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TO KDYŽ MY MĚLI
PRÁZDNINY...
aneb  zajímavosti  a  prázdninová
dobrodružství učitelů
ČTĚTE NA STRANĚ 3

ŽÁK UČITELEM
aneb  reportáže  deváťáků  z  hodin,
kdy si zkusili učit spolužáky
ČTĚTE NA STRANĚ 4

ZELENÁČI - pohádka

ilustrace: Barbora Idjerová

foto: Anička Skálová

řekl: "Rychle, Brio! Utíkej
domů! Já se o ně postarám!"
Dag bojoval statečně, ale
Čerňáků bylo víc. Nakonec
uslyšel volání: "Pomoc, Dagu!"
volala Bria, ale bylo pozdě.
Unesli ji. Dag rychle běžel za
králem Zeleňáků. Bria totiž
nebyla obyčejná dívka, byla to
princezna Zeleňáků! Když
přiběhl ke králi, vše mu rychle
pověděl a také mu řekl: "Pane
králi, já Briu zachráním. Ale
budu k tomu potřebovat nějaké
věci."
Když vše, co potřeboval a ještě
něco navíc, dostal, tak vyrazil.
Šel dlouho, ale když přišel do
Žlutého lesa, něco se mu
nezdálo. Byl hodně opatrný, ale
stejně, když došel doprostřed,
za stromem potkal Čerňáka.
Rychle skákal přes potůčky, co
tam byly, a když přiběhl na
konec lesa, zjistil, že je tam láva.
A co udělá náš zachránce, to se
dozvíte v příštím díle!
 

Kapitola 2   Únos 
Když přišla Bria domů, šla
rychle do svého pokoje a
otevřela šatník. Vytáhla dvoje
stejné fialové šaty a přemýšlela,
jaké si má vzít? Nakonec vzala
ty vpravo. Konečně byl večer,
Dag přišel pro Briu a ona se
zeptala: "Kam půjdeme?" " Do
lesa," odpověděl Dag. "Ale

Dagu, já se bojím! Víš, jak se
teď u nás objevili Čerňáci!" "
Neboj se, Brio, já tě ochráním,"
řekl Dag. Tak šli. Když přišli na
nádherné místo, sedli si na mech
a začali jíst zelenočky a
zeleňasky – u nich místo malin a
borůvek měli jiné plody. A tu se
za stromy něco začalo hýbat a
najednou vylezli Čerňáci! Dag

INZERCE

foto: Matěj Martínek 8.B

 Hasičský kroužek
Praha-Březiněves 
 vedený Martinem a Marcelou
Fraňkovými 
hledá nové členy, tedy děti od 6
let se zájmem o pohyb, zábavu,
nové kamarády a kamarádky,
soutěže a poznávání nových věcí
a činností.
Pro bližší informace můžete
kontaktovat Matěje Martínka z
8.B

příště
Další číslo našeho Ústavníku nás
čeká na podzim v novém
školním roce. A na jaké rubriky
se můžete těšit? Opět na
pokračování pohádky A.
Skálové, nezapomeneme na
sport a další školní aktivity,
budou noví deváťáci a jejich
rubrika Máme to za pár.... no
prostě se nechte překvapit!!! 

Naši deváťáci

foto: 9.A

"Máme to za pár"
      Většina lidí si v devátém

ročníku možná řekne: "Konečně
to máme za sebou!" Nebo:
"Hurá na střední školu!" Ale já
ne! Na tuto základní školu budu
ještě dlouho vzpomínat. Prožila
jsem si tu hodně hezkých chvil a
momentů, především po boku
fajn kamarádek a skvělých
učitelů. Když jsem byla
v 1.třídě, trochu jsem se školy
bála, ale postupem času jsem
zjistila, že vlastně není čeho.
     

"Máme to za pár..."
Naučila jsem se spoustu
užitečných věcí: číst, psát,
počítat a hlavně si věřit. Také
jsem si utropila pár usměvných
trapasů, zkrátka, byla sranda.
Ale teď, když už to všechno
pomalu končí, se mi odtud moc
nechce. Zbývá ještě pár dní, a
pak se všichni rozprchneme na
všechny strany. Ještěže bude
začátek něčeho nového a
lákavého - střední škola. A tak,
když mi za pár let bude třeba
smutno, kouknu se do ročenky a

foto: 9.B

zavzpomínám, jaké krásné chvíle
jsem tady strávila!
Linda Faicova, 9.B
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Prázdniny kdysi

foto: google.com

Evropy, USA apod.
Mně dnes připadá ještě stále
jako malý zázrak, že se jeden
den mohu rozhodnout, sbalit si
zavazadlo a hned letět skoro do
celého světa. Vybavuji si své
pocity, když mi bylo asi 10 let a
sousedka ukazovala fotografie z
dovolené se synem emigrantem,
který žil ve Švýcarsku, ze
Španělska. Já si myslela, že
pravděpodobnost, že se tam

foto: google.com

Jak vypadaly prázdniny našich
prarodičů a rodičů? Mnozí
jezdili na chyty, chalupy, k
příbuzným, také na tábory.
Cesta k moři nebyla pravidlem,
a to ještě před rokem 1989
nepřipadala pro většinu občanů
v úvahu tzv. " kapitalistická"
cizina, tedy země západní

foto: kresba J. Drahokoupilová

někdy podívám, je stejná jako
pro cestu na Měsíc. Proto můj
první pocit , když jsem
vystoupila z autobusu za

španělskými hranicemi, byl:
"Hurá, zázraky se dějí"
Podívejme se na obrázky.
Ludmila Bartáková

Moje prázdniny
Na venkově
Hrozně ráda vzpomínám na
časy, kdy jsme jezdívali s rodiči
na venkov za babičkou a dědou.
Prožila jsem tam asi nejkrásnější
chvíle v životě, už jen díky tomu,
že jsem byla dítě a svět vnímala
jinak.Všechno bylo
dobrodružství, každá maličkost,
něco nového byl velký objev.
Pro spoustu lidí by pojem
"nejkrásnější prázdniny" možná
představoval cestování, moře
atd. Pro mě jsou to obyčejné
chvíle strávené s rodinou. Jak
jsem se učila jezdit na kole,
chodila s prarodiči na houby,
vařila s babičkou, hrála si na
zahradě. Zní to možná
nezajímavě, nudně, ale já na to
vzpomínám dnes vždy s
úsměvem. Byly ale situace, kdy

foto: google.com

utkvěla v paměti, stejně jako
všechno, co jsem prožívala mezi
nejbližšími.
Eliška Komrsová, 9.B
 
Potok plný žab
Každé léto jezdím na chatu.
Jednou jsem se moc nudila,
protože měli přijet bratranec se
sestřenicí a já byla moc
netrpělivá. Konečně přijeli!
Hned ráno šla celá rodina na
výlet. Šli jsme dolů od chaty až
k potoku. My děti jsme si
sundaly boty a šly podél vody.
Našly jsme spoustu žab. Chytaly
jsme je, hrály si s nimi, soutěžily,
kdo chytne nejhezčí žabku, kdo
má největší...Moc nás to bavilo.
Potom nás však zavolali rodiče,
že jdeme jinudy, tak jsme se
rozloučili se žabkami a šli za
nimi. Pak už naše cesta zamířila
lesem domů.
Veronika Sokolová, 3.A

nebylo ostatním do smíchu. Byla
jsem totiž zvědavý
dobrodruh-průzkumník. A to se
mi na jednom výletě na zámek
vymstilo. Zabrala jsem se do

vyprávění paní průvodkyně a
nějak mi uniklo, že jsem se
připojila k úplně cizí výpravě.
Rodiče byli tenkrát strachy bez
sebe. Tahle vzpomínka mi

Prázdniny za 
100 let

takový výlet.
Když Pepa se svou rodinou
konečně vstoupil do kopule,
všichni žasli nad vybavením
uvnitř. Ve stěnách byla
zabudovaná akvária s
přenádhernými rybami.
Uprostřed kopule stály tři veliké
řady sedadel, mezi kterými
popojížděli malí robůtci, kteří
měli na starosti obsluhu. Když
se Pepa s rodiči usadil na místa,
vychutnal si cestu až na Měsíc.
Když byly měsíční metropole na
dohled, užasl Pepa ještě víc.
Všude svítily veliké mrakodrapy,
ve vzduchu poletovaly dopravní
značky a semafory, podle
kterých se řídil celý vzdušný
provoz. Nádhera, vydechl Pepa.
Pepa se sice na Měsíc už potom
nikdy nedostal, ale na tu
nádheru vzpomínal až do smrti.
Jan Kolek, 6.B

Skončí škola a všichni se už těší
na prázdniny. Většina letů na
Měsíc je již zakoupená a už
dnes je na letišti, nejznámější a
nejslavnější cestovní kanceláře
Moon Travel, opravdu hodně
lidí. Pepa je natěšený na vstup
do krásné, veliké, modré
kopule, která ho potom i s jeho
rodinou vynese na Měsíc. Pepa
četl, že let na Měsíc v této
neuvěřitelně rychlé kopuli trvá
přibližně šest hodin.Takový
dvoutýdenní výlet na Měsíc je
opravdu velmi drahý a nemůže si
ho dovolit ledajaká rodina. Ale
Pepův táta si před měsícem
sázel v robotích zápasech na
jednoho z favoritů a vyhrál dost
peněz na to, aby to stačilo na foto: gooogle.com
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To když my měli 
prázdniny...
 Petr Zmek, 21.srpna 1968 
U babičky na chalupě bylo v
noci slyšet hučení letadel letících
na Prahu. S kamarády jsme
házeli kamení po ruských
tancích, které také jely na
Prahu.
(poznámka redakce: 21.8.1968
den počátku okupace naší země
vojsky Varšavské smlouvy)
Marie Gebauerová, Praha a
okolí 1972 
Nezapomenu na prázdniny v
roce 1972. Bylo mi 10 let a s
rodiči jsem jela do Prahy.
Protože jsem bydlela v krásné,
ale malé vesničce na Moravě,
Praha mě doslova očarovala.
Prožila jsem kouzelných 14 dnů
a tehdy jsem si řekla: „V tomto
městě chci bydlet!“ Čas plynul,
touha zůstala a po 15 letech
jsem se stěhovala a našla zde
nový domov.
Ludmila Bartáková, 1985,
letní tábor, chlapeček
Tomášek, 6 let, cesta za tmy
od táboráku zpět do tábora 
„Lído, víš, že já poroučím
měsíčkovi?“
„Opravdu? A jak to děláš?“
„Podívej se, když jdu, musí jít se
mnou, a když se zastavím, stojí
taky“
 Jaroslava Stehnová, 1978,
Velké Poříčí 
Po dni typického prázdninového
lenošení najednou dostanete
úkol od babičky – přenést
králíky do ohrádky. Ohrádka je
vysoká 20 cm, stlučená z
dřevěných prkýnek a z jedné
strany opatřená pletivem,

rozměry 4krát 4 m. Králíci se
ale někdy dostanou ven, proto
je třeba je hlídat. Jenže, kdo by
je hlídal, když zrovna třeba
stavíte stan. Zničeho nic kolem
proběhne králík a vy
konstatujete, že všichni utekli a
začíná akce HON NA
KRÁLÍKY. Běháme po zahradě,
naháníme králíky a já vidím
jednoho, jak se choulí v blízkosti
skleníku. Vyběhnu, ale v zápalu
odchytu zapomenu, že mezi
mnou a jím stojí stará hrušeň.
Skok, rána, černo před očima.
A výsledek? Králík v ohrádce a
velká boule na hlavě.
Zdenka Kamarádová, 2002,
Pyreneje, s orientačními běžci 
Při přechodu Pyrenejí jsme spíše
za tmy než za šera dorazili na
místo vyhlédnuté z mapy, kam se
mělo vejít 8 – 10 stanů. Postavili
jsme je a zalehli. V noci přišla
super bouřka, kdo neměl stan s
pružnými tyčemi, raději je složil
na sebe, aby i se stanem
neodletěl jako papírový drak.
Ráno jsme pak s „potěšením“
zjistili, že 1,5 kroku za stanem je
prudký sráz.
Eliška Pokorná, Řím 
Nejhezčí byla návštěva Baziliky
sv. Petra a Sixtinské kaple. Ale
líbí semi každý prázdninový den
strávený v hezkém prostředí
(příroda, památky)
Pavla Hanzlovičová, Živohošť
1998 
Vybavuji si tři týdny na Vltavě v
Živohošti, kdy jsem vstávala
tehdy, když jsem to uznala za
vhodné. Zbytek dne jsem

foto: Barcelona, park Guell, google.com

prolenošila u vody a večer
zakončila pořádným tancem na
diskotéce. Dnes jsou pro mě
prázdniny relaxem s mou
rodinou a přáteli. Třeba na
Vltavě, kterou každý rok
jedeme. Spaní ve stanu, opékání
buřtů, zpívání táborákových
pecek a noční bojovky nesmí
chybět. Nejvíce mě baví
„přepadávat“ ostatní vodáky
jako piráti, i s pirátskými
doplňky.
 Lena Usakovská, Laponsko,
poslední letní prázdniny na
VŠ 
O Laponsku slyšeli všichni
milovníci pohádky O sněhové
královně. Jela tam Gerda, aby
zachránila Kaje. Jela jsem tam i
já na 3 týdny diplomové
vysokoškolské praxe, do
malého města za polárním
kruhem v době letního polárního
dne. Slunce svítící 24 hodin na
obloze, drsná tundra a lidi, co
milují sever, to vše mě tak
uchvátilo, že jsem si praxi
prodloužila na 3 měsíce.

Dokonce jsem chtěla i přerušit
studium a zůstat celý rok. Na
chytání pstruhů holýma rukama v
noci při záři polárního slunce
ráda vzpomínám i dnes.
 Pavla Dobrovolná, Barcelona
holiday 
One of the nicest holiday I have
ever had was when I flew to
Barcelona with my husband 5
years ago. And why? Because
we were supposed to stay in a
three-star hotel but because a
travel agency had made a
mistake and the hotel was full,
the agency had to find another
place to stay. The thing was that
all three - star hotels in
Barcelona were full as there was
just a big football event, so we
were offered an en-suite in a
five-star hotel Marina – the most
luxurious hotel in Barcelona!!!
So apart from beautiful
grotesque Gaudi architecture we
could appreciate delicious
breakfasts and comfort for a
price of three - star hotel!!!!
 

To když my měli prázdniny...
 Bohuskav Karvánek, 1968 
Vždy, když vidím film „Slunce,
seno, erotika“, vzpomenu si na
své prázdniny v roce 1968. Hrál
jsem v té době volejbal za
vysokoškolský klub PF České
Budějovice. V červenci jsme
vyjeli autobusem na týdenní
pobyt do Holandska, spojený s
účastí na několika turnajích.
Bylo to na oplátku za pobyt
holandského volejbalového týmu
u nás. Cesta byla dlouhá, ale
velmi zajímavá. Těšili jsme se na
nové zážitky. A ten největší nás
čekal hned první den. Po cestě
nám došly zásoby jídla z
domova, a tak jsme se vyhládlí
těšili na oběd. Když začala
obsluha servírovat, nestačili jsme
se divit. Na stole se začaly
objevovat pokrmy podivných
tvarů a barev. Když si hostitelé

foto: Holandsko, google.com

všimli našeho úžasu, vysvětlili
nám, že se jedná o mořské
živočichy a ryby. My jsme to
ovšem pojmenovali „mořské
potvory“. Po chvíli přemlouvání
a opatrném ochutnávání jsme
mnozí tyto pokrmy snědli.
Někteří se však ke konzumaci
neodhodlali a od vyhladovění je
zachránily až různé druhy
vynikajících sýrů. Tehdy jsem se

poprvé seznámil s pokrmy, které
jsou dnes u nás běžně k mání.
V roce 1973 jsem se coby
čerstvý držitel řidičského
průkazu skupiny C (nákladní
automobil) přihlásil o
prázdninách na brigádu do
podniku Zelenina. Přidělili mi
stařičký náklaďák Robur. Jedna
z mých prvních jízd byla s plně
naloženým autem hroznového
vína. Víno bylo v dřevěných,
velmi slabých bedničkách.
Sebevědomě jsme vyjel na trasu
s tím, že víno dovezu rychle na
místo určení a pak budu plnit
další úkoly. Mé sebevědomí a
předsevzetí vzaly za své na
jedné z velkých křížovatek.
Poněkud rychleji a prudčeji jsem
zahnul doleva a na přechodu
jsem uviděl chodce. Zabrzdil
jsem a pak už jsem jenom slyšel

zlověstné praskání bedniček s
vínem. Po zastavení jsem nahlédl
pod plachtu a ke své hrůze jsem
uviděl, jak se část vinných
hroznů postupně mění v mošt.
No, naštěstí škoda nebyla tak
velká a vzhledem k mé
nezkušenosti ji ve skladu
odepsali. Bylo to však velmi
důkladné poučení, jak se jezdí s
křehčím nákladem.
Nic už mě nenapadá. Resp.
napadá, ale to by bylo do 18 let
nepřístupné.
 
 Jiří Vojta, 1995 
Své nejhezčí prázdniny jsem
prožil v roce 1995
dvouměsíčním studiem
matematické analýzy a algebry.
Dodnes na to se slzou v oku
vzpomínám.
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ŽÁK 
UČITELEM

foto: google.com

učitele a paní učitelky, protože já
bych na to neměl nervy.
Mike Miškovič, 9.B
 
Hodina chemie
Když jsem přišel do třídy, tak
tam už můj kolega čekal. Měli
jsme učit hodinu chemie. Kolega
zpracoval téma Paliva. Připravil
prezentaci a já si připravil
otázky na zkoušení. Dal jsem si
na nich opravdu záležet, věnoval
jsem tomu asi dvě hodiny.
Nakonec jsemm ale ty otázky
zapomněl doma.
Hodina začala a já chtěl zkoušet
předem vybrané studenty,

FRANCOUZŠTINA ŠESTI
SLOVY
Minimální slovní zásoba,
duševně nevyrovnaný pomocník
Petr a 45 minut, které jsme měli
za úkol vyplnit aktivitami. To vše
byly faktory, které jsem musel
zvládnout. Mé očekávání bylo
takové, že tato hodina bude
neskutečné „fopa“. Mé
očekávání však nebylo pravdivé,
paní učitelce se hodina moc líbila
a spolužáci se furt jen usmívali.
Ani nevíte, jak moc bych si přál,
aby se nesmáli nám, ale s námi.
Každopádně, většinu aktivit,
kterých bylo přesně 3, jsme
vybírali tak, abychom co
nejméně pracovali my a naopak
nejvíce naši žáci. Troufal bych si
říct, že většina odpovědí, které
jsem odkýval slovem „oui“ byla
špatně. Učitel bych teda fakt být
nechtěl. Denně vídat kyselé
obličeje puberťáků (např. ten
můj) není něco, co v životě
vyhledávám, takže cením pány

foto: foto M. Miškovič, P. Patočka, 9.B

jenomže mi paní učitelka nedala
prostor a vybrala žáka ke
zkoušení za mě. Kolega mezitím
spustil svou prezentaci.
Zbytek hodiny jsem jenom seděl
a koukal, jak se většina baví a
nedává pozor. Celkově to
nebavilo ani mě, ale zkušenost je
to dobrá.
tAK cAN KAPR dÁT

Zajímavá myšlenka z jedné
další reportáže:
"Vím, že být učitelem není
jednoduché, ale když to někoho
baví a má s žáky trpělivost, tak
to může být i zábava.V hodině
nejde o to, aby to nějakým
způsobem bavilo žáky, ale i o to,
aby to bavilo i ty učitele."

To když my měli prázdniny...

foto: foto Eva Bočková

Lukáš Chládek, 2013, po
maturitě s čerstvým
řidičákem 
První "opravdickej" hudební
festival Rock for people v
Hradci Králové. Tehdy pršelo a
na silnicích se dělaly 70 cm
hluboké louže. S půjčeným

foto: Kavkaz, google.com

Fordem od táty jsme projeli
jednu fakt drsnou. Měli jsme
sice vodu v autě a ztratili jsme
SPZ, bylo to ale hrdinské
vítězství nad všemi ostatními!
 Eva Bočková, Po skončení
střední školy 
Moje nejlepší prázdniny byly po
ukončení střední školy, byly to

mé nejdelší prázdniny, konečně
jsem měla spoustu volného času.
Nejlepší zážitek jsem měla k 25.
narozeninám, kdy mi mí přátelé
zajistili seskok padákem. Sice
jsem byla nemocná, ale takový
adrenalin jsem nikdy předtím
nezažila. Všem vřele doporučuji!
Jarmila Drahokoupilová,
1974, cesta autem na Kavkaz 
Tato cesta patří k mým
nejhezčím prázdninám.
Ale největší zážitek mám jiný, a
to při návratu z Bulharska do
Čech v srpnu 1968. Zadržení u
maďarských hranic v Rumunsku
v pohraniční vesničce Nagilac,
kde jsme s ostatními Čechy žili
týden v rumunských rodinách

(naštěstí mluvili slovensky). Po
otevření hranic jsme putovali v
okupačních kolonách. Od
slovenských hranic jsme jeli na
Českomoravskou vrchovinu dva
dny.
 Ivana Růžičková, u babičky
na vesnici 
Nejhezčí prázdniny byly v
dětství u babičky na vesnici.
Babička nám vařila na přání,
moc nekontrolovala, jestli máme
vyčištěné zuby. Lítali jsme po
venku a ochutnávali všechno, co
právě rostlo v sadu a na
zahradě.
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