
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ 

JAKÝ BYL ROK 2021? 

INVAZE 

KAM NA VÝLET? 

… A NA ZÁVĚR KOMIKS! 
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Tornádo, solidarita a pomoc jsou slova, která se vybaví Miloši Vystrčilovi, před-

sedovi Senátu, když si vzpomene na loňský rok. Přemýšleli jste někdy vůbec nad 
tím, co si pod loňským rokem vybavíte? Budou to hezké nebo ty ošklivé vzpo-

mínky? Co si pod loňským rokem představí žáci základní školy a jaký doufají, že 

bude rok 2022? 

Loňský rok byl bez jakýchkoliv dohadů jeden z nejtěžších v posledním desetiletí. Covid chytali 
nejen dospělí a senioři, ale i děti. Z toho důvodu se musely zavřít školy a bylo zavedeno spoustu 

opatření, která byla snad i horší než v roce 2020. Já moc doufám, že se tahle situace nebude 

opakovat i letos, proto jsem se zamyslela, jaký bych tento rok chtěla mít a čeho bych vlastně 
chtěla dosáhnout. Z loňska si pamatuji hlavně na své přátele a čas prožitý s nimi na hovorech, 

protože jsme se nemohli vidět, stres, který nám nová opatření přinášela, a Covid. Když jsme 

dělali třídní průzkum, odpovědi spolužáků vypadaly dost podobně, ve výpovědích se nejčastěji 
vyskytovala slova: Covid, online výuka, kamarádi a stres. Já doufám, že pokud budu dělat za 

rok nějaký podobný průzkum naleznou se tam i jiná a mnohem hezčí slova. 

 

 

Zeptaly jsme se paní učitelky a dětí, jak se jim líbilo první vysvědčení a jak probíhalo, 
jestli něco dostali za dobré známky a jestli byly spokojené se svými výsledky.  
Poslední hodinu si paní učitelka s dětmi řekla vše, co se dosud naučili a co je čeká další pololetí, násle-

dovně jim rozdala vysvědčení spolu s knížkou, kterou budou číst na konci roku. Do té doby se naučí 
všechna písmenka a postupně začnou číst knížku od paní učitelky.  
Měli jsme rozhovor s pár dětmi, jak se jim líbilo vysvědčení. Někteří se s námi o své dojmy z prvního 
vysvědčení podělili. Říkali nám, že se na tento den těšili a vzali si i hezké oblečení. Odnesli si dobrý pocit 
a hezké zážitky. Když se vrátili domů, od rodičů byli pochváleni a někteří dostali i malé dárečky, ze kte-
rých měli radost.  
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Každoročně naše škola pořádá lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, minulý rok 
tomu tak však nebylo, a proto letos na lyžařský výcvikový kurz vyrazili žáci 8. ročníků. 
Žáci odjížděli po obědě od KD Crystal do Jizerských hor, kde lyžovali od 30.1. 2022 do 
3.2. 2022.   

Cesta do Jizerských hor do Horního Maxova autobusem trvala 1 hodinu, už při cestě jsme naráželi na 
problémy jako úzká silnice, kde auta jedoucí před námi musela couvat, aby náš velký autobus mohl 
projet. Při příjezdu do penzionu Pod Severákem nám byly přiděleny pokoje, kde jsme měli dostatek času 
na vybalení a seznámení se s novým prostředím. Velké pokoje měly svou vlastní prostornou koupelnu a 
pro menší pokoje byla koupelna umístěna na chodbě. “Nejvíce se mi líbilo relaxování na pokoji s přá-
teli,” říká Filip Horyna.   
První den po příjezdu jsme byli rozděleni do čtyř skupin od nejzkušenějších lyžařů po začátečníky. Sjez-
dové tratě ve ski-areálu Severák, na kterých jsme lyžovali, byly čtyři, z toho tři modré a jedná červená. 
Na sjezdovky jsme byli dopravováni minibusem, do kterého se vešlo cca 18 žáků a dva učitelé. Z počátku 
bylo na sjezdovkách převážně zataženo s občasným silným větrem a sněhovými přeháňkami. Vítr byl 
opravdu silný. Když jsme jeli dolů, krupičky zmrzlého sněhu nás sekaly do obličeje. “Nejvíce se nám 
líbila večerní zábava na pokoji a lyžování,” smějí se Jiří Stárek s Matyášem Konvalinou.    
Druhý den jsme už lyžovali bez problémů. Třetí a čtvrtá skupina lyžovaly na nejméně strmé modré sjez-
dovce, první a druhá skupina na dvou modrých a červené sjezdovce které byly už o něco náročnější. 
Zkoušely jsme skokanské můstky, kde občas někdo neudržel rovnováhu a spadl. Na poslední dopolední 
lyžování bylo slunečno bez větru, přeháněk a moc pěkný výhled do okolních hor, a na Ještěd.  Přes noc 
napadl na sjezdovky “prašan” na kterém se výborně lyžovalo.  
Fotografie: ZŠ Česká Lípa, Pátova 406 

 
 
 

 

 LUKÁŠ NOVOTNÝ  
„Bylo spoustu nelyžařů a když si poprvé nasadili lyže a snažili se nějakým způsobem něco naučit, bylo 
spoustu pádu, ale byli trpěliví a povedlo se jim za celý pobyt se naučit lyžovat, a dokonce někteří poslední 
den dokázali sjet červenou sjezdovku Jih. Bylo super, že se všichni mohli hýbat na čerstvém vzduchu 
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v Jizerských horách. Penzion pod Severákem je pěkný penzion a velmi dobře tam vaří a k tomu příjemný 
personál.“ 
 

ALEXANDRA ŠABAKOVÁ 
„Moje první dojmy byly dobré a stále jsem nemohla uvěřit, že jsem opravdu tady. Ani jsem se nenadála 
a byl druhý den, a to znamená že se jde lyžovat. Ze začátku mi to celkem šlo, ale potom přišly obloučky, 
které mi vůbec nešly. Pořád jsem padala a už jsem z toho byla trochu zoufalá. Další den mi paní učitelka 
ukázala, jak dělat obloučky jednodušším způsobem a už to šlo lépe. Zkusili jsme si i větší sjezdovky, 
které mě bavily, ale byly dost rychlé. Také mě bavilo večerní povídání na schodech a ping pingový stůl. 
Lyžák mě moc bavil a byli tam skvělí lidé.“ 
 

SÁRA ŠUSTROVÁ 
„Cesta domů uběhla hrozně rychle, ale aspoň byla zábavnější. Zpívali jsme a jak jsme potom vystoupili, 
bylo to zvláštní, celý týden jsme viděli jenom sníh a teď jsme viděli jenom bahno. Potom už jsme si vzali 
věci rozloučili se a jeli domů. Nebyli jsme ani nějak smutní, protože jsme věděli, že se budeme vídat ve 
škole. Celkem to dost zlepšilo vztahy mezi našimi třídami.“  

NATÁLIE BROŽOVÁ 
„Moc jsem si tento lyžařský výcvik užila a jsem ráda, že se mohl uskutečnit.“ 
 

 

 
Naše škola se rozhodla jít s dobou a za přispění našeho spolku rodičů a přátel školy za-
koupila několik krabiček Grove Zero Starter Kit. My jsme měli tu možnost si vyzkoušet 
něco postavit a uděláme vám krátkou recenzi neboli unboxing.  
Sada obsahuje 9 modulů, která vám umožní kombinovat a vytvářet nejrůznější varianty ze základního 
světa elektroniky. Díky lehkému spojování na bázi magnetů je stavebnice vhodná i pro menší děti od 
sedmi let. Kreslený manuál je velmi jednoduchý a hezky přehledný. Ať už si chcete postavit tancující 
chobotničku, lampičku reagující na světlo nebo kosmonauta, fantazii se meze nekladou. Nás Starter Kit 
velmi bavil a za nás určitě doporučujeme.  
 
 
 
 

STARTER KIT GROVE ZERO   
Krabička, v níž nachází stavebnice, je určena pro žáky, ale i dospělí ji samozřejmě mo-

hou zkusit.  Hodí se pro nadšence začínající s grafickým programováním a robotikou. 

Připojením více modelů k sobě se ze stavebnice dají složit technologické celky, kterými jsme obklopeni 

každý den. Stavebnice rozvíjí kreativitu a experimentování, má povzbudit žáky k možnému studiu in-

ženýrství.   

V krabičce se nachází moduly, které se k sobě dají připnout magnetem. Připojením destiček k základní 

desce se dá vytvořit spousta projektů, jako třeba poplašný alarm, vizualizér hudby, noční světlo, zvu-

koměr, vesmírný sen a další…   

Jestli si chcete s krabičkou tvořit, musíte připojit kabel, který je součástí sady, do počítače.   
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Zvukoměr vytvoříte ze základní desky BLE, baterie, zvukového senzoru a serva. Po správném připo-

jením se na zařízení ukáže světlo, čím výš je, tím větší je hluk.   

Poplach při vloupání se vyrobí připojením světelného senzoru 

a bzučáku k základní desce.  

Noční osvětlení připojením baterie, světelného senzoru RGB 

LED k základní desce. A mnoho dalších...  

 

  

 
Samozřejmě, že nás letos čeká a nemine zápis do prvních tříd. Ten se u nás ve 
škole bude konat 25.- 29. dubna 2022.  
Jak jistě víte, v dubnu probíhají zápisy budoucích prvňáčků do prvních tříd a ani letošní rok 

není výjimkou. Letos naše škola otevírá pro prvňáčky 2 
třídy. K zápisu můžete přijít od 25. do 29. dubna, a ještě 
předtím navštívit Den otevřených dveří 24. března. Na 
zápisu budou čekat paní učitelky a děti budou chodit do 
tříd a plnit jednoduché úkoly jako např. rozpoznávání 
geometrických útvarů, barev apod. I když už to je dost 
dávno co jsem byla u zápisu, pamatuji si to přesně. 
Mamka byla nervózní, protože mě zapomněla naučit vá-
zat tkaničku, ale ve výsledku to tam po mě ani nechtěli. 
Zodpověděla jsem nějaké otázky, splnila pár úkolů a šla 

jsem domů. Pokud to čeká někoho z vašich mladších sourozenců přeji hodně štěstí!  
 

 
 
Anketa vznikla, když Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil 
při svém novoročním projevu sdělil, která tři slova k roku 2021 se mu vybaví. Byly 
to - tornádo, solidarita a pomoc. Díky těmto slovům u nás vznikl nápad zeptat se 
ostatních žáků pomocí ankety, jaká tři slova se k roku 2021 vybaví jim.  

Každý jsme jiný, a proto každý má na rok 2021 jiný názor. Nejčastější slovo bylo pochopitelně 
Covid. Na druhém místě se umístila dvě slova - distanční výuka a karanténa. Část roku na 
distanční výuce strávili všichni žáci a učitelé. Karanténa je nepříjemná, a hlavně hodně omezu-
jící, být dva týdny doma a nikam nechodit pro některé není lehké. Lidi, kteří mají zahradu u 
domu, to mají lepší, protože můžou jít relaxovat ven, ale lidé, co žijí v panelových domech, to 
mají horší. Jediné místo, kam mohli, je bal-
kón či terasa, ale pokud nemají ani to, jsou 
zcela izolováni.   
Očekávání k roku 2022  
Uplynulý rok je už za námi a je načase se vě-
novat novému roku 2022. Všichni doufají, že 
nový rok bude lepší než uplynulý, že se zlepší 
světová pandemie atd. Všichni očekáváme, že 
tento rok bude jiný, mnohem lepší a záživ-
nější než rok uplynulý. Doufejme, že se 
s tímto rokem rozloučíme lépe než s rokem minulým.   
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BARBORA MEDUNOVÁ 

Rok 2021 byl pro nás všechny velmi složitý, ale zvládli jsme to a doufáme, že rok 2022 bude úplně jiný. 

Zmírní se opatření, karanténa a celkově prostě COVID. Minulý rok byl ale i hezký, v létě jsem byla na 

dvou letních táborech, kde jsem si to opravdu užila, měla krásné narozeniny s kamarády a rodinou. Ten 

rok byl hezký i když někdy nám v tom něco bránilo.  

ISABELA MICHLÍKOVÁ 

Rok 2021 byl pro hodně lidí stresujícím rokem. Kvůli těžké epidemické situaci jsme byli hodně omezeni. 

Do roku 2022 jdu s tím, že mám určité předsevzetí a určitě bych chtěla, aby byl pro mě o dost šťastnějším 

než minulý rok 2021. Moje očekávání od něj jsou jasné, lidi by se měli naučit žít s covidem, protože je 

to nemoc a tu už jen tak nezničíme. Jako třeba chřipka, to je taky nemoc, na kterou lidi umírají, ale to 

už nikdo neřeší. Všichni jsou tak zbláznění kvůli něčemu, s čím vlastně nemůžeme nic udělat. 

NICOL SRBKOVÁ 

Rok 2021 bych popsala slovy Covid, chaos a možná i trochu dis-

kriminace. Diskriminace kvůli tomu, že spousty očkovaných na-

dávala na neočkované, vláda jak naše, tak i v cizině postupně za-

čaly zakazovat neočkovaným vstupy do restaurací a podobně. 

Podle mě to bylo zbytečné, situace se stejnak zhoršovala a Covid 

měli i očkování. Nejvíce si myslím, že to přehnali tím, že je to 

pandemie neočkovaných, což vlastě není pravda.  Na spousty lidí 

i věku např. 12ti let to mělo dopad a myslím, že to ničilo lidí psy-

chiku. Spousty lidí nemělo práci, báli se, skoro každý den se mě-

nila opatření, hodně z nich ani nedávalo smysl.  Sama vidím, 

jaký to mělo například dopad na moji rodinu, a vidět je smutné 

a zklamané nebyl pro mě moc hezký pohled. Proto doufám, že 

rok 2022 bude mnohem lepší.  

TEREZA TOPINKOVÁ 

Doufám, že tento rok bude o něco klidnější, a nebude takový 

zmatek, co se může a co ne. Nejlepší by bylo, kdybychom se s coronavirem naučili žít a nebrali to jen 

tak, že je to smrtelná nemoc. Je pravda, že spousty lidí mají těžké průběhy, ale čísla lidí v nemocnicích 

klesají. Doufám, že se vše zase vrátí do normálu jako to bylo předtím. Žádné karantény, roušky a tak 

dále. Také mi vadí, jak mě jakožto neočkovanému člověku zakázali chodit do bazénu na tréninky. Už 

přes 2 měsíce jsem tam nebyla a dost mi to chybí, takže bych se k tomu tento rok ráda vrátila. Máme 

také naplánovaný lyžařský výcvik, který minulý rok nevyšel, tak doufejme, že se to letos povede. Všem 

přeji, aby se jim v roce 2022 podařilo to, čeho chtějí dosáhnout. 

JAN FEDORČÁK 

Minulý rok byl obzvlášť těžký, nalezli jsme spoustu řešení, ale také jsme narazili na řadu problémů, na 
nedostatky a nedůvěru v naší společnosti. Byli jsme svědky tlaku médií a vlivu dezinformací. Vlády po 
celém světě řeší klimatickou změnu, Covid-19, očkování a s tím související témata.   
Pro mě byl rok 2021 neméně nesnadný, skoro celý rok jsme byli na distanční výuce, ale překonal jsem 

překážky, a to, co jsem chtěl stihnout a změnit, se mi podařilo. 
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Dne 24. února 2022 byla zahájena invaze na Ukrajinu. Rusko se snaží obsadit území 
Ukrajiny, ale Ukrajina se jen tak nedá, dostává se jí pomoci od celé Evropy. 

Ve čtvrtek 24. února Rusko poprvé zaútočilo na Ukrajinu. Rusko od začátku uvádělo tuto akci jako “spe-
ciální vojenskou operaci”. Tato “operace” začala odstřelováním vojenských cílů po celé Ukrajině, obsa-
zováním vojenských letišť a Rusové postupovali až do obydlených oblastí. Jak tato akce postupovala, 
byli povoláni všichni ukrajinští muži, kteří jsou schopni boje. Nejen v naší zemi proběhlo několik sbírek 
na pomoc lidem, kteří bojují za svou zemi nebo emigrují do bezpečných zemí, aby ochránili sebe a své 
děti. Ať se ale snažíme sebevíc, ztráty jsou obrovské. Ukrajina se však vzdát nehodlá, pokud by ustoupili, 
už by se to nedalo vzít zpět a opět by v jejich zemi začala nadvláda Ruska. Obrovský obdiv také Evropa 
dává Ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému, který bojuje za svou zem, a upřímně si po-
ložme otázku, kolik světových prezidentů by šlo takto bránit svou zem. Všichni doufáme, že se tato si-
tuace uklidní a vše se vrátí do normálu. Jsme s tebou, Ukrajino. 

 

Ani ne před dvěma lety začala pandemie koronaviru, která se postupně rozšířila po celém 
světě. Sotva jsme se jí skoro zbavili a začaly se obnovovat staré dobré časy, přišla na řadu 
další věc k řešení, a sice válka na Ukrajině…  

Ve čtvrtek dne 24. února letošního roku v ranních hodinách napadlo Ukrajinu Rusko. Tento konflikt 
ovšem nevznikl jen tak z ničeho nic. Spory mezi Ruskem a Ukrajinou totiž trvají už někdy od roku 2014. 
Jelikož já se v tom sama moc nevyznám a nechci sem psát nějaké nepravdivé informace, řeknu k tomu 
jen pár slov a připojím svůj vlastní názor.  
Ještě předtím, než to všechno začalo, tudíž zhruba asi týden od 14. do 18. února, se ke mně dostaly 
zprávy o tom, že se něco děje mezi Ruskem a Ukrajinou, a tak jsem situaci začala sledovat na internetu 
a sociálních sítích. Postupně se mi začaly zobrazovat články typu: „Ruský prezident se asi zbláznil.“ ; 
,,Na Ukrajině je válka na spadnutí!“ ; ,,Hrozí nám 3. světová?“ atp. Tak jsem to doma začala říkat rodi-
čům, kteří tomu do té doby nevěnovali moc velkou pozornost, a ve škole jsme to řešily s holkami. A 
právě ve čtvrtek 24. února ráno jsem se šla jako vždy podívat na instagram a tak a všude vidím zprávy o 
tom, že na Ukrajině začala válka… Hned jsem to řekla s takovým tázacím tónem tátovi a ten mi to jen 
pokleslým hlasem odsouhlasil. A já jsem poznala, že to asi nebude dobrý.  
Od tohoto okamžiku se všechno mění. Ukrajinští uprchlíci utíkají do zahraničí za bezpečím, tudíž jim 
jednotlivé státy a lidé v nich nabízí svou pomoc. A protože západní státy uvalily na Rusko za tento čin 
sankce a chtějí, aby válka co nejdříve skončila, Rusko na to zatím reagovalo tak, že nám sankce oplatilo, 
a tak se zdražují pohonné hmoty, potraviny a všechno ostatní.  
Na Ukrajině mezitím umírají jak místní vojáci, jež bojují za svou zem, tak ruští vojáci a zároveň i oby-
čejní a nevinní lidé z Ukrajiny, kteří se třeba nestihnou před útoky schovat.  
Z tohoto důvodu se všichni snaží aspoň nějak pomoci a doufají, že tato válka brzy skončí a nepřeroste 
v něco většího…  
Kdyby měl někdo z vás zájem zapojit se taky do pomáhání Ukrajincům, zde je pár webových stránek, 
které můžete navštívit a poradí vám tam, jak postupovat při případné pomoci:   
www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine                        www.clovekvtisni.cz                             proukrajinu.charita.cz 

 

V dubnu se bude konat přijímací řízení na střední školy. Deváťáci se pilně připravují a 
doufají že se dostanou na své vysněné školy.  

Termín na podání přihlášek pro obor s talentovou zkouškou byl do 30. listopadu 2021. A termín podání 
přihlášek na obor bez talentové zkoušky je do 1. března 2022. Přihlášku podává uchazeč, v případě ne-
zletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední 
školy osobně nebo ji zaslat poštou. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním 

https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/ukrajina
https://proukrajinu.charita.cz/?webext=1
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stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu 
ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.   
Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle  

• hodnocení na vysvědčeních z předchozího v zdělávání  
• výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení  
• výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena  
• případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče  

Na přijímací zkoušky z matematiky je potřeba si přinést rýsovací potřeby (pravoúhlý trojúhelník s 
ryskou, pravítko, kružítko), nejlépe propisku s modrou/černou náplní či fixu která se nepropíjí, tužku a 
gumu. Na přijímací zkoušky z českého jazyka stačí psací potřeby, tužka a guma.   
Pamatujte, že na lavici zpravidla nesmí zůstat nic kromě zadání testu, potažmo záznamového archu pro 
vaše odpovědi, pití bez etikety a výslovně povolených pomůcek. Je zakázáno mít u sebe mobilní telefon, 
tablet, sluchátka nebo chytré hodinky. Nejdůležitější je přijít bez stresu a pokud to jen půjde, pak také 
s dobrou náladou. 
 
 

 
 

Žáky 9.ročníků každoročně čekají přijímací zkoušky, které musí absolvovat, aby 
se dostali na SŠ. Přihlášky žáci museli odevzdat do 1.března.  

Termíny přijímaček jsou 12-13. dubna, což je za necelý měsíc. To znamená že velká většina 
z nás je ve stresu a bojí se až nastane den D. Myslím si, že spoustě z nás v hlavě běží „Co když 
to nedám? Co budu dělat, když se tam nedostanu?“ Hlavní je být nad věcí a pečlivě se na to 
připravit a věnovat tomu tu snahu a pak to vyjde, jak jsme si představovali, mého podle Těším 
se až to bude zamnou a rodiče se mě každodenně přestanou ptát na PŘIJÍMAČKY.  
Tak nám přejte hodně štěstí!  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mám pro vás tip na zahřátí při lednových a únorových mrazících! Sama mám 
tento recept vyzkoušený a musím říci, že opravdu stojí za to vyzkoušet!  
  
Suroviny, které budeme v tomto receptu potřebovat:  
50 g nalámané obyčejné Milka čokolády  
125 ml smetany  
125 ml mléka  

polovina sáčku vanilkového cukru  
skořice dle chuti  

  
Postup přípravy:  

• Kousky Milka čokolády vložíme do hrnce se smetanou a mlékem. Pomaloučku začneme 
ohřívat. Počkáme do chvíle, kdy se nám čokoláda celá zcela rozpustí.   

• Následně přidáme vanilkový cukr a podle chuti nasypeme skořici.   

• Poté nalijeme do hrníčku, ozdobíme šlehačkou a můžeme dosypat Grankem.  
Přeji Vám dobrou chuť!!!  
 



PÁTOVINY  3 / 2021 - 2022 

9 

 

 

 
 
 
Knihovna Vratislavice nad Nisou a rodný dům 
Ferdinanda Porscheho  

Chcete si číst v korunách stromů? Tak ve 
Vratislavicích nad Nisou u Liberce mů-
žete. Sice nebudete sedět přímo ve vět-
vích, ale v teple a na pohodlných polštá-
řích, o výhled ale nepřijdete. Ve Vratisla-
vicích nad Nisou můžete také zavítat do 
rodného domu Ferdinanda Porscheho, 
který dnes slouží jako muzeum.   

Ve Vratislavicích na Nisou vznikla minulý rok nová kni-
hovna rekonstrukcí staré budovy, ke které byla přistavěna 
nová moderní budova. Budovy jsou propojeny proskle-
ným můstkem, takže můžete pohodlně a suchou nohou 
přecházet z jedné budovy do druhé. Starší původní budova 
nabízí oddělení pro děti se samostatnou recepcí, čítárnu a 
odpočívárnu. Oddělení pro dospělé se nachází v nové při-
stavěné budově. Celou nově postavenou budovou se od 
schodiště ze stropu, táhne pět metrů dlouhý a téměř tři a 
půl metru široký koberec, odkazující na firmu Ginzkey, 
která ve Vratislavicích n. Nisou zanechala v minulém sto-
letí významnou stopu. Ve třetím a posledním poschodí se 
nachází poklidná čítárna s nádherným výhledem do zá-
meckého parku.   
Pokud by Vás zaujalo navštívit muzeum Ferdinanda 
Porscheho, najdete zde moderně pojatou expozici, která 
má tři sekce: Inženýrské umění, mobilitu a rodinu. Ferdi-

nand Porsche byl inženýr, podnikatel a vynálezce, který se proslavil především konstrukcí automobilů. 
Jeho syn poté založil stejnojmennou firmu Porsche. 
Obrázky: www.igivratislavice.cz a museum.skoda-auto.cz 
 

 
 

V rámci České republiky se z Twitteru stala síť hlavně pro politiky, 
novináře a byznysmeny. Přesto je v dnešní době docela nepouží-
vaná.  
Twitter je americká sociální síť, na které uživatelé zveřejňují zprávy „tweety“, 
ke kterým lze přidat fotku nebo nějaké video. Ostatní je mohou posílat, lajkovat 
a retweetovat. Aplikace vznikla v roce 2006 v San Franciscu Jackem Dorseym. 
Kdybyste se na twitteru chtěli proslavit musíte být buď hodně vtipní nebo 
hodně chytří. Obojí funguje. A pokud to dovedete dát dohromady máte vy-
hráno.   

Užitečné tweety  
Dáváte sledujícím nějakou radu, informace nebo podnětný článek pro věkovou kategorii vaší cílové skupiny.    
Vtipné tweety  
Podělíte se se svými sledujícími o nějakou příhodu, vtip či vtipný komentář. Ale na to pozor, protože každý vtip 
nebo komentář má své hranice. 
 
 

Vedle webových stránek se můžete podívat také na školní facebook (facebook.com/zspatova.cz). 



PÁTOVINY  3 / 2021 - 2022 

10 

 

 

 
 
 
 

Hraji fotbal za FC Slovan Liberec, ale již dlouho jsme do haly na 
tréninky nechodili. Přes celý leden a únor jsme trénovali venku i 
ve sněhu a v lednu jsme měli soustředění.    

Takže jak už jsem řekla – hraji fotbal. Moc mně to baví a jsem ráda, že ho 

hraji. V lednu jsme měli soustředění a hráli jsme několik zápasů. V únoru 

pár dívek z našeho týmu včetně mě dostalo nabídku na soustředění s doros-

tenkami. Moc jsme si to tam s nimi užily. Trénování a hraní zápasů v zimě je 

moc super a těším se, až začneme s mistrovskými utkáními.   

                                                                                        

 
Nevíte, na co se podívat? Už jste zhlédli snad všechny seriály a teď nevíte co dál? Zkuste 

Gravity Falls.  
Grafity Falls, v češtině Městečko záhad, je super animovaný seriál, který 
se skládá ze dvou sérií.  
Příběh vypráví o dvojčatech jménem Mabel Pinesová a Dipper Pines, 
které jejich rodiče na prázdniny poslali za zlejdou Stanem, o kterém se 
postupem času dozví spoustu zajímavých věcí. Jednoho dne, když se 
Dipper vydá na obchůzku městečkem, najde zvláštní deník v červených 
deskách s číslem 3.  Je v něm o spoustě zajímavých a taky strašidelných 
jevů v městečku záhad. Dipper se chce dozvědět víc, protože je mu 
jasné, že těch deníků bude víc, chce zjistit. proč vůbec vznikly a kde se 
tu vůbec vzaly. Postupem času si najdou kamarádku Wendy, Soose a 
samozřejmě vepře Tučíka a všichni dohromady se snaží zjistit co nejvíce 
jde. Všechno to skončí poměrně zajímavě a za mě stojí za to se na to 
podívat.  

 
 
 

Černá sanitka je městská legenda, která byla 

populární v ČSSR* v osmdesátých letech. Lidé 

si tehdy vyprávěli o tajemném sanitním voze 

černé barvy, který jezdí v noci a unáší děti a 

mladé lidi.  

Ti jsou následně usmrceni a jejich orgány pak prodává 

osazenstvo sanitky boháčům.   

Český etnolog a folklorista Petr Janeček, který tuto roz-

šířenou pověru využil k pojmenování svých knih zabý-

vajících se městskými legendami.   
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Petr Janeček (na snímku) se dožil 43 let a zemřel 17. října 1978. Prováděl výzkum tzv. městských 

legend, fám, konspiračních teorií, anekdot, vtipů a memů.   

Já jako čtenář všech tří dílů jsem si četbu užil. Podle mě to jsou jedny z nejlepších knih, mají zajímavý 

obsah plný legend, ke kterým je připsáno, jaký je jejich původ, případně verze v jiných zemí. Silnějším 

povahám mohu doporučit. 

Jeho jedna z nejznámějších sérií knih Černá sanitka (Černá sanitka a jiné děsivé příběhy, Černá sanitka: 
Druhá žeň a Černá sanitka: Třikrát a dost).   

Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz                                                     *Československá socialistická republika 

 
 

 
Tento rok má vyjít mnoho filmů a každý si najde ten svůj. Například 
MARVEL fanoušci se už nějakou dobu těší na pokračování příběhu 
Stevena Strange.  

Rok 2022 přinese nejeden film a seriál. A právě pro fanoušky MARVEL bude 
tento rok bohatý. Nejdříve ze všech vyjde film Doctor Strange: Multiverse of 
Madness. Ten bude uveden 6. května, ale v Německu, Rakousku a Itálii bude 
premiéra již 4. května. Kdy se budeme moci podívat tady v České Lípě, sice 
ještě nevíme, ale myslím, že budeme mít možnost už 6. nebo 7. května.   
První oficiální trailer vyšel už na konci loňského roku a bylo vidět, že se 
opravdu máme na co těšit. Pak už se dostalo ven jen málo scén navíc. Já 
osobně půjdu do kina co nejdřív a pokud nevíte, na co se jít podívat, Doctor 
Strange 2 určitě stojí za to.  
 

 

 
 

Zajímavá díla vznikají jak při hodinách výtvarné výchovy, tak ve 
školní družině a klubu. 

^ Tajemná dívka od    Sáry 
Šustrové, VIII.B 

> Krakonoš. Obrázky do 
výtvarné soutěže, do 
níž se přihlásily děti ze 
školní družiny. 
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REDAKCE PÁTOVIN, ČASOPISU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, PÁTOVA 406 

JE TVOŘENA ZEJMÉNA TĚMI, KTEŘÍ SI VYBRALI OD 7. ROČNÍKU JAKO POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT  
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A MÉDIA (VYUČUJÍ MGR. ZDENĚK BÁRTL A MGR. PETR JONÁŠ). 

Příspěvky (články, obrázky…) můžete nabídnout ale i vy ostatní.  

Osobně nebo prostřednictvím MS Teams či e-mailu na adresu jonas.zspatova@gmail.com. 
 


