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Jsem rád, že jste si po prázdni-
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nách našli čas usednout znovu k našemu
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školnímu časopisu, který si náš redakční
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tým připravil přes letní prázdniny a na
začátku školního roku. V tomto čísle se
můžete dozvědět, jak naši redaktoři trávili

prázdniny stihlo vylepšit. Dále se dočkáte pokračování našeho komiksu, jehož první díl jsme
vydali v červnovém čísle a mnoho dalších zajímavostí. Za celý redakční tým bych vám chtěl
popřát hodně zdaru a úspěchů v novém školním roce.

Trivium revue
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letní prázdniny a také, co je v naší škole nového a co se přes

Příjemné čtení přeje Filip Švejda, 9. ročník, šéfredaktor

Vážení čtenáři,
určitě jste si už všimli, že se v naší škole přes prázdniny hodně změnilo a jestli ne, tak si o
tom můžete přečíst v následujícím krátkém rozhovoru s naším panem ředitelem Janem Grulichem
Filip: Na první pohled je vidět, že se v naší škole přes prázdniny něco změnilo, prozradíte
nám co?
pan ředitel Grulich: Přes prázdniny se kompletně vymalovala chodba včetně tříd, vyměnily
se dlaždičky, světla, dveře a začal se plánovat projekt na zateplení a výměny radiátorů.
Filip: Změny nejsou vidět jenom na škole ale také na školce, kterou jste dostavěl. Jaký byl váš
poslední rok s prací na školce?
pan ředitel Grulich: Jelikož jsem měl na starosti celou výstavbu budovy, tak to byl můj nejpracovnější rok v životě.
Filip: Jakl jste strávil prázdniny, měl jste vůbec nějaké?
pan ředitel Grulich: Prázdniny jsem si užil pracovně a už se moc těším na dovolenou.
Filip: V letošním školním roce máme rekordní počet žáků přesně 141, jak jste s tímto číslem
spokojen?
pan ředitel Grulich: Mám velkou radost, že tolik dětí chce navštěvovat naší školu, ale zároveň je mi líto, že není dostatek prostoru.
Filip: Chtěl byste něco našim čtenářům vzkázat?
pan ředitel Grulich: Chtěl bych popřát velký úspěch v dalším školním roce a deváťákům,
aby se dostali na školy, na které chtějí.
Děkuji za rozhovor a přeji odpočinkovou dovolenou.

YOUTH EXCHANGE SAIL-BOAT 2013

O letních prázdninách jsem se vydal na výměnný pobyt mládeže, který se konal ve
Francii. Byl jsem tam celkem 12 dní a z
toho jsem 6 dní strávil na moři. Vše to začalo 10. července před šestou hodinou ranní
na pražském letišti Václava Havla, kde
jsem se sešel s ostatními účastníky. Celkem
nás bylo 10, pět kluků a pět holek, všichni
vesměs studenti gymnázií. Já jediný nejmladší zatím jen žák základní školy. Doprovod nám dělala česká vedoucí Jitka. Po
krátkém seznámení jsme nastoupili do letadla a vydali se na 12 denní francouzskou
pouť za poznáním nových lidí, zajímavých
míst a hlavně rozšířením jazykových zna-

lostí angličtiny. Náš let mířil do Paříže, kde jsme přistáli na letišti Charlese de Gaulla okolo osmé a asi do 12 hodin jsme čekali na maďarské
spoluúčastníky. Poté jsme nasedli do rychlíku TGV a docestovali na
Bretaňský poloostrov do města Sant Bruck, kde nás po dvouhodinové
cestě vyzvedla francouzská skupina. Následovalo ubytování v malých,
ale překrásných bungalovech asi 300 metrů od moře. Po ubytování jsme
se všichni seznamovali. Poznal jsem mnoho nových lidí. Další dva dny

jsme připravovali zásoby jídla na celých šest dní. Ty jsme si museli sami nakoupit. Každá skupina také připravila
pro ostatní zábavný večer, při kterém musela uvařit nějaké typické jídlo svojí země a pomocí prezentace v angličtině představit svoji zemi. Dále jsme se učili pojmenovat jednotlivé části lodě a pokyny pro ovládání lodi. Vše probíhalo pouze v angličtině. Byli jsem rozděleni na čtyři různé lodě. Čtvrtý den jsme konečně vyrazili na moře a vydali se směrem k anglickému ostrovu jménem Jersey, kde jsme strávili první noc na moři. Druhý den jsme projeli
celý ostrov a navštívili některé zajímavé památky, jako třeba vojenský bunkr, který sloužil v II. světové válce
k obraně ostrova před německými vojsky. Další den bylo načase vyrazit dál, naše cesta vedla na ostrov jménem
Guersey. Cesta trvalo skoro celý den. Moře bylo krásné a kolébalo nás tak, že se některým jedincům dělalo špatně.
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vykoupali se. Po obědě jsem se
rozhodl zůstat na lodi, ale jídlo na
svačinu bylo na jiné lodi, ke které
jsme museli s ostatními doplavat a
tak jsem to té studené vody musel
vlézt znovu. Při zpáteční cestě na
moji loď jsem měl malou potyčku
s trajektem, který se mě snažil přejet, naštěstí všechno dopadlo dobře
a nic se mi nestalo. Ostatní to však
vyděsilo. Další ráno jsme se probudili a uvědomili jsme si, že je poslední den plavby a naše dočasné

Druhý den na Guersy jsme
mohli navštívit dům Victora
Huga anebo jít do města. Já si
vybral druhou možnost a prošel
se po jednom z nejhezčích měst,
ve kterých jsem kdy byl. Den
poté jsme jeli k ostrovu Shark,
kde bohužel nebylo molo a tak
jsme kotvili přímo na moři.
Cesta tam trvala něco přes dvě
hodiny a tak jsme se mohli vykoupat a i přes to, že moře bylo
studené, našli jsme odvahu a

plovoucí domovy míří zpět do Francie. Cesta byla dlouhá a tak jsem ji celou prospal. Když jsme tam dorazili, tak nás
čekala slavnostní večeře v jedné z nejlepších restaurací v okolí a poslední noc na lodi. Den poté jsme museli uklidit
celou loď a rozloučit se s kapitány, kteří nás na cestě doprovázeli. Potom jsme se přesunuli do našeho známého kempu, kde jsme strávili poslední noc pohromadě. Musím uznat, že byl nezvyk spát na posteli, která se nehoupe! Další
den ráno jsme se pomalu chystali k odletu domů. Rozloučili jsme se s francouzskou bandou a nasedli znovu do rychlí-

ku TGV. Ten vyrazil směrem na Paříž. V Paříži jsme bydleli ve Formulích a
samozřejmě jsme si nemohli odpustit noční procházku Paříží, a tak jsme navštívili Champs Élysées a Vítězný oblouk. Poslední den jsme měli čas navštívit další památky Paříže (Louvre a Eiffelovu věž). Večer jsme nasedli do letadla a
letěli domů. Na letišti nastalo loučení s partou a setkání s rodiči. Byly to výjimečné prázdniny a mám na co vzpomínat.
Filip Švejda, šéfredaktor, 9. ročník
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Přespolní běh—triumf našich žáků
Jako každý rok na podzim se i
letos v pátek 20. 9. 2013 konal v Solnici
závod - Přespolní běh. Závod byl rozdělen
na 6 kategorií podle ročníků a pohlaví. V
kategoriích 4. -5. třída chlapci a dívky 4. –
5. třída běželi žáci 1200m, 6. – 7. třída
chlapci a dívky 8.- 9. třída běželi 1800m.
Chlapci v kategorii 8. – 9. třída běželi
3200m. Kromě závodů jednotlivců jsme
vytvořili také družstva. Z naší školy soutěžila čtyři družstva a všechna se umístila
na výborných místech a získala pohár. Za
1. místo dostali pohár chlapci 6.-7. třída,
za 2. místo si ho odvezla děvčata ze 6.-7.
třídy i chlapci ze 4. -5. třídy, na krásném
3. místě se umístila děvčata ze 4. a 5.
třídy. Ani v závodu jednotlivců jsme naší
škole neudělali ostudu, všichni jsme obsadili krásná místa a někteří z nás úplně ta
nejhezčí: 1. místo Natálie Bálková, 2.
místo Matyáš Chytrý a 3. místo Anna
Mičková. Doufám, že jsme učitelům touto
vzornou reprezentací naší školy udělali

Matěj Grulich, třídní redaktor 7. ročník

Ke svátku jsem dostala knihu „Cesta sněžných ptáků“, kterou napsal
Robert Lyndon. Knížka mě moc zaujala a proto jsem ji zařadila do knihotipu.
Kniha popisuje cestu rytíře a jeho pomocníků pro čtyři vzácné bílé sokoly, kteří
mají sloužit jako výkupné za normanského rytíře. Skupina je hledána králem a
musí procházet mnohým, aby sněžné sokoly doručili včas a sami vyvázli živí.
Knihu bych doporučila asi dětem nad dvanáct, poněvadž se v ní nachází i
pár násilných momentů. Ale i dospělý si podle mého názoru pěkně počte.
Takže veselé čtení!

Šárka Šimůnková, korektorka, 8. ročník

Slacklining je jakoby sport, při kterém

při pádu něco stane, tak je možné si pod to

se chodí po provaze (plochém prova-

něco dát, nebo to natáhnout nad vodou. Čím

ze). Na slackline se musíte udržet

je slackline delší, tím je obtížnější se na něm

pomocí rovnováhy. Nejlepší je na-

udržet, pro začátečníky je lepší natáhnout ho

pnout si slacklin někde v lese mezi

co nejkratší. Mě se to líbí, tak to zkuste i vy!

stromy, ale jde sehnat taky tak dlouhý,
že si ho napnete mezi skalami tzv.
highlining. Když se bojíte, že se vám
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Samuel Kiszka, třídní redaktor, 6.
ročník
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POZOR, POZOR všichni milovníci
klobás, objevil jsem ráj. Tak takové
překvapení mě čekalo na letošní dovolené. Začalo to jako vždy, když se
jede na dovolenou, nejdřív si honem
sbalit a vyjelo se. Jeli jsme na dovolenou k Vranovské přehradě, bydleli
jsme v Lančovské zátoce, bylo tam
krásné ticho a pohoda, hodně jsme
cestovali, byli jsme ve Znojmě u Rotundy sv. Kateřiny, ale zjistili jsme,
že mají v pondělí zavřeno, určitě
bych vám doporučil, abyste se stavili
ve znojemském podzemí. Byli jsme
se podívat v Telči a Slavonicích, tak
to k historickým památkám v okolí.
Jestli máte rádi nakupování doporučuji navštívit bezcelní zónu Hatě, kde
se můžete stavit ve značkovém ob-

mácí uzenářství, jak se dalo čekat, zastavili jsme a šli jsme se
tam podívat, otevřeli jsme dveře a
údivem nám málem vypadly oči
z důlků, před námi byl obrovský
pult přeplněný domácími klobásami všeho druhu přes zvěřinové
až po vepřové. Tohle byl nejlepší
konec dovolené, jaký si snad
dovedete představit. Pokud pojedete směrem ke Znojmu, je vaší
povinností se tam stavit, je to
zážitek, je to Klobásový ráj.
chodě, nebo zajít do věhlasného Asia shopu, kde si můžete usmlouvat velmi nízké ceny. A teď už k věci, to
největší překvapení nás čekalo až při cestě domů, jeli
jsme domů malou vesničkou Pavlice, a viděli jsme do-

Miloš Zahradník, editor,
9. ročník

ČERNÁ HORA
Do Černé hory jsem jela se svými
rodiči, sestrou a mým bratrem. Byly
jsme tam 24. -29. 8. 2013. podle mě
to byla jedna z nejhezčích a nejlepších dovolených, na kterých jsem
byla.
24.8. - Vyjeli jsme v 12:45
z Dobrušky a jeli jsme přes Slovensko, a v noci přes Maďarsko a Chorvatsko.
25. 8. - Dopoledne a odpoledne jsme
jezdili po různých horách a
v úžasných údolích, které se už nacházely v Černé Hoře. V 18:00 jsme dojeli do hotelu. Bydleli jsme v apartmá
s krásným výhledem na hory, město i
moře. Ta první fotografie je z jednoho
údolí, kterým jsme projížděli celé

vyhlídce. Ta první fotografie je
toho městečka, a na té druhé je
výhled z té vyhlídky.
29.8. – Byli jsme se v moři potápět, a večer jsme se šli podívat do
města. Ve městě byla zrovna
pouť, a určitě si to nejvíce užil
můj bratr Martin.
nými řasami. Špatné ale bylo, že tam
byli i mořští ježci. Na této fotografii je
část výhledu z našeho hotelu.
27.8. Dopoledne pršelo, ale když
přestalo, jeli jsme se podívat po různých hotelech, protože táta chtěl najít
vhodný hotel pro firmu, pojedeme tam
příští rok na firemní dovolenou. Alespoň jsme se koukli do jiných městeček.

30.8. – Domů jsme se vrátili asi
v 15:00.
Kateřina Jechová
třídní redaktorka, 8. ročník

28.8. Po obědě jsme jeli na výlet do
nějakého starověkého města, ale jméno si nepamatuji. Cestou zpět do hotelu jsme se stavili na jedné krásné

dopoledne, a ta druhá je z hor, které
jsme projížděli celé odpoledne.
26. 8. - Byli jsme u moře. Bylo trochu
špinavé, ale já jsem se šla podívat asi
půl kilometru po pláži, a našla jsem
jedno úžasné místo s rybičkami a růzStránka 5

NĚCO JSI
VIDĚL ?

JAKO BYCH NĚCO ZAHLÉDL!!!

HAF!
HAF!

ÁÁÁÁ…
….

ÁÁÁÁÁ
Á……...
HAF, HAF

HAF, HAF

UTÍKEJ PALAČINKO!!

CO
JSI
ZAČ?
NEBOJ SE, NECHCI VÁM
UBLÍŽIT!

HAF,
HAF
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JÁ TADY JEN
HLÍDÁM
DŮM.

CO TADY DĚLÁŠ? STRAŠNĚ JSI NÁS
VYDĚSIL!!!

NE, NEJSEM.
MŮŽEME BÝT
MÁM.
KAMARÁDI? JÁ
TU ŽÁDNÉ NE-

TAKŽE
TY NEJSI
ZLÝ
DUCH ?

PŘED DOMEM
JÁ TAKÉ
LAČINKU
NE. JEN
TADY PATAK BUDEME
KÁMOŠI

MY UŽ MUSÍME JÍT.
ZÍTRA ODJÍŽDÍME
TAK AHOJ A
PŘIJĎTE SE
ZÍTRA ROZLOUČIT

VE STANU

KDYŽ SE ROBI S PALAČINKOU VRÁTILI K CHATĚ,
VŠICHNI JE UŽ HLEDALI A KDYŽ SE OSTATNÍ PTALI, KDE BYLI, NIC NEŘEKLI. ROBI DOBŘE VĚDĚL,
ŽE BY MU STEJNĚ NEVĚŘILI.

PŘIŠEL
ČIT.SE
JSEM
ROZLOUDOBŘE, UŽ SE
TĚŠÍM, AŽ ZADÍM. AHOJ!
SE PŘIJEDETE
A AŽ TĚ UVI-

Diana Hockicková a Monika Prázová, 9. ročník
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Ve čtvrtek 12.9 bylo krásné ráno. Dětičky šly do
školy včetně páťáků, kteří se během vyučování
dostali do jiné dimenze. Tento den rozhodně nebyl normální… Prvňáci dostali tajný prapodivný
pokyn. V něm se jednalo o rychlou bezpodmínečnou mobilizaci všech žáků první třídy ke hřbitonarazili na dva mužíky. Jeden se jme-

vu, kde se měli rozdělit na dvě skupinky. Tam

noval pan Podzim, ten druhý se prav-

chym, Anička (druhá) a Pepa. Ti měli

děpodobně jmenoval Tomáš. Ti jim

problém s hledáním čtyřlístku. Naštěs-

dali zvláštní úkol, pět poctivých dřepů.

tí tu byli naši prvňáčci, kteří jim po-

Sdělili jim, že se mají po skupinkách

skytli odbornou pomoc při nekoneč-

přesunout o kousek dál. Šli, až narazili

ném hledání. Dál pak pokračovali ve

na Jablko, Jahodu a Aničku. Tohle

své cestě, když najednou slyšeli, jak

podivné živé ovoce jim zavázalo oči a

někdo řeže dříví. Pokračovali za zvu-

předkládalo jim různé věci, například

kem, zanedlouho na ně vybafla Terka.

švestky, jahody a další známé ovoce

To údajné řezání bylo totiž ohromné

které museli uhodnout. Děti v čele

chrápání. To byli dva rybáři. Problém

s učitelkami byly opět přesměrovány

téměř všechny ryby a sunuli se kupředu vstříc

na třetí stanoviště. Zde je přivítali Já-

novému úkolu na novém stanovišti. Mája a Káťa
chtěly naučit trpaslíka Vincenta skákat přes švihadlo. Moc jim to nešlo. A ještě ke všemu se
Vincent lekl a schoval se. Káťa s Májou ho občas
zahlédly, jak se kouká, co se děje. Dostaly skvělý
nápad. Řekly prvňáčkům, aby začali skákat přes
švihadlo, aby Vincent věděl, jak se to dělá, a že je

teď spočíval v jejich probuzení. Vedle
nich by člověk mohl střílet z kanónu a
oni by se jen převalili, ani oko nepootevřeli. Ale když jim prvňáčci zazpívali,
tak to byla jiná. Jeden rybář vyskočil,
aby doposlouchal líbeznou píseň. Druhý vyskočit, nemohl, páč mu samým
spaním zdřevnatěly nohy. V tu chvíli
rybáři zjistili, že jim z rybníčku vyskákaly všechny ryby (tenisové míčky),
které se musely urychleně dostat do
vody (kbelíku). Jenže to nebylo tak
snadné, poněvadž břeh byl bahnitý a
zrádný, museli je házet z větší dálky, ti
odvážnější se mohli přiblížit, aby to
neměli tak daleko. Úspěšně zachránili
Stránka 8

ostuda, protože to ve svých sto dvaadevadesáti
letech ještě neumí. Děti sice přes švihadlo skákaly, Vincent podle plánu koukal, co dělají, ale
nepřišel. Další úkol byl jasný, najít Vincenta.
Popravdě nebyl ani tak těžký, Vincent se ukrýval
nedaleko v kontejneru. Nakonec jim musel ukázat, jak skáče přes švihadlo on. O dost se prý
zlepšil, ale stejně bych ho chtěl vidět, jak to uměl
ze začátku. Když tu neměly děti co dělat, pustily
se dál. Po kousku cesty na ně koukaly 3 páry očí,

aby se mohly přesunout k ohýnku,
který paní učitelka zapálila na opékání
buřtů.. Mile mě překvapilo sdělení, že
pro mě mají také. Takže když se všichni tak hezky najedli, odpočinuli a ohřáli, šli pouštět draky. Za celé pouštění
se stalo pouze dvakrát, že drak spočinul v koruně nějakého stromu, avšak
bez újmy zase vzlétl. Tohle je už
opravdový konec. Možná si říkáte, co
se s páťákama stalo, ti se náhle objevili
a pouštěli draky s námi.

patřili Nele, Agátě a Štěpánovi. Ti si pro ně přichystali záludný úkol, měly poznat zvířátka z

Štěpán Melichar, třídní redaktor,

obrázků. To nebyl zase tak velký problém, spíš

8. ročník

taková oddechovka, střídaly se v hádání po jednotlivcích, většina z nich byla po dokončení v
mžiku na hřišti, kde vyčkávaly až přijdou ostatní,
T R I V I U M R EV U E

hodně známá, po nich násle‐
doval Tomáš Klus, který se pro‐
dral i mezi lidi, a při které zpíval
písničku Naj na na naj a impro‐
vizoval na ni. Poté přišel na
řadu kapela Kryštof, její zpěvák
Richard Krajčo, který poprvé
vyzkoušel jaké to je, když vás
někdo nosí na rukou, mezi lidi
také hodili velké červené a bílé
balóny s kterými si lidé pinkali a
pár jich i prasklo. Nakonec si s
Klusem zazpívali písničku Cestu,
kterou spolu naživo zpívali po‐
prvé, a kterou nazpívali k nové‐
mu filmu Křídla Vánoc.

Tento článek jsem si vybrala,
protože se mi na koncertě
strašně líbilo a užila jsem si
ho, sice tam bylo dost lidí a
vepředu jsme se hodně mač‐
kali, ale i přesto to byla zába‐
va a velký zážitek.
V pátek 30. srpna se ve Výra‐
vě konal trojkoncert Man‐
drage, Tomáše Kluse a skupi‐
ny Kryštof, na který přišlo asi
10 000 lidí. Vše začalo v 19:00
a první vystupující byli Man‐
drage, kteří zahráli třeba svoji
novou písničku Na dlani, ane‐
bo Šrouby a ma ce která je

Monika Prázová, 9. ročník

Ve školní redakci jsme dostala za úkol napsat o školce, kterou otevřela
naše škola. Školka se nachází v Bystrém v Orlických horách. Budova
slouží jako školka a zároveň jako modlitebnou Církve bratrské. Projekt
Elada, jak je školka pojmenovaná, se stavěl celkově 2 roky, první rok se
projektovalo a druhý rok se stavělo. Celý projekt stál 20,5 mil a vybavení
700 000 Kč. Název Elada vymyslel grafik, který vytvářel logo pro celý
dům. Během stavby nebyly žádné komplikace, které by náš pan ředitel
nezvládl. Školka má kapacitu 28 dětí a je plně obsazena. Školku navrhli
Klára a Oldřich Bittnerovi.
Kristýna Hánlová, třídní redaktorka, 8. ročník
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Kariérní poradenství projektu Akademie v labyrintu přírody
projektový den „TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE. A ČÍM BUDU JÁ?“
Dne 16. září 2013 se v naší škole konal projekt s názvem „TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE. A
ČÍM BUDU JÁ?“. Tento projekt nám měl pomoci při výběru střední školy. Vybrali jsme si povolání,
které by nás bavilo, a vyhledávali k němu různé informace. Jako třeba kde je škola, jak dlouhé je studium a jaké jsou požadavky, které musíme splnit, jestliže chceme tu školu studovat. Také jsme si měli
odhadnout předpoklady, které k tomuto povolání máme, jaký máme k této práci vztah, jestli nás baví a
jestli ji děláme rádi. Dále jsme si vyplňovali list, kde jsme měli napsat svojí charakteristiku a pak jsme
si ten list vyměnili s kamarádem a ten napsal, jak vidí on mě a já zase jak vidím jeho. Další hodinu
jsme si pouštěli videa, kde byly představeny určité školy, a měli jsme napsat, co nás tam zaujalo, jestli
by nás to bavilo a jestli ne, měli jsme napsat proč. Také jaké jsou na základní škole důležité předměty,
abychom mohli tuto práci vykonávat. Poslední hodinu jsme měli napsat charakteristiku určitých pracovních pozic, a jakou by měli mít povahu. Mě osobně tento projekt pomohl objasnit, co chci v životě
dělat a co musím udělat, abych toho dosáhla.
Lucie Mičková, 9. ročník
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NICHOLAS WINTON—SÍLA LIDSKOSTI
Byli jsme se s naší školou podívat na dokumentární film „ Síla lidskosti“ o siru Nicholasu Wintonovi, který za
2. světové války zachránil mnoho dětských životů. Film byl velmi zajímavý a dojemný, proto jsem se rozhodl, že
vám o Nicholasu Wintonovi něco napíšu, abyste se dozvěděli, co to znamená, být hrdina.

Sir Nicholas George Winton se narodil do německožidovské rodiny obchodníka Wertheimera 19. května
1909. Jeho rodina se přestěhovala do Velké Británie
už v roce 1907 a přejmenovala se na Winton. Winton
byl jeden z mála lidí, kteří tušili, že se schyluje k
válce, nebral to na lehkou váhu a začal jednat. V roce
1938 ho učitel Martin Blake požádal, aby místo
lyžování v Alpách odjel do Prahy a pomáhal organizovat dětké transporty, v té době mu bylo 29 let.
Pro všechny převážně židovské děti bylo nutné najít
náhradní rodinu ve Velké Británii. Byla založena
dětská sekce BCRC-Britský výbor pro uprchlíky z Československa (British Committee for Refugees from
Czechoslovakia), kterou řídil Winton z Londýna
společně s několika dobrovolníky a vyhledával adoptivní
rodiče, vyřizoval adopce u britských úřadů a získával
příspěvky na kauce (50 liber). To všechno vedle své
normální práce. Mezitím v Praze Trevor Chadwick, nový
vedoucí Pražské pobočky BCRC, shromažďoval dokumenty od rodičů, kteří měli zájem poslat své děti do Anglie, a vyřizoval u německých okupačních úřadů povolení k vycestování. Vše pod neustálým dohledem gestapa. První kindertransport (dětský transport) byl
vypraven 14. března 1939 s pouhými 20 dětmi.
Červnové transporty byli nejpočetnější (s
každým mělo odjet 100-200 dětí), většinou děti
židovských uprchlíků z Německa, kteří si více
uvědomovali nacistické nebezpečí než čeští
židé. Také už často neměly prostředky na to, aby
vycestovali s dětmi. Poslední úspěšný dětský
transport byl vypraven 2. srpna 1939, kdy celkový počet zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně
poslední transport s 250 dětmi byl vypraven 1.
září 1939, nakonec ale nevyjel, protože ten den
vypukla 2. světová válka. Válkou, ale jeho
pomoc ostatním neskončila. Celý život pomáhal
postiženým, seniorům atd...
Wintona nikdo neznal ještě 50 let po válce.
Bral totiž svůj čin jako samozřejmost a po
nějakém čase na něj úplně zapomněl, až do doby,
kdy jeho manželka Greta našla na půdě jeho knihu dokumentů, ve které byly nalepeny fotografie
Stránka 11

Rodina Weberových před válkou. Hanuš sedí vedle otce.
Je jediný, kdo se z rodiny dožil konce války.
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dětí, naléhavé dopisy rodičů a telegramy, které
Winton rozesílal. Do té doby neměl s žádným
zachráněným dítětem kontakt, nikdo ho prostě
neznal. Pozvali ho do jedné televizní show, kde
aniž by něco tušil, poznal několik lidí, kterým
zachránil život.
V roce 2002 byl britskou královnou Alžbětou
II. povýšen do šlechtického stavu s právem
užívat titul Sir. Dnes je mu 104 let a je ve skvělé
kondici, jeho recept na zdraví? Alespoň každých
20 minut se něčemu zasmát.
Sir Nicholas George Winton je jistě velký
muž, nejen svými činy, ale celou jeho
myšlenkou.

Nicholas Winton a jeho zachráněné „děti“ v televizní

Milan Vencl, třídní redaktor, 8. ročník

Kartičky, ze kterých si adoptivní rodiče
vybírali děti.

Věra Glauberová se svou sestrou Evou měla odjet posledním Wintonovým
transportem. Šestnáctiletá Eva zahynula v Osvětimi a třináctiletá Věra v
Rize. Tyto fotografie jsou to jediné, co po nich zbylo.

Bylo mi líto těch dětí, chvilkami se mi chtělo brečet. Tohle bych nechtěla zažít. Pro ty děti to musela být rána, když zjistily,
že jejich rodiče jsou mrtví. Když se v tom pořadu postavilo skoro půl sálu, že je pan Winston zachránil, bylo to hezký. Mně
se to hrozně líbilo. Ten muž je hrdina pro všechny.
Eliška Rufferová, 6. ročník
Holokaust je součástí našich dějin a jak asi každý dobře ví, v každé válce jsou nějaké oběti a nějací hrdinové. Těmi obětmi
byli židé a těmi hrdiny byli odvážlivci, kteří s tím bojovali a postavili se tomu nebezpečí čelem. Mezi tyto lidi patří Nicky
Winton, muž, který se nebál a podal pomocnou ruku i v těch nejhorších dobách naší historie. Díky němu se zachránilo spoustu životů našich nejmenších spoluobčanů. Nicky Winton je muž, hrdina, manžel a spasitel.
Matěj Ježek, 8. ročník
Je mi líto, co se stalo. Pro rodiče co opustili své děti, to muselo být hrozné. Je mi líto i všech dětí, které nestihly odjet a
umřely. Podle mě je Nicolas Winton statečný. Film se mi líbil.
Karolína Marešová, 6. ročník
Nechtěla bych být v kůži rodičů, to období bych nechtěla zažít. Neuměla bych si představit to, že bych dala někomu cizímu
dítě a nevědět, kam ho odvezou, a že bych se s ním už nikdy nesetkala, hrozná představa. Nicholas Winton je výjimečný.
Eliška Ptáčková, 6. ročník
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Zajíc polní je obratlovec, savec, býložravec.
Zajíc většinou
žije někde v poli. V zimě má sice noru, ale
nespí
celou
zimu. Zadní končetiny má o mnoho delší než
přední.
Má
srst zbarvenou do hněda, bílý ocásek, téměř
bílé břicho a
dlouhé uši. Vyskytuje se téměř v celé Evropě, menší části Asie, jižním cípu Jižní Ameriky a na jihovýchodu Austrálie. Jeho oči umístěné po stranách hlavy umožnují zorné pole téměř 360°. V některých
oblastech se dříve někdy vyskytovali černí zajíci, ale už o nich nejsou správy. Žije samotářsky, ve skupinách je pouze tehdy když je v říji, to je většinou od února do září. Mláďata jsou od narození chlupatá
a od narození vidí. Zaječice má za rok 7 až 10 mláďat, ale většinou jich přežije jen pár.
Samuel Kiszka, třídní redaktor, 6. ročník
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