
 

 

 

V tomto roce všem přeje-
me pevné zdraví, neboť 
není nic důležitějšího, ale 
také chuť prožít každou 
chvíli života s radostí, 
nadšením a elánem. 

 

Redakce 

 

Tak nám začal rok 2019. Naše 

poslední číslo se týkalo vý-
znamného výročí naší repub-
liky, toto bude alespoň čás-
tečně ohlédnutím se za sta-
rým rokem 2018. Je k neu-
věření, jak čas rychle letí. A 
čím je člověk starší, tím má 
pocit, že mu mezi prsty pro-
klouzává rychleji a rychleji. 
Proto užívejme každou vteři-
nu našeho žití, jak nejlépe to 
jde, žijme každým okamži-
kem naplno. Toto moudro 
pochopili již staří Řekové a 
objevilo se v jedné z nejstar-
ších dochovaných písní z 
období 200-100 před naším 
letopočtem. Seikilova píseň 
je vyryta na náhrobní ká-
men. 

 

SEIKILOVA PÍSEŇ: 

 

Dokud žiješ, buď pln světla,  

nebuď smutkem překonán. 

Vždyť krátká jsou tvá  

životní léta 

A čas si vezme svou daň. 

 

 

 

 

SLOVO ÚVODEM 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ 

Dne 8.2. 2019 DDM 
Litovel uspořádal kaž-
doroční pěveckou sou-
těž Skřivánek. Z naší 
školy se jí zúčastnilo 
celkem 19 žáků, 18 
dětí z prvního stupně a 
1 dívka ze sedmého 
ročníku. Všichni zpě-
váčci podali výborné 
výkony a byli odmě-
něni pamětním listem 
a malou sladkou od-
měnou. Soutěžící byli 

podle věku rozděleni do 
několika kategorií a ně-
kteří naši žáci dosáhli i 
na stupně vítězů. 

1. místo 

Andrea Michaela Knaj-
bl – 1.B 

Eliška Bolková – 2.B 

Dominik Hrabáček –
3.B 

2. místo 

Ester Holadová – 4.B 

Justýna Zapletalová – 
7.B 

3. místo 

Julie Vályová, Stella 
Havlíčková – 1.A 
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Jako by mi nějaký šes-
tý smysl napověděl, že 
to tam bylo. Šel jsem si 
zaběhat a našel jsem to. 
Zasypanou jámu ohra-
ničenou květinami. 

Kapitánu Jeffersonovi 
zazvonil telefon. Volal 
jeho sekretář Rogers. 
„Ano, co se děje?” ze-
ptal se. „Pane, detektiv 
Parker něco objevil!” 
ozvalo se z druhé stra-
ny. „Co, něco?” zeptal 

se Jefferson nevrle. 
„Nějakou jámu, podle 
všeho jde o hrob!” 
oznámil Rogers. „O co 
že jde?!” vykřikl kapi-
tán. 

Když dorazili kapitán a 
Rogers na místo, tech-
nici už vyhrabali tělo. 
A s ním zvláštní knihu. 
„Co je to?” otázal se 
Rogers. Parker mu od-
pověděl: „Zatím neví-
me nic určitého, tělo 

patří ženě asi 35 let, 
důvod smrti je nezná-
mý.“ Jefferson skončil 
diskusi: „Počkáme na 
výsledky pitvy.”  

Pitva však neprokázala 
nic zvláštního.  

„Ta žena zemřela na 
zástavu srdce, ale proč, 
to neví...” Rogers se 

Dveře do kanceláře se 
rozlétly a v nich stál 
policejní strážník, celý 
rudý.  

„Kapitáne, ta kniha 
zmizela!” 

Čtyři muži se na sebe 
podívali. Potom pro-
mluvil Parker: „Co jste 
to chtěl říct?” Nebylo 
třeba odpovídat, vše 
bylo jasné! 

Prokletá kniha 

domluvit! Tu, co jste na-
šli u ní v hrobě!” odpově-
děl pan Linden.  „A jak 
to všechno víte?” zeptal 
se Parker. „Protože to já 
ji pohřbil,” řekl klidně 
pan Linden. „Cože? A 
proč ?!” vykřikl Rogers.  

„Zatraceně, nechte ho už 
konečně mluvit!” zařval 
Parker.  

„Děkuji, mladý muži. 
Takže dál. Ta kniha je 
prokletá, je to lovec 
duší, sbírá nevinné du-
še pro peklo! Za žád-
nou cenu ji nesmíte 
nechat...”.  

„Jaké je vaše jméno?” 
otázal se Jefferson. 
„Linden, pane, mám 
knihovnu ve městě. ” 

„Co vás sem přivádí?” 
zeptal se Parker. 
„Žena, co byla zabita, 
si půjčila tu knihu ode 
mne a …" „Jakou kni-
hu?!“ ptal se Rogers 
dopáleně. „Nechte mě 

 
 

Ta kniha 
je 

prokletá, 
je to lovec 

duší, ... 
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zastavil v půli věty. Do 
místnosti vešel Parker: 
„Pane, je tu nějaký muž.” 



Suroviny: 

Na korpus: 

Rozpuštěné máslo 125 g 

Máslové sušenky 200 g 

     

 

Na náplň: 

Smetana ke šlehání 300 
ml 

Moučkový cukr 2 lžíce 

Pár kapek vanilkového 
extraktu 

2 tabulky hořké nebo 
mléčné čokolády, roz-
puštěná 400 g 

Kakao na posypání 

Postup: 

1.korpus: Máslo vmí-
chejte do rozdrobených 
sušenek a směs vtlačte 
do formy tak, aby dob-
ře pokryla dno a stěny. 
Formu dejte vychladit 
do lednice, aby korpus 
ztuhl. 

2.náplň: Smetanu nalij-
te do mísy, přidejte 
moučkový cukr a va-
nilkový extrakt. Vyšle-
hejte do měkké pěny, 
potom postupně všle-
hávejte rozpuštěnou 
čokoládu, ale dávejte 
pozor, abyste směs ne-
přešlehali. Směs vylijte 
do korpusu a rozhrňte 
do rovnoměrné vrstvy. 
Nechte pár hodin nebo 
raději přes noc vychla-
dit v lednici.  Před po-
dáváním dort posypte 
kakaem. 

Otec druhý den:   
,,Tak co jsi dostala z 
té písemky?”  
Dcera:  
,, A ty jsi jako kdo?”  

Otec říká dceři: 
 ,,Jestli z té písemky 
dostaneš pětku, tak 
zapomeň, že jsem tvůj 
otec.”  
                                  

NEPEČENÝ ČOKOLÁDOVÝ DORT  

V NOVÉM ROCE S ÚSMĚV EM  

MALÝ ČEŠTINÁŘSKÝ OŘÍŠEK  

Na rybníce se vytvořil vír, nad ním 
letěl výr. 
Oba v_ry se mi podařilo zachytit na 
jedné fotografii.  
 
Bude tam í, nebo ý ?  
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Pojďme v no-
vém roce ml-
sat. 

Návštěvník v blázinci se ptá ředitele : ,,Jak se pozná, že ten daný člověk patří do blázince?” 
Ředitel na to odpoví: ,,My pacientovi dáme takový test. Napustíme vanu a dáme mu tři vě-
ci: lžíci, hrnek a kbelík. Jeho úkolem je vanu vyprázdnit.” Návštěvník přikyvuje : ,,Už chápu. 
Normální člověk vezme kbelík, aby to šlo rychleji.”  Ředitel odpoví: ,, Ne, normální člověk 
vytáhne špunt. Chcete pokoj s balkonem, nebo bez?”  



Představte si, že daleko 
na kopci byl veliký les 
a v něm žil lovec ryb. 
Měl smůlu. Všichni 
ostatní lovci se 
chlubili, jaké chytli 
ryby, a on nejmladší 
neměl nic. Jeden z 
lovců už chytil 20 
velkých ryb, mladší 
jich měl 10 a ten 
poslední měl sice jen 5 
ryb,ale byl už starý, tak 
mu to tak dobře nešlo. 
No a náš lovec byl 

nejmladší a nějak mu 
to pořád nešlo. Jedno-
ho dne se náš mladý 
lovec naštval a rozhodl 
se, že musí přece něco 
chytit a všem dokázat, 
že není takový nešika. 
Běžel a běžel rychle z 
kopce dolů. No a co 
čert nechtěl, zakopl a 
sjel takovou rychlostí 
do potoka, že ani 
nevěděl, že při tom 
přistání ve vodě chytil 
svýma rukama rybu!!! 

A jakou! Takovou  

macatou a velikou, že 
měl co dělat, aby mu 
nevyklouzla. Honem ji 
schoval pod kabát a šel 
ji ukázat do vesnice 
svým starším kama-
rádům.  

Konečně! 

dobře zaplatili. Lovec 
měl konečně peníze a 
už věděl, jak si je 
vydělat. Začal chytat 
ryby v potoce, jeho 
žena připravovala tu 
dobrotu a penízky se 
jen hrnuly. Tak se mu 
přece splnil jeho sen. 
Konečně byl bohatý. 

RYBÍ PŘÍBĚH  

Toulal se po lese a 
najednou uviděl běžet 
zajíce. Jé, bude večeře! 
Rychle se za ním 
rozběhl. No, samo-
zřejmě zakopl, i když 
to vlastně vůbec 
nechtěl. Spadl do poto-
ka, jak dlouhý, tak 
široký. Pod vodou 
uviděl plavat ryby. 
Hóóóódně ryb.  
Nemeškal a začal ty 

ryby chytat. Měl jich 
tolik, že nevěděl, kam 
je už má dát, tak se 
několikrát vrátil. Doma 
si s manželkou udělali 
bramborový salát a 
rybí řízečky. Protože 
toho spoustu zbylo a 
byla to veliká dobrota, 
lovec se ženou jídlo 
vzali a šli do města na 
trh to prodat. Lidé se 
jen oblizovali a lovci 

NÁVOD NA ZBOHATNUTÍ  
Byl jeden lovec a byl 
hodně pověrčivý. 
Bydlel v lese. Od jedné 
stařeny slyšel, že když 
v lese zakopne, bude 
mít štěstí. Lovec měl 
už dloho veliké přání, 
chtěl být bohatý. Ale 
místo toho měl v životě 
jen smůlu a k tomu se 
na něj přilepila i smůla 
ze stromu a nevěděl, 
jak se jí má zbavit. 

Práce našich 
nejmladších  

- třetí a 
čtvrtá třída 
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ZŠ Litovel, 

Jungmannova 655,  

Litovel 

zsjl@zsjl.cz 

Dne 28. 10. 1918 byla na 
Václavském náměstí v Praze 
oficiálně vyhlášena samostat-
nost  naší země a pro národy 
bývalého Rakousko-Uhersko 
začaly nové dějiny. 

14.11.1918 byl zvolen čes-
koslovenským prezidentem T. 
G. Masaryk. Za své nejbližší 
spolupracovníky má ve vládě 
z exilu Edvarda Beneše jako 
ministra zahraničí a M. R. 
Štefánika jako ministra vojen-
ství. Z domova pak prvního 
premiéra Karla Kramáře a mi-
nistra financí Aloise Rašína. 
Dnes už můžeme být pyšní, že 
máme i svoji vlastní státní 
hymnu. Stala se jí nádherná 
píseň J. K. Tyla, který ji pů-
vodně napsal pro svoji frašku 
"Fidlovačka aneb Žádný hněv a 
žádná rvačka". Nejen, že máme 
novou československou hym-
nu, ale také státní vlajku. Byla 
vytvořena ústava a nová měna, 

L.P.1920 

Milá přítelkyně, 

je to již dlouho od doby, kdy 

jsem ti psala svůj poslední 

dopis. Oznamovala jsem ti 

v něm smrt Františka Josefa I. 

Po jeho smrti se ujal vlády 

nad Rakousko-Uherskem jeho 

prasynovec císař Karel I. V té 

době se blížil konec války. 

Někteří politici chtěli budoucí 

vládu pod vedením Habsbur-

ků. Jiní představitelé tzv. do-

mácího a zahraničního odboje 

usilovali o nutnost vlastního 

státu. Postupně došlo 

k rozpadu Rakousko-Uherska 

na několik malých států. Jed-

ním z nich je i moje země.  

kterou je Koruna českoslo-
venská. Nyní, v roce 1920, 
bylo uznáno volební právo 
také pro ženy, svoboda ná-
boženského vyznání a svo-
boda slova. 

Ne všichni však jsou ze 
vzniku Československa a 
změn nadšeni. Přejme si te-
dy do dalších let jen to nej-
lepší.  

 

S pozdravem                             
  

 Štěpánka 

                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                             

POHLED DO MINULOST I 

ROZHOVOR S PANÍ UČIT ELKOU, 
POZNÁTE S KTEROU?  
1. Proč jste si vybrala roli učitelky? 

Oba moji rodiče byli učitelé, jako malá jsem si na učitelku často hrá-
la...takže jasná volba. 

2. Proč zrovna tato škola? 

Po ukončení vysoké školy a následné mateřské dovolené mi tehdejší pan 
ředitel Hrubý nabídl místo na Jungmance, já s radostí přijala a vrátila se tak 
na svoji „rodnou“ školu, kam jsem kdysi chodila. 

3. Změnila byste něco na této škole? 

Vím, že to z hlediska prostoru není možné, ale určitě by neškodil bazén, 
větší tělocvična nebo šatny. 

4. Chtěla byste jít raději učit na druhý stupeň? 

Ne, práce na prvním stupni mi vyhovuje, je tu víc 
času na hry a jiné aktivity, které děti přijímají s ra-
dostí a nadšením...což se na druhém stupni asi moc 
nestává. 
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