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PÍRKO 

 
ÚVODNÍ SLOVA: 

Vítáme všechny v novém školním roce 2019/2020! V tomto díle Pírka se dozvíte vše, 

co se odehrálo v září a říjnu roku 2019 a bonusové informace od žáků 9. třídy, například o 

hudebních skupinách nebo třeba o svatém 

Václavu. Také se můžete dozvědět, jak se 

líbilo žákům 1. stupně v Praze na školním 

výletě.   

První stupeň byl 19. září na exkurzi 

v Praze na Petříně a v Technickém 

muzeu. Takto popisuje žák Martin své 

zážitky: 

Milá babičko, 

včera jsme se školou byli na exkurzi v Praze. Zastavili jsme se v Národním technickém 

muzeu. Měli tam plno krásných exponátů, nejvíce se mi líbili exponáty o vesmíru. Poté jsme se 

zastavili na Pražském Hradě. Měli jsme štěstí viděli jsme střídání hradní stráže a chrám sv. Víta. 

Cestou na Petřín jsme se zastavili u kostela jménem Loreta. Když jsme vyšli na Petřín, tak jsem 

se šel podívat do zrcadlového bludiště. Měli tam různá zrcadla v některých jsem byl tlustý, 

hubený, malý a velký. Dolů jsem sjel lanovkou. Moc se mi v Praze líbilo, chtěl bych tam jet 

znovu.  

S pozdravem Martin. 

 

. 
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 Anketa v 5.třídě 

Co se vám nejvíce líbilo v Praze? 

Matyáš Mařík: Hodně se mi líbilo  v technickém muzeu, nejvíce stihačka, pak chrám svatého 

Vita a  rozhledna na Petřině a také stadion Sparty  

Radovan Košina: Mně se líbilo v zrcadlovém bludišti a pán se psem hrající na kytaru v parku 

a ještě výhled na Prahu  

Nela Sládková: Líbil se mi výhled na petřínské rozhledně 

Dan Louženský: Líbil se mi výhled z Petřina na Karlův most a v muzeu loď a letadla 

Denis Doležal: Mně se líbilo muzeum , poprvé v životě jsem viděl  staré bugatti 

 

EXKURZE KARLŠTEJN  A  KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ 

V úterý 24. září žáci 2. stupně jeli na školní výlet na Karlštejn a do Koněpruských 

jeskyní. Vyjelo se brzy ráno a přijeli jsme před hrad Karlštejn asi kolem deváté hodiny. Na 

Karlštejně jsme byli na prohlídce prvního okruhu. Mezi nejzajímavější věci patřil korunní sál, 

královská ložnice a kopie Svatováclavské koruny. Po exkurzi na Karlštejně jsme jeli do 

Koněpruských jeskyní. Tam nás prováděl pomalu mluvící pán. Jinak se nám výlet líbil.  

 

 

 

 

 

 

Pozitivní nebo negativní reakce na výlet? 

 Jak se ti líbilo na výletě? 

 Cesta byla docela dlouhá, ale vyplatila se. Na Karlštejně se mi moc líbilo, prohlídka 

byla moc hezká. V jeskyních to bylo horší…. Jeskyně byly hezké, ale ten dojem tam kazil ne 
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moc přívětivý průvodce. Na tom průvodci šlo vidět, že už tam chodí několik let a už ho to 

prostě nebaví. Jinak se mi tam líbilo hodně. 

 Je něco, co ti to přineslo nového? 

 Ano, třeba informace o Karlu IV. , o kterých jsem 

nevěděla a taky jakou krásu umí příroda vytvořit. 

 Jel/a bys tam znovu? 

 Určitě, ale už asi ne se školou. S rodinou by mě to asi 

bavilo víc. 

 Je něco, co se ti nelíbilo nebo co by tě mrzelo? 

 Mrzelo mě, že jsme nešli do té kaple sv. Kříže a 

ten průvodce, ale jinak to byl krásný výlet. 

INFORMACE OD NÁS A 

ZE SVĚTA 

Stolní hra , protože hry nejsou jen 

na počítači 

Bang 

Je skvělá westernová karetní hra, 

která pochází z Itálie a je založená na 

principu skrytých identit, neboť banditi 

musí zabít šerifa, který je jediný všem 

známý a má na pomoc své muže zákona, 

kteří mu pomáhají nastolit pořádek, 

zabitím všech banditů i odpadlíka, který 

chce zabít všechny a být jediný přeživší.  

 

 

 

BTS 

BTS nebo-li Bangtan Sonyeondan, též zvaní 

Bangtan Boys. Je sedmičlenný K-popový 

skupina z jižní Koreje založený společností 

Bighit Entertainment. 

Debut v roce 13. 6. 2013. 

Všichni členové mají účast na psaní a 

produkci písní. 

Původní stylizovali do hiphopu ,ale 

postupně se vyvinuli a tedˇ už tvoří 

v širokém množství žánrů. 

Jejich práce často odkazuje na literaturu a 

psychologické koncepty. 

Členové skupiny: 

Jin,Suga,RM,J-Hope,Jimim,V,Jungkook. 

 

Svatý 

Václav 
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Byl vychováván svou babičkou svatou 

Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako 

kníže, po porážce od saského 

krále Jindřicha Ptáčníka, dokázal zachovat 

suverenitu českého státu a založil rotundu 

svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Byl 

zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého 

bratra Boleslava, který díky tomu převzal 

vládu. 

 

 

 

Divadlo z Hradce Králové 

Tématem byl romantismus , divadelníci 

nás seznámili s největšími představiteli 

tohoto období a poté zahráli 2 scénky: 

Johann Wolfgang Goethe: Utrpení 

mladého Werthera- 

Tato scénka byla o muži, který 

miloval ženu svého přítele. Herci 

zapojovali i žáky, aby bylo představení 

zábavnější a živější. 

Jaroslav Vrchlický: Noc na 

Karlštejně - 

Císařovna Alžběta se vkradla na Karlštejn, 

aby se setkala se svým manželem, kterého 

už dlouho neviděla. Jelikož byli oba dva 

herci mužského pohlaví, jeden z nich se 

musel převléci za ženu. 

 

 

 

Básnička 

Dominik Otevřel – Nelítostný 

Karel 

Kam pak jdeš? 

Pozor , ať nezakopneš. 

Koukni se pod nohy 

A ne do knihy  

Knihu přečti pak, 

aby tě nechytl šlak. 

Karel tě přejede, 

lítostný nebude. 

Podzimní listy – 6. třída 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatá_Ludmila
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatá_Ludmila
https://cs.wikipedia.org/wiki/Budeč_(hradiště)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jindřich_I._Ptáčník
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svatého_Víta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svatého_Víta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stará_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.
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