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1 vejce, 165 g cukru, špetka soli, 110 

g másla, 60 g mouky. 

Utřeme máslo s cukrem a žloutkem, 

přidáme mouku a ušlehaný bílek. 

Doporučuji nalít těsto na pečicí 

papír a po upečení vykrájet kolečka. 

Pečeme na 175 stupňů. Dobrou 

chuť! 

 

       Rozhodl se vlastnoručně vyzkoušet 

recept z učebnice angličtiny a o výsledek se 

podělit se svými spolužáky. O co šlo? 

       Při jedné hodině jsme si povídali  

o takzvaných fortune cookies, které jsou 

někdy podávány zákazníkům v čínských 

restauracích v USA. Jednoduše řečeno, 

jedná se o sušenky, na kterých je připevněn 

lísteček s předpovědí toho, co se stane 

v budoucnosti. Při hodině jsme si zkoušeli 

podobné vzkazy pro spolužáky vytvářet a 

také jsme si četli recept na výrobu sušenek. 

Kdo chtěl, mohl si ho vyzkoušet doma i 

prakticky. 

Jediný, kdo našel odvahu sušenky připravit, 

byl právě Radim. A že nešlo o úkol 

jednoduchý, dokládá i fakt, že se Radimovi 

sušenky povedly připravit až na třetí pokus. Výsledek však stál za to. Nejenže je krásně 

nazdobil, ale také k nim připojil na lístečku vzkaz pro spolužáky (samozřejmě 

v angličtině). Na hodině angličtiny si pak 

každý jednu sušenku vzal a přečetl si, co 

ho v nejbližší době čeká (někdo měl vyhrát 

v loterii, další např. uklízet dům apod.). 

Některé žáky předpověď potěšila, jiné 

spíše pobavila… Netřeba dodávat, že i 

samotné sušenky všem náramně chutnaly. 

A zde je Radimův recept:   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O překvapení se v 

hodině anglického  

jazyka v 

 
 sedmé třídě 

postaral 

na konci 

května 

Radim 

Měchura. 

70. výročí atentátu 

na Reinharda Heydricha 
 

    Letos si připomínáme sedmdesáté výročí 

atentátu na zastupujícího říšského protektora 

Reinharda Heydricha (operace Anthropoid). 

Tento čin, který byl nejvýznamnější odbojovou 

akcí na územích okupovaných Němci za druhé 

světové války, provedli 27. května 1942 česko-

slovenští parašutisté vycvičení ve Velké Británii 

- Jan Kubiš a Jozef Gabčík. 
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    Reinhard Heydrich na následky 

atentátu 4. června 1942 zemřel a Němci 

rozpoutali teror, který nemá v novo-

dobých českých dějinách obdoby (tzv. 

heydrichiáda). Ti, kteří parašutistům 

pomáhali, byli i se svými rodinami 

zastřeleni v Mauthausenu v říjnu 1942, 

vypáleny byly obce Lidice a Ležáky, 

stovky českých vlastenců byly 

popraveny… 

    Hrdinskému činu parašutistů i 

následným tragickým událostem bylo 

věnováno hodně pozornosti. Jednou 

z akcí, které měly atentát a s ním související události připomenout, byla také výstava „Atentát 

na Heydricha - sedmdesát příběhů Paměti národa“, která je od 27. května instalována na 

Karlově náměstí. V dřevěných stavbách, které připomínají koncentrační tábor, se návštěvník 

může prostřednictvím informačních panelů seznámit nejen s osudy sedmi parašutistů, kteří 

skončili svůj život v nedalekém chrámu sv. Cyrila a Metoděje, ale i s příběhy odbojářů, kteří 

vojáky z Anglie schovávali, dále s vyprávěním dětí, jimž nacisté popravili rodiče, s osudy 

lidických žen i dalších parašutistů, kteří byli za války na území Protektorátu Čechy a Morava 

vysazeni. Nechybí ani příběhy např. Karla Čurdy, Viliama Gerika a Ladislava Vaňka, kteří 

spolupracovali s nacistickou tajnou službou, i životní dráhy sedmi nacistů, kteří nesou přímou 

odpovědnost za nelidské zločiny, ať už je to R. Heydrich, K. H. Frank nebo Geschke. Velká 

pozornost je věnována také samotnému atentátu a popravě českých odbojářů v Mauthausenu. 

    Výstava na Karlově náměstí byla prvním cílem účastníků dějepisné exkurze, která 

proběhla v pátek 15. června 2012. Dvanáct žáků ze 7. - 9. třídy společně s paní učitelkou 

Hrůzovou si zajímavou výstavu nemohli nechat ujít. Zapůsobily na ně nejen osudy 

jednotlivých lidí spojených s atentátem, ale také doprovodná hlášení dobového rozhlasu 

(projevy členů protektorátní vlády, oznámení o spáchání atentátu, seznamy zastřelených 

apod.), filmová ukázka a pietní místo se jmény českých odbojářů i jejich rodin popravených 

v Mauthausenu v říjnu 1942. Ponurou atmosféru doby navozovalo umístění výstavy do 

dřevěných budov koncentračního tábora, kdy si žáci mohli vyzkoušet, jaké to asi bylo - kráčet 

mezi ostnatými dráty. 

    Po zhlédnutí poučné výstavy se skupinka přesunula do nedaleké Resslovy ulice - do 

pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje, který se stal posledním útočištěm sedmi 

parašutistů, mezi nimi také Kubiše a Gabčíka. Od 90. let minulého století je zde zřízen 

Národní památník hrdinů heydrichiády. Jeho činnost zahrnuje nejen prohlídky krypty 

s odborným výkladem, ale také tradiční liturgickou a pastorační činnost i poskytování 

prostoru pro setkávání (semináře a besedy) a historické i umělecké výstavy. 

    Zde náš program začal krátkým filmem o atentátu (co mu předcházelo, průběh, 

důsledky) a poté jsme se přesunuli do místa, které bylo „zlatým hřebem“ exkurze a na které se 

mnozí obzvláště těšili - do chrámové krypty, v níž se ukrývali a kde svůj poslední boj svedli 

naši parašutisté - hrdinové. Po prohlídce tohoto pietního místa, které je pojato jako 

symbolické místo posledního odpočinku parašutistů (jejich skutečný hrob není znám), 

následovala komentovaná prohlídka chrámu. 

    Plni dojmů jsme se do Jesenice vrátili krátce po půl páté. Ke zdárnému průběhu 

exkurze přispělo nejen počasí, ale v neposlední řadě také vzorné chování všech účastníků. 

 Mgr. Petra Hrůzová   
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Naučná stezka Jesenicka nabízí 

turistům krásy přírody a zajímavé 

informace. Na tuto stezku se v pátek 

15. června vypravila i naše šestá třída 

v rámci školního výletu. A aby to bylo 

ještě působivější, vydali jsme se na 

výlet na kolech! 

Všichni jsme se sešli na 

nádvoří školy, kde nás spočítali a před 

cestou poučili pan učitel Knapp, paní učitelka Knappová a paní učitelka Konířová. Pak jsme 

nasedli na kola a jeli. U restaurace Na Cháti došlo k prvnímu zastavení. Tady jsme se 

seznámili se s textem na informační tabuli, což byla naše činnost i u ostatních tabulí na trase.  

Téměř strašidelné místo na nás čekalo u jesenického hřbitova. Pan učitel Knapp nám 

pohlídal kola, my jsme přešli silnici a cestou lemovanou stromy jsme se dostali až k bývalé 

šibenici. Spatřili jsme tu kámen se stopou, k níž se váže pověst o nevinné dívce a božím 

zásahu.  

Navštívili jsme samozřejmě další místa, například Petrohrad (možnost nákupů a 

osvěžení) nebo skály, kde jsme si rozdělali ohýnek a někteří si na něm opekli buřty. Oheň pak 

kluci uhasili typickým klučičím způsobem☺. Jinak se cesta zdála docela náročná, chvíli vedla 

do kopce, chvíli z kopce. Proto mnozí uvítali vykoupání v rybníku. Výlet byl velmi zajímavý, 

se spoustou zážitků.               Napsala Denisa Spurná 

 

 

 

 

Řekne-li se westernové závody, 

představí si každý koně a jezdce ve 

stylovém oblečení. A přesně tak tomu 

bylo v sobotu 16. 6., kdy se vyznavači 

tohoto sportu sešli v Pšovlkách na tzv. 

WESTERNOVÝCH HOBBY ZÁVODECH.  
Program byl zahájen v deset hodin slavnostním nástupem jezdců. A zanedlouho nato 

odstartovala první disciplína nazvaná barrel race. Spočívá v tom, že závodník musí co 

nejrychleji projet kolem tří sudů rozmístěných do trojúhelníku. Trpěla jsem velkou trémou, 

ale nakonec všechno dobře dopadlo. Skončila jsem se na 9. místě, Terka Bekárková na 6. 

místě a pan Horák byl třetí.  
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Další disciplína, trail, měla dvě kategorie – začátečníky 

a zkušené jezdce. I tady se muselo jezdit co nejrychleji. 

Tentokrát se pan Horák umístil jako první, Terka byla šestá, 

Šárka Hudčeková sedmá a mně (Barče) opět připadlo 9. místo.  

Zhruba stejně úspěšně jsme si vedly (dívky) i v dalších 

disciplínách, kterými byly tyče, klobouky a klíčová dírka. Na 

závěr každý obdržel batoh a stužky. Všichni účastníci závodů 

prožili opravdu pozoruhodný den! 

Napsaly: Barbora Komárková a Šárka Hudčeková, VII. Třída 

 

 

 

 

 

   Na regionální 

kolo soutěže Indiánská 

stezka jsme se vypravili 

s paní učitelkou Knappovou až na Čabárnu 

u Kladna, a to v úterý 19. června. Museli 

jsme brzy vstát a poté se vydat vlakem do 

Rakovníka a autobusem do Čabárny. Po 

celou dobu bylo zataženo, a když jsme měli 

startovat, začalo dokonce poprchávat. To 

nám znepříjemnilo celou soutěž, protože 

jsme se museli plížit v mokru, takže jsme 

byli provlhlí a špinaví. 

    Na trať se vybíhalo ve dvojicích. 

Plnili jsme úkoly dovednostní (například 

stříleli z luku, praku, stavěli stan, lezli po 

laně) i vědomostní (poznávali savce, ptáky, 

horniny, prokazovali znalosti z astronomie 

nebo ovládání morseovky, odhadovali jsme 

vzdálenosti, určovali azimuty, vyznali se v 

jízdních řádech apod.). 

   Když jsme doběhli do cíle, najedli 

jsme se a čekali na vyhlášení výsledků. 

Potom přijel autobus, ve kterém jsme si 

mezi sebou vyměňovali sladkosti a mlsali. 

V Rakovníku jsme měli asi hodinový rozchod a pak už nic nestálo v cestě domů.  

                                                                  Napsala Barbora Havlíčková, VII. třída 
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Výlet 9. třídy se uskutečnil v úterý 19. 6. 2012, kdy většina žáků v čele s panem 

učitelem Modrým vyrazila nad Horní Fikač na oblíbený plácek Sluníčko. Tady to známe a 

tady jsme si hlavně chtěli zahrát stále populárnější akční hru airsoft. Vlastně jde o moderní 

sport podobný paintballu, v němž se však místo munice s barvou používají plastové kuličky.  

Trochu jsme se obávali počasí. Vloni jsme na stejném místě zmokli a ani letos to 

zpočátku nevypadalo příliš optimisticky. Chvílemi krápalo a obloha byla zatažená. Naštěstí se 

později vyčasilo a sluníčko se dívalo, jak si vedeme.  

Jakmile jsme dorazili na místo, rozdělal Honza Hazucha oheň, o který se po celou 

dobu vzorně staral. V přestávkách mezi jednotlivými hrami si tak každý mohl opékat 

špekáčky nebo jen tak posedávat a oddávat se relaxaci. Měli jsme s sebou i kopací míč, ale 

ten většinou zahálel. 

Hra airsoft spočívá v tom, že se skupinka lidí rozdělí do dvou týmů. Každý účastník 

musí mít všechny ochranné pomůcky včetně brýlí! První tým se schová v lese a po několika 

minutách vyrazí po jeho stopách druhý tým. Pohybuje se velmi obezřetně a stále se maskuje, 

aby ho „nepřítel“ nepřekvapil. Když je přece jen někdo zasažen pastovým projektilem, zakřičí 

„Mám!“ a je ze hry vyřazen. Že je hra založena na čestném chování hráčů, je zřejmé. 

Chytlavý airsoft jsme si zahráli několikrát po sobě, přičemž se družstva různě obměňovala. 

Nakonec jsme náš výlet završili posledním společným fotem a zamířily ke škole. 

Napsala Kateřina Vančová   
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19. června 2012 se žáci páté, šesté a 

deváté třídy vypravili spolu s paní učitelkou 

Šikovou a panem učitelem Konířem na vlakový 

výlet do Bečova nad Teplou, kde je očekávala 

zajímavá prohlídka zámku a jeho exponátů. 

Protože jsme na místo dorazili s předstihem, 

prohlédli jsme si nejprve okolí zámku a také 

přilehlou zahradu. Teprve potom započala 

vlastní prohlídka. Dozvěděli jsme se historii 

chronologicky seřazených majitelů zámku a 

také to, jak se lidem žilo. Současně nám paní průvodkyně ukazovala jednotlivé interiéry 

s obrazy členů rodin. 

Prvním významným rodem, kterému zámek patřil, byli páni z Oseka. Po nich 

následovali další a další majitelé, dokud rozkvět panství neukončila třicetiletá válka. Střídání 

majitelů poté pokračovalo až do roku 1945. V roce 1985 byl v prostoru hradní kaple (v rámci 

pátrání tehdejší Veřejné bezpečnosti) nalezen a vyzvednut relikviář svatého Maura, který zde 

byl ukryt v roce 1945. Tento relikviář je vedle korunovačních klenotů nejvýznamnější 

klenotnickou památkou u nás. 
 

 V souvislosti s relikviářem sv. Maura jsme se dozvěděli spoustu dalších zajímavostí. 

Kupříkladu to, že jsou v něm uloženy ostatky sv. Jana Křtitele, ale i to, jak byl relikviář 

restaurován. V poslední části prohlídky nás paní průvodkyně zavedla do trezoru s patřičným 

alarmem a zabezpečením, které si tento historický skvost zcela jistě zasluhuje.  
 

Po prohlídce zámku jsme se rozhodli navštívit také bečovský Šibeniční vrch. Jak 

z názvu vyplývá, stála zde kdysi šibenice. Byla využívána k vykonávání hrdelních trestů 

pravděpodobně v průběhu 16. - 18. století. Dodnes se dochovala pouze její základna, odkrytá 

při archeologickém průzkumu v roce 2002. 
 

Z výletu si každý určitě odnesl spoustu poznatků a za to je třeba poděkovat paní 

učitelce Šikové a panu učitelovi Konířovi.                          Napsala Štěpánka Edlová, IX. třída   

 

 

 

 

Za cíl školního výletu si sedmá 

třída vybrala oblíbený Aquapark Kladno. 

Sem jsme zamířili s paní učitelkou 

Knappovou a paní učitelkou Konířovou 

ve čtvrtek 21. 6. 2012.  
 

Cesta byla příjemná, všude nám 

to navazovalo. Když jsme dorazili do 

Kladna, šli jsme se podívat na medvědy 

a na zámek. Bohužel medvědi byli někde 

zalezlí, takže jsme je vůbec neviděli (stejně jako žáci osmé třídy, kteří zde byli před čtrnácti 

dny). 
 

Na náměstí jsme dostali krátký rozchod. Každý ho využil po svém, ale hlavně se 

nakupovalo a mlsalo. Poté jsme se autobusem dopravili do trampolínového centra a nakonec 

do vytouženého bazénu. Zde na nás čekaly různé atrakce, například trychtýř, vířivka, 

tobogány i sauna. Myslím, že jsme si to všichni parádně užili!                   Napsal Václav Hron   
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     Ve čtvrtek 21. června 
se uskutečnila další dějepisná 

exkurze, tentokrát na kolech. 

Jejími cíli byly kostely 

v Potvorově a v Kralovicích a 

Muzeum a galerie severního 

Plzeňska v Mariánské Týnici. 
 

    Skupinka deseti žáků 

z osmé třídy spolu s paní 

učitelkou Valešovou a paní 

učitelkou Hrůzovou vyrazila 

krátce před osmou hodinou 

směrem na Blatno, Žihli a 

odtud do Potvorova. Zde jsme si prohlédli vzácný románský kostel  

sv. Mikuláše a po krátkém občerstvení zamířili k Mariánské Týnici. V místním muzeu se nás 

ujala paní průvodkyně, která nám objasnila historii samotného objektu a obce a poté nás 

provedla expozicí (spoustu informací jsme se dozvěděli také z interaktivních informačních 

panelů).  
 

    Po této zajímavé prohlídce následovala poslední zastávka – vzácný renesanční kostel 

sv. Petra a Pavla v Kralovicích, který je mimo jiné proslulý mumifikovanými těly rodu 

Gryspeků.  Zde se nás ujal páter Vrbenský, který žákům vysvětlil funkci kostelů i jejich roli 

v současném světě a stručně je seznámil s historií stavby. Nakonec ochotně odpovídal na 

dotazy.  
 

    Poté zbyla chvilka na občerstvení a kolem jedné hodiny výletníci zamířili k domovu. 

Na zpáteční cestě si navíc prohlédli další památku – kostel v Ostrovci. Ke škole pak skupina 

dorazila krátce po třetí hodině. 
 

    Exkurze se vydařila. Nejenže se žáci seznámili se zajímavými historickými památkami 

ve svém okolí, ale také si ověřili svou fyzickou zdatnost. Navíc bylo i krásné počasí… A 

dobrá zpráva na závěr: podobné exkurze jsou plánovány i v příštím školním roce! 

Mgr. Petra Hrůzová 
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