím také poznamenat, 
že vše bylo natáčeno, a tak se těšíme 
na opětovné připomenutí nádherného 
dne.

Alena Kuřová, 6. třída

Dne 25. března se konečně uskuteč-
nil školní Ámos. Dříve to kvůli covidu 
bohužel nešlo. Všichni se na tento 
den moc těšili, a tak chystání šlo jako 
na běžícím pásu. Součástí tohoto 
Ámose bylo kromě vystoupení ještě 
vytvořit leporelo o Boženě Němcové
a pracovní list s obrázky a úkoly. 
Vypuklo to kolem deváté hodiny. 
Úvodní scénku předvedly paní učitel-
ky Dušková a Edlmanová. Hned po 
nich následovalo hudební vystoupení 
Alexandry Roškové. Její zpěv dopro-
vázela na klávesy Zuzana Famfulíko-
vá, pak své umění předvedla Daniela 
Váňová na akordeon. Nádhera! 
Vystoupením začala 1. třída s obráz-
kovým leporelem a tancem na hudbu
z Popelky. Druhá třída nám představila 
pohádky Boženy Němcové a řekli nám, 
čím je každá pohádka pro nás poučná,
a své vystoupení završili písničkou. 
Následovala 4. třída s pěkně hlasitou 
písničkou o pádech, která se jme-
novala Babička. Následovala 3. + 5. 
třída. Ti představili ve scénce příjezd 
babičky na Staré bělidlo. Babičku si 
zde zahrála paní učitelka Rejmanová. 
Moc pěkné. Pak následovalo taneční 
vystoupení děvčat a jednoho chlapce 
ze 4. třídy. Byl to Malý princ. Zase ve-
lice hezké.
Po krátké přestávce už následovalo 
představení žáků z druhého stupně. 
Šestá třída nastoupila s pásmem 
programů v televizi: Kde domov můj - 
otázky B. Němcové, Peče celá země – 
babiččiny buchtičky a kuchařka M. D. 
Rettigová (ta se v Litomyšli s Boženou 
poznala), Nebezpečné vztahy - Božena
a Josef to neměli vždy jednoduché, 
Teleshopping – kupte si knihu Ba-
bičku, Čtení do ouška – pohádka 

od B. Němcové. Rozuzlení - babka 
s dědkem, co přepínají televizi, jsou 
Božena s Josefem. Paráda!  Sedmá 
třída měla scénku o tom, že žákyně 
neví, jak na domácí úkol, a tak se te-
leportují do doby Boženy Němcové. 
Moc hezky udělané. Osmá třída – tři 
sudičky se snaží malé Božence říci 
její budoucnost. Jako doplnění nám 
četli možnou SMSkovou konverzaci 
mezi Boženou a dalšími osobnost-
mi, se kterými se Božena setkala. 
Toto bylo moc vtipné. Devátá třída 
vystoupila s komponovaným živo-
topisem Boženy Němcové. Mělo to 
neskutečnou atmosféru. Dokonale 
zvládnuté role podbarvené hudbou. 
To se nedá popsat, to se musí vidět. 
Program byl ukončen vystoupením 

3

ÁMOS

15. ŠKOLNÍ ÁMOS
téma: BOŽENA NĚMCOVÁ
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Začalo to přípravou a psaním scénáře, jejž jsem 
měl se spolužáky za úkol. Psaní scénaře se sice 
neobešlo bez hádek, nevhodných poznámek atd., 
ale nakonec jsme scénář dokončili a nechali si ho 
schválit komisí, lépe řečeno naší paní učitelkou. 
Po napsání scénaře a jeho schválení jsme si začali 
rozdělovat role. Jelikož se o Josefa Němce nikdo 
nehlásil a já jsem měl tendenci si zahrát větší roli, 
tak jsem si o něj úspěšně zažádal já. Nejspíše si 
hodně spolužáků myslelo, že nejsem dostatečně 
tvrdý na to, abych hrál pána domu, ale to se podle 
mě během nacvičování, kde jsem ukázal, čeho až 
jsem schopen, změnilo. Nejvíce lidi asi bavila ta 
část, kde jsem své manželce Boženě Němcové vy-
nadal za to, že neumí vařit. Zejména na začátcích 
nacvičování bylo těžké se nesmát. Moje manželka 
byla hlavní postavou a hrály ji tři holky, z nichž jsem 
navázal dialog pouze se dvěma. Božena, se kterou 
jsem se ženil, byla velmi podobná doopravdické 

Boženě z tohoto věku. Vdávala se se mnou pouze z donucení, my-
slela si o mně, že jsem trouba a kdo ví co ještě, a proto na ni tahle 
role skvěle padla. Dožívající Božena, která vyprávěla celý tento pří-
běh, byla zahrána také naprosto dokonale a role také skvěle padla.
V ten osudný den v pátek 25. března jsme vše dobře zahráli, možná
s drobnými chybkami, které ovšem nebyly vidět a představení nezka-
zily. Velmi jsem si den užil.

Matěj Štěpán, 9. třída
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ÁMOS pokračování...
připravuji se na roli Josefa Němce

Co se vám nejvíce líbilo na akci Ámos a proč?
 Karolína 4. tř. -  Mně se líbila šestá třída, hlavně jak tam vařili.
 Kristýna 5. tř. -  Mně se líbila šestá třída, protože to měli srandovní. Jak tam babička přepínala programy.
 Matěj 4. tř. -  Mně se líbila šestá třída, protože to měli srandovní a ten teleshopping.
 Jolana 6. tř. -  Mně se nejvíce líbila čtvrtá třída, protože měli moc hezkou písničku a celkově to bylo moc hezké.
 Tereza 6. tř. -  Nejvíce se mi líbili osmáci, ty sudičky.
 Monika 6. tř. -  Nejvíce se mi líbilo představení deváté třídy.
 Jan 6. tř. -  Nejvíce se mi líbilo vystoupení osmáků - velmi vtipné. Taky chci pochválit naši šestou třídu.
  Taky bylo dobrý, že jsme se neučili.
 Nela 7. tř. -  Líbila se mi šestá třída, měli to dobře udělané a zábavné.
 Jana 3. tř. -  Líbilo se mi toho hodně. Nejvíce asi šestá třída. Měli to komické, moc se mi líbilo,
  jak babka koukala na televizi. Dobrý program bylo čtení do ouška a vaření.
 Martina 6. tř. -  Nejvíce se mi líbilo vystoupení deváťáků, protože to měli pěkně propracované a musím podotknout,
  že to byl jejich poslední Ámos.
 Ema 8. tř. -  Nejvíce se mi líbila šestá třída, měli to pěkný a promyšlený.
 Tereza 6. tř. -  Nejvíce se mi líbila osmá třída, protože to měli fakt vtipné, sudičky byly fakt vtipné.
 Dominika 6. tř. -  Nejvíce se mi líbila čtvrtá třída. Měli pěkně naučené pádové otázky a taky osmáci byli dobří.
 P. vych. Ludvíčková -  Mně se asi nejvíce líbila čtvrtá třída, protože jsem spolu nacvičovali tanec, ale jinak se mi líbili všichni.
 P. vych. Kopecká -  Jednotlivé třídy byly moc hezké a každá to měla velmi originální.
Pan ředitel Krejčí a paní zástupkyně Heroldová - Každá třída si na vystoupení dala velmi záležet a jejich vystoupení byla velmi 
     originální. Děti si s radostí vymýšlely své rozkvetlé scénky a všem se to moc povedlo.

Já jako pan Němec

ANKETA

moje žena Božena
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Astrid Lindgrenová:
Děti z Bullerbynu
Tato kniha je velice povedená. Napsala ji paní spisovatel-
ka Astrid Lindgrenová. Kniha je o šesti dětech, které bydlí
v Bullerbynu. Děti se jmenují Anna, Britta, Lisa, Olle, Bosse 
a Lasse. Lisa na začátku knihy slaví sedmé narozeniny. Lisa 
má dva bratry, Lasse má devět let a Bosse má osm let. Bydlí 
na statku Mellangarden. V Norrgardenu mají Annu a Brittu. 
Těm je 7 a 9 let. V Sorgardenu mají syna Olleho, kterému je 
osm. Tuto knihu jsem si vybrala proto, že tam děti mají dobré 
nápady. Třeba spaní na seníku, což bych také ráda uskuteč-
nila.

Jana Kuřová, 3. třída

Jeff  Kinney: Deník malého poseroutky
Tuto knížku bych doporučila, protože když vás nic nebaví 
a jste doma sami, tak se můžete inspirovat nápady, které 
se mu každý den stávají. Kniha má trochu zvláštní písmo, 
a proto se trochu hůř čte. Jeho dny se moc nevyskytují
v našem životě, a právě proto ho to dělá jedinečného. Dopo-
ručila bych čtenářům, kteří neradi čtou hodně písmen.

A. D. Lapáčková, 4. třída

Jste milovníci vesmíru?
Zajímáte se o vesmír a rádi zjišťujete plno neuvěřitelných 
faktů? Tak tato kniha je zcela pro vás - Vesmír – obrazo-
vý průvodce. Sice píšu obrazový, ale nejsou tam jenom 
obrázky, ale i plno zajímavého textu. Tuto knihu sepsali 
Petr Kubala a Michal Jiříček.  Najdete v ní planety sluneč-
ní soustavy. U každé je její obrázek, na dalším obrázku je 
planeta rozřízlá, abyste viděli, co je uvnitř. Vše je doplněno
o spoustu informací. V knize najdete i mlhoviny, černé díry, 
galaxie, výzkumy vesmíru. Na jedné stránce je i tabulka: 
víte, že…? A tam najdete opravdové divy.

Opravdu všem tuto knihu doporučuji. Jsem schopná si
v knize stále dokola listovat a objevovat nové a nové infor-
mace. Vyzkoušejte to.

Alena Kuřová, 6. třída
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Březen - měsíc knih

Kluk odnikud
Já bych vám jako dobrou knihu dopo-
ručila Kluka odnikud. Je to kniha o čtr-
náctiletém uprchlickém klukovi, který 
se jmenuje Ahmed. Příběh začíná 
tím, že Ahmed se svým otcem prchají 
z jejich země, kterou napadla letadla, 
na člunu po moři. Jelikož ubohý člun
v bouři potápí vlny, Ahmedův otec slé-
zá ještě s dalším mužem ze člunu do 
vody a pomáhá člun tlačit. Když vtom se na člun svalí obrov-
ská vlna. Ten další muž se vynoří nad hladinu, ale Ahmedův 
otec je pryč. Ahmed se ocitá úplně sám na širém moři...

Je to napínavý a krásný příběh o přátelství a pomoci druhým.
Knihu napsala Katherine Marshová a ilustrací na obálce jí 
doplnila Lizzi Stewartová. Do češtiny přeložila Petra Johana 
Poncarová.

Mně osobně se kniha velmi líbila proto, že je velmi napínavá. 
A nedá se od ní odtrhnout, vše je tam velice dobře popsáno
a vy se můžete octnout v příběhu a všemu přihlížet, jako bys-
te tam byli. 

Ema Dvořáková, 8. třída

Každý z nás vybral knihu, kterou má rád a doporučil by ji dál.
Každý ještě vybral citát, který je nějak zajímavý…

MÁME RÁDI KNIHYNIHY.HY.IHY.
MÁME RÁDI KNIHY

Medvídek Lup a jeho kamarádi
Ilustrace Jan a Klára Smolíkovi
Doporučila bych superkomiksovou kníž-
ku s třiceti dvěma vtipnými komiksy 
pro chlapce a děvčata asi od šesti let. 
Přečetla jsem ji snad pětkrát. Prostě je 
super.

Eva Žůrková, 4. třída

Prašina 
Je to o části Prahy, kde vůbec nefunguje elektřina.
A čím víc to lidi nezajímalo a naučili se v tom žít, tak se 
ta temnota zvětšovala. A tam se vydali kamarádi vyře-
šit tu záhadu. Jenže nebyli sami, pátral po tom i pouliční 
gang. Při pátrání se tam stalo tolik zajímavých věcí. Do-
poručoval bych ji, protože má zajímavé zápletky a děj.
A hlavně klukům bych ji doporučoval.

Jakub Nantl, 9. třída 

Nové příběhy se šťastným koncem
Je to série knih o zvířatech. Dozvíme se 
informace o různých zvířatech, o tom, 
jak jim můžeme pomoci. Je tam návod, 
jak se kdy zachovat a co můžeme pro 
zvířata udělat. Knihy jsou vhodné pro 
děti od 8 let. Doporučuji všem, kteří 
mají rádi zvířata.

Jakub Rejman, 4. třída 
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„Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.“

„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.“ Bernardo Bolzano
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Březen - měsíc knih

KNIHOBUDKA
- víte, co to je?
Je to knihobudka. Nachází se u Pan-
ského rybníka mezi Budislaví a Jaro-
šovem. Zde si můžete půjčit nebo vzít 
jakoukoliv knihu. Pak ji můžete vrátit 
třeba do jiné knihobudky nebo předat 
někomu jinému. Najdete tam knížky 
pro děti, o přírodě… Vedle knihobud-
ky je lavička, která uvítá jakéhokoliv 
poutníka nebo třeba vás. 

Eva Žůrková, 4. třída

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“

„Některé knihy si přečtete, některé užijete. Pak jsou tu takové, které pohltí vás, vaše srdce i vaši duši.“ Joane Harrisová

K ČEMU SLOUŽÍ KNIHY?
Záleží na tom, komu mají sloužit. Kdo neumí číst a chybí 
obrázky, tak si s nimi může podložit stůl. Pokud mu je 
zima, může si s nimi zatopit (nedoporučujeme). Kdo číst 
umí, ale nebaví ho to, může je prodat nebo dát do sběru 
papíru (v Morašicích bude 28. 4.). Koho číst baví, slouží 
ke čtení, vzdělávání, zábavě, prohlížení, listování, krácení 
dlouhé chvíle, najdeme v nich recepty na vaření, hádan-
ky, křížovky, sudoku, cestopisy, životopisy a deníky, na-
pínavé příběhy, vtipné povídky, krásné básničky. Ovšem 
najdou se i knihy, které se hodí tak akorát na vlaštovky 
nebo umělecká díla, složené vánoční stromečky a po-
dobně. Také z nich je možné udělat podstavec a knihov-
na plná zajímavých knížek, vypadá v pokoji moc hezky.

D. Lapáčková, 4. třída

FIVE NIGHTS AT FREDDY´S: THE SILVER EYES 
Five nights at Freddy´s: the silver eyes je kniha z roku 2015 od spisovatelky Kiry Breed-Wrisley a Scotta Cawhthona, tvůrce video-
herní hororové série Five nights at Freddy´s, na které je kniha i částečně založena. Původním záměrem Scotta Cawthona bylo 
vyprávět příběh her pomocí knih, protože byl dosti zamotaný, tajemný a nejeden hráč se v něm lehko ztratil. Příběh herní série se 
však za tu dobu tak rozšířil a ještě více zamotal, že byl již zkrátka příliš dlouhý na to, aby ho jedna kniha dokázala zaznamenat. 
Vývojář tedy přichází s nápadem na samostatný příběh, který sice na příběh herní série určitým způsobem navazuje, ale zároveň 
si tak nějak jde svým vlastním směrem, a spolu se spisovatelkou Kirou Breed-Wrisley ho zformují do knihy Five Nights at Freddy-
´s the silver eyes. Jedná se také o první vydání z knižní série. Jaká je tedy zápletka a příběh, který kniha vypráví? Povím vám ho 
zkráceně. Parta kamarádů se po několika letech sejde ve městě, kde všichni bydleli, jelikož jsou pozváni na smuteční vzpomínku 
věnovanou jednomu z jejich kamarádů, který za nevyjasněných okolnostech zahynul. Poznáváme tak naši hlavní protagonistku 
Charlie, jejíž otec v tomto městě vlastnil pizzérii jménem Freddy Fazbear´s pizza. Hlavními maskoty tohoto podniku byli 4 zvířecí 
animatronici, což je koncept, kteří fanoušci herní série již moc dobře znají. Právě na toto místo se parta kamarádů rozhodne vy-
dat. Na místě, kde však stála dříve ona pizzerie, je nyní opuštěné nákupní centrum. Jak se ale ukáže, restaurace je jeho součástí. 
Když do ní vkročí, místo vypadá, jako by se na něm zastavil čas. Vše zůstalo tak, jak to zde bylo i před uzavřením. To souviselo
s vraždami, které se na tomto místě odehrály a nikdy nebyly vyřešeny. Když kamarádi uslyší nočního hlídače, utečou. Již další 
noc se ale vrací. Při prohledávaní se ale jeden z kamarádů ztratí. Začíná tedy pátrací akce, při které kamarádi odhalí temnou 
historii místa a najdou spoustu věcí, kterým by ani sami nevěřili. Celkově se tedy jedná o dobře zpracovaný příběh. Umí dobře 
budovat atmosféru tím, že pomalu odkrývá mysteriozní příběh. Na rozdíl od her je tato adapatace spíše detektivní krimi než 
horor, ale v dnešní době má kniha silnou fanouškovskou základnu právě jako hry.  

Blahoslav Adam Lapáček, 9. třída

„Až budou e-booky vonět po knihách, pak uznám, že mají smysl.“

„Knihy v celé své rozmanitosti nabízejí lidskému intelektu prostředky, kterými lze civilizaci vítězně posunout vpřed.“ Winston Churchill

„CITÁTY“

pokračování...
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ROZHOVOR

Největší kniha na světě 
Největší kniha na světě je překvapivě českého původu. Známá také jako ďáblova bible je kniha napsaná pravděbodobně na začátku 
13. století mnichem z podlažického kláštera poblíž Chrudimi. Její původ není dobře známý. Váže se k tomu legenda, že onen 
mnich začal uctívat ďábla, a když na to ostatní přišli, uložili mu úkol, že musí napsat takovouto knihu za jednu noc, jinak že ho 
stihne trest smrti. Mnich tedy zaprodal svou duši ďáblovi, který mu knihu napsal. Knihu poté odcizili Švédově při obléhání čes-
kých zemí a po dlouhé době byla kniha navrácena do Česka. Váží 78 kg. 
Nejmenší kniha na světě 
Nejmenší kniha světa je tak malá, že byste ji mohli protáhnout okem jehly. Jedná se o japonskou knihu Šiki no Kusabana, ve které 
jsou vykresleny japonské rostliny. Jedná se tedy v podstatě o herbář nebo encyklopedii, jejíž stránky mají průměr pouhých 0,75 mm.
Nejstarší kniha 
Spousta lidí si myslí, že nejstarší knihou světa je bible, což ale není pravda. Za nejstarší knihu světa je považována takzvaně 
Diamantová sutra. Jedná se o budhistické texty, které byly dokončeny na jaře roku 886. před naším letopočtem.To znamená, 
že k dnešnímu datu je to necelých 2136 let. Překvapivě i přes její stáří se dodnes jedná o jednu z nejrozšířenějších suter v Ásii.  
Nejdražší kniha na světě 
Nejstarší knihou světa je takzvaný Codex Leicers nebo také Leciesterský rukopis. Jedná se o rukopis vynálezce a umělce 
Leonarda da Vinciho z roku 1510. Kniha o délce 70 stran popisuje vynálezcovy plány, myšlenky a poznatky. Kniha byla prodána
v roce 1980 sběrateli Armandu Hammerovi za 8 milionů dolardů, což je dnes zhruba 16 milionů dolarů. To činí 375 a půl milionu Kč. 
Nejprodávanější kniha na větě 
A nakonec nejprodávanější knihou na světě je nepříliš překvapivě bible. Biblí se ročně po celém světě, v různých formách a jazy-
cích vytiskne přes 100 milionů kusů. Bibli poté v žebříčku nejprodávanějších knih světa na druhém místě následuje kniha čínské 
propagandy „Citáty velkého Maa“ (kterou ale bylo povinné v ČÍně vlastnit za vlády tohoto diktátora) a na třetím místě Korán. 

Blahoslav Adam Lapáček, 9. třída

Vy jste na střední škole anebo na vysoké škole
studovala knihovnictví?
Ne, ne, ne, jenom jsem studovala český jazyk a tam jsme 
měli seminář, co se týče knih. Tak jsem k tomu přišla jako 
slepá k houslím.

V jakém stavu byla školní knihovna, když jste si ji 
vzala na starost? 
Byla to knihovna, která nebyla funkční a byla zavřená. A děti 
tam neměly přístup k nějakému půjčování knih. Některé děti 
si potřebují knihu prostě prohlédnout a ne že jim ji někdo 
jen dá či doporučí. Někdo se rád projde mezi regály a hledá. 
Já jsem knihy takto roztřídila. Jsou srovnány podle abecedy
a podle oborů,  třeba zeměpis, přírodopis a tak dále.

Jak dlouho se staráte o knihovnu? 
No, to bude asi už hodně dlouho. Ale tato knihovna tady asi 
funguje už sedm let. Před tím byla jinde. 

Kolik knížek přibylo od doby, co to tu vedete?
Já na to vedu knihovnickou knížku. Tak já mám knihovnu od 
roku 2012. Takže už mám knihovnu 10 let, tohle bude výročí. 
Takže za moji službu přibylo 665 knih. Ale celkově máme
v knihovně 4150 knih .
Chtěla byste sem ještě nějaké knihy přidat? 
Ano určitě. Pan ředitel vždycky nějaké knihy dokoupí.

Stalo se, že někdo někdy nevrátil nějakou knížku? 
Ano, to se samozřejmě stalo. Každá zapůjčená kniha se má 

zapsat do sešitu, a když se vrátí, tak se odškrtne. Občas to 
kontroluji. Když se nějaká kniha někam zatoulá, časem do-
putuje zase zpět k nám. 

Když jste zjistila, že někdo knihu nevrátil, tak jak 
jste to řešila? 
Tak jsem si zatím člověkem zašla a řešila jsem to s ním. On 
mi ji vrátil. A když ji nenašel, tak ji musel pořídit. Ale to se 
ještě nestalo. 

Jak vás baví se starat o knihovnu?
Jo, baví mě to. Ale celkem mě štve, že se někdy děti v kníž-
kách přehrabují a neumějí je vrátit zpátky na správné místo. 
Ale baví mě to hodně, protože jsem ráda, když vidím děti
s těmi knihami. 

Pomáhá vám někdo srovnávat knihovnu, když je třeba 
přeházená? 
Já si to rovnám sama anebo na konci školního roku řeknu 
mým žákům ve třídě, kterou mám. 

Knihovnu jste si na starost vzala sama nebo vám 
byla přidělena?
Já jsem si ji vzala dobrovolně, protože jsem chtěla, aby 
knihovna byla tam, kde je teď. A protože tady je víc místa, 
a když někdo potřebuje pomoct s tím, co číst. Tak teďka to 
tady mám pěkně roztříděné. 

Děkujeme za odpovědi,
A. B. Lapáček, Jakub Nantl, 9. třída

REKORDNÍ KNIHY

ŠKOLNÍ KNIHOVNICE
paní učitelka Dušková
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Jak se jmenujete a odkud pocházíte? Jaké jsou Vaše záliby?
Jmenuji se Markéta Vavřínová a pocházím z Litomyšle.
Ráda čtu knihy, poslouchám audio knihy, zahrádkařím, jezdím po 
výletech po krásách Čech.

Jak jste se dostala k této práci? Co Vás k tomu přivedlo? 
Jak zde už dlouho pracujete?
Zajímám se o literaturu a o knihy. Zde pracuji asi 15 let.

Co přesně obnáší práce knihovnice? Jaké jsou Vaše povin-
nosti?
Jde především o půjčování knih. Administrativa, která s tím sou-
visí. Objednávání a výběr nových knih do trvalého fondu – údržba 
knih, péče o ně. Obstarávání knih z vypůjčených fondů.

Jaké máte vy nejradši knihy? A co zrovna čtete?
Já mám široký výběr:-) Severské krimi, současnou českou lite-
raturu, historické romány i cestopisy. Teď zrovna poslední knihu
B. Miniera Lov.

Co si lidé nejradši půjčují za knihy? Co je teď nejvíce čtivé?
Romány ze současnosti a romány současných českých autorů –
A. Mornštajnová, P. Hartl, E. Lednická. A detektivky – českou a se-
verskou krimi.

Kde se knihovna nachází? A byla vždy na tomto místě?
Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, v přízemí. Dříve byla 
v budově bývalého pohostinství.

Dějí se nějaké akce společně s touto knihovnou?
Byly pořádány cestovní besedy – s panem Tomčíkem (Rusko), paní 
Iris Lenochovou (Indie), Kulturní akce s ilustrátorem dětských knih 
A. Dudkem, vánoční výstava. V současné době z důvodu opatření 
spojených s epidemií Covidu 19 nebylo možné žádnou kulturní akci 
uspořádat.

Musí se člověk do této knihovny nějak zaregistrovat? A mo-
hou si i lidé z cizích vesnic knihy odtud půjčovat?
Ano. Samozřejmostí je registrace – roční poplatek pro dospělou oso-
bu je 30,-- Kč, pro děti 10,-- Kč. Knihovna je otevřena pro každého. :-)

Co vás vedlo k této práci?
Ve chvíli, kdy jsem nechtěla učit, tak jsem přemýšlela, kde bych 
uplatnila svoje vzdělání, a knihovna mě prostě napadla. Teda mě 
ani nenapadlo, že by mě mohli někde vzít do knihovny, protože vím, 
že to je protekční místo. Takže jsem to prostě jenom zkusila.

Co vás na této práci baví?
Vždycky mě bavilo číst a být blízko knížek a práce s lidmi a s dětmi. 
Vytváříme různé programy, tak je tam vlastně i ta učitelská práce. 
Je prima vytvořit nějaký program, který se někomu líbí.

Jaká je vaše oblíbená knížka?
Momentálně mě zajímá česká současná beletrie, takže si mapuji 
současné žijící autory.

Kolik knih si člověk naráz může půjčit? Je to nějak omezené? 
Platí se případně nějaká cena? Je pokuta za pozdní vrácení?
Počet knih není omezen – máme zodpovědné čtenáře:-) Zatím vždy 
stačilo upozornění.

Kdo všechno do knihovny chodí?
Malé děti s maminkami, starší sourozenci. Dospělí i důchodci.

Kolik máte v knihovně cca knih?
Cca 8.000 svazků.

Jaké máte v knihově knihy – literární žánry?
V knihovně je široký výběr knih, jak pro dospělé, tak i dětské čtená-
ře. Knihy jsou často obměňovány z výpůjčního fondu litomyšlské 
knihovny. Pouze pokud se týká vysoce odborných knih a knih cizo-
jazyčných, jsem nucena žadatele odkázat na větší knihovny.

Odkud se knihy v knihovně berou? Případně odkud si je půj-
čujete?
Morašická obecní knihovna má svůj trvalý fond, který je každoroč-
ně doplňován díky příspěvku obecního úřadu. A pak tu máme svaz-
ky z výpůjčního fondu litomyšlské knihovny, který je zhruba po třech 
měsících obměňován.

Jak staré máte v knihovně knihy? Jaké jsou nejstarší?
A jaké naopak nejnovější trendy?
Knihy z poč. 20. století jsou asi nejstarší. Nejnovější jsou od
A. Mornštajnové, Šikmý kostel od E. Lednické, knihy Patrika Hartla. 
Co se týče světové literatury, vede severská krimi – Nesbö, Mankell, 
C. Läckberg. Pro ty, kteří mají rády záhady, vřele doporučuji knihu 
Trhlina od slovenského autora J. Kariky.

Jaká kniha pro děti (6-12), (12-15) Vás oslovila a mohla 
byste doporučit?
Pro první stupeň vřele doporučuji knihy P. Březinové, L. Pospíšilové 
anebo R. Dahla. Co se týče věkové hranice 12 – 15, jde o těžší vý-
běr, ale stále doporučuji knihy od J. K. Rowlingové, Kinnyho Malého 
poseroutku anebo knihy M. Vopěnky (Spící město…).

Od kolika hodin do kolika je knihovna otevřena?
Každý pátek od 16:30 do 19:00 hod.

Děkuji
Alena Kuřová, 6. třída

Jaké knihy si teď lidé hodně půjčují? Jaké jsou oblíbené?
Teď se čte nejvíc fantazy, třeba zahraniční Riordan je jeden z nej-
čtenějších autorů vedle Harryho Pottera, samozřejmě ale také hod-
ně historizující beletrie, třeba Válková se hodně čte a samozřejmě 
také všechno s Minecraftem.

Má v poslední době hodně lidí zájem o literaturu?
Mám pocit, že během covidu si lidé uvědomili, o co přišli, a teď to 
dohání a fakt se nám i zvyšuje návštěvnost jak současných čtená-
řů, tak přibývají i noví čtenáři.

Co obnáší práce knihovnice?
Knihovnice knížky nakupují, zpracovávají a pak půjčují, což je asi 
obecná představa o té profesi. Současně se musí knížky i vyřazo-
vat a nejde vlastně jenom o knížky, ale v současné době i o hry
a o audioknihy. Zajišťuje se půjčování e-knih, a k tomu plní knihov-
na i takovou kulturní společenskou funkci, takže se dělají programy 
pro školy, různé kulturní akce pro veřejnost a hodně se spolupracu-
je i s jinými mimoknihovnickými organizacemi. 

Ema Dvořáková, 8. třída

MARKÉTA VAVŘÍNOVÁ
Knihovnice v obecní

knihovně v Morašicích
ROZHOVOR

Litomyšlská knihovnice 
MONIKA HORÁKOVÁ 
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Ingredience:
• domácí sýrové bulky 
  (dají se použít i jakékoli jiné housky nebo pečivo)
• rajčata
• cibule
• sýr
• nějaké maso
• salát
• nějaká omáčka (já použila medovohořčicovou)
• máslo

Ve čtvrtek 31. března se druháci seznamovali s pekařským řemeslem - vyzkoušeli 
si pletení housek. S několikadenním náskokem trénovali křížení válečků z těsta na 
modelíně :), ve čtvrtek po návratu z plaveckého výcviku již pracovali s opravdovým 
kynutým těstem. Samotnou výrobu se zachytit fotoaparátem nepodařilo - chyběly 
volné ruce, ale výsledné houstičky se spokojenými školáky jsou taky „k nakousnutí“. 
Školu jsme provoněli, na svých výrobcích si pochutnali a už teď se těšíme na další 
rukodělnou výrobu.

P. uč. Vlasta Macková

Ingredience:
• chleba / toust 
• pomazánkové máslo
• tvrdý sýr
• salám
• hlávkový salát

Tento recept zvládne kdokoliv

Jak se to stalo: 
To jsme se tak jednou s paní učitelkou při výchově ke 
zdraví domluvili, jestli bychom nemohli mít nějakou sou-
těž s vařením, třeba Prostřeno. No, a paní učitelka souhla-
sila. Rozdělili jsme se do pěti skupin po třech až čtyřech. 
A každá skupina měla za úkol udělat předkrm, hlavní chod 
a dezert. Vše bylo moc dobré. A děkuji paní učitelce, že 
nám to umožnila.

Ema Dvořáková, 8. třída

Postup:
Housku si rozkrojíme, namažeme 
máslem a na jednu část dáme sýr, 
otevřenou housku dáme na talíř, vloží-
me do mikrovlnky (nebo trouby) a tak 
minutu nebo dvě zahříváme. Ohřátou 
housku vyndáme z mikrovlnky a vlo-
žíme do ní zbývající ingredience. A je 
hotovo, přeji dobrou chuť.

Ema Dvořáková, 8. třída

Postup:
Na chleba či toust si namažeme pomazánkové 
máslo. Vykrojíme ze sýru a salámu květ kytičky. 
Než chléb obložíme květy, položíme na něj zelený 
salát. Na salát pak střídavě pokládáme kytičky ze 
sýru a salámu. Dobrou chuť! 

Dobrou chuť přeje Zoe Abrahamová, 8. třída

vaření Ema v akci:

Vaření se Zoe:

9

A další

dobrota
?

Co si dnes
připravíme?Domácí hamburgery

Kytičkový toust/chleba

HOUSTIČKY

PROSTŘENO
aneb osmá třída v akci
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3. Vše slepíme k sobě a máme pérovacího králíčka.
Šárka Nádvorníková, 5. třída

S nápadem, že se z krabic dají vytvořit různé domy, přišel Šimon s Matějem. Začali vyrábět. Postupně se 
přidávali další a další a paní učitelka rozhodla, že z toho připravíme výstavu. Na výstavě, která zabrala sko-
ro půl školy, se objevily velmi zajímavé kousky, jako třeba: stáj pro koně, minecraft, kočičí město, divadlo, 
hasičárna a spousta domů a domečků…. Při práci jsme si spálili několik prstů a natřeli několik rukávů, ale 
jinak jsme si tuto akci moc a moc užili.

Jakub Rejman, 4. třída

Srdíčko může být i dobrý plyšák na mazlení. Nejdřív se musí nakreslit na papír srdíčko. 
Jak ho chcete mít velké, je na vás. Potom si ustřihněte látku a na látku obkreslete tužkou 
srdíčko podle šablony. Látku se srdíčkem jednou přehněte a můžete vystřihnout. Potom 
vezmeme jehlu s nití, na konci nitě uděláme uzlík a můžeme šít. Srdíčko obšijme skoro 
celé, jen si necháme nějakou díru na otočení srdíčka. Potom srdíčko otočíme a můžeme 
vycpávat vatou. Díru nenápadně zašijeme, ustřihneme nit a máme hotovo.

Jana Kuřová, 3.třída

VYRÁBÍME

10

  1. Poskládáme si harmoniku,                2. Nakreslíme si nohy, hlavu, ruce,

Jak vyrobit KRÁLÍČKA

KRABICOVÁ VÝSTAVA

SRDCE Z LÁTKY
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drby

právě je čas na setí semínek různé zeleniny a ovoce.Toto nám vyrostlo při loňské sklizni.

další
výpěstek:
rajčatové
srdce

kdo chce být in, 
musí nosit

přírodní 
doplňky.

V třídě X se učí veli-
ce praktickou metodou. 

Třeba zeměpis a Atlantický 
oceán. Stačí vzít houbu, 
řádně namočit a utírat 

tabuli. Rázem máte před 
tabulí oceán. Rozmočené 
křídy mohou představovat 
plovoucí kry. Praktická 

výuka, jen paní učitelka X 
to nevidí tak pozitivně!!! 

Postřehy z bazénu:
» Dnes jsme byli v páře. Cítil jsem se jako slepice v hrnci….
» Před závody štafet jsem měl nervy v kýblu…..
» Když jsem byl ve venkovním bazénu, klepal jsem se jako ratlík….
» Po dnešním plaváku jsem snad vypil půl bazénu…..

Ovoce do škol v podobě pevnějších sušších pomerančů může sloužit jako sportovní 
pomůcka. Než se žákyně X  ve třídě otočila, dostala „dělovku“ do břicha. Co to je za 

sportovní disciplínu? Je správný prostor a pomůcka pro cvičení? 

náš strašidelný 
kocour hugo

právě k nám do školy
přiletěli dva mimozemšťané.

Nafotila jsem 
tajemnou
černou díru.

tahle stromy se mají 
tak rádi, že se spojily 

kořeny

Úžasné datum
Datum 22.2.2022 22 hodin 22 minut 22 sekund…. Je to tak 
úžasné datum. Mnozí z nás si to vůbec neuvědomili, ale 
musíte uznat, že je to velmi úchvatné. Je třeba si to dobře 
zapamatovat. Třeba v sešitu to vyznačit. Myšlenkami se vraťte 
do těchto chvil a uvědomte si to.. Chápejte, toto zažijete je 
jednou v životě. Uznávám, že rok 2222 by byl lepší, ale ???
A co vy? Užili jste si tento den?

Alena Kuřová, 6.třída

DRBY!
DVOJKOVÝ    
    DEN

Zlato, stříbro, diamanty, to vše jsou věci obrovské hodnoty. Jenže stříbrná bota má hodnotu 
ještě větší! Jak je to možné? Jednoho dne žákyně X přišla, že se jí ztratila právě jedna stří-
brná pantofl e. Pátrali jsme, hledali jsme a bota stále nikde. Dny utíkaly a bota nikde. Ejhle! 

Najednou se bota našla! Že by nějaký zvláštní skřítek zákeřňák?

Duch, školní skřítek… někdo z těchto jmen má prsty v záhadném otevírání dvířek u skříněk s obleče-
ním na tělocvik. Žáci sedí, píší, je ticho a…  najednou se otevírají dvířka…. Kdo to byl?

11
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 • společenství evropských škol.
 • platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.)
  z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do
  projektů a sdílet své nápady.
 • největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě.

7. ročník - projekt eTwinning na téma: „Znáš naše pověsti?“
Zaměřuje se na spolupráci žáků naší školy a slovenských žáků ze základní školy
v Košicích - prostřednictvím svých národních pověstí se budou navzájem poznávat,
komunikovat spolu a seznámí se s dalším cizím jazykem a kulturou.

ze školy
C

o 
je

eT
w

in
ni

ng
?

Dne 25. ledna 2022 se 4. a 6. třída vydala na vzdělávací 
programy do Žďáru nad Sázavou. Tento výlet jsme spo-
jili s příjemným výšlapem na Zelenou horu, co je zapsaná
v UNESCO. Každá třída měla zvlášť svůj program. Naše šes-
tá ho měla zaměřený na baroko a čtvrťáci „Jak daleko je ke 
hvězdám“. Tento výlet byl hrazen z peněz EU. Vezl nás řidič, 
o kterém se říká, že je zlý, ale náš kolektiv ho naštěstí nevy-
provokoval. Cesta trvala přibližně 80 minut. Skvělý doprovod 
zajistily paní učitelky Edlmanová, Adamská a Pavlišová. Blí-
že a blíže k cíli přibývalo sněhu. A teď už k vlastnímu muzeu 
nové generace a krásné Zelené Hoře. Po příjezdu jsme se šli 
najíst a uložit věci do skříněk. Pak jsme se rozdělili. My šli 
do galerie barokních obrazů. Byly opravdu unikátní. Člověk 
by nevěřil, že je to tak krásně namalováno. Obrazy mají ne-
vyčíslitelnou hodnotu. Byl tam poplašný systém a nějaké od-
poslouchávadlo. Malíř na obrazech chtěl zachytit to světlo, 
kdy obraz maloval. V této galerii jsme měli i nějaké aktivity: 
dostali jsme do skupinek předmět a ten jsme měli přiřadit 
k obrazu, ke kterému by se to hodilo. Dále tam byly sochy 
ze dřeva, ale byly bíle natřeny. Krásné! Vypadaly jako živé 
a k tomu byl další úkol. Dva lidi měli tu sochu napodobit. 
Pak jsme se šli podívat na oltářík a podle něho jsme ho měli 

z papíru vytvořit. Byli jsme sochaři i architekti. Každý měl 
svou práci. Vznikl z toho poněkud prapodivný výtvor. A teď 
se dostaneme k veliké zajímavosti: areál, kde jsme chodili 
se sluchátky k různým vitrínám s exponáty. Zvolili jsme pat-
řičné číslo a ve sluchátcích nám o exponátu velice zajímavě 
mluvili. Následoval oběd a nákup suvenýrů. Tý jo! Tam jich 
bylo! Krása, člověk by klidně vše koupil. No a teď ještě to, 
na co jsem se těšila: výstup na Zelenou horu. Na horu jsme 
se brodili sněhem. Tak krásná geometrická věž! Vše úžasně 
rozměřeno. Kostel je zasvěcen Janu Nepomuckému a je ob-
klopen kruhovým ambitem s deseti kapličkami. Architektem 
je J. B. Santini. Opravdu krásné a magické místo. Bylo velmi 
vzrušující procházet těmito chodbami. Výhled po okolí byl 
taktéž nádherný. Celý výlet se moc podařil! Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavostí a zažili skvělou podívanou.

Alena Kuřová, 6. třída

Naše škola se zapojila do projektu eTwinning!

Úžasná ZELENÁ HORA

Společné logo projektu,
autor: Sebastian Záleský, 7. ročník
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V rámci německého jazyka probíráme konverzační téma – Nakupování (v ob-
chodě, v supermarketu, za pokladnou). A proto si žáci donesli hračky ze svého 
dětství, když si hrávali na obchod (pokladny, potraviny, košíky, dětské peníze 
atd.). Vše si pečlivě rozložili na lavice, vytvořili si libovolné dvojice a na zákla-
dě rozhovoru v učebnici, kde byly použity všechny potřebné fráze, si rozdělili 
role a nacvičovali rozhovor, který si mohli samozřejmě podle vlastních potřeb 
upravit. Rozhovor už znali z předchozí hodiny, protože jsme ho četli, překládali
a pracovali s ním. Po nácviku příští hodinu následoval výstup každé dvojice, 
kdy vedli rozhovor před třídou.

Nejmenší děti ze ŠD 1 se také zapojily do školního Ámose. Poznávaly život Boženy 
Němcové pomocí labyrintu, kde se dozvěděly kam chodila do školy a jak se jmenovala. 
Seznámili jsme se s pohádkou Byl jednou jeden král, která byla natočena podle předlo-
hy pohádky Sůl nad zlato. Zkoušeli jsme i nakreslit obrázky a Boženu Němcovou. Sledu-
jeme po částech zfi lmovanou Babičku, čteme a seznamujeme se s dalšími pohádkami.

Naše škola měla možnost vyzkoušet prima dřevěnou stavebnici Makura od českého 
výrobce. Zapůjčil nám ji kabinet školních družin a město Litomyšl.
Sestavovali jsme domečky s vybavením, vesničky, města, ohrady, věže a mnoho krás-
ných objektů a staveb. Dokonce tam byla i semínka z buku i s pohádkou. Určitě máme
i v plánu toto semínko zasadit, aby vyrostlo ještě hodně buků, ze kterých dokáží šikovní 
truhláři vytvořit tak krásnou hračku pro děti.

Ve školní družině vystřihujeme, malujeme a kreslíme. Také jsme zkoušeli tisk pomo-
cí našich prstů a dokreslovali jsme sportovce na lyžích, bruslích, sněhuláčky a další 
postavičky. Vyrábíme z vlny panáčky a panenky pro štěstí. Zpíváme lidové písničky
a oblíbené z pohádek a další s doprovodem keyboardu a orffových nástrojů. Hádáme 
melodie i podle poslechu a hry na metalofon. Nacvičujeme polkové a valčíkové kroky, 
tančíme na české lidové písničky.

Všichni jsme se pobavili, fráze jsme se naučili a všechno jsme zvládli formou hry… AUF WIEDERSEHEN!!!

ze družiny

Foto a text: p. uč. Zdena Fikejzová

Německý jazyk v 9. třídě

Ámos ve družině

Stavěli jsme a projektovali

13
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Přišel nejvyšší čas na jaro. Trochu jsme tomu chtěli pomoci, a pro-
to jsme připravili celoškolní hru Hledáme školní jaro. Po škole byly 
rozmístěny žluté květy s lístky a právě na nich byla napsána otázka, 
která nám jaro více přibližovala. Byly to jarní hádanky či vysvětlení 
jarních symbolů…. Kdo si chtěl zahrát, vyzvedl si u klubu formulář 
a do něj psal odpovědi. Kdo si dobře všímal školního prostředí, tak 
zjistil, že odpovědi na otázky lze různě najít na nástěnkách či na 
výstavce květin. Do akce se zapojila více jak půlka školy, takže jaro 
jsme našli a přišlo i příjemné jarní počasí. 

Tak zase příště!

Začalo to tím, že jsem si s kamarádkou Šárkou pouštěla v klubu písničky. Ona to stopla 
a řekla: „Mám nápad!“ A řekla, že ji napadlo připravit jarní besídku. Pak jsme to řekly 
paní učitelce Coufalové a dalším. Pomalu a hlavně potají, jsme začaly plánovat. Poz-
ději jsme to řekly všem čtvrťákům a začali se chystat i ostatní. V pondělí 21. března už 
byla jarní besídka na světě. Naše pocity před besídkou byly takové, že jsme se těšili
a zároveň báli. Besídka se vydařila. Vystoupení byla krásná a vtipná. Na programu byl 
tanec, pohádka o Popelce, Prima partička, ale i různé hry, a dokonce i disko. Kuchaříci 
připravili dobré občerstvení. Už teď se moc těším na letní besídku.

Viktorie Ropková, 4. třída

Jak uklízela čtvrtá třída
Dne 1. dubna se celá škola zapojila do akce Ukliďme Česko. Každá třída dostala 
rukavice a pytle na nepořádek a plán, kde bude uklízet. My čtvrťáci jsme měli za úkol 
uklidit kolem obchodu, kolem hřiště a prošli jsme to ještě i v sadu. Našli jsme různé 
poklady. Třeba tisíc vajglů (proč to lidi nehází do koše?), ohořelou ponožku, půllitr, 
rozbité hračky…Celkem jsme nasbírali skoro pět pytlů různého nepořádku. Myslela 
jsem, že to bude hrozné, ale nakonec jsme si to užili. Byla zima, ale když jsme se 
hýbali, tak to šlo.

Eva Žůrková, 4. třída

jarní akce HLEDÁME JARO

Jarní besídka

Jak uklízela šestá třída
Nejdříve jsme šli pro hrábě a pak do zahrady do školky. Rozdělili 
jsme se na skupinky a určili si kde kdo bude uklízet. Hrabali jsme 
listí, větve a další smetí. Makali jsme tak, že se nám jedny hrábě 
rozpůlili. Našli jsme láhev piva (ve školce???), křídla od slepic. Klu-
ci zjistili, že v třetí budově školky straší. Makali jsme, jak nám síly 
stačily, že už po jedenácté hodině jsme byli hotovi. Bylo to dobrý.

Martina Famfulíková, Vojtěch Štěpán, 6. třída

UKLIĎME ČESKO
kolosální úlovek:-)
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Pondělí 14. března 2022 bylo významné tím, že 
paní učitelka Pavlišová slavila své 25. narozeni-
ny. Krásné! Tak jsme si přichystali dárky, balónky, 
šampáňo a kruh ze židlí. V okamžiku, kdy otevřela 
dveře, jsme všichni popraskali ty balónky a křičeli: 
„Všechno nejlepší k narozeninám!“ Nalili jsme 
šampáňo, dali jsme jí taštičku s dárečky. Pak jsme 
hráli blázny, židličkovou, pak hru, kolik se nás ve-
jde na židle, a na závěr jsme paní učitelce zatančili 
na just dance. Byla to super minioslava. Zbyl po ní 
jen dosti velký nepořádek.

Alena Kuřová, 6. třída

V sobotu ráno jsme s taťkou vstali, nasnídali jsme se a pak jsme jeli do Morašic 
do družstva. Nastartovali jsme traktor a jeli pro osivo. Mezitím taťkův kolega jel se 
sečkou na pole. Když jsme dojeli na pole, museli jsme doplnit osivo do sečky. Pak 
zase sel a sel až mu zase došlo osivo. Za chvíli nám došly pytle na vlečce a museli 
jsme jet do haly pro další pytle s osivem. Jen jsme přijeli na pole, kolegovi zase 
došlo osivo. Takže jsme zase doplnili. Pak přijel pán, nasedli jsme všichni do auta
a jeli na oběd. K obědu byla opečená žebírka. Pán nás zase odvezl na pole. Taťka 
si s kolegou vyměnili traktory, takže jsme jezdili se sečkou. Bylo odpoledne. Doseli 
jsme všechno obilí a mohli jet domů. Doma jsme ještě chvíli pracovali na půdě a pak 
jsme opékali špekáčky. S taťkou mě práce moc baví a už se těším na příště.

Matyáš Mlejnek, 4. třída

Jednoho dne po snídani jsem s tátou šla ke stodole přesazovat malé doubky. Měli jsme sazeničky ve dvou kbelících. Když 
jsme přesazovali, tak jsem tátovi podávala sazeničky z kbelíku a také jsem kyblík přenášela, zato táta kopal díry a musel 
dávat pozor, aby něco nepřeryl. Když jsme to přesázeli, tak byl čas na zalévání. Šla jsem k louži a naplnila konev vodou. 
Táta doubky zalil. Pak jsme šli sázet na zahradu a ještě jsme přesadili černý bez. Já jsem šla zase plnit konev vodou
a táta vše zalil. Tak snad vše vyroste.

Jana Kuřová, 3. třída
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Když se budeme bavit o zvířatech a hlavně o slepicích, je to má oblíbená záležitost. 
Mám spoustu mých oblíbených slepiček, ale nesmíme zapomínat na jejich vůdce – ko-
houty. V tomto našem případě spíše kohoutci. Je to druh kočinky stejně jako další sle-
pičky. Některé jsou i druh faverolky. Máme dva kohouty. Černý se jmenuje Mikeš a šedý 
je Filípek. Jeho partnerkou je faverolka jménem Fave, o dost větší než kočinky, a někdy 
Banafulka - bílá kočinka. S Mikešem chodí Činda, černá kočinka. Pak máme ještě druh 
bílé faverolky. O tom někdy příště. Filípek si slepičky umí pohlídat a ochránit. Je velmi 
panovačný, přítulný a lépe se chytá než Mikeš.  

Alena Kuřová, 6. třída

Můj drahý kohoutek

Jak jsem s taťkou sel

Jak jsme sázeli doubky

CO NÁS BAVÍ

Narozeniny

Filípek se svojí kamarádkou



TŘESK 3//21/22

jaro dorazilo i na školní zahra
du

chytré sovy se nám povedly

praktická výuka pří
rodopisu

projekt „lidské tělo“ v 5. třídě
zkoušíme psát jako ve středověku

cítíte, jak se nám kouří s hlavy?

jednou větou

16

Jeník rád pracuje s
 hlínou

a chystá se na Vel
ikonoce

takto kouzlí příroda v Morašicích

klub je plný velkých i malých v bezva spolupráci

malí kuchtíci ochutnávají skvěle vyrobené sušenky

čím asi jednou budu?

ptactvo se dá učit i venku

matematika může být i zajímavá

Jonáš studuje komix „Hrdina s lidskou tváří“

Janča s Markétkou šijí jarní ptactvo



TŘESK 3//21/22

Už je půl roku za námi. Vysvědčení v každé třídě mělo jinou formu.
Tak nakoukněte, jak to kde vypadalo.

Ve druhé třídě mají celý rok motivovaný námořnicky,
tak i vysvědčení bylo v námořnickém duchu - kdo dostal

vysvědčení, získal i kousek pokladu.

vysvědčení

17

VYSVĚDČENÍ

Velká radost prvňáčků

Evča připravila pro své spolužáky překva-
pení v podobě speciálního občerstvení. Matyáš dostal vysvědčení

a pochlubil se krásnou kočkouSpokojená osmička

Předávání ve třetí třídě

Ve školním klubu můžete získat přihlášky na tábor, který se nachází na Budislavi.
Téma: VÝZKUMNÝ  ÚSTAV  BADATELE  ZEMĚŤUKA
Tábor se koná od 17. července do 30. července 2022.
Další informace v klubu.

letní tábor
BUDISLAV

Jmenuji se Jolana Klementová a už od první třídy chodím do 
Skautu. Chodím tam velmi ráda, protože je zde dobrý kolektiv dětí
a spousta zábavy. Hrajeme zde různé akční hry (např. vybíjenou, 
sobí šlachu) a plníme úkoly. Často chodíme i do přírody. Když jsme 
v klubovně, tak s vedoucími plníme odborky. Odborka je to, že ně-
kdo si vybere činnost, kterou by chtěl dělat nebo která ho baví.
A poté začne plnit různé úkoly. Existuje hodně odborek: sportovec, 
čtenář, zálesák, kuchař, hacker, umělec přírody a mnoho dalších. 
Já jsem nedávno začala plnit odborku sběratele. Vybrala jsem si 
ji z toho důvodu, že ráda sbírám různé lístky a vstupenky. Ty si pak 
schovávám do krabičky, a když se do ní za rok podívám, tak si při-
pomenu, kde jsme všude byli. Sbírám ještě namalované kamínky. 
Když je najdu, tak si některé nechám a jiné schovám na nové místo, 
aby je nalezl někdo jiný. S bratrem a sestrou také malujeme kamín-
ky. Když jich namalujeme více, tak je postupně schováváme. Sbírat 
vstupenky a kamínky mě moc baví. Nové zájemce o Skaut u nás 
rádi přivítáme.

Jolana Klementová, 6. třída

Odborka Sběratel
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V období zimních olympiády v Pekingu se obdobné hry uskutečnily i v druhé třídě. Olympijský 
oheň donesla do tělocvičny paní učitelka Macková, doprovázená sportovci ze země Jablek, 
Citronů a Jahod. Po vztyčení olympijské vlajky se sportovci utkali ve spoustě zimních sportů, 
jako třeba běh na lyžích, curling, rychlobruslení, krasobruslení, biatlon, hokej… čas rychle utí-
kal a už tu bylo předávání medailí, kterého se ujal pan ředitel. Takže sportu Zdar!

Každý čtvrtek jezdí 2. - 5. ročník na plavecký výcvik do Litomyšle. Budeme tam jezdit do května. Jsme rozdělení podle toho, jak kdo 
umí plavat, na pět skupin. Každá skupina má svého instruktora. Splýváme, potápíme se, skáčeme šipky do vody, hřebíky a nejvíce 
mě baví ležet na vodě. Někteří plavou s ploutvemi. V plaveckém bazéně je teplota 28°C, v dětském 32°C a ve vířivce příjemných 
34°C. Teplota vzduchu v bazénové hale je 30°C. Vždy se na čtvrtky moc těším! Plavání 3x ZDAR! 

Eva Žůrková, 4. třída

Bylo úterý 15. března a místo informatiky mě s mým kolegou Kubou čekal jiný úkol. 
Byl to úkol neobvyklý, ale nemůžu říci, že bych si jej neužil. Před začátkem jsme mu-
seli poupravit třídu, aby vyhovovala a mohlo se tam dělat to, o čem tady celou dobu 
jde, hraní šachů. Po chvíli čekání jsme se já i se svým kolegou dočkali. Přišli tam žáci z druhé 
třídy. Všichni si zašli sednout ke stolům, kde byly již připraveny hrací plochy i s rozmístěnými 
fi gurkami. Ze začátku jsme já se svým kolegou úplně nevěděli co dělat, ale nebyli jsme jediní, 
druháci to také nevěděli, někteří se už pustili do hraní. Ale ještě před ofi ciálním začátkem 
přišel pán Šváb, byl to moc milý pán a šachy doopravdy uměl. Nejdříve se nám snažil vysvětlit, 
co je to neplatný tah. Já se svým kolegou jsme to pochopili, ale úplně si nemyslím, že to po-
chopili všichni druháci a že podle toho také hráli. Většina z nich nehrála šachy na vyšší úrovni
a nekritizuji je za to, já nevím, jestli jsem je v druhé třídě alespoň uměl. Chtěli hlavně hrát 
šachy, což také dělali. Asi po 20 minutách přišli i prvňáci, u kterých platí to stejné jak pro 
druháky. Po chvíli dalšího hraní se ujal slova sympatický pán a začal na projektoru ukazovat 
dané situace a ptal se prvňáků s druháky, jak se s tím vypořádat. Pochopitelně on moc dobře 
věděl jak, jen nás testoval, jestli také najdeme to nejlepší řešení. Já jsem většinou řešení našel, 
ale ne pokaždé. Prvňáčci s druháky jsou velmi šikovní, moc je pochválil i sympatický pán, který říkal, že jsou na tom se svým věkem 
velice dobře. Nakonec si premiérově zahráli s novými šachovými hodinami, které limitují hráčův čas na hraní, avšak moc toho nestihli, 
jelikož bylo už pozdě a museli už jít zpátky do družiny. To ovšem neplatilo pro mě s mým kolegou, jelikož jsme museli celou místnost 
ještě uklidit, ale to nám nedělalo problém, s dobrou náladou a písničkami jsme naši třídu rychle (ale i důsledně) uklidili. Poté jsme
i my šli domů.

Matěj Štěpán, 9. třída

PLAVECKÝ
VÝCVIK

ŠACHOVÉ
ODPOLEDNE

se školní družinou

sport

OLYMPIÁDA
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Okresní kolo dějepisné olympiády se 
odehrálo na gymnáziu ve Svitavách
v úterý 22. března. Já jsem měl tu čest 
být jedním ze dvou postupujících a sou-
těže jsem se tedy zúčastnil. Bylo pro 
mě dosti překvapivé, že se mi podařilo 
postoupit v olympiádě, jejíž téma zně-
lo „Šlechta v proměnách času“. O toto 
téma jsem se v historii totiž nikdy příliš 
nezajímal. A to jsem naplno pocítil při 
okresním kole. Oproti školnímu kolu, 
kde otázky byly poměrně jednoduché 
a více zaměřené obecně na období 
středověku v českých zemích, otázky 
zde byly mnohem více zaměřené na 
šlechtu a celkově, alespoň pro mě, byly 
mnohem těžší. Nejspíš tedy s jistotou 
mohu říci, že dále už nepostoupím…

A. B. Lapáček, 9. třída

Morašičtí sportovci se zúčastnili něko-
lika turnajů. Nevedli si vůbec špatně.
V oblastním kole ve fl orbalu v ka-
tegorii mladších žáků se umístili na
5. místě. Starší žáci se zúčastnili 
turnaje ve volejbalu a tam získali
2. místo a v basketbalu získali
3. místo. Blahopřejeme!!!

V okresním kole olympiády v čes-
kém jazyce soutěžili A. B. Lapáček 
a A. Rošková. V anglickém jazyku
v okresním kole soutěžily D. Váňová
a P. Stráníková.

Do okresního kola v Zeměpisné olympiádě se probojovali A. Kuřová, J. Tichý,
D. Černý (kategorie A), D. Váňová, S. Záleský, L. Mach (kategorie B), M. Štěpán,
R. Dušek, V. Jareš (kategorie C)

Matematický klokan - nejlepší matematici ve svých kategoriích jsou: E. Hudeč-
ková, J. Rejman, M. Rejman, M. Štěpán. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

Letos poprvé se žáci zúčastnili Ekonomické olympiády. Ze školního kola postu-
puje dále M. Štěpán a Z. Famfulíková. Držme jim pěsti v dalších kolech.

Do Poličky vyrazili někteří matematici, aby se zúčastnili zábavného matematic-
kého zápolení pod názvem Mates. Žáci se pobavili a zároveň se něco přiučili
a hlavně si den užili.

Postoupila jsem do okresního kola re-
citační soutěže. Na něj jsem musela jet 
až do Svitav. Cesta byla docela dlouhá. 
Šli jsme do divadla Trám. Tam už bylo 
spousta recitátorů. Usadili jsme se do 
první řady a čekali jsme, co se bude 
dít. Byly tam celkem tři kategorie. Já
a Evička Žůrková jsme byly v té nej-
starší. Jenže tam byli také výborní 
recitátoři. Takže do dalšího kola jsme 
nepostoupily, ale tu naši recitaci jsme 
si užily a hlavně, že jsme to zkusily.

A. D. Lapáčková, 4. třída 

Ve starší kategorii podobně dopadli
V. S. Lapáček, K. Kovářová a S. Záleský 

Kategorie D: 6. -7. ročník
1. místo Daniela Váňová
2. místo Matěj Rejman
3. místo Eliška Andrlová
 Alena Kuřová
 Jan Tichý

Kategorie C: 8. - 9. ročník
1. místo Zuzana Famfulíková
 Simona Záleská
2. místo Vítězslav Jareš
3. místo Eliška Sádecká

školní kolo
BIOLOGICKÉ
OLYMPIÁDYDĚJEPISNÁ

OLYMPIÁDA
Svitavy

RECITAČNÍ
SOUTĚŽ

DALŠÍ
SOUTĚŽE

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

soutěže
Tady jsem

s ostatními
recitátory

Parta „matesáků“

Poznávačka

7. března 2022 se chemické
olympiády v Poličce zúčastnily

Zuzka Famfulíková a Petra Stráníková
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Třesk - časopis pro žáky i nežáky ve škole v Morašicích.  

3. číslo XXIX. ročníku /celkově 174. číslo
Vyšlo 30. března 2022  nákladem 40 kusů.  
Redakční radu řídí Stanislava Coufalová.
Chyby likviduje paní učitelka Renzová.  
Neoznačené příspěvky připravila redakční rada. 
Titulní stránku připravil A. D. Lapáčková, 4. třída.
Grafi ka: Lenka Jokešová
Distribuce: A. D. Lapáčková
Cena: 15,- Kč.

Příspěvky, nápady, připomínky a možná i dary adresujte
redakci Třesku:
Základní škola Morašice u Litomyšle, 569 51
e-mail: tresk.noviny@seznam.cz,
internetové stránky školy - http://www.skolamorasice.cz/
telefon: 461 612 774

Časopis slouží pro účely školy a vzdělávání žáků,
vydává školní klub.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní škola v Morašicích pořádá sběr starého papíru   
 ve čtvrtek 28.dubna 2022  7 – 8  13 – 16 hodin  

 v pátek    29.dubna 2022  7 – 8  13 – 16 hodin  

Sbírají se : noviny  -  časopisy - dektury - ostatní papír  
Papír může  může být i v krabicích či papírových pytlích.  Sbírá se  pod školou. 

 

Pozor! Proběhne celkový součet kilogramů           
a budeme znát vítěze! 

 

Kdo to asi bude?  


