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Naše redakce byla v poslední době zaneprázdněna přijímacími 

zkouškami na střední školy, a proto bychom se chtěli omluvit za menší 

zpoždění s vydáním již devátého čísla Tomových listíků. Nervy 

pracovaly a myšlenky jsme měli na našich budoucích středních 

školách… 



ŠKOLNÍ AKTIVITY 

Ernestina Švorcova 

*1934 

Dne 14. dubna naši školu navštívila pamětnice z 2. světové války. Paní  

Švorcová je původem ze Slovenska, kde v brzkém mládí fungovala jako 

spojka, později se přestěhovala do Čech, ve kterých žije dodnes. Měli jsme tu 

čest vyposlechnout si její hrůzné zážitky. 

 

 

(Tereza Hrubá, Míša Sakařová, Míša Petráková, 9. A) 

 



UKÁZKA DĚJEPISNÝCH PROJEKTŮ: 

FIKTIVNÍ ROZHOVOR S HISTORICKOU 

OSOBNOSTÍ 

ROZHOVOR S JANEM ŽIŽKOU (Vít Kučera, 9. B) 

Redaktor: Bratře Žižko, čtenáře Tomových listíků zajímá, jak to bylo s dobýváním 

milevského kláštera. 

Žižka: Tenkrát se nám už moc nechtělo bojovat, a tak jsme chtěli mnichy vyhladovět. 

Vypustili jsme jim rybníky a celý klášter obklíčili. Když už měli velký hlad, nabídli jsme jim 

výměnu: za kilo masa kilo knížek. O ty nám především šlo. Když nechtěli na nabídku 

přistoupit, museli jsme ho rozbořit a vypálit. Někteří historikové nám vyčítají, že jsme ve 

válkách zničili spoustu knih. Ale to není úplně pravda. My jsme jich celou řadu prodali 

obchodníkům, kteří z nich vytrhávali listy a balili do nich koření.  

Redaktor: Bratře Žižko, o Tobě se ví, že jsi poslední 3 roky vedl husity úplně slepý. Jak jsi 

mohl řídit bitvu, když jsi při obléhání Rábí přišel o druhé oko? Všichni se domnívali, že 

husitské války skončí. 

Žižka: Ale ono to tak úplně nebylo. Bitvy vedl Prokop Holý (tomu byste dnes říkali náčelník 

štábu). Mě tam vždycky odvezli, postavili na návrší a měl jsem psychologicky zapůsobit na 

nepřítele. Je to asi stejné, jako kdyby Jarda Jágr začal hrát za Hrejkovice. 

Redaktor: A jak to bylo s tou slavnou bitvou u Domažlic? Říká se, že bavorští křižáci utekli, 

sotva uslyšeli Vaši píseň Ktož jsú boží bojovníci. 

Žižka: Ale zase to bylo trochu jinak. Táhli jsme na Plzeň a dozvěděli jsme se, že 

v Domažlicích je posvícení. Tak jsme se tam vydali, abychom jim zpestřili program. Chtěli 

jsme udělat takovou vojenskou přehlídku naší vozové hradby s průvodem husitských 

bojovníků. Aby se jim dobře pochodovalo, zpívali jsme tu naši oblíbenou píseň. Vojáci 

nablýskali halapartny a vyrazili jsme směrem na náměstí. Domažličáci  se k našemu zpěvu 

přidali, a tak vznikl mohutný zpěv. To jsme ale nevěděli, že se křižáci právě připravují 

k útoku na Domažlice. Jakmile uslyšeli náš zpěv, obrátili se a prchali zpátky do Bavorska. To, 

že byli křižáci tak blízko, dokázal malý pasáček ovcí, který našel červený klobouk kardinála 

Cesariniho [Česarýnyho]. Takže jsme vlastně vyhráli a ani jsme o tom nevěděli. 

Redaktor: Historici udávají, že slavné války skončily roku 1434 bitvou u Lipan. Tam se 

vlastně utkali husité proti husitům. Jak to vlastně bylo? 

Žižka:  Víte, naše polní vojska neustále hledala nepřítele, ale nepřítel nikde. To víte, že se to 

lidem moc nelíbilo. Museli nás živit, krmit naše koně a nic z toho vlastně neměli. Proto se 

husité, kteří žili ve městech, naštvali a vyrazili proti nám na poslední bitvu. Tam jsme 

definitivně prohráli, a tím skončily husitské války.   



ROZHOVOR S KARLEM IV. (Martin Smrt, 9. A) 

Redaktor: Jen Vám chci říct, že je to pro mě velká čest, že s Vámi mohu udělat tento krátký 

rozhovor. 

Karel IV.: Já jsem také rád, že jste mě tu v Katedrále svatého Víta navštívil. Co byste chtěl 

vědět?  

Redaktor: Rád bych se zeptal, kým jste vlastně pro český národ byl? 

Karel IV.: Byl jsem jedenáctý český král a první král, který se stal císařem Svaté říše římské. 

Také jsem byl poslední korunovaný burgundský král. Byl jsem tedy vládce všech království 

Svaté říše římské. 

Redaktor: Pár lidí včetně mě by rádo vědělo, kde a kdy jste se narodil? 

Karel IV.: Narodil jsem se jako nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny 

časně ráno – kolem páté hodiny – dne 14. května 1316 v Praze v domě U Štupartů, nedaleko 

kostela svatého Jakuba. 

Redaktor: Jaké jste měl vzdělání? 

Karel IV.: Na tu dobu jsem byl velice vzdělaný. V roce 1323 mě otec poslal na francouzský 

dvůr. Ve Francii na pařížské univerzitě jsem studoval svobodné umění a učil se vladaření. 

Plynně jsem ovládal latinu, francouzštinu, italštinu i němčinu. 

Redaktor: Jaké jste tu po sobě zanechal kulturní dědictví? 

Karel IV.: Zanechal jsem zde mnoho staveb, mezi nejslavnější určitě patří Karlův most 

v Praze. Základní stavební kámen byl položen roku 1357. Podle vymyšlené legendy se do 

malty, ze které je most postaven, přidávala vajíčka, to je ovšem lež. Ale když si tomu někdo 

chce věřit, tak ať. Další známou stavbou je Karlštejn, který jsem nechal postavit kvůli ochraně 

korunovačních klenotů dne 10. června 1348. 

Redaktor: Tak já Vám děkuji za rozhovor a už budu muset jít. 

Karel IV.: Mohu se Vás taky na něco zeptat? 

Redaktor: Ano, jistě. Co chcete vědět? 

Karel IV.: Jestli se na mě stále vzpomíná a jestli někdo ví, kdo to byl Karel IV? 

Redaktor: Jistě, že si na Vás lidé pamatují – děti se o Vás učí ve školách a někteří lidé Vám 

zasvětili celý svůj život a zjišťují, jak jste žil a co jste pro náš národ udělal. Po Karlově mostě 

přejde denně několik stovek lidí, a nejenom Češi, ale i turisté z celého světa. 

 

 

 



MENŠÍ PRŮZKUM MEZI ŽÁKY 2. 

STUPNĚ 

Jistě jste zpozorovali, že v uplynulých dnech část naší redakce obcházela třídy 

na 2. stupni s menší anketou. Říkali jsme si, že žáci jsou stále hodnoceni učiteli 

a musí prokazovat své vědomosti (v některých případech spíše nevědomosti), 

ale že by určitě bylo zajímavé, kdybychom se i my podívali „na zoubek“ našim 

učitelům. Hlasovat jste mohli v několika kategoriích: vypravěč (ochoten se 

s námi podělit o své zážitky, zkušenosti a mnohdy i cenné rady), šílený mazač 

(postrach každé služby, neboť tabule musí být vždy perfektně smazána a 

připravena), nejvtipnější učitel, nejpřísnější učitel, nejhodnější učitel, příliš 

angažovaný (takový učitel bývá v centru dění, plánuje různé školní akce, 

exkurze či nosí do hodin zajímavé pomůcky), spravedlivý. Výsledky průzkumu, 

který samozřejmě nemůže být objektivní, neboť všichni učitelé neučí ve všech 

třídách, jsme zanesli do tabulky, kterou si můžete prohlédnout níže.   

        

 
  1. 2. 3. 4. 5. 

 

 
Vypravěč Machartová Soldátová Mareš Dvořáková Mitísková 

 

 
Šílený mazač Haškovcová Meuerová Mareš 

Brůžková, 
Jelenová Šimečková, Mitísková 

 

 
Nejvtipnější učitel Machartová 

Mareš, 
Jelínková Haškovcová Haluška Šimečková 

 

 
Nejpřísnější učitel Machartová Meuerová Haškovcová Kyriánová Brůžková 

 

 
Nejhodnější učitel Mitísková Dvořáková Machartová Schorníková Jelenová, Haluška 

 

 
Příliš angažovaný Dvořáková Soldátová Jelínková Haluška Haškovcová 

 

 
Spravedlivý Soldátová Machartová Jelínková Haluška Haškovcová, Jelenová, 

 

 
          Mitísková, Mareš 

 

        (Bernatíková, Pechačová, Robauschová, Třísková, Smrčinová, Moserová, Lapáčková, 9. A) 

 

 

 



PŘÍBĚHY OD VODY 

Candát obecný 

Patří mezi tzv. ušlechtilé druhy ryb (ryba s lovnou mírou). Živí se dravě a loví 

hlavně v podvečer a ráno pomocí zraku. Většinou obývá pomalu tekoucí úseky 

řek, údolní nádrže a rybníky. Tělo je protáhlé, z boků zploštělé. V tlamě se 

nachází řada drobných zoubků a také velké tzv. psí zuby. Na hřbetě se nachází 

dvě hřbetní ploutve, první vyztužena tvrdými paprsky. V ČR se loví ryby do 90 

cm, výjimečně až 110 cm, v zahraničí lze narazit na ryby přesahující 120 cm, na 

většině našich vod však lze považovat candáta přes 80 cm za trofejní úlovek. 

Lze ho ulovit na různé umělé nástrahy (př. gumové twistery, woblery, třpytky, 

živá-mrtvá rybka, rousnice či kukuřice (většinou náhoda)). 

Candát z podjezí 

,,Už několikátým dnem slabě prší, ale přece nezůstanu doma,“ řekl jsem si při 

pohledu z okna. Netrvalo dlouho a už jsem stál na břehu oblíbené říčky. Voda je 

po deštích trošku přikalená a zvednutá, což je dobré znamení. Ryby se začnou 

„futrovat“ žížalami a vší možnou potravou, kterou zvednutá voda po cestě 

spláchla, a v přikalené vodě nebudou tak ostražité. Navazuju rotační třpytku a 

první hody míří pod nedaleký jez. Netrvalo dlouho a přišla první rána do prutu. 

Ryba ze začátku využila silnějšího proudu pod jezem, ale po chvilce se 

v podběráku mrskal 35 cm tloušť. Po fotce jsem ho pustil a pokračoval jsem dál 

po proudu. Až jsem dorazil pod další jez, voda je zde poměrně mělká a proto tu 

byl dost silný proud na to, aby se v něm sama roztočila nahozená třpytka. 

Třpytku jsem jen tak udržoval v proudu a jenom jsem ji nepravidelně přitahoval 

k sobě a zase povoloval. Najednou jsem ucítil další ránu do špičky prutu. 

Automaticky jsem zasekl a ryba se začala házet v sotva půlmetrové vodě. V 

první chvíli jsem si myslel, že jsem podsekl kapra, ale když jsem přitáhl rybu 

blíže, měl jsem chuť řvát radostí. Před mýma nohama se unaveně převaloval 

naježený candát. Rybu jsem opatrně položil na břeh a začal měřit. Metr nakonec 

ukázal rovných 70 cm. Pak už jen stačilo candáta chvíli přidržet ve vodě a 

majestátně si odplaval do svého rodného živlu. Myslel jsem si, že tento candát 

bude konečně průlom, ale opak byl pravdou, za následující rok jsem nechytl 

většího candáta než 30 cm.   



Tímto článkem bychom se s Vámi chtěli rozloučit a popřát všem čtenářům 

hodně úspěchů jak na rybách, tak v obyčejném životě. Doufáme, že se Vám naše 

rubrika líbila a mám na Vás malou prosbu. Važte si naší přírody. Je v ní stále 

dost bohatství a krás, které si zaslouží chránit a byla by škoda je nezachovat pro 

další generace, stačí jenom zvednout hlavu a podívat se okolo sebe. Děkuji. 

 

 

Soutěž !!!! 
 CHCEŠ SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE A VYHRÁT NĚJAKOU ZE SUPER 

CEN? OČEKÁVEJ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE TOMOVÝCH LISTÍKŮ 

SOUTĚŽNÍ ÚKOL A ZAPOJ SE! O CO SE HRAJE? NEJSPÍŠE NĚJAKÁ 

SLADKOST PRO MENŠÍ SOUTĚŽÍCÍ A NĚJAKÉ RYBÁŘSKÉ 

POTŘEBY + SLADKOST PRO STARŠÍ.   

JAK SE ZÚČASTNIT?  VYPRACUJ DANÝ ÚKOL, KTERÝ BUDE 

ZVEŘEJNĚN V DALŠÍM ČÍSLE, NEBO BĚHEM MĚSÍCE VÁM 

TŘÍDNÍ UČITEL PŘINESE DO TŘÍDY ZADÁNÍ.   DO URČENÉHO 

TERMÍNU ODEVZDEJ NĚKTERÉMU Z UČITELŮ SE SVÝM 

JMÉNEM A TŘÍDOU, DO JAKÉ CHODÍŠ (VIZ PEPA VOMÁČKA 12. F) 

 

(Filip Kolařík, Jakub Prokop, 9. A) 

  



ZE SVĚTA HUDBY 

Paul McCartney po dvanácti letech v Praze 
 

Někdejší člen vůbec nejznámější britské rockové kapely BEATLES, Paul 

McCartney, v červnu, po dvanácti letech, opět zavítá do našeho hlavního města 

v rámci turné One On One. Hvězda šedesátých let vystoupí 16. června v pražské 

O2 aréně.  

   Oficiální předprodej lístků začal již 1. dubna. Ovšem kdo chce skutečně 

,,brouka“ z Anglie vidět na vlastní oči, musí sáhnout hluboko do kapsy. 

Vzhledem k faktu, že nejdostupnější lístek si je možno zakoupit za 1 690,- Kč, je 

evidentní, že koncert není zrovna nejlevnější záležitost. Cena pravděpodobně 

nejlepších míst se vyšplhala až na 4 000,- Kč. U skutečného ,,Beatlemaniaka“ ale 

jistě peníze nehrají roli.  
 

 

(Tereza Hrubá, 9. A) 

 



ZE SVĚTA MOTOREK 

Satan (motocykl) 

Satan 550 je typ českého motocyklu vyráběného 

od roku 1929 pražskou strojírenskou firmou Šikýř–

Rott. 

Satan nebyl vyráběn sériově, ale pouze dílensky 

na zakázku po předchozí objednávce. 

Jeden z dochovaných exemplářů se nachází ve 

sbírkách Národního technického muzea v Praze.  

 

Technické parametry motocyklu: 

 Motor: jednoválcový čtyřtaktní s ventily úplně zakrytými a válcem kupředu skloněným 

 Vrtání: 82 mm 

 Zdvih: 104 mm 

 Obsah: válce 548 ccm 12 HP 

 Rozvod motoru a ostatní pohyblivé části jsou uloženy na válečkových a kuličkových 

ložiskách 

 Hlava válce: je hliníková, odnímatelná 

 Mazání motoru: splachovací automatické 

 Karburátor anglický, zn. AMAC 

 Rychlostní skříň: vlastní, třírychlostní se suchou lamelovou spojkou a nožním spouštěčem 

 Rám dvojitý: trubkový, šroubovaný ze čtyř hlavních částí 

 Vidlice dvojitá: pevná část soustružená plná a velmi odolná. Přední část je trubková a 

pohyblivá opatřena hlavními nosnými pery a uvnitř tlumicími protipery. Tato vidlice 

nezpůsobuje vibrace ve vyšších rychlostech a zaručuje klidné a bezpečné vedení stroje 

 Kola: 26x3.50 SS lehce vyjímatelná a vzájemně vyměnitelná 

 Nádržka: sedlová s obsahem na 9,75 l benzinu a 2,5 l oleje 

 Maximální rychlost: 108 km za hodinu 

 Spotřeba: 4 litry na 100 km 

 

(Jiří Tůma, Dominik Tahy, Jiří Podojil, 9. A; zdroj: Wikipedia) 

  



NEZAPOMEŇTE NA DEN MATEK, 

KTERÝ LETOS PŘIPADÁ NA 8.5. 

(PÁR INSPIRATIVNÍCH BÁSNÍ PRO DĚTI NA 1. STUPNI) 

Maminko, nevím, co ti přát, 

jsem totiž hrozně nerozhodný, 

a tak ti přeji tisíckrát, 

abych byl aspoň hodný. 

Podívej se tatínku, 

jak je máma krásná. 

Vlasy samou lokýnku 

bude s námi šťastná. 

Zašila mi sukýnku 

jako pilná včelka. 

Zaslouží si pusinku 

bude sladká,velká. 

Já mám mámu nejkrásnější 

mému srdci nejmilejší. 

Kdyby mi tak někdo řekl, 

třeba kamarád, 

prodej mi tu svoji mámu, 

dám ti za ni hrad. 

Zazvonil bych na to smíchem, 

jako velký zvon, 

nedám ti ji, 

ani kdybys dával milion. 

Neprodám ji, neprodám, 

ani za nebe. 

Nechám si já maminečku 

jenom pro sebe! 

Maminka má dneska svátek 

koupil bych ji pestrý šátek, 

ale dnes,ale dnes 

jsem úplně bez peněz. 

MOJE MILÁ MAMINKA V 7 

PÁDECH 

První pád - kdo, co 

Moje milá maminka 

není žádná chudinka, 

i když chodí do práce, 

je s ní doma legrace. 

Druhý pád - koho, čeho 

Bez mé milé maminky 

nenařídím hodinky, 

jen ona má přesný čas, 

chodí všude vždycky včas. 

Třetí pád - komu, čemu 

Mojí milé mamince 

přinesla jsem ve sklínce 

dobrou vodu perlivou, 

chtěla pouze jedinou. 

Čtvrtý pád - koho, co 

Mojí milou maminku 

zlobím někdy trošinku, 

někdy taky trochu víc, 

nedělá si z toho nic. 

Pátý pád - voláme 

Moje milá maminko, 

roste tady semínko, 

vyroste z něj zakrátko 

kytka na ní poupátko. 

Šestý pád - o kom, o čem 

O mé milé mamince 

píšu ve své vzpomínce, 

jak si jednou za zimy 

koupila dvě zmrzliny. 

Sedmý pád - kým, čím 

S mojí milou maminkou, 

s ní a černou hodinkou 

končíme vždy každý den, 

potom sním si o ní sen. 



VTIPY 

 

„Mamí, už je mi 13, můžu nosit podprsenku?“ 

„Ne, Pepíčku.“ 

 

Pepíček je poprvé v zoo a ptá se tatínka: „Tati, proč na nás 

ta gorila za sklem tak divně kouká???“ 

„Mlč, jsme u pokladny.“ 

 

Táta říká dceři: „Jestli zítra dostaneš z té písemky horší 

známku než jedničku, zapomeň, že jsem tvůj otec.“ Druhý 

den se otec ptá: „Tak co jsi dostala z té písemky???“ Dcera 

po chvilce odpoví: „A ty jsi kdo???“ 

 

Odsouzenec v cele smrti se ptá kata, kdy už bude konečně 

poprava? 

„Podle toho, jak to vypadá,“ přemýšlí kat, „tak asi za měsíc.“ 

„A dřív to nejde?“ děsí se odsouzený. „Za týden má přijet 

tchýně a já bych se toho nerad dočkal.“ 

(Petr Pilnáček, Martin Smrt, 9. A) 


