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Školní a mimoškolní aktivity 

Exkurze do Polska 

My, žáci osmého a devátého ročníku 1. základní školy Tomáše Garriguea Masaryka, spolu s 

bývalými deváťáky, kteří nás minulý rok opustili, a paní učitelkami Lenkou Dvořákovou, 

Lenkou Soldátovou a Ilonou Jelínkovou jsme se vydali na dvoudenní výlet do Polska. Ve 

čtvrtek 1. 12. v 5:15 ráno na nás před školou čekal autobus od Student Agency. Plánovaný 

odjezd byl v 5:30, ale to bychom nebyli my, kdyby se nenašlo pár jedinců, na které jsme 

museli čekat. Když všichni uložili své věci i sebe do autobusu, konečně jsme mohli vyrazit na 

výlet, na který jsme se těšili už několik týdnů dopředu.  

               Většina z nás si dopřála chvíli spánku, zjišťování, co vše umějí dotykové obrazovky 

zabudovány v sedačkách, nebo jsme se prostě připojili na wi-fi, která v autobuse též byla. 

Cesta trvala dlouho, jedinou naší záchranou byly zastávky na benzinkách, na nichž jsme se 

mohli provětrat. A když na naší zastávce byl sníh, začala bitva na život a na smrt, která 

následně skončila nahnáním zpět do autobusu. Když jsme se dostali na českou a následně 

polskou celnici, všichni zbystřili, co se bude dít a co nového zažijeme. Nejprve jsme v 

Krakově vyzvedli našeho sympatického průvodce Radovana Krhovského. Za dobu, co nám 

trvalo přejet do Wieliczky na prohlídku solných dolů, nás pan průvodce prováděl polským 

jazykem a pravopisem. Poučil nás, jak se čtou polská písmena, která neznáme, polská slova, 

jež přijdou vtipná nám (prase=tisk/noviny) a česká slova, u kterých by se Polák potrhal 

smíchy.  

                  Konečně jsme byli na parkovišti solných dolů ve Wieliczce, přepočítali jsme se a 

vzhůru do dolů. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Místní průvodkyně, kterou jsme dostali my, 

měla velmi roztomilý polský přízvuk. Nejprve jsme šli 64 metrů pod zem po točitém 

schodišti. Nejděsivější na tom bylo, že když jsme se podívali dolů, mohli jsme vidět do 

hloubky 135 metrů. Vyslechli jsme si příběh o princezně Kinze, jejím prstenu a o objevení 

solných dolů. Za pomoci zvukových a vizuálních efektů nám bylo nastíněno, jak vypadal 

výbuch v jedné části jeskyně. 

Obdivovali jsme obrovské sochy ze 

soli a takzvané solné květáky, 

olizovali zdi, což jsme měli dovoleno. 

Ukázali nám, jak v dolech fungoval 

koňský žentour, což vedlo k tomu, že 

jsme si mohli vyzkoušet ruční žentour 

a ti, co si to vyzkoušeli, obdrželi 

krystal soli. Dostali jsme se nad 

schodiště, z kterého jsme měli výhled 

na Kapli svaté Kingy- z většiny 

vybudována ze soli- kde na lavičce 

seděla naše druhá skupina. Při této 

příležitosti paní průvodkyně vtipně 

pronesla: ,,Támhle sedí jedna z 

japonských skupinek. Já vím, to jsou 

vaši Japonci.“ Od tohoto okamžiku se termín ,,naši Japonci“ uchytil natolik, že ho používáme 



do teď. Připojili jsme se k nim a jako správní turisté jsme udělali skupinové foto. Následně 

jsme se znovu rozdělili a vydali jsme se k podzemnímu jezírku, jehož voda je slanější než 

voda samotného Mrtvého moře. Na konci naší prohlídky jsme se dostali do třetího patra z 

devíti (do 135 metrů pod zemí), přesto jsme však byli několik metrů nad mořem. Zpět nad 

zem jsme se dostali šachetním čtyřpatrovým výtahem, normálně jedoucím osm metrů za 

sekundu, ale kvůli nám zpomalil na čtyři metry za sekundu.  

            V podvečer jsme si konečně v hostelu rozdali klíče. Ale nebylo to tak jednoduché jako 

vzít klíč a odemknout si pokoj, spolu s klíči jsme obdrželi kartičku s kódem, abychom měli 

přístup do našeho patra. Pokoje byly obyčejné, ale přesto hezké a útulné. Vybalili jsme si pár 

potřebných věcí, obhlédli pokoje našich kamarádů. Ani jsme se nenadáli a už jsme vyráželi do 

krakovských ulic. Zklamáním pro nás bylo počasí, které nám moc nepřálo, pršelo a občas i 

sněžilo.   

               První jsme měli navštívit královský hrad Wavel. Bohužel zrovna zavřeli o hodinu 

dříve, takže jsme neměli tu možnost hrad navštívit, ale i zvenčí to byla pastva pro oči. Když 

jsme sešli pod hrad, naskytl se nám na něj ještě lepší pohled a pozice vedle sochy draka, která 

chrlila oheň. Náš pan průvodce nám začal vykládat o historii hradu Wavel a legendě o drakovi 

žijícím v jeskyni pod hradem. Fascinující na tom všem bylo, že vše říkal z hlavy a znělo to, 

jako by to dokonce zažil. Dále jsme přešli na staré město- ulici Gródzka, Rynek Glówny- 

hlavní náměstí - na němž se konají každoroční vánoční trhy, na které jsme měli namířeno i 

my. Při našem rozchodu jsme se všichni rozprchli po celém náměstí a snažili se nakoupit 

dárky k Vánocům, co by se rodině a přátelům mohly líbit. Naším znamením, že rozchod 

končí, byla melodie hejnal hraná trubačem každou hodinu a ozývající se ze severnější a vyšší 

věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Pokračovali jsme na tržnici Sukiennice, Collegium 

Maius (Jagelonskou univerzitu).  

                Celý večer ve městě jsme zakončili v obchodním centru Galeria Krakowska. Tam 

jsme se všichni velmi těšili, nejen proto, že uvnitř byl jeden zajímavý obchod za druhým, ale 

také proto, že jsme konečně byli v teple a v suchu. Po návratu zpět na hostel se dělo spoustu 

zajímavých věcí, proto co se stalo v polském hostelu, zůstane v polském hostelu  .  

                Druhý den - ač se to někomu mohlo zdát brzy- jsme museli vstávat v 6:00, neboť 

sraz jsme měli v 6:40, a kdybychom vstávali déle, dozajista bychom to nestihli. Překvapivě 

jsme všichni přišli na čas, mohli jsme tedy vyrazit do nedaleké pizzerie na anglickou snídani. 

                 O hodinu později jsme opět nakládali věci zpět do autobusu. Jeli jsme zhruba 

hodinu a půl, než jsme byli v cíli naší cesty, v Osvětimi (německy Auschwitz). Jakmile jsme 

vystoupili z autobusu, ovanul nás pocit smutku a strachu. Při vstupu jsme jako všichni ostatní 

prošli prohlídkou na detektoru kovu.  

                   ,,Arbeit macht frei“ neboli „Práce osvobozuje“, pod branou s tímto nechvalně 

proslulým nápisem jsme procházeli a hned na to se nám odkrylo nespočet řad cihlových domů 

tvořících největší koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim. V domě, do nějž jsme vstoupili 

nejdříve, byly tabule s celkovým počtem zesnulých osob jednotlivých národností. K vidění 

bylo spoustu fotek a map, odkud přiváželi lidi. V dalších domech byla schémata pokusů 

doktora Mengeleho na dvojčatech, pruhované mundůry, které nosili lidé v táboře. Prošli jsme 

blokem 11, takzvaným ,,Blokem smrti“, přes hladomornu okolo popravčí zdi až po 

krematorium, plynovou komoru a spalovací pece. 



Po přejetí do nedaleko vzdálené Březinky (německy zvanou Birkenau) jsme prošli Branou 

smrti vedoucí přes kolejiště. 

V Březince bylo málo domů, 

které by byly alespoň zčásti 

celé. Ve většině tábora byly 

rozpadlé ruiny například 

krematoria a podzemních 

šaten, to z důvodů 

zahlazování stop Němci ke 

koci války. Část, v níž 

většina budov stála, byla 

ženskou částí tábora, jejíž 

příběh byl spíše pro silnější 

žaludky.  

                      Po tomhle 

zážitku na nás čekala už jen sedmihodinová cesta nazpět, abychom doma rodičům svými 

zážitky a pocity z předcházejících dnů mohli vymluvit díru do hlavy. 

(G. Ctiborová) 

KKrraakkoovv  
   Krakov je historická rezidence polských králů s hradem Wawel. Staré město s množstvím 

historických památek a parků je oblíbené u turistů.  

 

Krakov bývá považován za hlavní město polské kultury. Podle legend pochází jméno města 

od jména knížete Kraka, který je v Polsku považován za Slovana.  

(E. Jungbauerová) 



 

Za druhé světové války bylo město přičleněno k Německé říši a byl zde postaven 

nejprve koncentrační tábor Auschwitz I v areálu bývalých kasáren. Později, roku 1942, byl na 

druhé straně města vybudován rozsáhlý vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau 

(Březinka) a menší tábor 

Auschwitz III – Monowitz 

u blízké vesnice Monowice. 

Původní koncentrační tábor 

Osvětim (Osvětim I.) byl 

založen roku 1940 v 

nehostinném bažinatém 

místě nedaleko historického 

města Osvětim. Základem 

se pro něj stala polská 

jezdecká kasárna. Hlavním 

důvodem vzniku ještě 

nebylo masové 

vyhlazování, ale potřeba 

uvěznění velkého počtu 

Poláků. Kapacita tohoto 

tábora byla asi 15–20 tisíc 

vězňů. 

Roku 1941 začal být realizován plán tzv. „konečného řešení židovské otázky“, tedy plán 

vyvraždění židovské rasy jako takové. Za tímto účelem byl u 3km vzdálené vsi Březinka 

vybudován tábor Osvětim II. (Březinka=Birkenau). Jeho kapacita v roce 1944 dosáhla 90 tisíc 

vězňů. Stavět jej byli nuceni pomáhat sovětští váleční zajatci. 

Roku 1942 bylo zahájeno masové vyvražďování, běžící denně po tisících obětí. V táboře se 

nacházely 4 plynové komory s krematorii. Denně bylo možné zavraždit a spálit až 10 000 lidí. 

V táboře byli vražděni nejen Židé, ale prakticky všechny národnosti okupované Evropy. 

Tábor se stal místem působení neblaze proslulých lékařů SS, zejména Josefa Mengeleho. Tito 

lékaři prováděli pokusy na lidech a nově příchozí na rampě tábora rozdělovali na ty, kteří jsou 

určeni k okamžitému zabití, na ty, kteří jsou určeni k utýrání otrockou prací a zabití později a 

nakonec na ty (zejména děti), kteří se hodí na jejich pokusy. 

V letech 1942–1944 bylo vybudováno dalších 40 podtáborů osvětimského komplexu. 

Nejvýznamnějším z nich byl tábor Osvětim III. - Buna, který byl zřízen ve spolupráci s 

podnikem IG Farbenindustrie AG. Tato firma vyráběla granulovaný plyn Cyklon B určený k 

použití v osvětimských plynových komorách. 

Když se blížila Rudá armáda, odvezli nacisté většinu přeživších vězňů do jiných KT, plynové 

komory a krematoria vyhodili do vzduchu a snažili se zničit i písemné důkazy jejich vraždění. 

I tak ale zůstalo dost nezvratných důkazů o těchto zločinech proti lidskosti. KT Osvětim byl 

osvobozen Rudou armádou dne 27. ledna 1945, jež tímto zároveň dala svobodu 7 tisícům 

vězňů, kteří v táboře zůstali i po evakuaci jednotkami SS. 

 

(R. Bican, T. Keřka, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Osvětim) 

Osvětim 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Monowice&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1940
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklon_B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945


Ze světa automobilů  

Škoda populár 1100 

- tato auta vznikala před 2. sv. válkou v Mladé 

Boleslavi  

- byla zajímavá díky svému vzhledu a elegantnosti   

- vyráběly se od roku 1933-1946 

- celkem bylo vyrobeno 19 542 aut  

- převodovka: třístupňová manuální 

- hmotnost 650-930 kg 

- nejvyšší rychlost 80-100 km v hodině    

- spotřeba benzínu na 100km 7-10 l 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Z. Hrneček, P. Dolejš) 

 



Ze světa motorek 

Skútr Čezeta 

V roce 1950 zahájila Česká zbrojovka Budějovice vývoj skútru. 

 Byly předvedeny 4 zkušení prototypy.  

Celkové pojetí skútru připomínalo dnešní cestovní skútry s motory větších 

objemů. 

 

(D. Hrůza, R. Jelínek)  

HUDEBNÍ SVĚT 

New Element 
New Element je česká chlapecká hudební 

skupina založená na jaře 2013. Skládá se 

z moderátora a herce Ondřeje Havla, 

tanečníka, zpěváka, textaře a kytaristy Vojty 

Drahokoupila, tanečníka a zpěváka Lukáše 

Cestra a zpěváka a modela Chrise Mumby. 

Skupina natočila v létě 2013 svůj první 

videoklip k singlu „Já vím, že chceš“. Počátkem 

roku 2014 následoval další klip k písni 

„Svědomí“  a koncem října téhož roku 

videoklip „Sdílení“. Už na jaro 2014 bylo 

původně ohlášeno debutové album skupiny. 



To pak bylo vydáno 21. listopadu téhož roku pod názvem Znamení. V roce 2015 vydala 

skupina videoklip k písni ,,Jak ti to říct'', na kterém se podíleli i fanoušci. Začátkem roku 2016 

vydali videoklip k singlu ,,Přízrak''. V létě 2016 pokřtili nové album skupiny s názvem ,,Jdeme 

dál''. Mezi další jejich písně patří např.: Ztráty, Víc než krásná, Modlitba lásky. 

 

Shawn Mendes 

 

Shawn Peter Raul Mendes  je kanadský zpěvák, který se proslavil 

díky aplikaci Vine, kde v roce 2013 začal  nazpívávat cover verze. 

Jeho singl "Life of the Party" získal neuvěřitelný úspěch v Kanadě, 

ale také mezinárodně.  Manažer Andrew Gertler objevil Shawna na 

internetu v lednu 2014.  Je nejmladším umělcem, který debutoval v 

top 25 s debutovou písničkou v žebříčku Billboard Hot 100, kde se 

umístil na 24. místě  v 15 letech, 11 měsících a 4 dnech. Vyjel na 

turné MagCon Tour, po boku dalších mladých internetových 

senzací jako Cameron Dallas, Nash Grier a dalších…Jeho 

nejznámější písně jsou: Mercy, Stitches, Treat you better… 

 (P. Trantinová, G. Ctiborová) 

 

 

(http://jarvis.bigbloger.lidovky.cz/c/237345/Vanoce-Vanoce-prichazeji.html) 

http://jarvis.bigbloger.lidovky.cz/c/237345/Vanoce-Vanoce-prichazeji.html


Vánoce 

Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. S Vánoci souvisí doba adventní, která 

jim předchází a slouží jako příprava na narození Ježíše Krista. 

Vánoce patří (spolu s Velikonocemi a Letnicemi) k nejvýznamnějším křesťanským 

svátkům. Slavnost Narození Páně připadá tradičně na 25. prosince a Vánoce se 

v římskokatolické tradici slaví od jejího předvečera (večer 24. prosince) do svátku Křtu 

Páně (první neděle po 6. lednu, resp. 13. leden). První záznamy oslav Vánoc křesťany 

pocházejí ze 4. století z Říma. 

V Česku a dalších zemích s převládající římskokatolickou tradicí začíná oslava Vánoc 

na Štědrý den, 24. prosince, kdy je předvečer (vigilie) vánoční slavnosti. Samotné Vánoce 

podle křesťanské tradice (respektující starší židovskou zvyklost počítání nového dne od 

soumraku) začínají s vyjitím první večerní hvězdy 24. prosince. K Vánocům se pojí množství 

lidových tradic, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které podle 

české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. 

Ve 20. a 21. století jsou Vánoce v mnoha zemích vnímány převážně jako svátky pokoje, 

rodiny a lásky, který lidé slaví společně bez ohledu na své náboženské přesvědčení. 

 

 Recept na domácí ,,Rafaelo“: 

1 salko 

200 g strouhaného kokosu 

+  na obalení 

1 balíček mandlí 

Postup : Salko smícháme s kokosem, uděláme ručně kuličky, dovnitř dáme mandli a obalíme 

kokosem 

 

 

 

 

 

 

 

(A. Ebenhochová, Š. Kubecová, E. Kvasničková) 

 



 Z filmových pláten 

Anděl Páně 2 
V kinech od 1. prosince 

Anděl Páně 2 je pokračováním úspěšné vánoční pohádky režiséra Jiřího Stracha s Ivanem 

Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. 

PŘÍBĚH 

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší 

službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze 

stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. 

Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce 

skutálí až na Zemi. Anděl – popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí šupem na svět jablko 

Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer svátku svatého Mikuláše se zamotají do 

podivuhodného reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krásnou maminkou Magdalenou, 

partou nepoctivých koledníků, vydřiduchem Košťálem i sympatickým párkařem. Než se jim 

podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké dobrodružství a projít 

několika nebezpečnými situacemi. A po řadě lidských i „božských“ zkoušek, naši hrdinové 

nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly 

přátelství, lásky a schopnosti odpuštění. 

(T. Doubková, K. Suchanová) 



Vánoční hity 
              

Vánoční                                   Last Christmas 

Johny Machette a Teri Blitzen                         Taylor Swift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All I want for Christmas is you           Cesta 

Mariah Carey                                                         Kryštof 

 

 

Na konci minulého roku 

nahrál youtuber Johny 

Machette a Teri Blitzen 

vánoční píseň, která se hned 

zařadila do seznamů 

některých rádií. 

 

 
 

Americká zpěvačka Taylor 

Swift v roce 2012 nazpívala 

písničku od starší skupiny 

s názvem Wham!, která se 

dočkala výborného úspěchu, 

ale verze Taylor Swift byla 

ještě lepší. 

 

 
 

Tato píseň, i když je z roku 

1994, je hodně poslouchaná.  

O 2 roky později tuto 

písničku již po druhé 

nahrála, ale s pomocí 

kanadského zpěváka Justina 

Biebera, díky čemuž se 

rozrostla její popularita. 

V roce 1996 byla dokonce  

nominována na World Music 

Award za nejlepší píseň. 

 

 
 

Píseň Cesta není úplně 

vánoční, ale my jí musíme do 

našeho seznamu zařadit. A 

proč? To je jednoduché. 

Píseň je pomalejší, má úžasný 

příběh a zpívá v ní známý 

zpěvák Tomáš Klus. Po vydání 

dokonce vyhrála Českého 

Slavíka, tedy v roce 2013. 

 

 
 


