


 

 
 

Ahoj! 

 

Vítáme vás v novém čísle školního časopisu. 

V nedávné době jsme měli moc práce – recitační soutěž Come 

and Show, Velikonoce, příprava na přijímačky – a tak jsme se 

rozhodli mimořádně vydat dvojčíslo. I v něm ale najdete 

hodně zajímavých článků a doufáme, že se nad stránkami 

tohoto čísla opět dobře pobavíte. 

 

 

 

Citát: „Pro každého z nás, bez rozdílu, platí, že dvacet tři a půl 

hodiny ze čtyřiadvaceti trávíme čekáním. A čím déle čekáme, tím míň 

je na co čekat.“ – William Saroyan 

Z naší redakce 
 



 

 

A začneme hned soutěží. Bude to soutěž fotografická a bude se 

týkat zvířátek – vašich domácích mazlíčků nebo zvířátek z vašeho 

dvora. 

Chcete-li se zúčastnit, pošlete nám své fotografie, na kterých vtipně 

zachytíte vašeho mazlíčka. K fotografii v mailu připište vaše jméno a 

třídu, jak se vaše zvířátko jmenuje (pokud má ovšem jméno), a kdy a 

kde jste ho vyfotili. Nejpovedenější snímky nejen otiskneme v našem 

časopise, ale jejich autoři získají i pěkné ceny. 

Fotografie posílejte na mail skolni.casak@post.cz nejpozději 

do 10. června 2015. 

A tady je pár snímků pro inspiraci:  

 

soutěž 
 

mailto:skolni.casak@post.cz


 

 

 



 

 



 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Celé jméno školy je Základní škola Praha - 

Dolní Chabry, příspěvková organizace.  

Součástí školy je školní jídelna, školní 

družina a školní klub. 

 

Škola se dělí na dva stupně. Od 1. - 5. a 6. - 9. třídy. Každý rok žáci 

z devítky na konci roku nacvičí představení, které předvedou před 

celou školou. 

Místo, kde žiji 
 

Pavla Jedličková, 6. A 



 

 

Co se děje v Chaberském dvoře? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kalendárium 
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1.4. - 27.4. navštivte výstavu fotografa 

Ivana Dudáčka Ptáci 2.  

Vstupné je 30 Kč. 

 

 

 

9.4 od 9:30 do 11:30 Dvoreček tvořící. Program pro nejmenší s 

tvořením, písničkami a hraním. Vstupné je 50 Kč. A pokud by jste to 

nestihli, nebojte se, děti si můžou pohrát i 23.4 ve stejný čas.  

 

 

16.4 od 9:30 do 11:30 zveme maminky s dětmi na tradiční 

Dvoreček hrací s cvičením a pohádkou. Podruhé můžete  navštívit 

tento "Dvoreček" 30.4. ve stejnou dobu. Vstupné je 30 Kč. 

 

 

16.4. v 18h  si s lektorkou Jitkou Kroupovou 

můžete vyrobit květinové brože s organzy v 

rámci Květinové dílny pro dospělé a 

dospívající. Vstupné je 30 Kč. 

 

 

25.4. v 15h se přijďte podívat na 

Čarodějnickou pohádkou. Vstupné je 30 Kč. 

 
 

 

Adéla Jiříková, 9. tř. 



Lucka Setnická, 4. A 

 
 
 
 
 

Kulturní dům Krakov 
 

Ve středu 18. března 4. A a 4. B navštívily kulturní dům Krakov. Byli 

jsme na hudebním pořadu Pavla Nováka. Zpíval různé písničky o tom, 

jak se máme nebo jak se nemáme chovat.  

 

Pro nás už to nebylo, ale pro 1. a 2. třídu doporučujeme. 
 

 
 

My se nenudíme 
 



Natálie Nováková a žáci 2. B 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 
 

Z pasování na čtenáře, které proběhlo ve známém prostředí naší 

chaberské knihovny (datum), měli druháci smíšené pocity, vše však 

zvládli naprosto perfektně. Někdo se styděl, někomu se nelíbilo čtení 

před třídou (a někomu zase ano), někdo se dokonce bál, že mu uříznou 

ucho, podle všeho si to ale děti užily. Po složení slibu, že se budou o 

knížky hezky starat, si na památku všichni odnesli knížku 

(překvapivě), pamětní list a hezkou vzpomínku. 

 

 

   



Karolína Fialová, 9. tř. 

 

 

 

Marek Mašát, 9. třída 

 
Marek je nejrychlejší kluk z celé Prahy ve šplhu na laně, a tak jsme se 

rozhodli vám s tímto vítězem udělat exkluzivní rozhovor. 

 Marku jaký jsi měl čas? 

 Marek: 3,69 s. 

 A to byl tvůj osobní rekord nebo jsi 

měl někdy rychlejší čas? 

 Marek: Jo, měl jsem rychlejší. 

 A jaký je tedy doposud tvůj 

nejrychlejší čas?  

 Marek: 3,20 s. 

 A co myslíš, že způsobilo, že jsi byl 

pomalejší?  

 Marek: Asi časovače… 

 Měl jsi nějakého výrazného rivala, 

nebo jsi to dával úplně v pohodě? 

 Marek: Nemyslím si, s druhým nejrychlejším jsem měl rozdíl 3 

sekundy mezi časy. 

 Jak ses cítil když jsi věděl, že vyhraješ? 

 Marek: Dobrý, tak normálně, samozřejmě jsem byl štastnej…  

 Záleželo ti na výhře nebo sis to tam jel jen užít? 

 Marek: Samozřejmě vyhrát, když jsem viděl, že mám šanci, tak 

jsem si za tím šel . 

 Přemýšlel jsi, že bys to dělal závodně? 

 Marek: Ne, nemám čas, a navíc hraju tenis a tomu se chci plně 

věnovat. 

 Tomu rozumím, tak díky moc za rozhovor a přeju ti za celou 

redakci hodně úspěchů, ať už v tenise nebo v samotném životě 

. 

lidičky z naší školičky 
 



Verča Nerglová a Míša Tichotová, 6. A 

Karel Kraus a kluci z 6. A 
 

Kluci z 6. A se zúčastnili turnaje ve vybíjené. Vyzpovídali jsme pro 

vás jejich zástupce, Karla Krause. 

 

 Kde jste byli hrát vybiku? 

 Na základní škole Dolákova. 

 Kolikátí jste skončili a z kolika 

týmů? 

 Byli jsme pátí z 12. 

 Jste spokojení s vaším výsledkem? 

 Ne. 

 A co váš tým, byli jste spokojení 

s obsazením týmu? 

 Jo, rozhodně bych vylepšil obsazení 

týmu. 

 Byli tam těžcí soupeři? 

 Ano. 

 Moc děkuji za rozhovor. 

 

 



Bára Staňková, 3. B Niky Myhovyčová, 4. B Bára Staňková, 3. B 

 
 
 

 
 

Žirafa 

 
Žirafa bydlí v Africe 

a vysoká je velice. 

 

Se svým malým žirafátkem 

jdou za velkým žirafákem. 

 

Díky svému velekrku 

vyrovná se výšce smrku. 

 

Chodí nekonečnou polopouští, 

na tygřice hrůzu pouští. 

 

Umí rychle utíkat. 

Už jí můžete tykat. 
 
 
 
 
 

 
 

Rýmy - šprýmy 
 



Bára Staňková, 3. B 

 
 
 
 
 

INDIÁNSKÁ POHÁDKA 

 

Žil byl jednou jeden kmen indiánů, kteří se jmenovali Silní medvědi. 

Vládl jim náčelník Bystrý sokol.  

Jednou, když jeli lovit bizony, jel s nimi i malý chlapec jménem Vraný 

kůň. Zrovna měli vyhlédnutou pěknou bizoní krávu, když se proti 

Vranému koni vyřítil rozzuřený samec. Chlapcův kůň se splašil a utíkal 

pryč. Když dojeli do hustého lesa, konečně se zastavil. Vraný kůň, 

který neznal cestu zpět, musel přenocovat v lese.  

Když se rozednilo, zkoušel najít cestu zpátky. V tom uviděl stádo laní, 

jak jde k jezeru. ‚Už to mám!‘, řekl si. Laně šly k jezeru a on šel za 

nimi. Když jezero objel, uviděl ohniště. Pobídl koně a za chvíli už byl 

doma. ‚Hurá!‘, vykřikl.  

Vrátil se do tábora a všichni byli šťastní. 

galerie 
 



 
 
 
 
 

Motivační projekt na téma strach:  
 

strach, aneb stav mysli, kdy 

nad sebou nemáme kontrolu. 

 
Je to úzkost? Nebo jen obava či nervozita z neznámého? Ať už to má jakoukoliv 

příčinu, dělá to s námi jedno a to samé. Máme tendenci strčit hlavu do písku 

nebo se někam schovat a nevylézt... Bylo by vhodné zmínit, že strach je jen 

stav mysli. Když svou mysl vytrénujete k tomu, abyste nevnímali to, co vás 

takhle sužuje, vaše tělo začne být jinačí. Bude více otevřeno novým věcem, 

bez jakýchkoliv překážek a plné pozitivní energie. 

 

Mám kolem sebe hodně lidí, kteří si prošli vším možným, byli na nejnižší úrovni 

co člověk může být. Lidé se k nim chovali jako k odpadu, neměli k nim žádnou 

úctu, psychicky byli naprosto vyčerpaní. Taky se báli, a přesto jsou z nich 

dnes lidé, kteří mnoho dokázali, jak ve své kariéře, tak ve svém osobním 

životě.. To mi potvrdilo, že na sobě se dá pracovat vždy, chce to jen motivaci. 

 

to se nám povedlo 
 



Strach prožívá každá bytost a jestli vám někdy někdo tvrdil, že se ničeho 

nebojí, tak vám zaručeně lže, nebo si tím aspoň není tak jistý.. Strach je 

přirozená věc, stejně nám dělá ze života peklo.  Proč? je to jako vězení. 

Uzavírá nás, podpaluje nám dřevěný most pod nohama, po kterém chodíme 

každý den. 

 

Dalo by se říct, že lidé se dělí na 3 skupiny: 

I. jsou ti, kteří svoje úzkosti nedávají najevo a ostatní by to na nich ani 

nepoznali.. 

II. jsou to lidé, kteří s tím bojují a snaží se udržet svoji psychiku aspoň 

v normě, aby mohli normálně fungovat (což jsem třeba já). Jsou něco mezi.. Na 

venek jsou šťastní, ale vevnitř se potýkají s mnoha nepříjemnostmi.. 

III. nakonec už jsou jen lidé, kteří jsou rádi že jsou rádi.. Jsou hodně 

přecitlivělí, ve většině případů to ti, kteří se stali obětí šikany, nebo si nesou 

nějaký jiný blok z dětství. (Neznamená to ale, že to je tak u všech..) 

----------------------------- 

Co se týče mě, jak jsem řekla, já spadám pod tu 2. skupinu. Já jsem introvert, a 

to, co mě už jen motivovalo tohle napsat, je můj blok z dětství. Už od mala 

jsem nebyla moc emotivní člověk. Ve většině případů jsem nedávala emoce 

najevo, ale vše jsem si brala strašně osobně. Kdykoliv na mě třeba někdo jen 

zvýšil hlas (např. ve školce nebo v rodině), tak se mě to neuvěřitelně dotklo, 

zarazilo, polilo mě neskutečné horko udělalo se mi úzko, a vše jsem si to 

dávala za svoji vinu. Doteď si přesně pamatuji ty momenty, kdy se mi toto 

dělo. (Ne, že by jich bylo nějak moc, ale nesu si to s sebou..) 

Dlouho potom jsem měla špatnou náladu, byla jsem zaražená a kdykoliv jsem 

se s tím daným člověkem měla setkat znovu, čekala jsem, že se bude chovat 

stejně „zle“. Vždy jsem se takhle strachovala (dělám to i dodnes), takže mě 

vykolejí v podstatě i skoro normální situace, na kterou by člověk dokázal 

normálně odpovědět bez sebemenších potíží. 

------------------------------- 

Strach má mnoho podob. Můžete se bát pavouka, jehel, výšky, čehokoliv.. 

Spousta lidí se bojí i nadpřirozených bytostí, které vlastně ani neexistují. Lidé 

se bojí jít spát sami, projít temnou chodbou, lesem, a to jen z toho důvodu, že 

se před tím koukali na nějaký hororový film. Já mám strach z tornád, ze 

starých psychiatrických léčeben a z toho, že můj život uteče příliš rychle. 

Někdo se zase bojí klaunů.. A někdy člověk kolikrát vlastně ani neví, čeho 

konkrétně se bojí. Něco se mu přihodí, nějaká nepříjemná situace, a hned se ho 

zmocní ta ona panická úzkost (ani neví proč). Je ve stavu, kdy by se nejradši 

vysvlékl ze svého těla, ať to někdo vyřeší.. 

----------------- 

Zeptala jsem se lidí okolo sebe na to, co si představují/ co se jim vybaví při 

slově STRACH nebo ÚZKOST. Co se týče „věcného“ strachu, odpovědi se 

lišily.. Byly tam takové ty klasické fobie jako jsou pavouci, tma, strach 

z výšek, krev nebo strach z opilých a agresivních lidí.. Ovšem, po psychické 



stránce se všichni shodli.. Bojíme se samoty a opuštění.. Bojíme se toho, že na 

světě zůstaneme sami..- ať už máme rodinu se vztahy naprosto v pořádku nebo 

rodinu, ve které jsou uvězněny vzpomínky, které by nikdy neměly spatřit 

světlo světa.. 

Co mě obzvlášť donutilo se hluboce zamyslet, byla situace, kdy mi jedna paní 

odpověděla, že se bojí strachu.. Upřímně řečeno, nikdo to nepopisoval 

s takovou vážností. 

 Když jsem poslouchala, co mi ti lidé vypráví, čeho a proč se vlastně bojí, 

udělalo se mi to ono úzko, o kterém tady celou dobu píšu.. Někdy je těžké 

z toho všeho vyjít.. a někdy je to skoro až směšné, čeho všeho se člověk může 

bát.. Ale ať je to cokoliv, je to strach a bojíme se. Když se bojíme, ovládá nás 

to na plné čáře, strach s námi může nakládat, jak se mu zlíbí a v podstatě to 

celé máme jen v sobě, nikde jinde. 

Strach je největší lhář, kterého v životě můžete potkat. 

 
Pravdou je, že na vše funguje hudba, ale zde je můj nejosvědčenější způsob, 

jak se strachu z něčeho alespoň na chvíli zbavit, když mě přepadne ta chvíle, 

že mám chuť strčit hlavu do písku (někdy se nám zdají věci děsně zamotané, 

v tomto případě to platí taky). Napište si na papír, co vás trápí. Dejte si ho 

před sebe a NAHLAS si řekněte, v čem je vlastně problém, co vás tak tíží.. 

Zeptejte se sami sebe (popravdě), co nejhoršího a co naopak nejlepšího by se 

vám mohlo stát. Kolikrát člověk vidí tu situaci přehnaně a ve skutečnosti je to 

mnohokrát světlejší.. 

 

Např. „mám strach z přijímacích zkoušek na SŠ“. Co by se mi nejhoršího 

mohlo stát? –nepřijali by mě. Naopak co nejlepšího by se mi mohlo stát? –

Přijali by mě a možná bych i potkala nějaké lidi, se kterými bych si rozuměla.. 

Zvažte, jak moc tragické by bylo, kdyby nastala ta horší možnost.. 

 

+je důležité, aby se sám člověk k sobě choval hezky a uctivě.. Aby se čas od 

času pochválil nebo si řekl něco hezkého a pozitivního, např. „líbí se mi jak 



jsem se dneska oblékla, nebo dnes se mi povedla ta prezentace“ Proč? 

Protože nám to hned udělá lépe, zlepší se nám nálada, třeba se i trošku zvýší 

sebevědomí  To nejhorší, co může člověk udělat, je říct si něco jako: „to 

nemám šanci zvládnout, vždyť jsem úplně blbá!“ 

---------------------------------- 

Dalším tipem, jak bojovat proti strachu či nervozitě, je DÝCHÁNÍ. 

Rozšiřujete se, nebo uzavíráte? Když rozšiřujete své 

myšlení, svá přesvědčení, vše, co se vás týká, vaše 

láska plyne svobodně a bez hranic. Když se uzavíráte, 

stavíte kolem sebe zeď a začínáte být odříznutí od 

světa a od života. Jestliže se bojíte, trestáte se nebo 

cítíte, že něco není v pořádku, začněte dýchat. Dýchání 

vás otvírá. Napřimuje vám páteř. Rozevírá vám plíce. 

Uvolňuje prostor vašemu srdci. Dechem dokážete 

překonat všechny překážky, Je to výchozí bod. Když 

se vám přihodí něco nepříjemného, nepropadejte 

panice - několikrát se zhluboka nadechněte a řekněte 

si: "Nechci se uzavírat. Chci se otevírat a růst." 

Když jsem byla menší, moc jsem nevěděla, jak s úzkostí, problémy a strachem 

nakládat.. Nedávno jsem přišla na to, jak si pomoci.. (je to tak rok dozadu) 

Začala jsem psát příběh. Příběh, který byl naprosto anonymní, a přesto jsem 

tam promítla všechny kolem mě, vše co se mi dělo, vše o co se zajímám, vše 

co jsem chtěla aby se stalo i nestalo..  Hodně mi to pomohlo a navíc měl i 

úspěch.. 

 

 Jeden z dalších tipů je sport. Jít si občas zacvičit není nikdy na škodu a navíc 

člověk přijde na jiné myšlenky..  

 



Natálie Nováková, 9. tř. 

 

Abych se odreagovala, udělala jsem šílenou věc. K mojí škole a „volnému 

nevolnému“ času jsem se začala učit italsky a musím říct, že to byla jedna 

z nejlepších věcí, co jsem kdy udělala. V Anglii jsem si koupila slovník EN-IT 

a ve volných chvílích se to učím..  

.. Napište si nějaký pozitivní text, ve kterém bude stát, že už se nebojíte a 

noste ho stále u sebe.. 

------------------------------ 

Ovšem to nejúčinnější, co Vám pomůže strach překonat, je komunikace s lidmi. 

Bavte se o tom, co trápí druhé, pracujte spolu.. Velmi mě zaujala část jedné 

knihy, ve které se děj odehrával při útoku japonských letadel na americkou 

základnu Pearl Harbor. Jedna žena se  z nějakého důvodu po letech nemohla už 

skoro hýbat a bála se například jen udělat krok do koupelny.. A byla požádána, 

jestli nemohla rodinám, které měly členy v oblasti základny, poskytovat 

informace o tom, jestli jsou stále naživu a v pořádku.. A postupem času, jak 

pracovala s lidmi, nemyslela na svůj strach, začala normálně chodit.. 

-------------------- 

Strach je problém celého lidstva a zajímavých věcí je na něm spousta.. Z 80% 

se člověk bojí věcí, které se nikdy nestanou.. 

 

Takže lidi, ty, ty a i ty máte právo na to být šťastní, využijte toho a nenechte 

nad sebou strach vyhrávat!!! Jenom vy s tím můžete sami něco udělat, záleží na 

tom, jak se ke strachu postavíte.. 

Strach je jen stav mysli a svou mysl ovládáte vy..  

Nedovolte aby to bylo obráceně. Vždy tu bude někdo nebo něco, co nám 

pomůže, ale také tu vždy bude někdo, kdo nám nebude přát. Takže jestli Vám 

někdo říká, že něco nedokážete, aby Vás trochu srazil, protože vám třeba 

závidí vaši důslednost a vytrvalost, tak se mu podívejte do očí a řekněte 

„Opravdu? Tak se koukej!“. 

 

 Doufám, že vám tento text něco dal a pokud ano, budu nesmírně vděčná i 

šťastná, když mi napíšete, čeho se třeba i VY bojíte, co vám pomohlo.. 

Tak hodně štěstí v boji proti strachu, a nezapomeňte, STRACH JE JEN A 

POUZE STAV MYSLI!!  

N.N. 

 

 

 
 



Magda Veselá, 4. B 

 
 
 
 

 

KŘÍŽOVKA 1 

 
 
 

1. ovoce 

2. malá dívka 

3. orgán zraku 

4. letní ovoce 

5. malé děťátko 

6. končetina 

7. stránka atlasu 

8. ukazatel času 

9. uspořádání dnů 

a měsíců v roce 

10. zápisníček na 

úkoly 

11. ohrada 

 
 
 

 

TAJENKA: _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

Své odpovědi s heslem „KŘÍŽOVKA 1“ posílejte do 20. KVĚTNA 

2015. Vhoďte je do redakční schránky v přízemí nebo je pošlete 

mailem na skolni.casak@post.cz.  
 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, který získá sladkou odměnu.  
 
 
 

 

 

 

Pro bystré hlavy 
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Lucka Setnická, 4. A 

KŘÍŽOVKA 2 
 

 
1. Malý kůň 

2. Mládě od slepice 

3. Jí se na posvícení 

4. Prosívá se skrze něj 

5. Část stromu 

6. Míč je… 

 

Tajenka: Nejlepší přítel člověka je _ _ _ _ _ _. 

 
Své odpovědi s heslem „KŘÍŽOVKA 2“ posílejte do 20. května 2015. 

Vhoďte je do redakční schránky v přízemí nebo je pošlete mailem na 

skolni.casak@post.cz.  
 

Nezapomeňte napsat své jméno a třídu! Ze správných odpovědí 

vylosujeme jednoho výherce, který získá sladkou odměnu.  

 
 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ÚNOROVÉHO ČÍSLA 
Bohužel, do redakce nedorazilo ani jedno řešení z minulého čísla. Je 

to škoda, sladké odměny jsou pro vás stále připravené. Tak luštěte! 
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Vendula Nádvorníková, 4. B 

 
 
 
 
 
 
 
 

Policajt se ptá paní pokladní:  

„Jak dlouho trvá let do New Yorku?“ 

„Hmm, chviličku…“ 

„Děkuji.“ 
 

 

 

 

 

 

Policajt říká policajtovi: 

„Víš, že Silvestr letos vychází na 

pátek?“ 

„Fakt? Snad ne na třináctého!“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

smích je koření života 
 



 

 

 

 

HOROSKOPY NA DUBEN 2015 
 

Všechna znamení budou v nejbližší době zajímat pracovní 

úspěchy, různé úkoly. Cítím to. Vše tomu nasvědčuje. 
 

 

BERAN ( 21.3. – 20.4.) 

Pro berany bude toto období poměrně náročné. Je před nimi určitá 

cesta, úkol, se kterým se budou muset poprat a zvládnout ho. Také 

budou mít mírnou práci s rozhodováním, a proto budou potřebovat 

sebedůvěru a odvahu. Vše ale zvládnou s přehledem a nakonec uznají, 

že všechna strachování byla zbytečná. 

 

BÝK ( 21.4. – 21.5.) 

Zaměřte se především na jeden úkol a dokončete jej. Býci mají 

tendence mít spoustu plánů, které pak nikdy neuskuteční. Když si ten 

úkol vyberou, mají pak obavy, jestli si rozhodli správně.. Ale berte to 

s nadhledem a vše bude tak jak má být. Toto období bude plné 

rozhodnutí, podobných jako u beranů. Ať už v práci, ve škole či 

v osobním životě.. 

 

BLÍŽENCI ( 22.5. – 21.6.) 

Blíženci rádi pracují, a pokud jsou v tom dobří, je to pro ně vášeň. 

Budou zde problémy s lidmi (/s kolegy) v práci. Berte na vědomí, že ne 

všichni jsou do toho zapálení jako vy. Ale nic si z toho nedělejte, 

nemá cenu a smysl se z toho obviňovat.. bude vhodná doba na to dělat 

věci, které vás přivedou do rovnováhy a pohody. Nakonec to přinese 

úspěchy. 

Vyčteno z karet a hvězd 
 



 

RAK ( 22.6. – 22.7.) 

Jako pro všechny i pro raky platí, že v tomto období půjdou naplno za 

svými cíli. Jsou to bojovníci, kteří když se pro něco nadchnou, nejsou 

k zastavení. Ti by ale tentokrát měli myslet na to, že by měli přijmout 

i pomocnou ruku ostatních. Raci se moc neradi dávají do kupy 

s ostatními, co se týče pracovních poměrů, radši si „hrabou na svém 

písečku“. 

 

LEV ( 23.7. – 22.8.) 

Ve snaze být co nejlepší a nejpreciznější na cestě za svým cílem lvi 

v poslední době zažívali něco, co je energicky dost vyčerpalo, proto 

teď nastává čas takzvaného uzdravování. Což znamená to, že byste 

neměli dělat věci, které jsou pro vás určitým způsobem náročné či 

vyčerpávající. Dělejte to, co vám dělá dobře, co vás dělá šťastným 

člověkem. A dejte si sami sobě otázku: Jakým způsobem se dělím o 

své vnitřní bohatstvím s druhými? 

 

PANNA ( 23.8. – 22.9.) 

U všech znamení se teď vše se točí kolem úspěchů. V tomhle momentě 

narážím trochu na to, že panny ve většině případech dělají všechno 

pro to, aby se měly dobře a aby jim nic nestálo v cestě.. To trochu 

souvisí s lakotou či jak to nazvat, že se koukají na sebe, mají radost 

ze svých úspěchů, ale kdyby se koukaly i na ostatní, jejich radost by 

byla dvojnásobná. Řiďte se selským rozumem!!!  

 

VÁHY ( 23.9. – 23.10.) 

Říká se, že zisk je risk a  váhy se svou rozvážností a grácií rozhodně 

více získávají. Ví, kdy mají zakročit a kdy vystoupit, aby jim to 

přineslo vždy pozitivní výsledky. Stejně dobře se jim bude dařit i 



teď. Trochu je ale bude mámit jedno z největších kouzel světa - 

láska. 

 

ŠTÍR ( 24.10. – 22.11.) 

Štíři jsou často nerozhodní, často nevědí kudy kam a potřebují 

pomoc. Teď je ale velká šance pro změnu, která jim mnoho přinese. 

Začnou od znova, něco nového, pro ně přínosného. Budou u toho 

trochu nejistí, protože půjde o logickou záležitost, žádná velká 

překážka to ale nebude. 

 

STŘELEC ( 23.11. – 21.12.) 

Díky tomu, že střelbu do černého mají střelci ve jméně, tak budou 

mít jasný důvod k oslavám! Ať už to bude v jakémkoliv směru, velkou 

částí za to bude moci jejich smysl pro komunikaci s ostatními. Budou 

tu také ale určité problémy (opět neznámo kde), se kterými jim ale 

jejich přátelé pomůžou, mají přece dobré vztahy! 

 

KOZOROH ( 22.12. – 20.1.) 

Tito lidé mají obrovské štěstí, mají vždy na vším nadhled a dokáží 

správně zareagovat v jakékoliv situaci.. Díky tomu i teď vybruslí 

z nějakých těch problémů a vykročí správným směrem. Často se ale 

také zabývají věcmi, které pro ně nejsou podstatné. Proto si položte 

tuto otázku: Kdybych měl za tři měsíce zemřít, co bych chtěl 

stihnout? 

 

 

VODNÁŘ ( 21.1. – 20.2.) 

Vodnáři vždy oplývají originalitou a kreativitou, ani teď je tato 

vlastnost nezklame. Z pohledu vizionáře mají spoustu možností, jak 



Natálie Nováková, 9. tř. 

zapůsobit na ty, u kterých to potřebují.. Pozor na manipulaci, aby se 

to nakonec neobrátilo proti vám.. 

 

RYBY ( 21.2. – 20.3.) 

Ryby se vždy ženou dopředu s myšlenkou, že oni všechno vědí nejlépe 

(tomu se říká trochu vysoké ego).. Touží po dobrodružství, o kterém 

si myslí, že ho dosáhnou pouze tímto přístupem. Ostatní lidi to může 

trochu odrazovat od vaší skutečné dobré povahy. Zkuste změnit svůj 

přístup k věcem. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nick Vujicic, aneb člověk který se nebál promluvit. 

 
Je to člověk, který mě hodně inspiroval. Nick je motivační řečník a 

křesťanský kazatel. Teď si asi říkáte, ta asi 

bude psát o víře co? V podstatě ano.. Ale o 

víře v trochu jiném smyslu. Nick se narodil 

s velice vzácným syndromem - s tetraamélií, 

znamená to, že se narodil bez končetin.  

Tak jako mě, inspiroval mnoho lidí jeho 

odvážností, „ochotou“ a chutí dále žít i s jeho 

postižením. Natočil spoustu motivačních videí 

a klipů, zahrál si i ve filmu.. Lidé ho berou jako 

normálního člověka a tak by to mělo být!  

Ve videu, které mě zaujalo nejvíce, mluvil o 

šikaně. Mluvil o tom, že ví, jak se normální lidé 

cítí, když jsou terčem posměšků a neustálých 

INSPIRACE 
 



Natálie Nováková, 9. tř. 

pomluv, protože on si to prožil hned několikanásobně, chtěl kvůli tomu 

dokonce spáchat sebevraždu. Kdo umí aspoň trochu anglicky, měl by 

se na to video podívat, protože je opravdu emotivní a celé pravda. 

Nickovi je dnes 33 let, má nádhernou manželku a krásného syna. Má 

ode mne obrovský obdiv už jen za to, jak se se svým handicapem 

vypořádal a také za to, že změnil spoustu životů a vykouzlil úsměvy na 

tváři - i mně.  A pamatujte si, že když věříte, dokážete všechno! 

 

Podívejte se na: 

https://www.youtube.com/watch?v=l91cgdFCkJ0 

-video o šikaně (bully talk) 

https://www.youtube.com/watch?v=3XqypfUZp1Y 

- klip 

 

 

 

 

 

AUTOMATICKÁ KRESBA 
 

Tohle téma mě hodně zaujalo. Jde o jakýsi typ „auto léčby“ či 

sebepoznávání.. Automatická kresba je technika, kdy člověk 

nepřemýšlí nad tím, co zrovna kreslí, ale nechává pracovat spíše 

intuici. Automatická kresba může sloužit jako relaxační cvičení, nebo 

ji lze použít např. pro diagnostiku psychických i klasických fyzických 

nemocí. 

Já sama jsem se s tímhle už hodně krát setkala (upřímně řečeno jsem 

to dělala nevědomky už od malička) v mojí umělecké škole, ale i mimo. 

Jednou to bylo v jednom centru, kde u dětí zjišťovali autismus. Mám 

dojem, že někdy se to využívá i v předškolním věku, kde se podle toho 

dá určit, jestli je dítě v nějakém směru dostatečně vyvinuté, aby 

mohlo jít do školy. 

 

 

 

inspirace 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l91cgdFCkJ0
https://www.youtube.com/watch?v=3XqypfUZp1Y


 
Léčivý obrázek – dutiny, uši, rýma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Natálie Nováková, 9. tř. 



Tím končí březnové a dubnové dvojčíslo. Sejdeme se opět na konci 

května. Do té doby si užijte projektové dny a školy v přírodě. A 

nezapomeňte se s námi podělit o vaše zážitky právě z těchto akcí. 

Těšíme se na vás.  

 

Vaše redakce 

 

… a inspirace na závěr… 

 
Hubbleův teleskop má 25 let, NASA zveřejnila jeho 

nejpůsobivější snímky 
http://www.novinky.cz/domaci/367589-hubbleuv-teleskop-
ma-25-let-nasa-zverejnila-jeho-nejpusobivejsi-snimky.html 

 

Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila 25 nejlepších snímků, které pořídil Hubbleův teleskop. Ten 

byl vypuštěn před 25 lety, přesně 24. dubna 1990, a od té doby pořídil množství záběrů jak objektů Zemi 

relativně blízkých, například planet ve Sluneční soustavě, tak záběry vesmíru vzdáleného až 13 miliard 

světelných let. 

 

 

Celkem 25 fotografií 
V838 Monocerotis je jedna z nejjasnějších známých hvězd. Není úplně jasné, o jaký typ hvězdy jde, chová se nezvykle. Aktuálně  ji astronomové považují ze červeného veleobra. V roce 
2002 bylo možné několikrát pozorovat nezvykle velké zvýšení jasu. 
FOTO: NASA, ESA 

 

Hubbleův teleskop 

délka: 13,1 metru 

průměr 4,3 metru 

hmotnost: 11,1 tun 

aktuální výška oběžné dráhy: 570 kilometrů 

http://www.novinky.cz/domaci/367589-hubbleuv-teleskop-ma-25-let-nasa-zverejnila-jeho-nejpusobivejsi-snimky.html
http://www.novinky.cz/domaci/367589-hubbleuv-teleskop-ma-25-let-nasa-zverejnila-jeho-nejpusobivejsi-snimky.html

