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SIX-B-NEWS
NOVINY ŠESŤÁKŮ NEJEN PRO ŠESŤÁKY

ÚVODNÍK

JAN HAVLICE
Vážení čtenáři,
ve druhém čísle novin 6. B najdete články, jež jsme
věnovali dvěma významným dnům, které se
připomínají na celém světě koncem dubna.
Ke Dni Země jsme napsali tzv. argumentační esej
na kontroverzní témata týkající se životního
prostředí. A co že to je argumentační esej? Vlastně
je to úvaha, ale nestačí jen napsat svůj názor na
nějaký problém, musí se v něm objevit argumenty
PRO i PROTI.

Na začátku jsme měli odborné články, jeden se
týkal třeba vlivu ohňostrojů na zvířata. Po jejich
přečtení se každý autor nebo autorka zamysleli
nad oběma stranami problému. Co si o všem myslí
se dozvíte na dalších stranách.
Dále jsme si připomněli Mezinárodní den knihy.
Každý zpracoval čtenářskou kartu ke své oblíbené
knížce. Co tedy čte 6.B? Nalistujte literární přílohu.
Třeba vás něco inspiruje!
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VLIV ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
A OHŇOSTROJŮ NA PTÁKY
LUKAS ŠKÁBA

ARGUMENTY PRO POŘÁDÁNÍ OHŇOSTROJŮ:

Článek je zaměřen na velmi
diskutabilní téma, které se v naší
společnosti objevuje velmi často.
Jedná se o problematiku využívání
zábavní pyrotechniky a jejího vlivu
na životní prostředí, především
faunu. O tomto tématu je možné vést
velké diskuze. Z tohoto důvodu jsem
si udělal krátký průzkum ve svém
okolí a položil následující otázku
svým blízkým. O výsledky průzkumu
bych se s vámi velmi rád podělil.

Ohňostroje známe už z dějin. Původně
měli sloužit k zahánění zlých duchů,
byly odpalovány již ve staré Číně a
jsou uznávány jako určitý druh umění.
Mohou být doprovázeny i hudbou.
Jedná se o působivé světelné efekty
odpalované pomocí pyrotechnických
pomůcek, které se používají při
nejrůznějších slavnostních
příležitostech (sportovní akce,
jubilea, Nový rok) pro pobavení nebo
pro vlastní zábavu.
ARGUMENTY PROTI:

Dle průzkumu se společnost dělí do 3
skupin. V první řadě bych zmínil
ochránce přírody a životního
prostředí, kteří většinou razantně
veřejně vystupují proti používání
pyrotechniky a pořádání ohňostrojů,
které dle jejich slov, mají devastační
dopad na životní prostředí a faunu především ptactvo. Další skupinou
jsou lidé, kterým na životním
prostředí záleží, ale pyrotechniku a
ohňostroje vnímají jako nevšední
zábavu a myslí si, že tuto
krátkodobou zábavu příroda a její
fauna zvládnou. Třetí skupinu tvoří
lidé, kteří na tuto problematiku
nemají jasný názor.
Toto téma je velmi vhodné k
diskuzi, protože zde najdeme i
sporné momenty. Na jedné straně
velmi silné negativní dopady této
zábavy na životní prostředí,
především ptactvo, na straně druhé
krátká nevšední zábava spojovaná
se slavnostními událostmi.

Při ohňostroji a odpalování
pyrotechniky dochází k silným
zvukovým (až 190 dB) a světelným
efektům, ke snižováním viditelnosti,
ke strachu, zranění či úhynům ptáků.
Z Ameriky jsou známé i případy, kdy
pyrotechnika má negativní vliv na
hnízdící ptactvo. Je známá i studie,
která jasně ukazuje, jakému stresu
musí být vystaveno ptactvo při
odpalování pyrotechniky. Dalším
důvodem proti je argumentace
znečištění ovzduší a nemalé riziko
vzniku požárů. Zvláště v této době,
kdy naší planetu trápí extrémní
sucho.

PŘIKLÁNÍM SE PROTI
OHŇOSTROJŮM, PROTOŽE JSEM
MILOVNÍK PŘÍRODY.
Řešením se jeví zákaz prodeje
pyrotechniky s akustickými efekty
nebo využití videomappingu, který
měl v naší republice v loňském roce
velký úspěch! Myslím si, že je to
vhodná alternativa, bez zatížení
životního prostředí a ohrožení fauny
na naší planetě.
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VLIV ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
A OHŇOSTROJŮ NA PTÁKY
NELA DOSTÁLOVÁ
V současné době, kdy se snažíme zlepšit životní prostředí
nejen pro nás, ale i pro živočichy, eliminací různých
negativních jevů, obracíme svoji pozornost i na vliv
pyrotechniky a ohňostrojů na okolí, zejména na ptáky.
Společnost v názoru na používání zábavní pyrotechniky není
jednotná. Jedni ji považují za něco, bez čeho se žádná oslava
neobejde a vítání nového roku si bez pořádného ohňostroje
neumí vůbec představit a druzí jsou zásadně proti používání
pyrotechniky a ohňostrojů, protože psi, kočky, ptáci a zvířata
vůbec tím velmi trpí.
Prof. RNDr. Ctirad Koliha, CSc. ve své
studii “Vliv zábavní pyrotechniky a
ohňostrojů na ptactvo” poukazuje na
škodlivost používání zábavní
pyrotechniky, kdy dochází k silným
zvukovým a světelným efektům,
snižování viditelnosti a uvolňování
toxických látek, uvádí, že jsou doložené
případy, kdy novoroční ohňostroje
způsobily zranění mnoha ptákům, a
dokonce je v dosahu mnoha kilometrů
vyděsili tak, že opouštěli svá hnízda,
někteří dokonce natrvalo. Prof. Koliha
se aktivně zasazuje, aby pyrotechnické
zábavy byly omezovány nejen na
celostátní, ale celoevropské úrovni.

Názoru prof. Kolihy oponuje prof. Ing.
Ohnislav Plamínek, Ph. D., který ve
svém článku “Na pyrotechnice není
nic špatného” argumentuje ve
prospěch zábavní pyrotechniky.
Uvádí, že pokud se zábavní
pyrotechnika používá správně a
dodržují se příslušná doporučení, tak
negativní vliv zábavní pyrotechniky
na okolí a na živočichy, není až tak
zásadní. Navíc ohňostroje jsou tu s
námi již několik set let a v podstatě
je to jakési naše kulturní dědictví,
které bychom si neměli nechat vzít,
když je to taková krása.

Můj postoj k celé situaci je někde mezi. Na
jednu stranu souhlasím s panem prof. Kolihou,
že zábavní pyrotechnika, zejména ta zvuková,
petardy a jiné nesmysly, mohou být pro
živočichy velmi stresující a ohňostroje mohou
ptákům být i nebezpečné, kdy při odpalování
novoročního ohňostroje v Praze v roce 2013 z
pontonu na Vltavě došlo k popálení a úhynům
labutí a jiného ptactva. V Americe dokonce
popsali případ, kdy v roce 2010 kolem
novoroční půlnoci spadlo cca 5 tisíc ptáků
nebo naráželi do aut, stromů a budov.
Nicméně jak už jsem řekla, můj názor je někde
mezi, a tudíž bych preferovala, aby ohňostroje
byly povolené, ale s příslušnými doporučeními,
jako než ohňostroj odpálím, tak si zkontroluji
okolí, zda odpálením ohňostroje nepoškodím
okolí, zda někde poblíž nehnízdí nějací ptáci,
oznámím to sousedům, aby si mohli zavřít psy
a kočky atd. Dále bych byla pro, aby se výrobci
zaměřili na výrobu pyrotechniky bez zvukových
efektů a co nejmenšího prachového a nulového
toxického znečistění. Ano, videomapping je
řešení, které je jistě k okolí a živočichům
přívětivější, ale když srovnám letošní oslavy
Nového roku, kdy magistrát hlavního města
Prahy za poměrně značnou finanční částku
pořádal videomapping na budovu Národního
muzea a novoroční ohňostroj, který pořádala
Praha 2 na Bastionu za poloviční cenu
videomappingu, tak ohňostroj byl daleko
krásnější a měl podstatně větší ohlas.

PROSTĚ OHŇOSTROJ JE OHŇOSTROJ!
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CO STOJÍ ZA ŠPINAVOU VODOU ČESKÝCH RYBNÍKŮ?
ALENA BERNHARDOVÁ
V současné době má hodně rybníků
špinavou vodu, diskutuje se hlavně
nadměrné množství fosforu ve
vodě. Není ale jasné, kdo za to
může. Jestli jsou rybníky
znečišťovány ze zemědělství a
obcemi, anebo jestli naopak
znečištění vody vzniká kvůli chovu
ryb. Obce a rybáři vedou spory, kdo
může za současný stav vod v
rybnících. Žádná strana si nechce
připustit, že by chyba mohla být na
jeho straně. Navíc situace se případ
od případu liší, protože chybí
přesná data. Zástupci obcí a
zemědělců si myslí, že vody
znečišťují rybáři svým
hospodařením. Rybáři zase tvrdí, že
obce a zemědělci do rybníků
nekontrolovaně vypouštějí, co je
napadne. Také tvrdí, že většinu
fosforu, který do vody aplikují v
hnojení a krmení, odstraní při výlovu
v rybí biomase. Zástupce Českého
rybářského svazu RNDr. Tomáš Fuk
si myslí, že špinavá voda v českých
rybnících je znečištěná tím, že obce
vypouštějí komunální odpadní vody
do vodních toků.

Navíc v zemědělství se podle
něj používá nevhodná agrotechnika
a v kombinaci s pěstováním
širokořádkových plodin se do
vodních ploch dostává velké
množství erozního materiálu, který
způsobuje jejich postupné
zazemňování. Důsledkem je
nadměrný odnos živinami bohatých
jemných částeček půdy, který vede
k degradaci orné půdy. Naopak
profesor Tomáš Marný z Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
tvrdí, že za špinavé rybníky můžou
rybáři, protože v rybnících chovají
hlavně kapry, kvůli kterým je voda
bahnitá a zakalená. Kalná voda je
zaneřáděná zbytky zrní nebo jiného
krmení. Rybáři totiž mají z prodeje
kaprů o Vánocích velký
výdělek. Kapři vyžerou drobné
živočichy, plankton živící se řasami.
Vodní řasy tak ve vodě zůstávají a
způsobí její zelený zákal. Ryby kalí
vodu i tím, že ryjí u dna.

ZNEČIŠTĚNÍ VODY V ŘEKÁCH A V RYBNÍCÍCH

Nejenže tak rybníky
znechutí potenciálním
plavcům, ale zničí
nebo vyženou i ostatní
živočichy. Zdevastují
celé populace žab či
čolků, protože sežerou
jejich zárodky.
Obojživelníků v
rybnících proto
dramaticky ubývá.
A od rybníků mizí i
vodní ptáci, protože v
bahnité vodě svou kořist
neuvidí. Podle mého
názoru je vina na obou
stranách. Je potřeba,
aby obce, zemědělci,
tak i rybáři hospodařili
tak, aby co nejméně
škodili vodě v rybnících.

Jan Florián

Tento referát bude o tom, zda do rybníků přitéká voda znečištěna, nebo zda rybníky znečišťují vodní toky.
Vědci se dohadují, zda za velké znečištění toku fosforem můžou zemědělci, obce nebo rybáři kteří
přikrmují ryby v rybnících.
Podle mého výzkumu přítoku k rybníku Hamerskému, je největším znečišťovatelem řeka Ploučnice, která
vtéká do rybníka Hamerského. Zjišťoval jsem přítomnost fosforu v řece Ploučnici a v rybníce Hamerském,
kde jsou ryby přikrmovány rybáři. Ryby jsou krmené přírodním krmivem. Po provedených testech jsem
došel k závěru, že znečišťovatelem rybníku je přítok, tedy řeka Ploučnice, která obsahuje velké množství
fosforu, škodlivých látek z městských odpadů a mikroplasty. Naměřené množství fosforu v rybníku, bylo
jen o málo větší než, množství fosforu v řece.Ale také si můj výzkum prohlédl kolega a podle jeho
výzkumu je více fosforu v rybníce než v přítoku. Výzkum prováděl na řece Lužnici a rybníku Horusickém.
Také zjistil, že se v rybníce nachází mikroplasty a toxické látky, které by za normálních okolností v rybníce
neměly být. Tyto mikroplasty se nachází i v řece, z čehož vyplývá, že nemáme dobré čističky.
Co se týká množství fosforu v rybníku, jeho množství bylo vyšší než v řece. Je možné, že je to dáno
vysokými krmnými dávkami ryb. Tyto ryby jsou chovány na jídlo. Fosfor se sice nachází v přítoku, ale v
menším množství. Závěr: Podle výzkumu kolegy je větším znečišťovatelem rybáři, kteří neekologicky
přikrmují ryby.Podle mého názoru je znečišťovatelem přítok, ale také rybník. Vždy záleží na tom, zda lidé
neznečišťují řeky, zda mají kvalitní čističky vody a zda rybáři přikrmují ryby správnou stravou a správným
množstvím potravy. Vždy záleží na lidech, jak se dohodnou a co je pro ně prioritou.
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OHŇOSTROJE

PYROTECHNIKA
OHROŽUJE
PTACTVO

IVAN BROVDIJ

MATYÁŠ ŠVARC

Podstatou problému je
oslepující světlo a ohlušující
rány. Jedná se o způsob
oslavení nějaké události,
např: Nový rok.
Sporného mi na tom přijde to,
že 1,2 km od ohňostroje
opouštělo ptactvo svá hnízda,
a že spadlo v okolí města
Beeb v Arkansasu 5000
ptáků.
Argumenty PRO: Zabavíte tím
hodně lidí, když jste na
oslavě a všechno jde do
kopru, tak tímhle to trochu
zachráníte. Málo lidí to
přiměje se učit lépe chemii.
Argumenty PROTI: V blízkém
okolí to buď krátce, nebo
permanentně ohluší a oslepí.
Může být připravená a
nevzlétla by a vybouchla na
zemi. V nedorozumění by
mohla buď zasáhnout budovu,
nebo letadlo a oslepit piloty.
Při každém výbuchu se
vypustí toxiny do
vzduchu.Přiklonil bych se spíš
k zmenšení poměru
vybuchující nálože a toxinů,
protože je to jedna z mála
akcí, kde se lidé schází venku
(nemyšleno v době karantény
a zůstávejte doma, když to
půjde).

Dobrý den.
Proč tu jsme? Jsme tu
proto, abychom si řekli o
používání rachejtlí,
ohňostrojů a další
pyrotechniky, a co děláme
špatně a dobře.
Pro a proti:Na
pyrotechnice je krásné to,
že vidíme spoustu barev
nad námi, dělá to krásné
efekty. Pyrotechnika
dokáže velmi ublížit či
zabít, i lidi. Pyrotechnika
je nebezpečná pro
ptactvo. Ohňostroje
oslepují ptactvo při letu,
mohou se pak zřítit či
narazit do překážky.
Pyrotechnika je nejvíce
používána na Silvestra.
Mně z toho plyne
ponaučení, že nebudu
podporovat ohňostroje.
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OHŇOSTROJE
A PTÁCI
GABRIEL VAVROUŠEK

V eseji se budu věnovat vlivu
ohňostroje na ptáky.
Specificky se zaměřím na
ohňostroje na Silvestra, kdy
jsou nejvíc nebezpečné.
Ohňostroj vypouští do
vzduchu chemikálie, které
můžou uškodit ptákům a také
lidem. Také je hodně hlasitý,
a proto se ho většina zvířat
bojí. Ohňostroj dělíme na
skupiny nebezpečnosti a síly.
Jsou celkem 4 skupiny
zábavní pyrotechniky (F1-F4)
podle věku, F4 vyžaduje i
speciální dokument o jeho
používání.

Radí pejskařům, ať psy zavřou
do koupelny a přečkají to.
Lidé, kteří jsou proti
ohňostrojům říkají, že to zabíjí
ptáky nebo je to alespoň zraní.
Kvůli globálnímu oteplování
může pyrotechnika způsobovat
hodně požárů (např. v
Austrálii). Zvířata se bojí,
propadají panice, začnou
například zmateně pobíhat a
můžou vběhnout do silnice. Psi
například slyší ohňostroj
několikrát víc nahlas, protože
mají vyvinutější sluch než lidi.
Taky vdechujeme škodlivé látky
z ohňostrojů. Pyrotechnika
zhoršuje smogovou situaci i
světelný smog.

Jsou dvě skupiny názorů.
Jedna říká, že to je jen
jednou v roce, a že to není
nebezpečné. Druhá si říká, že Můj názor je, že by měly zakázat
i když je to jednou v roce, je ty hlasité a ty nejvíc
nebezpečné ohňostroje, protože
to nebezpečné.
je to špatné pro zvířata.
Navrhuji třeba nahradit
Lidé, kteří jsou pro
videomappingem a povolit
ohňostroje říkají, že to není
skupinu pyrotechniky F3 jenom
tak velké jako v jiných
zemích. Říkají, že je to přece se speciálním osvědčením. Ale
třeba bouchací kuličky (skupiny
jen jednou v roce, a to
F1) nechat.
zvířata přežijí.
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Literární příloha
aneb Co zrovna čteme
Adam Pospíšil

Klub záhad: Démon ticha
Příběh začíná ve škole ještě před vyučováním, když paní ředitelka Nagelová prochází
kolem zamčené a prázdné třídy 8.A, a v tu chvíli jdou ze třídy slyšet hrozné a praskavé
zvuky. Paní ředitelka třídu otevře a zjistí, že v ní nikdo sice naštěstí není, ale otázkou je,
jestli tam někdo BYL! A odkud vycházely všechny ty ZVUKY?!
Takže paní ředitelka si zavolala všechny žáky a i učitele do této třídy, ale to není bohužel
vše, co paní ředitelka předtím viděla 😮. Přibyly okousané lavice a s nimi i celá třída. A to
už je náš další záhadný úkol pro naše statečné hrdiny: Jupa, Vicky a Nicka.😊
Ke škole patřila zvláštní školní zahrada, která byla sakra hodně zarostlá, jak v džungli. Ale
to o zahradě stále není všechno, byla tam totiž také záhadná socha, a tak náš super tým
začal pátrat tam. Zjistili, že je tato socha od pana Nickelsona, a tak se vydali za ním. Na
návštěvě Jup objevil sošku držící stejnou sošku jako je na školní zahradě, ale bohužel víc
od pana Nickelsona nezjistili. Při cestě zpět se Nick bohužel urazil a vydal se na zahradu
sám : / Ale to byla chyba a taky za ni zaplatil hla---.
Vicky a Jup se po 20 minutách rozhodli jít za Nickem, ale bylo pozdě a záhadná příšera
všechny zabila... konec.... Nééééé, dělám si pouze srandu😀. Ale i tak přeci tam nějaký
problémek musel být a ten problémek byl to, že na tajemné zahradě byly jenom
Nickovy boty, a taky z jezírka se vyplavily masožravé rostliny a začaly i je obkličovat a
tahat k zemi. V tom se objevil Nick s panem Nickelsonem. Nick jim automaticky začal
pomáhat, ale kořeny stáhly i jeho. Tak a teď je tady jediná šance - pan Nickelson.
Jenomže v tu chvíli se objevil had lezoucí po soše a rostl a rostl. Dokonce vyrostl až tak
vysoko, že se dotkl elektrického vedení, které ho spálilo a s ním taky i tajuplné rostliny
a sošku. Taky Nick zaplatil hladem.
Jooo a pane učiteli snad jste si nemyslel, že Nick v 10. řádku od zdola zaplatí hlavou.

Autor: Tomas Brezina
Ilustrátor: Wolfram Nowatzyk
Překladatel: Michaela Škultéty

Moje nejoblíbenější postava je
Jup: statečný, dobrý, borec,
pátravý, lekavý

Představte si, že vám kamarád/ka nevěří, že knížka je
skvělá. Dejte mu/jí 5 důvodů, abyste ho/ji přesvědčili, že
úžasná je:
Je napínavá, je detektivní, trochu i legrační, je zajímavá, má
málo stránek 😀. Má hodně jiných dílů např. Loď duchů a
několik dalších. Já jsem Klubů záhad přečetl 4, tyhle
knížky opravdu doporučuji.
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Ivan Brovdij

Staré řecké
báje a pověsti
Autor: Eduard Petiška
Rok vydání: 2018
Ilustrace: Václav Fiala
Kniha je soubor starých řeckých bájí a pověstí o hrdinech, např. o Héraklovi, o
Tantalovi, o Odysseovi atd.
Nejoblíbenější postava: Odysseus – chytrý, rychlý, silný, dobromyslný a trpělivý.
Prostředí: Řecko, magické, bájné, rozlehlé a drsné.
Proč je skvělá: knížka českého autora, neobvyklé téma, je to dobrodružné,
vždycky to nemusí končit dobře a je to zajímavé.
5 klíčových slovo o knize: Řecko, bájná stvoření, hrdinové, dějiny a karma.

Jan Florián

Vše, co musím vědět Dinosauři
Autor: Dougal Diton
Rok vydání: 2012
Překladatel: Libor Lupták
Kniha, o které píši nemá příběh, tato kniha je encyklopedií.
5 slov o knížce: pravěk, druhohory, evoluce, oceán, život
Nejoblíbenější dinosauři:
Rutiodon: vypadal jako krokodýl
Saurosuchus: První velký lovec na začátku druhohor
Xiaosaurus: Běhal po dvou a měl čtyři prsty
Geosaurus: Má zadní ocasní ploutev a byl mořský predátor
Tato kniha je zajímavá pro začátečníky, kteří nic neví o dinosaurech.
Jsou tam zábavné úkoly, plus velmi zajímavé experimenty. Velmi
skvělé zpracování. Tato kniha je poučná, zároveň zábavná a pěkně
ilustrovaná.
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Adam Štěpánek

Deník malého poseroutky
Páté kolo u vozu
Napsal: Jeff Kinney
Rok vydání: 2007

Jde o to že, na Gregově škole se má
uspořádat valentýnský večírek na téma
půlnoc v Paříži. Ale pro Grega to bude těžké,
protože se snaží ze všech sil najít holku, která
by s ním šla na valentýnský večírek. Ale bojí
se, že zůstane sám a nikoho si nenajde. Jako
jeho kamarád Rowley, který na tom není taky
moc dobře.
Greg si na poslední chvíli holku najde. Pak šli
všichni tři spolu na večírek, chvilku si každý
myslel, že to bude dokonalý valentýnský
večírek. Překvapením bylo, když přišli
důchodci a začali tvrdit, že mají schůzku.
Vypadalo to na rvačku, ale školník navrhl, že
dá uprostřed tělocvičny přepážku. Na jedné
půlce byla schůzka a na druhé večírek.
Důchodci si pořád stěžovali na světlo a hluk.
A protože DJ řekl, že se bude hrát poslední
písnička, tak Greg dostal odvahu a šel si
zatancovat s jeho holkou.

Postavy: Greg, Rowley, Rodrick, Manny
Nejradši mám Grega, Greg je
hubený, stydlivý, odvážný, průserář,
lhář
Rowley je hubený, blbý, nešikovný,
srandovní, stydlivý
Rodrick je šikanátor, průserář,
rockový hudebník, lhář, blbý
Manny je nešikovný, lhář, stydlivý,
vyčuraný, strašpytel

Prostředí:
škola, večírek, zima, dům (hraní videoher),
tělocvična
Klíčová slova ke knize:
napínavé, zábavné, vtipné, dobrodružné,
kamarádské
Kniha je úžasná, protože je to zábavné,
napínavé, vtipné, hodně zajímavé a má to
dobrý konec.
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ODPOSLECHNUTO
V PRAZE
NELA
DOSTÁLOVÁ

Autor: Facebooková skupina, která má více
než 100 000 členů – mnozí z nich sdílí svá
“odposlechnutí” v této knize
Rok vydání: Rok 2018
Jaký příběh kniha vypráví: Kniha žádný
příběh nevypráví, ale spousty drobných
veselých a vtipných situací
odposlechnutých ze života Pražanů.
Například příspěvek od Zdeny: Holčička k
mamince: “Maminko, ty seš jak ta princezna
z pohádky Tři oříšky pro Popelku...”
Maminka praví: “ Jooo, jako ta popelka?”
Holčička odpovídá: “ Nééé, jako ta
Droběna... Anebo třeba příspěvek od Kamily:
Před chvílí tramvaj číslo 5, muž do telefonu:
“No hele, tak jsem byl včera u toho
psychiatra a dal mi nějaký prášky na
uklidnění, prý abych nikoho nezabil... No
fakt, no... Hele, musím končit, lidi na mě
blbě koukají a já si ty prášky ještě
nevyzvedl...” 😊
Postavy: Kniha žádnou charakteristiku
postavy nevykresluje, ale ukazuje spoustu
lidí v nejrůznějších životních situacích,
různě vtipných, veselých i situací k
zamyšlení
Prostředí: Praha – velkoměsto, cesta v metru
nebo tramvaji, ulice města, obchody,
restaurace
Důvody proč si knihu přečíst: Kniha je velmi
vtipná, četbou se člověk pobaví, odreaguje
se, už první příspěvek navodí dobrou
náladu, může kdykoliv a kdekoliv začít číst
a hned se dobře baví. Knížku tedy
doporučuji rozhodně koupit a přečíst,
protože výtěžek z knihy je dán na
dobročinné účely😊
5 klíčových slov: Vtipné, zábavné, zajímavé,
moderní, uklidňující.

MATYÁŠ
ŠVARC

DĚDEČKŮV VELKÝ
ÚTĚK
Vše to začíná u jednoho kluka jménem Jack.
Měl rodinu, ale hlavní byl dědeček, protože
si s ním dobře rozuměl, a vyprávěl mu
zážitky z války. Dědeček trpěl stařeckou
demencí, stále žil ve druhé světové válce,
kde sloužil jako letec RAF.
Jack vzal jednou dědečka do školy, protože
právě probírali 2. světovou válku. Dědeček
povídal, jak se bránili proti Němcům.
Všechny to nadchlo, dokonce i paní učitelku.
Paní učitelka se zeptala dědečka, co to bylo
za rok, protože Jackova učitelka z dějepisu
chtěla jenom fakta. Dědeček odpověděl: “no
Vy asi nevíte dnešní rok?” Zeptal se
nechápavě dědeček a paní učitelka se
zeptala dědečka co je dnes za rok a dědeček
odpověděl: 1942.
Jack byl v troskách. Nakonec se rodiče
rozhodli dát dědečka do domova důchodců.
Dědeček společně s dalšími veterány utekli.
Všechny dopadli, až na dědečka. Dědečka
hledali lidé i policisté v lesích, domech a i v
uličkách. Ubylo 14 dní a dědeček pořád nic.
Jack šel jednoho dne se třídou na exkurzí
do muzea 2. světové války. Jack se koukal na
Spitfire, který pilotoval dědeček. Jack slyšel
chrápání z kokpitu letadla. Jack vylezl na
letadlo a viděl tam dědečka. Hlídači začali
křičet, ať sleze. Jack dědečka probudil a
dědeček ho pozdravil. Vystoupili oba z
letadla a běželi do hangáru letadel z první
světové války. Dědeček sednul s Jackem do
kokpitu, nastartovali motor. Jeli s letadlem
na dráhu, dědeček se rozjel a chtěl se
vznést, ale nešlo to. Kouknul se na kontrolku
paliva, nádrž byla skoro prázdná. Dědeček
viděl benzínku a jel směrem k ní. Policisté
přijeli, začali křičet na dědečka a Jacka, ať
vylezou z letadla, museli uposlechnout
rozkaz. Tak a zde zakončíme dobrodroužnou
výpravu Jacka a dědečka, protože Jack
vystoupil a vrátil se k vyděšeným rodičům,
ale dědeček letěl s letadlem dál.
Autor: David Walliams - Angličan, komik,
autor dětských knih a jejich ilustrace, herec
a porotce v Británie má talent. Pan Walliams
také přeplaval kanál LaManche.
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HARRY POTTER A
TAJEMNÁ KOMNATA
FILIP
BARTOŠ

Osmý díl Harryho Pottera napsal Jack
Thorne s pomocí Johna Tiffanyho a J. K.
Rowlingové a v roce 2016. Do češtiny byla
přeložena Petrem Elijášem.

Autor: J.K.Rowlingová

Kniha vypráví o synovi Harryho Pottera Albus Severus Potter. Ten jde do Bradavic,
tam se dostane do koleje Zmijozel a
skamarádí se se synem Draca Malfoye,
úhlavního nepřítele Harryho - Scorpiusem
Malfoyem. Harry a jeho syn Albus si moc
nerozumí a hádají se. Albus se setká s
Delphi, to je ošetřovatelka otce Cedrika
Diggoryho, který zemřel v Ohnivém poháru a
ta ho přemluví, aby Cedrika zachránil. Abus
se Scorpiusem se proto vloupají na
ministerstvo kouzel pro obraceč času.
Několikrát se Cedrika snaží zachránit, ale
nepodaří se to. Pak se zjistí, že Delphi je
dcera Voldemorta a unese Albuse a
Scorpiuse do doby, kdy zemřeli Harryho
rodiče. Delphi chce zabránit jejímu otci,
aby se nesnažil zabít Harryho Pottera a tím
se neoslabil. Skorpiuse a Albuse tam sváže,
vezme jim hůlky a odletí. Harry, Ron, Ginny
a Hermiona se vratí v čase za Albusem, aby
porazili Delphi.

Přeložil: Vladimír Medek

Toto jsou mé oblíbené postavy:

5 charakteristických slov: hory,
kouzla, had, pták Fénix, hrad
Bradavice

Albus Severus Potter - uzavřený, klidný,
pozorný, zvědavý, srdečný

Rok vydání: 2017
Kniha vypráví příběh o mladém
kouzelníkovi jménem Harry
Potter a jeho kamarádech, kteří
mu pomáhají v boji proti zlu.
Harry Potter je hlavní postava.
Ron Weasley je kamarád.
Hermiona Grangerova je
kamarádka.
Draco Malfoy je nepřítel.
Hagrid je obr, který pomáhá
Harrymu.
Brumbál je největší čaroděj na
světě.

Scorpius - hodný, nápomocný, vychytralý,
upřímný, loajální

5 důvodů proč si přečíst knihu:

Harry Potter - hodný, obětavý, kamarádský,
statečný, chytrý

Kniha je hezky napsaná a hezky
se čte.

Prostředí: kouzelné, napínavé, někdy
přátelské, někdy strašidelné, cestuje se v
čase
Proč by si měl knihu každý přečíst:
- protože to je další díl Harryho Pottera- je
to napínavé
- protože kniha má šťastný konec
- je to zajímavé
- protože je to drama na rozdíl od jiných
dílů
Klíčová slova: divadelní hra, dobrodružství,
kouzla, napínavé, cestování časem

Dobro zvítězí nad zlem.
Je to příběh s dobrým koncem a
spousty kouzel.
5 klíčových slov:
napínavá, dobrodružná,
kamarádství, menší,
horormysteriózní drama
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