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Tak to tady zase máme, to, na co jsme zatím po celou tu dobu čekali.  Ano, čtete 
správně, právě v tomto momentě máte v rukou nové vydání školního časopisu Dušanovy 
zápisky. Hned je svět zelenější, co? Dřív než se nejspíš v prvé řadě vrhnete na drby 
a  brepty, přečtěte si, co v tomto časopise dneska najdete.  

Jaro už nám rozkvétá v plné své kráse a my už se těšíme na velikonoční prázdniny! 
To se však netýká deváťáků, ti se místo soustředění na „velikonoční radovánky“ musí 
soustředit na přijímací zkoušky, které jsou teď jejich hlavní prioritou. Co s tím člověk 
nadělá, slunce svítí dál a můžeme být rádi, že už se nemusíme zabývat chladným počasím 
a různými virózami, které jsou s mrazy snad asi ti nejlepší kamarádi.  

Mysleme pozitivně a dopřejme si přece i nějakou 
tu zábavu, jako je bruslení, jízda na kole a procház-
ky jarní přírodou. Komu by se jen to krásné počasí 
nelíbilo, že ano? Slunečné dny nám poslední 
dobou dodávaly tu správnou energii k tomu cítit 
se vesele a užívat si všeho, co to jen jde.  

Zatímco tady snad jen chválím počasí, 
nemyslete si, že chci něco zakřiknout. To 
sluníčko jsme si po té dlouhé době zasloužili 
úplně všichni. Přivítání jara proběhlo i na 
naší škole, a to spolu se soutěží Xixa má 
talent. Byla jsem neskutečně překvapená, jak 
krásná vystoupení si naši mladší vrstevníci 
dokázali vůbec připravit a nebáli se vše před-
vést. Mají u mě velký obdiv.  

Jednou z dalších akcí, které naši redakto-
ři podrobně rozpitvávají, je Den Afriky. 
Po daleké cestě (z Prahy) k nám zavítali dva 
velmi sympatičtí Afričani a doslova dokázali 
roztančit celou školu.  

Ale jak je všem naprosto jasné, přece jen 
zde nemůžu prozradit úplně všechno, tak si 
to tady pěkně prolistujte a najděte si článek, 
který vás pobaví.  

Přeji krásné počtení a ahoj zase příště! 
Gaju☺ 

Než se vrhneš na drby, přečti si na úvod... 
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… dvěma Afričany 

 
Jak se jmenujete celým jménem a 

odkud přesně pocházíte? 
Já se jmenuji Paul Ndjadi Homeam-

ba a toto je můj kamarád-bubeník Alfre-
do Dieno. 

 
Jak dlouho žijete v ČR a kde? 
Žiju v České republice, konkrétně 

v Praze, už 12 let. 
 
Jakým jazykem se mluví ve Vaší rod-

né zemi? 
Máme 4 jazyky: kikongo, lingala, 

suezký jazyk a úředním jazykem je fran-
couzština. Taky máme mnoho etnik 
(skupin obyvatel), která mají svůj vlastní 
jazyk. 

 
Při Vašem dopoledním programu 

jsme se dozvěděli, že máte rád svíčko-
vou, máte rád i jiná typická česká jídla? 

Náš rozhovor s … 

Mám rád vepřo-knedlo-zelo, opečená 
kolena a pivo. Pivo, to je základ! Vždyc-
ky si dám dvě tři piva denně, to je zdra-
vé. A na Moravě piju víno a domácí 
slivovici, ta nám v Praze chybí. 

 
Líbí se Vám česká krajina? A jaké je 

Vaše oblíbené místo?  
Dlouho jsem pobýval ve Francii, ale 

tam se mi nelíbilo tak, jako tady. Tady 
v Česku se cítím mnohem bezpečněji, 
než v mé rodné zemi. 

 
Máte nějaký názor na českou hudbu 

a jaký žánr máte nejradši? 
Mám rád Káju Gotta, poslouchám od 

něj C'est la vie. Taky Discopříběh od 
Michala Davida. Moderní hudba mi nic 
neříká, mám radši starší. 

 
Jakou školu máte vystudovanou? 
U nás jsem studoval na vysoké škole 

obchod, pak účetnictví. Tady jsem chtěl 
taky studovat, ale český jazyk byl ze 
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začátku komplikovaný, 
proto jsem školu nedokon-
čil. 

 
Ještě by nás zajímalo, 

jak jste se dostali k tomu, 
že cestujete po školách a 
seznamujete žáky s Vaší 
kulturou? 

Chceme, abyste pozna-
li naši kulturu, a myslíme 
si, že by to děti mohlo zau-
jmout. Tímto se školáci 
dozvědí, jaké máme život-
ní podmínky. Jelikož jsme 
z chudých rodin, do školy 
chodíme rádi, abychom 
měli možnost najít dobré 
zaměstnání. 

 
Jaké jste měli pocity, 

když jste jeli k nám do Staré 
Vsi - líbilo se vám okolí? 

U Vás jsme poprvé a vidíme, že jsme 
vítaní. Moravu mám rád, lidé nejsou 
arogantní, jsou klidní, je to dobré. 

 
Jak se Vám líbí naše škola? 
Máte krásnou af-

rickou výzdobu a de-
korace, byl jsem 
v šoku, mile mě to 
potěšilo, udělali jste to 
perfektně. To jiné ško-
ly nedělají. Chytlo mě 
to u srdce. Někteří žáci 
měli i africké sukně, to 
bylo super. 

 
Řekněte nám něco 

ve Vašem jazyce! 
„Nalingala masan-

ga mingi.“ To zname-
ná, že mám rád pivo. 

 
 

Moc děkujeme za rozhovor a přeje-
me hodně úspěchů v programu sezna-
mování s africkou kulturou. A taky 
šťastnou cestu domů.  

 
Bažka a Gaju 



4                                                                                       Dušanovy zápisky 

Udělali jsme si u nás 

ve škole Afriku! 

 
Víte, kde leží Demokratická 

republika Kongo? Pokud jste 
dávali pozor, tak určitě jo. Odtud 
totiž byli naši cizinci.  

Tento rok naše škola zahájila akci 
„Letem světem,“ začali jsme Afrikou. 
Jak víte, přijeli k nám dva černoši – 
a byli doopravdy černí! Jmenovali se 
Paul a Alfredo. Byla jsem hodně překva-
pená, když začali mluvit česky. Víte, že 
prodávali náramky? A největší záhadou 
pro mě bylo, jak využijí české peníze.  

Tento den každá třída vyráběla nebo 
tvořila něco jiného, a pak svůj výtvor 

prezentovala. 
První třída vyráběla zvířata 

z trhaného papíru. Podle mě by jim to 
šlo líp, kdyby měli místo toho papíru 
učebnice. 

Obě druhé třídy se spojily a dělaly 
zvířata, která šplhala po liánách. To mě 
zajímá, kdo tam vytvořil sebe nebo něja-
kého spolužáka. 

Třeťáci tvořili masky z tvr-
dých bílých i barevných papírů, které 
dobarvovali temperami. Mohli jste si je 
prohlédnout na prvním schodišti ve dru-
hém pat-
ře. Děsili 
ostatní 
nebo 
jenom 
paní uči-
telku? 

Události a komentáře — Afrika 
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Úkolem čtvrťáků (jak nám řekla Dorot-
ka Golková) bylo během první a třetí vyučo-
vací hodiny vytvořit mapu Afriky se zvířaty, 
která bychom mohli potkat při návštěvě to-
hoto světadílu. Druhou hodinu strávili ve 
vestibulu školy s rodilými 
mluvčími a jejich povídáním o 
životě v Africe. Ve třídě se 
pak podívali na film „Bohové 
musí bít šílení“ a po jeho 
zhlédnutí se vrátili z pět do 
vestibulu školy, kde již byla 
připravena prezentace prací 
tříd 1.stupně.  

 

5. třída vařila africká jíd-

la, tedy KUSKUS a BANÁ-

NOVOU BUCHTU. Probíha-

lo to v klidu do doby, když se 

holkám nepovedla banánová 

buchta, protože tam nedaly 

polohrubou mouku. Kuskus 

byl fajn okořeněný, pak jsme 

ho i banánovou buchtu rozda-

li. Takže jsme si na chvíli za-

hráli na číšníky. 

 

Celý první stupeň pak zpí-
val písničku o Africe, kterou 
jsme se naučili. 
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Události a komentáře — Afrika 

Šestá třída měla téma koření. To byl celkem oříšek. Paní učitelka si ale poradila 
a rozdělila nás. Každá skupinka dostala úkol – jako třeba nápis Afrika nebo konti-
nent. Naše skupinka dostala kontinent, který jsme si předkreslili, napatlali lepidlem a 
sypali na něj koření. Koření se lepilo na prsty a pořádně nám nedrželo. Takže když 
jsme z papíru sesypali přebytečné koření, skoro nic tam nezbylo. Na vrchol toho 
všeho jsme okolo Afriky modrým suchým pastelem vybarvili oceán. Když jsme to 

teda sesypali, tak jsme to museli 
znovu dolepovat a při prezentaci 
se to všude sypalo. 
A co se dělo v sedmičce? Vypráví 
Dadi… Africký den byl den, co 
k nám do školy přijeli dva Afriča-
ni. Pro většinu super den, ale pro 
mě a většinu 7.A HOROR!!! Den 
začal vyráběním nástrojů a vyhle-
dáváním informací. To se ještě dá. 
Pak jsme ale museli ještě procvičit 
tanec, který jsme si připravili. Ok, 
ještě dobré. A s dobrou náladou 
jsme se vydali se podívat na pre-
zentaci, kterou si pro nás připravili 
naši afričtí přátelé. To jsme ale 
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ještě netušili, že budeme muset tančit africké tance i my! V polovině prezentace 
jsme museli odejít, abychom zatančili prvnímu stupni. Pěkně nevděčnému publiku - 
ani potlesk jsme nedostali! A nakonec jsme ještě znovu tančili a navíc k tomu zpíva-
li. Prosím všechny učitele i učitelky, příště tím pověřte někoho jiného než nás! 

V osmičce jsme se převlékli za domorodce! Uspořádali jsme pak pro druhý stu-
peň módní přehlídku v africkém stylu. Tělo jsme si pokreslili africkými ornamenty 
a někteří z nás to vzali opravdu vážně - dokonce se nalíčili. 

V deváté třídě jsme dostali za úkol pomalovat lavičky podle nejznámějších afric-
kých zvířat. Což byly: zebra, krokodýl, papoušek, levhart a žirafa. Nesli jsme jako 
devítka velkou zodpovědnost, protože si na ně budete vy, spolužáci, sedat. Úkol 
jsme s hrdostí přijali, tak posuďte sami, jak se nám obrázky povedly. 

Do programu, který připravili Afričani, se zapojili úplně všichni. Tancovaly ne-
jen děti, ale i učitelé. Naši cizinci totiž nenechali nikoho sedět, vlastně roztancovali 

celou školu. Děkujeme jim i paní učitelce Stej-
skalové, že jsme mohli z jednoho obyčejného 
úterý udělat neboyčejný a zábavný den. 

Adm, Mtj, Black Wolf, NaMe,, Bažka, Summer, Dadi 
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Zvedala se stará nová báň! 

Pro ty, co 
nevědí, jed-
noho květno-
vého dne 
roku 1945 
sestřelil tank 
sovětské 
armády pů-
vodní báň 
našeho krás-
ného staro-
veského 
zámku. Až 
do loňského 
roku na zám-

ku byla „provizorní“ jehlanová stříška. 
V úterý 19. března přijel k našemu 

staroveskému zámku velký jeřáb a všem 
bylo hned jasné, že se budou dít velké 
věci. Večer jsem si pro jistotu přichystal 
foťák, aby mi nic neuniklo. Bylo krásné 
slunečné ráno 20. března a já jsem se 
moc těšil do školy, protože už předchozí 
den jsem se s panem učitelem domluvil, 
že mohu jít už v 7:30 k zámku fotit do 
školního časopisu. Pan učitel mi to do-
volil, a tak jsme hned ráno s ním 
a Vojtou šli k zámku. 

U zámku jsme nebyli sami, postupně 
přicházeli další a další staroveští občané. 
Přibližně v 8 hodin dělníci připevnili 
k jeřábu pár prken, které se před věží 
dávaly nahoru, poté začalo upevňování 
nové 
báně. 
Uběhlo 
45 mi-
nut, 
během 
kterých 
montéři 

pečlivě vše zkontrolovali, a potom se část 
montérů vydala vzhůru na věž. Do kabiny 
jeřábu nasedl jeřábník a báň se odlepila 
od podstavců.  

Báň se zvedala velmi pomalu a opatr-
ně. Po 10 minutách levitovala přesně nad 
podstavci a poté ji připevnili na připrave-
né trámy. Báň dosedla na svoje místo 
a ozval se bouřlivý potlesk, který mohl 
být ještě bouřlivější.  

Do odpoledne se ještě báň připevňo-
vala, aby ji nesfoukl nějaký vítr, hák jeřá-
bu odpojili od věže a staroveský zámek 
má teď opět svou „původní“ báň. 

 
HoBo 

 

Recitovala celá škola! 
 

Školní kolo recitační soutěže 1. stup-
ně se konalo dne 25. 2. 2019. Zúčastnilo 
se celkem 31 dětí z 1. - 5. třídy. 

A jak to celé dopadlo? 
 

Kategorie „prvňáčci“ 
1. místo: Eliška Buchtová 
2. místo: Elen Štěpánová a Bruno Janko-

vič 
3. místo: Jakub Lyčka 

 

Kategorie druhých a třetích tříd 
1. místo: Viktorie Hýlová   
2. místo: Hynek Boháč  
3. místo: Anna Janošcová 

 

Kategorie čtvrtých a pátých tříd 
1. místo: Natálie Štegnerová a Maxmilián 

Ďatko 
2. místo: Daniel Mrkvica a Matěj Bartoš 
3. místo: Matouš Filgas a Michal Hrabo-

vský 
 

Gratulujeme vítězům a děkujeme 
všem účinkujícím za předvedené výkony. 

Summer       

Události a komentáře 
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2.  stupeň recitoval 18. 2. 2019. 
Žáci se sešli v krásném počtu 8 dí-
vek a 8 chlapců v učebně 8. třídy. 
Soutěž probíhala bez sebemenších 
problémů. Všichni recitátoři odreci-
tovali pěkně, někteří si dokonce sami 
nebo s pomocí spolužáka vytvořili 
báseň. Většina recituje básně od Jiří-
ho Žáčka. Všichni byli odměněni 
potleskem a sladkostí.  

 

Vítězové 1. kategorie (6. – 7. třída) 
1. Filip Janošec 
2. Daniel Slaný 
3. Jan Bohoněk, Samuel Šmýra 

Vítězové 2. kategorie (8. – 9. třída) 
1. Karolína Daňová, Martin Palagyi 
2. Adéla Pavliňáková 
3. Tereza Jančáková, Adam Kučera 

 
A tady máme báseň od Vojty Kova-
la, kterou recitoval Filip Janošec. 
 

Víla 
Až si koupím velkou vilu, 
budu v ní mít vlastní vílu. 
Ta mi splní všechna přání, 
budu ji mít k pracování. 
Ta mi bude kouzlit schody, 
ode mne až do hospody. 
V hospodě se najíme, 
dobře se pobavíme. 
Copak asi bude k jídlu? 
Myslím si, že hudži–fidlu. 
Večer je to nejlepší,  
pařba, filmy, to stačí! 
Odpočinek v bazéně, 
jako relax na seně. 

Tak jsem si splnil svůj sen, 
jsem s tou vílou každý den. 
Radím vám, nezkoušejte to, 
pozór, zdarma nebude to! 
Od té doby, celý rok, 
neujdu vám ani krok. 

HoBo 
 

Xixa našel talent a pak jsme 

přivítali jaro 
 

Letos Xixa hledal talent ve dvou kategori-
ích a v každé se velmi těžce rozhodovalo, 
koho vybrat jako nejlepšího. Nakonec diplo-
mem odměnil tyto jednotlivce: zpěvačku 
Natálii, zpěvačku Štěpánku a zpěvačku Elen 
a tanečnice Kláru s Barčou. Za skupiny pak 
převzali diplomy parkouristi Adam, Nikolas, 
Votěch a Jaroslav, zpěvačka Klaudie s kyta-
ristkami Michaelou, Zuzanou a Kateřinou 
a zpěváci a herci z 8. třídy. 

 Odpoledne jsme pak přivítali jaro několi-
ka vystoupeními, které se objevily i na Xixe. 
Poté jsme se přemístili do jídelny, kde byly 
připraveny různé aktivity, jako třeba vybar-
vování sádrových postaviček. Nebo třeba 
závod ve strouhání pastelek, kterého jsem se 
osobně zúčastnila společně s paní učitelkou 
Mikolajkovou a paní učitelkou (zástupkyní) 

Stejskalovou. Také tu bylo jídlo♥, jako třeba 

párek v rohlíku nebo buchta.  
Vítání jara se zúčastňuji každý rok a tuto 

tradici nehodlám porušit ani v dalších letech. 
Dadi 
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Pozor! Nová kolekce  

klobouků  ze 6.A je tady! 
 

Ve slohu jsme brali popis předmětu 
a popis pracovního postupu a pan učitel 
Chvostek nám zadal bláznivý úkol - 
vyrobit klobouky z papíru. K tomu jsme 
museli napsat popis postupu, jak jsme 
ho vyrobili a hlavně, k čemu slouží. Tří-
da byla rozdělena na 7 skupinek. Všech-
ny výtvory byly originální a moc se mi 
líbily. Byly to Marshmello, Naslouchát-
ko, Malířská čepice, Čínský klobouk 
(ten měla naše skupinka), Postižený osel 
a Mutanka. 

Black Wolf 

MALÍŘSKÁ ČEPICE 
Malířská čepice slouží malíři, aby 

mu při malování nekapala barva na vla-
sy, aby mu vlasy nepadaly do barvy 
a může ji použít i jako menší deštník. 

 

Honza, Tomáš, Maty, Ríša, 6.A 
 

MARSHMELLO 
K čemu klobouk slouží: 

Klobouk je typickou součástí DJ Mar-
shmello, který skládá písničky. 

Má ho na sobě, aby nikdo nepoznal 
jeho pravou identitu („skrývá se 
v něm“). Pomáhá vyhrát špatným hrá-
čům v počítačové hře Fortnite. 

 

Adam, Kuba, Dan, Vojta, 6.A 

Zápis předškoláků do první 

třídy 
 

4. dubna se konal zápis dětí do první 
třídy. Holky z 5. třídy dostaly za úkol 
provést tyto děti a jejich rodiče naší 
školou. A jak to už bývá, někoho zají-
malo všechno a někoho nic. Jedni rodi-
če naši školu znali, tak zůstali ve vesti-

Události a komentáře 

bulu a jejich holčička šla se mnou na 
prohlídku sama. Na to, jak byla malá, 
byla hodně upovídaná a zajímalo ji sko-
ro všechno. Paní učitelky děti přezkou-
šely, zda mohou v příštím školním roce 
nastoupit do první třídy. Nakonec si 
budoucí prvňáci vyzkoušeli interaktivní 
tabuli a dostali malý dáreček. Bylo to 
hezké odpoledne. 

Summer 

Všeználek 
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KOŠ 
Máte doma děti? Nevíte, co s nimi? Stále vám říka-

jí, že se nudí? Tak jim dejte náš koš. Uvidíte, že se vám 
to vyplatí. Když se budete dívat na telku a dopijete pití 
nebo se vysmrkáte, nemusíte jít odpad vyhodit, stačí 
zavolat „plast“ nebo „papír“. Vaše dítě přiběhne, na-
kloní se a vy to tam dáte a nemusíte odcházet a stopo-
vat film. Vaše děti, až to bude plné, tak to vysypou do 
koše a bum! Ani se nemusíte při sledování pohnout. 
První dva, co zavolají na číslo 666 887 044, dostanou 
naše dva koše. Ale pozor, nabídka je časově 
omezená. No vlastně, právě skončila a my už 
musíme jít. Čau! 

Využití: Nemusíte házet papírky od čipsů 
pod polštář. 

Filip, Maty, Honza, Lukáš, 6.A 
 

ČINSKÝ KLOBOUK 
Jak ho využít? Možnost je celá spousta: 

1. Klobouk 
2. Vědro na vodu 
3. Nádoba na polévku 
4. Uctívací maska 
5. Zbraň, štít 
6. Košík na ovoce a rýži 
7. Učebnice anglických nápisů 
8. Nezapomínátko - dítě nikdy nezapome-

ne, jak vypadá rýže. 
Chcete ho? Kupte ho dnes a dostanete slevu! 
Stojí akčních 750 Kč. 

Verča , Nela, Naty, Klárka, 6.A 
 

PAPÍROVÉ NASLOUCHÁTKO 
Tenhle klobouk je dobrý jako naslouchátko. 

Když někdo neslyší…no, tak už slyší. 
Hodí se to do divadla a opery. Zvlášť vyrobeno 

pro důchodce. 
Kája, Agi, Kača, Barča, 6.A 

 
POSTIŽENÝ OSEL 

Jak ho využít? Vezměte si ho na maškarák! 
Vanča, Natka, Nelča, Aďa, 6.A 

 
MUTANKA 

Využití klobouku: K poslouchání a pouštění 
„bzum bzum brekekeke“ písničky. 

Esťa, Hanka, Eliška a Eliška, 6.A 
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Ťuk, ťuk. 
„Kdo je tam?“ 
 

„To jsme přece my, 

Velikonoce!“ 

 
Jaro je tady, jsou tu Velikonoce! 

Víte vůbec, proč se slaví? 
Velikonoce jsou svátky jara. Tak 

byly vnímány v pohanských dobách, 
kdy se začala příroda po zimě probou-
zet.  

Zcela nový rozměr dalo Velikono-
cům židovství a křesťanství. 
V židovském pojetí, tak jak se Veliko-
noce slavily před 3500 lety, byly tyto 
svátky oslavou vyvedení židovského 
národa z područí egyptského. A před 
zhruba 2000 lety dostaly význam 
z hlediska křesťanství, protože právě 
v této době byl ukřižován a z mrtvých 
vstal Ježíš Kristus. Velikonoce jsou nej-
významnějším křesťanským svátkem.  

 
Velikonoce začínají svátečními dny 

a to jsou: 
Popeleční středa: Je 40 dnů před 

velikonocemi, začíná jí postní doba 
Květná neděle: Týden před Veliko-

nocemi - kostely se zdobí květinami. 
Škaredá neboli sazometná středa: 

Jidáš ten den na Ježíše žaloval. Vymeta-
ly se také komíny, proto se jí říká sazo-
metná. 

Zelený čtvrtek: Po celý den se nemá 
jíst maso, ale mají se jíst zelené potravi-
ny. 

Velký pátek: Toto byl den hluboké-
ho smutku a dodržoval se přísný půst – 
na památku ukřižovaného Ježíše Krista. 

Bílá sobota: Ještě před východem 
slunce se muselo uklidit, vymalovat 

Velikonoční čas 

stavení, zametlo se novým smetákem. 
Pekly se mazance, beránci a také chléb. 
Vše se chystalo na Boží hod velikonoč-
ní. Kluci pletli pomlázky z vrbových 
proutků, vázaly se březové větvičky 
a zdobila se vajíčka.  

Boží hod velikonoční (neděle): Ze 
soboty na neděli došlo ke 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla 
označována za „velkou“ – a odtud ná-
zev Velikonoce.  

Velikonoční pondělí: Tomuto dni 
se také říkalo Červené pondělí. Brzy 
ráno vycházeli z domu kluci 
s pomlázkou šlehat holky, aby z nich 
vyhnali nemoci a lenost. 

NaMe 

 

Jak na tatary? 
 

Milí čtenáři, jelikož se blíží Velikono-
ce, tak jsem si pro Vás připravil takový 
menší návod, jak si udělat karabáč/
tatar. 

Pletení velikonočních 
tatarů má dlouhou tradici. 
K pletení tatarů se u nás 
využívá vrbové prou-
tí. Vrb je u nás 
mnoho druhů, ale 
nejlepší z nich je 
vrba košíkářská. Pruty 
na karabáče si musíme 
přichystat ještě v době, 
kdy vrby nepučí a pruty 
nemají mízu. Pruty, které 
už raší a je v nich míza, jsou 
křehké a lámou se. Na pruty 
se musíme vydat už na konci 
února, nejpozději začátkem 
března. Nejlepší jsou letorosty, 
které rostou přímo z kořenů.  

Před pletením si pruty rozdělíme 
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podle délky a síly, aby pletený vzorek 
byl souměrný. Musíme se taky rozhod-
nout, z kolika prutů budeme karabáče 
plést. Karabáče se mohou plést z osmi, 
devíti nebo jedenácti prutů. Karabáče 
z osmi prutů jsou hranaté a vzorek ple-
tení připomíná klas pšenice nebo žita. 
Pletou se shora dolů! Z devíti nebo jede-
nácti prutů se plete tak, že si zvolíme 
jeden střední prut, který pak spirálově 
oplétáme odzdola nahoru. Karabáče 
z tohoto počtu jsou kulaté.  

Jak máme hotovo, svážeme pruty na 
špičce mašlí, úchyt omotáme prutem, 
aby nám vzniklo pěkné držadlo. Spodní 
část prutů sestřihneme do jedné roviny. 
Od držadla můžeme karabáč oplést oz-
dobou, která je podobná slaměným oz-
dobám na 
vánoční 
stromky. Na 
práci si dá-
me samozře-
jmě záležet, 
aby karabáč 
vypadal pěk-
ně a děvčata 
nás za něho 
pochváli-
la. 

 
 
Kluci, 

doufáme, že holky pořádně propleskáte 
a všem přejeme VESELÉ VELIKONO-
CE!!! 

HoBo 

 
 

Velikonoce v cizině 

 
V jednom z minulých vydání Duša-

nových zápisků jsem psal o Vánocích 
v cizině, tak proč bychom nemohl se-
psat i o Velikonocích v cizině? 

Na Slovensku 
Na Slovensku se slaví Velikonoce 

velmi podobně jako u nás, s jedním 
velkým rozdílem. Po Velikonočním 
pondělí následuje tzv. odplatné úterý, 
kdy chodí na pomlázku děvčata a šleha-
jí chlapce. Pouze jednou za rok, právě 
na Velikonoce, se peče zakulacený bo-
chánek „paška“ (náš český mazanec). 

 
USA a Velká Británie 
Odtud pochází tradice velikonoční-

ho zajíčka, který schovává nadílku růz-
ně po domě a zahradě a děti ji hledají. 
K jídlu připravují šunku se zeleninou 
a brambory, v některých rodinách je-
hněčí. Pečou se buchty z kynutého těsta 
zdobené křížem (symbol ukřižování). 

 
Rusko 
Drží se starého juliánského kalendá-

ře, tudíž se všechny svátky slaví se 
zpožděním. Svátky jara mají i zde 
spoustu tradic – barvení a zdobení va-

jíček. Znají také mazanec a beránka, 
nenašli bychom zde pomlázku. 
 
Austrálie, Francie, Holandsko 
Děti hledají v zahradách schovaná 
vajíčka, sladkosti a hračky, které 
jim nadělil velikonoční zajíček. 
Francouzi jsou velcí labužníci 
a milovníci čokolády, proto jsou 
obchody nacpané čokoládovými 

vejci a zajíčky. 
 
Německo 
V Německu se vyrábějí slaměná 

hnízda, která rodiče schovávají v domě 
a na zahradách a schovají do nich veli-
konoční zajíčky nebo velikonoční vajíč-
ka. Dalším zvykem je tzv. velikonoční 
strom, který je ozdobený vajíčky a jiný-
mi velikonočními dobrotami a dekora-
cemi. 

HoBo 
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Nesmrtelná 

kočka 

 
Určitě máte doma 

nějakého domácího 
mazlíčka, já mám tře-
ba dva kocoury. První 
se jmenuje Mour a je 
takový … no, prostě 
mourovaný a je odjak-
živa domácí. Druhý se 
jmenuje Cyril, je čer-
no-bílý a je nalezenec. 
Máme je po mém dě-
dovi, takže jsou už 
hodně staří. A právě o 
Cyrilovi bude teď řeč.  

Začalo to v srpnu, 
když jsem byla na 
táboře.  Ještě jsme nebydleli ve Staré 
Vsi, ale v rodinném domě ve Vratimově 
v druhém patře, a naše babička v prv-
ním. Moji rodiče přijeli na stavbu a Cy-
ril (říkáme mu Cyrďák) měl napuchlou 
zadní nohu. Rychle ho odvezli na veteri-
nu, ale naštěstí mu nic nebylo. Jenom 
mu ji rozřízli, vymačkali hnis a převáza-
li obvazem. Doktorka mu doporučila 
klidový režim, tak ho moji rodiče odvez-
li do našeho bývalého domu a na noc ho 
zavřeli do koupelny. Když si šli lehnout, 
Cyrďa v koupelně strašně vřískal. Chvíli 
jenom mňoukal, pak bědoval a nakonec 
brečel tak, že ho začalo být mým rodi-
čům až líto. Takhle se to opakovalo 
i druhou noc, kdy bylo horko a rodiče 
nechali otevřenou větračku. Ale najed-
nou mňoukání ztichlo. Moji rodiče si 
říkali: „Sláva!“, ale když ráno otevřeli 
koupelnu, Cyril nikde. Taťka prohledal 

celou koupelnu, ale 
až se zadíval na vě-
tračku, tak mu to do-
šlo. Taťka si řekl: „To 
dole nebude hezký 
pohled.“ Když sešel 
na zahradu, kocour 
stále nikde. Tak si 
taťka řekl: „Dobře, 
tak přežil a odplazil 
se někam jinam, kde 
umřel.“ Prohledal 
celou zahradu a nako-
nec se na něj vykaš-
lal, že za pár dní ho 
přinese nějaký sou-
sed. Když se ale vra-
cel k zadnímu vcho-
du, hádejte, kdo tam 
byl. Mňau! 
 

Nesmrtelná kočka podruhé 

 
Byl Štědrý den. Jako každý rok jsem 

se strašně těšila, ale zaskočilo mě, že 
jsou to moje první Vánoce v novém do-
mě. Taťka potřeboval jet do obchodu, 
ale když přijel, vzpomněl si, že něco 
zapomněl. Musel tam jet znovu, ale na-
jednou se z kapoty ozval strašný rachot a 
něco praštilo do kola. Taťka si řekl: 
„A sakra, to byl asi kocour, “ a opatrně 
se šel podívat na všechna kola. Ale pod 
koly nic nebylo. Taťka si říkal, že 
v kapotě to bude mnohokrát horší. Ote-
vřel kapotu (taťka, ne kocour) a tam byla 
obrovská hromada chlupů. Tak jsme 
alespoň věděli, že kocouři jsou naživu. 
Cyrďu jsme tři dny neviděli. Při taťkově 
odjezdu auto zdobily chomáčky letících 
chlupů. 

Zvířata 
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Death note 

 
Tak a je tu opět Dušan, s ním já a se 

mnou další anime. Toto anime mám 
ještě rozkoukané, ale to nevadí, protože 
i tak vám ho můžu podrobně popsat (jo 
a protože to anime má asi 37 epizod 
a jedna trvá skoro půl hodiny XD).  

Příběh se odehrává v Tokiu, kde žije 
jeden nadprůměrně inteligentní student 
jménem Light Yagami. Jednoho dne 
najde zápisník, na jehož přední straně je 
napsané Death note, anglicky zápisník 
smrti, a jsou v něm instrukce, jak pomo-
cí toho zápisníku zabít člověka. Light 
tomu ze začátku nevěří, ale když se mu 
zjeví shinigami, česky bůh smrti, začne 
tomu věřit a rozhodne se vytvořit „nový 
svět“, jak tomu říká. Ale když se o to 
začne zajímat nejchytřejší detektiv, kte-
rý si říká L, Lighta neboli - jak mu lidé 
začali říkat - Kira, už nezabíjí jen zločin-
ce, ale i detektivy, kteří se ho snaží do-
stat.  

 

 
 

 
Dosta-

nou Lighta za mříže? 
Souhlasí někdo s Kirou? Nebo zůstane 
případ nevyřešen? Bude to válka inteli-
gence, strategie, mazanosti, ale zasáhnou 
i vyšší síly. 

 

Dadi  

Anime 

UPOZORNĚNÍ: POKUD SI CHCE-
TE KOUPIT KOČKU, ROZMYSLETE 
SI, KTEROU KOČKU SI KUPUJETE!!! 

Black Wolf  

Závojnatka čínská 

 

Závojnatka čínská není houba ani 
žádné jídlo. Je to ryba. Závojnatka čínská 
je akvarijní a jezírková ryba, přezdívaná 
též jako „Zlatá rybka“, vyšlechtěná 
v Číně. Dožívá se i 10 let, je to studeno-
vodní rybka. Má mnoho barevných vari-
ant, od oranžové až po červenou, stříbr-
nou a černou. V akváriu by neměla mít 
moc rostlin, špičatých kamenů a ostrých 
věci na dně. Závojnatka totiž ráda rozhra-
bává dno.  

A ještě taková malá informace: zlatá 
rybka si věci pamatuje jen tři sekundy.  

Mějte se! 
Dadi  
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Recenze na videohry 

Five Nights at Freddy’s 

 
Tahleta hra je založena na herním 

žánru hororovek. Ve hře se jedná jenom 
o jedno, a to přežít.  

Děj: Jsi zaměstnán jako noční hlídač 
v pizzerii. Jsou tam roboti, kteří baví 
lidi, ale v noci na tebe útočí a chtějí tě 
zabít.  

V první noci se nic moc neděje, ale 
v druhé noci už to začíná. Musíš přežít 
až do páté noci. Ve hře je pět robotů, 
Freddy, Bonnie, Chica, Foxy a Golden 
Freddy, ten se ale objevuje jen zřídka. 
Také je tam tak zvaný  phone guy, který 
vám na začátku noci volá, ale ve čtvrté 
noci zní nervózně a někdo mu klepe na 
dveře a potom řekne, že už musí končit 
a někdo ho zabije. Můžeš se dívat na 
kamery, kde se nacházejí roboti. Když 
jsou za dveřmi, můžeš je zavřít, ale jen 
na chvilku, protože kancelář je napájena 
baterkami. Když už nemáš baterie, tak si 
pro tebe přijde Freddy. Existuje i dvojka 
atd… Říká se, že za to může údajně tak 
zvaný purple guy (fialový muž), který 
zabil pět lidí a nacpal je do obleků robo-
tů a ti si myslí, že je zabil hlídač, to je 
vlastně hráč.  

Hráč v 1. dílu vystupuje pod jménem 
MIKA SHMIDT. Ve dvojce hrajeme za 
JEREMYHO FITGERALDA. V trojce 
hrajeme za VINCENTA. Ve čtvrté ho-
rorovce hraješ za dceru purple guy 
a v pětce hraješ za samého syna purple 
guy MICHAELA.  

 
To by bylo pro tuhle recenzi vše. Hru 

vytvořil SCOTT CAWTHON 2014. 
 

Mtj & Adm 

 

POLDA 

 
Měli jsme zde hodně her ze zahrani-

čí. Ty byly hodně krvavé. Ale chcete 
zažít dobrou adventuru, detektivní atmo-
sféru, ale hlavně český humor? No v tom 
případě je hra POLDA pro vás naprosto 
dělaná.   

A co je vůbec hra POLDA? Je to 
hra, kde hrajete za detektiva Pankráce, 
a ten FAKT není jak detektiv z Primy: 
ten je trochu hloupej, je mazaný, ale 
hlavně hodně vtipný. No a teď si řekne-
me nějaká fakta  o pár dílech (hru dopo-
ručuji dětem hrát od  11 let). 

 
POLDA 1: 
V prvním díle jsme detektiv začáteč-

ník, co vyšetřuje ztracení 2 lidí (první díl 
se odehrává v Ostravě). Nějaká hláška: 
„Já jsem detektiv Pankáč, teda ehm Pan-
krác, heh.“ 

Datum vydání: 1998 
 
POLDA 2: 
V druhém díle zase hrajeme za oblí-

beného Pankráce, a co se děje? No zde je 
to trochu šílenější, nová revoluční tech-
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Renegáti 

 
Ahoj, je tedy zase další číslo Dušana, 

zase další články a zase další stres pro 
redaktory a učitele, co Dušana vydávají, 
aby bylo všechno dopsané, správně 
uspořádané a hlavně bez chyb, aby tady 
nebylo napsané třeba hptf a aby se vám 
dobře četlo. 

Tentokrát jsem si vzala na starost 
knížku, kterou už mám přečtenou od 
Vánoc. Jmenuje se Renegáti a je od Ma-
rissi Mayerové.  

Marisse Meyerové je 
autorka dívčích sci-fi ro-
mánů. Na svém kontě má 
novelu „The Phantom of 
Linkshire Manor“ a je 
členkou Asociace americ-
kých romantických spiso-
vatelů. Marissa má dva 
vysokoškolské tituly 
z oboru publikování a kre-
ativního psaní, s důrazem 
na dětskou literaturu. Žije 

se svým snoubencem v Tacomě ve státě 
Washington v USA. Je také autorka sé-
rie Měsíční kronika a Iko. 

Příběh se odehrává po ukončení 

anarchie, kterou nastolil spolek lidí se 

zvláštními schopnostmi. Jeho příslušníci 

si říkají Anarchisti. Hlavní hrdinka Nova 

prožila velmi rušné dětství a je rozhod-

nuta se pomstít Renegátům, hrdinům, 

kteří chrání toto město. Po neúspěšném 

pokusu zbavit se velitele rady Renegátů 

přišla Nova a ostatní z anarchistů 

s nápadem, že se infiltruje 

k hrdinům a zjistí informace 

pro další operaci. Postupem 

času ale pozná i světlejší 

stránky organizace, a jak to 

všechno dopadne, nevím 

ani já, protože toto byl tepr-

ve první díl této skvělé 

dvoudílné série Renegáti. 

Dadi  
Ilustrace: Black Wolf 

nologie, co z DNA vyrobí klo-
na! S rozvojem této technolo-
gie kvůli tomu dochází 
k rozmachu celého města. 
Firma, co tohle stvořila, se 
jmenuje DNA revolution 
a je čím dál větší a větší. 
Dokonce obchodníci začali 
prodávat klony různých slav-
ných osobností, aby pomáha-
li politikům a v domácnosti. 
K tomu se blíží ceremoniál 
naklonované miss, jenže je-
jich plány překazí zločin a vy 
ho musíte překazit! 

Mini fakt: V tomto díle se 
objevil i prezident Miloš 
Zeman.  
Datum vydání: 1999 
Jsou zde ještě čtyři hry, ale 
nevejdou se sem, a to Pol-
da 3, Polda 4, Polda 5, 
Polda 6. 
Můj nejoblíbenější díl je 

Polda 6, ten je boží, dopo-

ručuji zahrát i dabing - je 

skvělý! To je ode mě vše, 

děkuji a ahojte! 
 

Olík 

Rubrika pro knihomoly 
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Sbal se... 

spoustu zajímavých informací, i když si 
myslíte, že už o Titaniku víte všechno. 
Můžete si také zajít do zábavního parku 
VIDA, který je hned vedle výstaviště. 
Vyzkoušíte si na vlastní kůži, co s Vámi 
udělá odstředivá síla v obrovské odstře-
divce, jak moc se vám bude houpat půda 
pod nohama při zemětřesení a spoustu 
dalších zábavných pokusů.  

Brno určitě stojí za návštěvu, ale 
nebude jen na jeden den. 

HoBo 

Miniházená 

 
Dne 5. 3. 2019 se odehrávala 

v Polance nad Odrou miniházená a já 
jsem byl u toho. Jelo nás 6, byli to Do-
minik Novobilský, Matyáš Jarolím, Bára 
Buchtová, Aneta Onderková a JÁ 
(Adam Jančák). Když jsme porazili je-
den tým, tak ten jeden hráč se plazil po 
zemi. Pár her bylo lehkých a jednou nás 
porazila Polanka, ale neměli jsme šanci, 

protože oni to hrají každý den. Ale zís-
kali jsme krásné 2. místo. 

Když jsem byl v bráně, tak to bylo 
lehké, ale když byl někdo vysoký, tak to 
bylo těžší. 

Trochu jsem nečekal, že budeme 
druzí, ale byli jsme dobří. 

Můj pocit v bráně byl trochu divný, 
docela jsem se bál, že mi dají několik 
gólů. 

Adm 

… do Brna 

 
Dneska bych Vás chtěl pozvat do 

druhého největšího města ČR, a to do 
Brna. Dominantu města tvoří dva kopce: 
Špilberk se stejnojmennou pevností 
a Petrov s katedrálou Petra a Pavla. Na 
území města Brna se také rozkládá hrad 
Veveří. Nejvýznamnější památkou, kte-
rou můžeme v Brně najít, je vila Tu-
gendhat (na fotce), která je zapsána od 
roku 2001 na seznamu památek UNES-
CO.  

Až budete unaveni z obcházení pa-
mátek, můžete si dát něco dobrého 
v jedné z mnoha cukráren, kaváren 
a restaurací v brněnském centru (třeba 
ve Špalíčku na Zelném trhu). Za návště-
vu určitě stojí i některé z brněnských 
divadel – divadlo Husa na provázku 
nebo Divadlo Bolka Polívky. Pokud se 
do Brna vypravíte do poloviny května, 
určitě se zastavte na brněnském výsta-
višti na výstavě TITANIC. Dozvíte se 

Sportovní novinky 
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 Matouš ze 4.B spadl v hudební vý-
chově na zem, když jsme cvičili na pro-
jekt Afrika. 

Dušan komentuje: Asi byl ospalý! 
 

Naty z redakční rady chtěla nakreslit 
do velikonočního článku čerta. 

Dušan komentuje: Naty, ty asi čerty 
miluješ? Těšíš se na ně, až přijdou zase? 

 

V 6.A si někdo myslí, že se Jan 
Werich podílel na tvorbě naší hymny. 

 

Max z 5.A si myslí, že slovo kuskus 
znamená sex. 

Dušan komentuje: Tak mu někdo 
vysvětlete, co to doopravdy znamená! 

 

Dominik z 5.A hodil 
jogurt na skříň a ten 
jogurt bouchl. 
Dušan komentuje: A 
nespletl sis ho s graná-
tem? 

házeli perdy. 
Vyhráli jste první zápas?   
Hnedka první zápas proti Krmelínu jsme 
prohráli.  
Kolik jsi vybil hráčů?  
Já jsem nikoho nevybil, protože jsem 
chytal míče vzadu. 
 

Jakub se ptá Naty: 
Bylo to těžké? 
Ano, bylo to těžké, protože jsem si při 
chytání míče narazila malíček. 
Kolik zápasů jste vyhráli?  
Celkem 3 zápasy. 
Vybila jsi nějakého hráče? 
Vybila jsem 1 hráče. 
 

A jak to celé dopadlo? Skončili jsme na 
krásném 3. místě ze šesti! 

Abuk 

Jeli jsme na vybíjenou, 

hurá! 
 

Bojoval jsem jako lev, snažil se 
a myslel, že budu slavný, ale kupodivu 
za mnou nikdo nepřišel, abych mu po-
skytl rozhovor. Slavní sportovci přece 
poskytují rozhovory! Byl jsem z toho 
smutný a pak jsem to vyřešil: udělal 
jsem rozhovor sám se sebou. A jelikož 
jsem za holky nemohl hrát, přibral jsem 
ještě spolužačku Naty Štegnerovou. 

Jak tedy probíhal turnaj ve Fryčovi-
cích, který se konal ve čtvrtek 14. 3.? 

 
Jakub se ptá Jakuba: 
Bylo to těžké?  
Těžké bylo hlavně chytat míče, protože 

Drby a brebty 

Paní učitelka Stej-
skalová přišla do hodiny 
dějepisu ve čtvrtek a mys-
lela si, že je pátek a je ze-
měpis. 

 

Někoho z Dušana zlobil 
počítač tím, že se pořád vypínal. 

Dušan komentuje: Asi si chtěl 
udělat den volna. 

 

Karolína z 4.B si každou přestávku 
hraje s Adamem, Markem, Tomem 
a Matějem ze 4.B. 

Dušan komentuje: Nevím, kdo to 
psal, ale možná mu to přijde romantické. 

 

Perlička ze sedmičky: prý na spor-
tovních zápasech rozhodují rozhodčí 
a  rozhodčice.  

 

Podle zpráv z naší skříňky holky ze 
7.A  milují kluky ze  8.A . 

 

Mtj, Adm, Pigi a Lady Wifi, Black Wolf, NaMe  
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Křížovka 

Kneblová Barbora - Bažka 
Daňová Karolína - Gaju 
Pavliňáková Adéla - Adelajda 
Najzarová Dominika - Dadi 
Slaná Veronika - Black Wolf 

Redakční rada 

Mertová Natálie - NaMe 
Bohoněk Jan - HoBo 
Volný Jakub - Abuk 
Štegnerová Natálie - Summer 
Otáhal Oliver - Olík 

Jančák Adam - Adm 
Bartoš Matěj - Mtj 
Zahrádková Johana - Pigy 
Petrošová Viktorie -  
Lady Wifi 

5 

X 

!!!Hurááááá! Ve středu 24. dubna máme ředitelské volno! Víte proč? Můžete 
hádat: nemohli bychom splachovat, nemohli bychom si mýt ruce, paní učitelky a 
páni učitelé by si nemohli vařit kafe. Prostě neteče voda!!! 

HoBo 

Abuk 


