Milí čtenáři,
vytvořili jsme pro Vás další číslo časopisu Informace s tužkou v ruce. Je to již čtvrté
číslo a jsme rádi, že jste zůstali našimi věrnými čtenáři. Můžete se těšit na křížovky,
rozhovor s učiteli a na spoustu dalších zajímavých článků.
žáci tercie
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UDÁLOSTI Z HISTORIE
PROGRAM ZOND (2. 4. 1964)
Sověti vyslali sondu Zond 1 k Venuši.

ÚTOK NA UNIVERZITU V GARISSE (2. 4. 2015)
Islamisté povraždili při útoku na univerzitu v Keni 149 lidí.

iPad (3. 4. 2010)
Apple uvedl na trh nový tablet iPad.

ÚTOK V PETROHRADU (3. 4. 2017)
Při teroristickém útoku v petrohradském metru zemřelo 16 lidí včetně útočníka.

ZALOŽENÍ MICROSOFTU (4. 4. 1975)
V tento den byla Billem Gatesem a Paulem Allenem založena společnost Microsoft.

KAREL IV. CÍSAŘEM SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ (5. 4. 1355)
Karel IV. byl v Římě korunován císařem Svaté říše římské.

POTOPENÍ BITEVNÍ LODĚ JAMATO (7. 4. 1945)
Byla potopena největší bitevní loď Jamato.

KONEC AMERICKÉ OBČANSKÉ VÁLKY (9. 4. 1865)
Kapitulací vojska Konfederace (jihu) skončila Americké občanská válka.

BOMBOVÉ ÚTOKY V EGYPTĚ (9. 4. 2017)
Při sérii bombových útoků v Egyptě zahynulo 45 lidí.

PRVNÍ ČLOVĚK VE VESMÍRU (12. 4. 1961)
Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se stal prvním člověkem ve vesmíru.

POŽÁR KATEDRÁLY NOTRE-DAME (15. 4. 2019)
Došlo k požáru pařížské katedrály Notre-Dame.

KONEC PRVNÍ ČÍNSKO-JAPONSKÉ VÁLKY (17. 4. 1895)
Šimonoseckou mírovou dohodou byla ukončena první čínsko-japonská válka.
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VESMÍRNÉ ZAJÍMAVOSTI
VENUŠE
Planeta Venuše je pojmenována podle římské bohyně krásy a lásky. Jedná se o
3. nejmenší planetu sluneční soustavy a je jen o trochu menší než Země. Jeden
oběh okolo Slunce Venuši trvá 225 pozemských dní. Venuše byla poprvé
objevena asi 2700 př. n. l. na území dnešní České republiky. Teplota povrchu
Venuše může dosahovat až 500 °C. V současné době nemá Venuše ani jeden
měsíc, ale astronomové se domnívají, že kdysi tato planeta nějaké měsíce měla.
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BYLINKOVÝ HOROSKOP
PAMPELIŠKA

21. 3.- 20. 4.

Je odolná a vytrvalá, stejně jako vy, zrozenci PAMPELIŠKY. Máte sil na rozdávání a do
všeho se vrháte po hlavě. Plánování není vaše oblíbená činnost.
PAMPELIŠKOVÁ RADA ZNÍ: Naučte se zpomalit!

MĚSÍČEK 21. 4. - 21. 5.
Svítí jako sluníčko a stejně tak působí na své okolí i zrozenci tohoto znamení, MĚSÍČKU.
Jste zásadoví, přímí a nesnášíte lež, máte cit pro krásu.
MĚSÍČKOVÁ RADA ZNÍ: Nepropadejte zbytečně panice!

PODBĚL 22. 5. - 21. 6.
Je jedna z prvních jarních bylin. Je nestálá, nesnáší změny a mívá výkyvy nálad. A takoví
jste i vy, zrozenci PODBĚLU. Rádi utíkáte od komplikací a problémů.
PODBĚLOVÁ RADA ZNÍ: Zastavte se, zklidněte a zhluboka dýchejte!

HEŘMÁNEK 22. 6. – 22. 7.
Stejně jako HEŘMÁNEK, jsou i zrozenci tohoto znamení hotoví léčitelé. Jste vnímaví,
důvěryhodní a pro druhé byste se rozdali. Občas máte záchvaty sebelítosti.
HEŘMÁNKOVÁ RADA ZNÍ: Soustřeďte se chvíli jen na sebe!

TŘEZALKA 23. 7. – 22. 8.
Kvete v létě a největší sílu má na svátek sv. Jana, stejně jako vy, zrozenci TŘEZALKY. Jste
činorodí, originální a máte spoustu nápadů. K životu potřebujete spoustu lásky.
TŘEZALKOVÁ RADA ZNÍ: Energii čerpejte z teplého počasí a slunce!

ČEKANKA 23. 8. – 22. 9.
Stojí pevně u cesty a nenechá se jen tak zničit. Kořeny má pevné a zdobí své okolí. A
takoví jsou i zrozenci ČEKANKY. Jsou zasnění a mají nereálné cíle.
ČEKANKOVÁ RADA ZNÍ: Pečlivě dbejte o své zdraví!
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ŘEBŘÍČEK 23. 9. – 23. 10.
Sympatická bylinka, která působí velmi pozitivně, má vliv na naši náladu a umí zahnat
chmury. Stejně tak působí i zrozenci ŘEBŘÍČKU. Jste milí, empatičtí, ale také příliš
pohodlní a vracíte se zbytečně do své minulosti.
ŘEBŘÍČKOVÁ RADA ZNÍ: Naučte se mírnit své emoce!

PUŠKVOREC 24. 10. – 22. 11.
Zrozenci PUŠKVORCE, vy si nenecháte do ničeho zasahovat, o všem musíte rozhodovat
sami. Umíte se zastat slabších a nesnášíte bezpráví.
PUŠKVORCOVÁ RADA ZNÍ: Řekněte nahlas svůj názor!

KOPŘIVA 23. 11. – 21. 12.
Má sílu po celý rok a umí pěkně žahnout. Touží po tom, aby nebyla přehlížená. Stejně tak
zrozenci v KOPŘIVĚ – chcete obdiv, přátelství a uznání.
KOPŘIVOVÁ RADA ZNÍ: Přestaňte se soustředit sami na sebe!

KOSTIVAL 22. 12. – 20. 1.
Je bylina, která pomáhá zpevňovat bolavé kosti a svaly. A jak pevně je kostivalový kořen
vzrostlý do země, tak pevné mají zásady i zrozenci KOSTIVALU. Jste praktičtí, šetrní a
pracovití. Rodina je pro vás vším.
KOSTILOVÁ RADA ZNÍ: Pečujte více o své zdraví!

MEDUŇKA 21. 1. – 20. 2.
MEDUŇKA patří mezi uklidňující a uspávací bylinky. A takoví jste i vy, její zrozenci-milí,
srdeční, ale někdy až neodbytní. Máte rádi společnost, samota vás znervózňuje.
MEDUŇKOVÁ RADA ZNÍ: Odpočívejte!

JITROCEL 21. 2. – 20. 3.
Hojí rány a pomáhá s nachlazením a horečkou. Stejně tak zrozenci JITROCELE jste
připraveni pomáhat druhým, obětovat se pro ně. Jste až moc důvěřiví.
JITROCELOVÁ RADA ZNÍ: Nenechte druhé, aby vás využívali!
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Kolibříci
Většina lidí si představí nádherné barevné ptáčky,
kteří letí na místě se zobákem zabořeným v květu. I
přezdívka „létající drahokamy“ napovídá, že tato
představa je víceméně správná. Tito američtí letci
dokáží za sekundu mávnout křídly až 90x, což jim
umožňuje téměř se zastavit na místě. Mohou také
létat rychlostí až 54 km/h a jako jediní ptáci umí létat
pozadu.
Do čeledi kolibříkovitých patří také nejmenší pták světa, kalypta nejmenší. Kolibříci mají
výborný zrak a dokáží rozeznat mnohem širší paletu barev než člověk. Kromě hmyzu mají
nejrychlejší metabolismus ze všech živočišných druhů. Jejich srdce vykoná při námaze až
1260 tepů za minutu.
Živí se hlavně nektarem z rostlin, k čemuž jim napomáhá jejich dlouhý zobák. Požírají také
drobný hmyz a bezobratlé živočichy. Denně musí pozřít větší množství potravy, než je jejich
hmotnost.
Kolibříci se ve volné přírodě dožívají průměrně 3-5 let.

Slunečnice roční
Slunečnice z čeledi hvězdicovitých pochází z Ameriky. O této
jednoleté rostlině se traduje, že se otáčí za sluncem. Ve
skutečnosti se tento jev vyskytuje pouze u poupat,
nerozvinutých květenství. Při východu slunce se tyto slunečnice
natáčí na východ a postupně putují po obloze na západ. To
způsobují motorické buňky ve stonku.
Její květenství dosahuje v průměru 30 cm, stonek dorůstá až 3
metry.
Slunečnice se postupem času změnila z pouze okrasné rostliny
na rostlinu, ze které se vyrábí slunečnicový olej. Také
slunečnicová semena jsou oblíbenou pochoutkou pro lidi i
zvířata (přestože se nejedná o semena v pravém slova smyslu).
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Velký pátek
Na Velký pátek se otevírají skály. V malé Polské vesničce skupinka pěti dětí tento fakt znala a

tak se rozhodla, že nějakou tu jeskyni prohledají. To však nevěděli, jaké nebezpečí na ně číhá.
„Hej, Anielo!” zavolal Donat na dívku sedící na zídce. Ta na něj otočila hlavu a usmála se. Seskočila ze
zídky a oprášila si ruce se slovy: „Ahoj Donate, jak je? Už je tu i Beata s Bernardem?“ „Jsou na cestě a
Marek tady bude každou chvíli.“ V ten moment se ozvalo hlasité pískání: Marek právě dorazil.
„Marku!“, zvolala vesele Aniela. Marek se k nim připojil a tvářil se záhadně. Ze svého batohu vytáhl
složený papír. „Co to tam máš?“ zeptal se zvědavě Donat. „Hádej, ty šmudlo,“ řekl pobaveně Marek.
Než ho Donat stačil praštit, tak se ozvaly kroky a ze zatáčky se vyřítili Beata s Bernardem. „Čau lidi!“,
řekl Bernard, následován Beatiným špitnutím „ahoj.“ „Tak už to konečně vybal, Marku“, otráveně
zavrčel Donat. Bernard a Beata se naklonili blíž, aby lépe viděli. Na papíru byla ručně nakreslená mapa.
Zobrazovala jakýsi les a jeskyni. Donat zmateně vzhlédl k Markovi. Ten se opět šibalsky usmál. „Je Velký
pátek, vážení“,pronesl důležitě. „A?“, otázala se Aniela. „Skály se otvírají a odkrývají své poklady těm,
kteří se tam odváží. Tohle je mapka nedaleké skály, ve které je prej ukrytý poklad. Pojďme to zkusit!“
Aniela skepticky zvedla obočí. „Ty tomu věříš?“ „Proč ne?“ „Koneckonců, nic tím neztratíme“, pokrčil
rameny Donat. „Já vám nevím, lidi“, zamumlala Beata.“ „Ale, nebuď srab, Beo,“ povzbuzoval ji Bernard.
„Tak jo.“ Beata se však stále tvářila nejistě.
Pět dětí se shromáždilo před jeskyní. Zapadající slunce ozařovalo vchod, který tam ještě včera
nebyl. Aniela vrhla úzkostlivý pohled na Donata. „Je tohle dobrý nápad…?“ „Nevím.“ Donat se zdál
velmi nervózní. „Pojďme,“ vyzval všechny Marek. Společně se vydali vstříc temnotě, která je postupně
všechny pohltila. Pomalu postupovali temnou chodbou, která se jím zdála nekonečná. Po několika
minutách cesty narazili na mírně osvětlený prostor. Uprostřed stála okovaná truhla.
Obezřetně se k ní přibližovali. Náhle se v místnosti prudce ochladilo. Děti se po sobě vystrašeně
ohlédly. Když tu najednou se z přítmí vynořila pobledlá postava, vrhající tajemné světlo na stěny
jeskyně. Postava zahřímala: „Co tu pohledáváte, bídní smrtelníci?! Nikdo sem nesmí vstoupit!!!“ „O-oo-omlouváme se, my nevěděli že...“, vykoktal hrůzou strnulý Donat. Chlad a hrůza z neznámého bytosti
přimrazil děti na místě. „Už mám dost vás, chamtivých lidí, všichni jste stejní, jen po pokladu touží vaše
duše! Nechť vás skála pohřbí.“ Skála se s třeskotem začala zavírat.
„Utíkejte!“ vykřikl Donat a všichni se okamžitě dali do rychlého běhu. Bernard, který běžel úplně
vpředu, zahlédl paprsky slunce pronikající do otvoru ve skále. Otočil se, aby všem oznámil, že se už blíží
k východu. Jakmile se však otočil – zakopl. Pak následovala série výkřiků, jak se postupně všechny děti
sesunuly k zemi. Poté už všichni mohli jen bezmocně sledovat, jak se k nim stěny skály přibližují. Z nitra
se ozval hrůzostrašný smích.
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Zdobení velikonočních kraslic
1. Vodovými barvami
Potřebujete: vodové barvy (doporučuji anilinky), štětec, vodu, případně tužku,
vajíčka s bílou skořápkou
Postup: Nejprve si vymyslete vzor, který budete malovat na vajíčko (krásně
vypadají květiny). Můžete si ho lehce předkreslit na vajíčko tužkou a poté vzor
vymalujte vodovkami. Pokud chcete, aby se vám obrázek nerozmazával, tak ho
můžete přestříkat průhledným lakem.

2. Voskovkami
Potřebujete: voskovky, svíčku nebo zapalovač, obarvené vajíčko
Postup: Obarvené vajíčko položte nejlépe do nějakého stojánku, kde se nebude
hýbat. Dále nahřejte voskovku nad svíčkou. Když bude z voskovky stékat vosk,
tak jím můžete kreslit na vajíčko. Dávejte při tom pozor na prsty, abyste se
nepopálili.

3. Přírodní technika
Potřebujete: vajíčka s bílou skořápkou, cibulové slupky (hodně), nějaké
rostlinky nebo lístky, silonové punčochy, nit, špetku soli, hrnec
Postup: Do hrnce nasypte cibulové slupky, které posléze zalijte vodou. Vodu
trochu osolte. Hrnec s vodou nechejte vařit shruba 10 minut na středním
plamínku - barvivo se krásně uvolní. Syrové vejce vsuňte do silikonové
punčochy a z obou stran ho ozdobte lístky nejrůznějších rostlin. Punčochu
pořádně utáhněte a sešijte nití. Připravená vajíčka opatrně vložte do vroucí
vody tak, aby se vzájemně nedotýkala. Nechejte je vařit 10-15 minut a při
vaření je párkrát otočte. Když budete vejce vytahovat z punčochy, dávejte
pozor, abyste nesetřeli mokrou barvu. Na závěr vajíčka potřete máslem nebo
slaninou, aby se pěkně leskla, a nechejte je pořádně zaschnout.

1.

2.

3.
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VelikonoČní výzdoba – výroba zajíČkŮ
Budeme potřebovat: papírovou roličku, barevný papír, tempery, lýko na vousky
(nebo provázek), 2 plastová očička, bílou bambulku nebo bílou vlnu, nůžky,
lepidlo, fixy
Postup: Nejprve si nabarvi papírovou roličku jakoukoli barvou. Když bude
rolička, tak si můžeš připravit ostatní části zajíčka. Z papíru si vystřihni hlavu,
uši, nos a ťapky-na ty nakresli drápky. Dále si nachystej oči a lýko na vousky.
Pokud jsi nesehnal bambulku na ocásek, tak si ji můžeš vyrobit pomocí vidličky
a vlny. Vlnu obmotej kolem vidličky a uprostřed ji dalším provázkem převaž. Na
obou stranách vzniklé obloučky přestřihni, trochu je rozčepyř a vnikne ti
bambulka. Všechny části nalep podle vzoru na suchou ruličku, dokresli pusu a
roztomilý zajíček je na světě.
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1. Mládě slepice
2. Na Velikonoce se peče perníkový …....
3. Kdo na Velikonoce schovává v Americe dětem vajíčka po zahradě?
4. Jarní květina se žlutými okvětními lístky se jmenuje?
5. Co si na Velikonoce kluci pletou z vrbovích prutů?
6. Velikonoce jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše .......
7. Nejdůležitější křesťanský svátek….
8. Co se maluje na Velikonoce?
Baví se dva chlapi v hospodě a jeden se ptá
druhého: „Tak co? Udělali jste s
manželkou o Velikonocích dobrý skutek?”
„Ano, přišla tchýně a my jsme jí udělali
takovou výjimku.”
„A jakou?”
„Pustili jsme ji dovnitř.”

Ptá se Pepíček pana faráře: „Je to pravda,
velebný pane, že všechny zvony letí o
Velikonocích do Říma?" „Ano, to je
pravda." „Kurňa, tak to ten náš asi neměl
na letenku."
Jednoho dne maminka vaří a Pepíček se
ptá: „Co to děláš?“ „Šlehám.“ „Aha, a proč
pořád něco děláš?“ „Protože se blíží
Velikonoce.“ Za týden říká maminka
Pepíčkovi: „Pepíčku, dneska jsou
Velikonoce, tak musíš jít vyšlehat holky od
vás ze třídy.“ „A mami, půjčíš mi mixér?“

„Pane vrchní, když máme ty Velikonoce,
přineste mi svěží jarní kávu.”
„Lituji, pane, ale Jar nám právě došel.”
O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi
nějak srazily, ne?”
„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje
teta, „to jsou obarvené ořechy...”

Říká velikonoční beránek smutně: „Jsem z
formy.”

Dvě malé myšky 5. dubna ohlodávají
sochu našeho premiéra a prozpěvují si:
„Hlody, hlody do Svobody...”

Na dveře zvoní chlapci s ručním šlehačem:
„Dobrý den, my jdeme vyšlehat Janu!”
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Velikonoční dobroty

Velikonoční beránek
Ingredience













0,5 hrnku oleje
1 špetka soli
2ks vejce
2 lžíce rumu
1 hrnek mléka
1 prášek do pečiva
1 hrnek cukr krupice
1 vanilkový cukr
1 špetka citrónové kůry
2,5 hrnku polohrubé mouky
tuk na vymazání
mouka na vysypání

Postup
Vejce rozkvedláme v mléce. Mouku smícháme s kypřícím práškem, solí, vanilkovým a krupicovým
cukrem a citronovou kůrou. Mléko s vejci nalijeme do sypké směsi, přilijeme olej, rum a utřeme hladké
těsto. Těsto nalijeme do tukem vymazané a moukou vysypané formy. Vložíme do trouby předehřáté
na 180 °C a pečeme asi 40–50 minut. Upečeného beránka vyndáme z trouby a necháme formu
vychladnout. Teprve potom hrnečkového beránka vyklopíme.

Vajíčková pomazánka
Ingredience







3ks vejce
1 lžička plnotučné hořčice
1 lžíce změklého másla
2 lžíce pomazánkového másla
pažitka
sůl

Postup
Vejce uvařte natvrdo, oloupejte a rozkrojte na půl. Žloutky vyndejte do mísy a bílky nastrouhejte
na jemném struhadle. Žloutky utřete s máslem a hořčicí, přidejte všechny ostatní ingredience a dobře
zamíchejte.
13

14

15

16

17

KNIHY
Princezna v utajení - Connie Glynnová
Která holka by se nechtěla alespoň na chvíli stát princeznou? Lottie Pumpkinová
o tom ve svých představách snila mnohokrát. Pak ji osud svede do jednoho
pokoje v internátní škole Rosewood s Ellie Wolfovou. Princeznou, která touží po
pravém opaku – být úplně obyčejnou holkou. Zdá se, že splnit si své sny nebude
nic složitého. Stačí si vyměnit role a je to! Lottie se ocitá v nablýskaném a
okouzlujícím světě aristokracie, který je však ve skutečnosti plný tajností, intrik a
zrady. Za každou cenu musí ochránit tajemství své kamarádky, ale studium ve
škole, blížící se ples v království Maradovia i tajemný kluk jménem Jamie ji
přivedou ke zjištění, že šťastné konce jsou vyhrazeny pro pohádky, nikoli pro
skutečný život… Vzrušující svět večírků, politiky a zlých princezen, to je první
kniha v sérii Zápisky z Rosewoodu.
,, Kniha byla krásná, zajímavá a napínavá. Popisovala pravé přátelství mezi
dvěma, úplně rozdílnými lidmi. S vřelým srdcem doporučuji.‘‘ AK

Noci běsů – Kateřina Šardická
Před dvanácti lety v zapadlé vesnicí v pohraničí, kde platí vlastní pravidla a lidé
stále věří ve staré bohy, zmizely beze stopy čtyři děti. S jejich ztrátou se rodiny
vyrovnaly po svém, nikdo však nedoufal, že se po letech tři ze čtyř ztracených
vrátí. Astrid Mahlerová je jedním z nich, její bratr však tolik štěstí neměl,
doposud k němu nevedou žádné stopy a nikdo nedokáže odpovědět na otázku,
co se Maxovi stalo. Během podivných zimních nocí na přelomu roku, kdy se
podle pověr stírá hranice mezi světem skutečným a magickým, kdy vesnicí po
setmění kráčí stvoření, která do jejich světa nepatří, Astrid při pátrání po
bratrovi čelí pohřbeným rodinným tajemstvím i stále děsivějším nočním
můrám, které se stávají opravdovými...
,,Noci běsů vám umožní nahlédnout do malé vesnice plné tradic a zvyků,
ale také pověr a předsudků. Nechybí tíživá atmosféra, skvěle vykreslené
postavy, čtivý příběh a mnoho dalšího.“ AH

Všem klukům, které jsem milovala – Jenny Hanová
Co by se stalo, kdyby všem klukům, kteří se ti líbili, někdo najednou sdělil, že
ses do nich zamilovala…?
Milostné dopisy mají mnoho podob. Lara Jean nikdy žádný nedostala, ale pár
už jich napsala – na rozloučenou. Lara nikdy nedala žádnému klukovi najevo, že
ho má ráda. A když už nechtěla být zamilovaná, napsala dopis o tom, jak se cítí,
pečlivě ho zapečetila a schovala do krabice pod svou postelí. Ale jednoho dne
dopisy z krabice zmizí a Lara zjistí, že je někdo rozeslal.
A najednou musí čelit všem pocitům, které před světem – a hlavně přímo před
adresáty dopisů – pečlivě ukrývala! A jak se postupně vyrovnává s minulostí,
zjišťuje, že něco dobrého to rozeslání dopisů přece jen přineslo.

,, Nevím, co k tomu dodat. Prostě stará dobrá romantika. Pokud
hledáte něco extra přeslazeného na teplé jarní dny, tohle je něco
pro vás.“ AK
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Eliza a její nestvůry – Francesca Zappia
Eliza je stydlivá a trochu divná holka, ale na internetu se z ní stává anonymní
tvůrkyně populárního komiksu Nestvůrné moře. Vůbec si neumí představit,
že by se jí ve skutečném světě mohlo líbit tolik jako ve virtuálním. Tedy do
chvíle, než do školy nastoupí fanoušek její tvorby Wallace. Rozumí si a Eliza
začne přemýšlet, jestli by život offline nestál za zkoušku. Jenže pak vyjde její
identita najevo a všechno, co vybudovala, se začne rozpadat.

,,Kniha vypráví realistický příběh, se kterým se každý introvert
alespoň trochu ztotožní. Nádherně vykreslený příběh doplněný o
ilustrace a útržky z komiksu navodí úžasnou atmosféru. Do knihy
se ponoříte a necháte se unášet na vlně emocí, které ve Vás
probudí.“ AH

Iluminae – Amie Kaufmanová a Jay Kristoff
Ještě ráno si Kady myslela, že rozchod s Ezrou je ta nejhorší věc, co ji ten
den potká. Jenže odpoledne někdo přepadl jejich planetu.
Je rok 2575 a soupeřící megakorporace, Biotech a AnothTech, bojují o moc a
s ní i o vzdálenou planetu, sotva víc než ledem pokrytý kus skály na konci
vesmíru. Jen škoda, že nikdo nevaroval lidi, kteří na ní žijí. A Kady a Ezra, kteří
spolu skoro nemluví, najednou zjistí, že se musejí v husté palbě nějak dostat
k evakuačním lodím, a i když to dokážou, nepřátelská flotila je bude
pronásledovat.
Ale tím jejich obtíže nekončí. Smrtící virus plague se utrhl ze řetězu a děsivě
zmutoval. Umělá inteligence flotily, která by je měla chránit, se navíc patrně
stane jejich nepřítelem. A nikdo z velení jim nepoví, co se děje. Kady se
pokusí nabourat do spleti dat, aby odhalila pravdu, a je čím dál tím jasnější,
že jí s tím pomůže jeden jediný člověk: její bývalý kluk, se kterým se už nikdy
nechtěla ani vidět.
,, ,,Tenhle příběh je něco úplně jiného. Vyvolá ve Vás plno emocí. A
aby toho nebylo málo, příběh je vyprávěn skrze záznamy kamer,
dokumenty, emaily a podobně. “ AK

Každé srdce je bránou – Seanan McGuierová
Děti za správných podmínek vždycky mizely: proklouzly stínem pod postelí nebo
šatníkem, propadly se králičí norou a vynořily se… jinde. Ale kouzelné světy
nemají pro ty, co se už nehodí, pochopení. Nancy se kdysi zatoulala, ale teď už
je zpátky. A neustále hledá způsob, jak se vrátit zpátky do svého světa. Její
příjezd do Domova slečny Westové znamená změnu: za rohem číhá temnota a
jen ona a její spolužáci mohou zjistit, co se vlastně děje. Bez ohledu na cenu,
jakou budou muset zaplatit.

„Příběh doprovází podivná atmosféra. Stránky ubíhají rychleji, než
by si kdo přál a otevírají spoustu zajímavých témat. Kvůli
neobvyklému stylu psaní se kniha nemusí líbit každému, zároveň je
díky tomu zajímavá a originální.“ AH
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FILMY
Hořkých sedmnáct
USA, 2016
Komedie, drama

Já, knedlíček
USA, 2018
Komedie, drama, muzikál

Malý princ
Francie, 2015
Animovaný, fantasy

Hledá se Nemo
Austrálie/USA, 2003
Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
USA, 2016
Dobrodružný, fantasy

Vzhůru do oblak
Animovaný, dobrodružný, drama, komedie, rodinný
USA, 2009

20

Rozhovor a učiteli
Rozhovor s paní učitelkou Jitkou Sobotkovou
1. Otázka: Co děláte nejraději na jaře?
Odpověď: Vyrážím do přírody, na výlety, ale ráda se brouzdám i naším krásným
Mikulovem a jeho okolím.
2. Otázka: Jak budete letos trávit velikonoční svátky?
Odpověď: Co nejpříjemněji, v rámci všech covid opatření. Tak ráda bych jela na svou
rodnou Vysočinu za rodiči, ale... Takže strávím Velikonoce v Mikulově nebo podniknu
výlet v hranicích našeho okresu. Ale moc se na to těším. Už dlouho mám v plánu podívat
se na kole na nejjižnější místo Moravy, na soutok řek Dyje a Moravy.

3. Otázka: Jaké zvyky a tradice dodržujete o Velikonocích?
Odpověď: Na Škaredou středu se usmívám, stejně jako i jiné dny. Na Zelený čtvrtek má
být něco zeleného, tak uvařím špenát nebo si aspoň obleču své oblíbené zelené šaty. Na
Velký pátek, kdy se podle pověstí otvírají skály s poklady, si pustím večer film a otevřu si
dobré červené Chianti. Na bílou sobotu tradičně uklidím a na Boží hod velikonoční upeču
beránka a obarvím vajíčka v cibulové slupce. Ty tam jsou doby, kdy na Velikonoční
pondělí za mnou chodili mrskači a já jim vázala pentle na mrskačky. Teď je to pro mě spíš
den volna a relaxu, ale i příprav na úterní online výuku.

4. Otázka: Kterou zemi byste ráda navštívila právě o Velikonocích?
Odpověď: Vzhledem k současné situaci a všemu, co se kolem nás děje za poslední rok,
bych byla vděčná za možnost jet kamkoliv v Česku a navštívit svou rodinu nebo přátele.
Ale kam bych se chtěla jednou v životě o Velikonocích opravdu ráda podívat, je Itálie. A
nemusí to být zrovna Řím a Vatikán. Ale já vlastně chci do Itálie kdykoliv a kamkoliv.
5. Otázka: Jak se Vám líbí na našem gymnáziu?
Odpověď: MOC. A to hlavně díky žákům, se kterými tuto nelehkou dobu na distanční
výuce trávíme. Když jsem v září začala učit zeměpis, tak jsem měla záměr, který jsem i
žákům říkala: "Když to bude bavit vás, bude to bavit i mě." A tak věřím, že si ty naše
hodiny, navzdory všemu covidu, užíváme. Ale těším se, až se uvidíme zase ve škole a
vyrazíme spolu třeba i na výuku do parku, na Kopeček, kamkoliv, ale hlavně zase spolu
fyzicky.
6. Otázka: Jaká je Vaše oblíbená píseň, hudební skupina, zpěvák či zpěvačka?
Odpověď: Tak toto je vážně těžká otázka. Protože já hudbu miluji, ale toho si asi moji
terciáni všimli. Pokud tedy zůstanu v našem českém prostředí, tak je to zpěvačka Lenka
Nová a její poslední album Dopisy a píseň Spolu. V mém playlistu je i Sting, zpěvačka LP,
P!nk, skupiny U2 a Mumford & Sons, ale i muzika z filmu Good Morning Vietnam.
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Na časopise se podíleli
Caulfield Isabella
Federselová Tereza
Gregorová Ester
Hrnčířová Alexandra
Jedlička Vojtěch
Jeřábek Robin
Kauerová Amanda
Kmetová Amálie
Koudelová Anna
Krist Tomáš
Kristová Veronika
Kvarda Milan
Misařová Klára
Pálková Kateřina
Švecová Nela
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