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      Úvodník

Milé paní učitelky, asistentky a vychovatelky, učitelé 

a asistenti, kuchařky, uklízečky, páni školníci, žáci 

a rodiče! 

Po roční odmlce vychází číslo našeho časopisu Fénix, 

jehož ústřední téma je zaměřeno na koruny. 

Proč právě na ně? Není to jen kvůli tomu, že jeden 

ze článků se zabývá seriálem Koruna a skoro každý 

z nás má svoje koruny v kapse, ale je to především 

vzpomínka na úmrtí královny Alžběty II., která ze-

mřela letos v září. Její život inspiroval mnohé, a to ne-

jen Brity. Byla na návštěvě i naší republiky, dokázala 

vést Spojené království i svou rodinu více jak 70 let. 

Čest její památce. 

Doba adventní vrcholí a přináší chvíle, které nás mají 

vést k přemýšlení o sobě, o lidech kolem nás. Vést nás 

k zastavení se, k určité sebereflexi. Pro nás je to čas 

k těšení se na Vánoce a na vánoční prázdniny, které 

začnou již tento pátek 23. prosince. Předcházet tomu 

bude Zpívání s Dukelkou, na které vás všechny sr-

dečně zveme dnes od 15:30 do školní zahrady. Neza-

pomeňte hrneček s sebou, ať můžeme šetrně chránit 

naši přírodu.  

 
Přejeme vám příjemné počtení, žádné úrazy během 
vánočních prázdnin a do nového roku s trojkou 
na konci jen to nejlepší! A pozor na zajíce 
(pozn. aut. čínský rok značí rok 2023 právě zajícem). 
 

Redakční rada 
 
P. S. Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete přes 
email zsd.news@gmail.com, nebo na webových 
stránkách skolnicasopisfenix.webnode.cz, kde si 
můžete aktuální číslo i ty předešlé stáhnout.
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Koruny, které nikdy nezmizí 

NEJEN O SERIÁLU KORUNA / THE CROWN 

Člověk by neřekl, kolik korun kolem nás lítá. Ano, žijeme v České republice, kde hlavní měnou 

je česká koruna. Ale není to přece jediný stát, kde se podobnou měnou platí. Většina severských států 

má přeci taky tu svou, i když s jiným názvem na začátku.       

 Pokud rádi cestujete anebo se díváte do map, určitě víte, že najdeme v naší vlasti v okresu Svitavy 

obec se stejnojmenným názvem a u nás na jihu klášter Zlatá Koruna. Jestli ale holdujete přírodním krá-

sám, určitě se vypravte na vrchol Koruna. A je jedno, jestli do Brdské vrchoviny, anebo do té Broumouv-

ské. Časté toulky přírodou a dívání se do korun stromů vede k lepší koncentraci a zvýšené relaxaci. 

 Každému se vybaví pod pojmem koruna to, co si král nebo královna dávají na hlavu. Jednu tako-

vou významnou máme ukrytou v Chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, kterou nechal vy-

tvořit Otec vlasti – Karel IV.            

 Od roku 2016 se ale jedním z nejpopulárnějších seriálů na Netflixu stal seriál Koruna. 

 

Historický a dramatický seriál, který vypráví život královské rodiny Windsorů ze Spojeného krá-

lovství Velké Británie a Severního Irska. První série vyšla už v roce 2016 a ta nejnovější spatřila světlo 

světa právě letos na podzim. Každá série má deset dílů a skoro všechny epizody trvají okolo jedné hodiny. 

 Netflix investoval do tohoto seriálu hodně času i peněz, což je vidět i na kvalitě jeho zpracování. 

Hned od začátku mě seriál dokázal vtáhnout do děje, dokonce vyhrál tolik cen, že to nejde ani spočítat. 

Zlatý glóbus za nejlepší seriál v oboru drama vyhrál už dvakrát. 
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Herecké obsazení je bezchybné, dej je napínavý a zajímavý, kostýmy jako pravé. Po půlce první 

série jsem se nemohla odtrhnout, protože vypráví o tom, jak se Alžběta stává královnou a musí řešit 

spoustu politických témat i osobních záležitostí. A pokud vás baví dokumentární filmy nebo seriály bude 

toto dílo pro vás to pravé.            

 První dvě série, kde ztvárnila královnu Claire Foy, se odehrává přibližně v období mezi lety 1947 

a 1963, kdy se narodil nejmladší syn královny Alžběty II. Ve třetí sérii došlo k přeobsazení hlavních i ve-

dlejších postav. Alžbětu II. hrála Olivia Colman, která ve své roli řeší nejnáročnější období její vlády, které 

končí na počátku 90. let.           

 Předposlední řada se odehrává v průběhu 90. let a končí v polovině roku 1997. A stejně jako 

po konci té druhé, tak i po konci čtvrté se vystřídali herečky a herci. Tentokrát ústřední hrdinku hraje 

Imelda Staunton, kterou můžete znát z pátého dílu Harry Pottera. Netflix totiž oznámil, že ta poslední – 

šestá – bude poslední a se očekává v příštím roce.        

 Ačkoliv všichni víme, jak to všechno skončí, a nepředpokládá se, že dojdeme až do roku 2023, 

doporučuji se na některý z dílů podívat. Třeba vás seriál zaujme stejně jako mě.  

 

     

„Nelze pochybovat, že kritika prospívá kaž-

dému, lidem i institucím. Avšak výtky neztratí 

nic na své síle, když budou formulovány s hu-

morem, a především s taktem a porozumě-

ním.“ Alžběta II. 

 

Sepsala: Adéla F., 6.A      Fotografie: The Netflix, The Royal family 

       

Fotografie: Miroslav Kemel 
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Když pomáháme 

STONOŽKA 

     

Již několikátým rokem se naše škola zapojuje do charitativní akce STONOŽKA pod vedením paní 

učitelky Dagmar Petříkové.   

V letošním roce se konal tzv. Stonožkový týden od 23. 11. do 24. 11. , kdy se ve vestibulu školy 

v rámci stonožkového jarmarku prodávaly výrobky, které byly vytvořeny našimi dětmi. Celkem za ně 

jsme získaly rekordních 33 185,-. 

Akce vyvrcholila hned ve středu 23.11. Stonožkovým koncertem v kostele svaté Markéty, na kte-

rém vystupoval náš školní sbor Bona Fide pod vedením sbormistryně Karly Říčařové. Dále zde vystou-

pily i školní sbory ze Štěkně a Čestic.   

Proč ale pomáháme Stonožce, o které jste možná neslyšeli? Stonožkové hnutí „Na vlastních no-

hou“ bylo založeno v roce 1990 Češkou Bělou Gran Jensen, která žije dlouhodobě v Norsku. Když v roce 

1990 po dlouhé emigraci navštívila naši vlast, rozhodla se pomoci jednomu dětskému oddělení. Od té 

doby ušla Stonožka pěkný kus cesty a získává příznivce v mnoha zemích. Výtěžek prodeje dětských vý-

robků putuje na dobročinné účely.           

 Když zavřu oči a představím si, co pro mne osobně Stonožka znamená, ocitnu se v Norsku. Vidím 

na sněhu sedět dítě, které čeká, až spadne sněhová vločka a přinese mu radost a naději. A protože 

jsme v Norsku, tak po jedné vločce spadne další a další, až začne hustě sněžit. Sníh vítr rozfoukává do ce-

lého světa a ten kouzelný sníh z Norska přináší úlevu dalším a dalším dětem.     

 Děkujeme, že pomáháte. 

 

Sepsala: Karolína M, 8.C        Fotografie: František K., 8.B  
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Nová místa ve škole 

KNIHOVNA 

 

Od dubna loňského školního roku se otevřely brány 

nově zrekonstruované knihovny pro naše žáky. Nachází se u 

vstupu do levých šaten z jídelny (vedle pánů školníků) a do-

stat se do ní můžete dvěma způsoby – buď při výpůjční době 

(každé pondělí a čtvrtek o velké přestávce), anebo v hodině 

s konkrétní vyučující. 

Knihovna na naší škole fungovala již předtím, a to díky 

paní učitelce Babkové, která když šla do důchodu, tak to 

po dohodě s učitelkami českého jazyka předala paní učitelce 

Oberreiterové. Jenže podoba místnosti byla spíš jako sklad 

odkladového materiálu, než místo ke klidnému čtení nebo 

půjčování. Po necelém roce se nová knihovna otevřela a právě nyní je znovu obohacena o nové kousky 

literárních příběhů.             

 A co se nejvíc půjčuje?            

 Převážně se jedná o komiksy a romány. Jedna z nejpůjčovanějších knih je jak jinak než Deník Ma-

lého Poseroutky od Jeffa Kiheyho. Sedmnáct dílů o Gregovi Heffleym, který vypráví své zážitky z více-

letého gymnázia formou denních zápisů nejen o otrav-

ném starším bráchovi, ale i o potrhlém kamarádovi 

a přežití ve škole.  

 Pokud si i vy chcete některou z knih vypůjčit, 

můžete. Stačí přijít, vybrat si, nahlásit se a ve zdraví a 

pořádku zase knihu po přečtení vrátit. Kdo však knihy 

poničí, musí se připravit na to, že jej čeká řádná ná-

prava v podobě koupě její nové verze. 

 

 

Sepsala: Alena Z., 6.A       Fotografie: František K., 8.B 
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Z webu 

MEDAILOVÁ SKLIZEŇ V ČESTICKÉM BRAMBORU 

V letošním roce se žáci z naší školy zúčastnili literární a výtvarné soutěže Čestický brambor, ten-

tokrát na téma Bylo nebylo. Nejlepší práce byly poslány do soutěže a mnohé z nich získaly medailové 

umístění.              

 V literární části se zaměřením na poezii se ve III. kategorii umístil na krásném 1. místě Tadeáš 

Toman ze 6.M, hned za ním stanula jako druhá Beáta Brandová ze 6.M. Medaili jsme vybojovali i ve IV. 

kategorii, kde 2. místo obsadila Markéta Neubergerová z 9. B.      

 V kategorii próza se ve II. kategorii umístil na 1. místě Antonín Neubauer z 3. C a na 3. místě 

Vojtěch Kubař z 5. B. Ve IV. kategorii získala zlatou příčku Marika Kouřimová z 9. M a stříbrnou pak 

Viktorie Obendraufová z 8. M.           

 Zahanbit se nedali ani výtvarníci. V I. kategorii stanula na 3. místě Eliška Kubičková z 2.A a 

v II. kategorii skupinových prací získala 3. místo třída 5. B.      

 Všem oceněným posíláme velkou gratulaci.  

Sepsala: Martina J.         Fotografie: Lenka H. 
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Čestický brambor 

DRUHÉ MÍSTO ZA POEZII I 

 

BYLO, NEBYLO 

BYLO jedno království,  

kde panoval moudrý král. 

Měl veliké bohatství 

a princeznu si krásnou vzal. 

  

NEBYLO jim přáno dětí,  

osud si s nimi krutě hrál. 

Šlo to s nimi od desíti k pěti,  

král by za dceru všechno dal. 

 

BYLO za královstvím temné 

peklo, 

každý se tam chodit bál. 

Král však v něm uviděl světlo 

a řekl mu, co by si přál. 

 

NEBYLO mu odmítnuto po-

moci, 

avšak za velikou úplatu. 

Do roka za úplňkové noci 

musí se vzdát bohatství i 

platu. 

 

BYLO to rozhodnutí nelehké, 

z krále se do roka chudák stal. 

Se ženou odešli na venkov, 

ale osud krutý se smiloval. 

 

NEBYLO většího štěstí 

pro krále s princeznou, 

když v chaloupce na rozcestí 

dětský pláč se nesl tmou. 

 

BYLO jim dáno dcerunky 

krásné jak letní stín. 

A to je pro táty a maminky 

největším bohatstvím. 

   

Sepsala: Beáta B., 6.M           

 

Čestický brambor 

DRUHÉ MÍSTO ZA POEZII II 

JAK TO V POHÁDCE BYLO 

A NEBYLO 

Princezna a drak,   

princ jako kat,  

drak je bez hlavy, 

princi můžeme zatleskat 

a princeznu i království mu 

dát. 

Takhle pohádky všichni znáte 

a příběh se opakuje i poněko-

likáté. 

Takový konec že musí být? 

Nemusí, nechte se překvapit. 

Za horami zámek stál, 

se svou dcerou žil tam král. 

Princezna moc krásná byla, 

drakovi se zalíbila. 

"Do jeskyně mezi lesy 

princezničku odnáším si. 

Mňam a mňam,  
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to se mám, 

copak já si k jídlu dám?" 

Princeznu že chce sníst 

vždycky drak? 

Nemyslím si, že je to tak. 

Drak do dáli denně civí: 

"Kde jsou zachránci?" se diví. 

Každý princ se zřejmě bojí 

přiblížit se k dračí sloji. 

Nechtějí princeznu za ženu, 

ani jako odměnu. 

Bohužel jim asi stačí 

s draky válčit na počítači. 

V království nevěděli, co 

bude dál,  

a drak si s princeznou zatím 

hezky povídal. 

Našli v sobě oba zalíbení 

a drak dostal první políbení. 

Bez velkého humbuku 

požádal ji o ruku. 

A princezna souhlasila,  

do smrti s ním šťastně žila. 

 

Pohádka je opravená. 

Líbí se vám tahle změna? 

 

Sepsala: Markéta N., 9.B           

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ HRÁTKY 

Kresli a dozvídej se 
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Text: redakce Fénixe 

Na co se díváte 

STRANGER THINGS 

 

Výborný seriál pro teenagery, 

který má na svém kontě čtyři dotočené sé-

rie, ale plánuje se natáčení páté, které by 

mohlo mít premiéru někdy během roku 

2023.     

 Mega moc mě to baví, ty čtyři série 

jsem zkoukla během měsíce a už jsem je 

viděla i několikrát znovu. Moje nejoblíbe-

nější postava a nejhlavnější je Jedenáctka 
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(Eleven), je to holka, co má nadpřirozené schopnosti, abych to upřesnila – umí pohybovat s věcmi, 

myslí apod.             

 Vedlejší postavy mám také v oblibě, mezi ně například patří Vieba, Max, Mike, Will, Dustin, 

Lucas a asi láska všech holek, Steve. Mně se prostě líbí, nevím, jak to vidí jiné holky. Mike chodí s Je-

denáctkou. A Lucas chodí s Max. A Jedenáctka v každé jedné sérii zachraňuje malé městečko Hawkins, 

ve kterém bydlí a prožívají strašná dobrodružství. Hned v první sérii se ztratí Will Byers. Pro mě 

osobně je top ta třetí série, ale nesmím mnoho prozradit, jinak byste se na seriál třeba ani nepodívali.

 Podle mé spolužačky Natálie Lomové je to super seriál. „Někdy je to dost napínavé, proto bych 

dala devět z deseti.“ O jeden bod to snížila proto, že jí vadí, když někdo zemře a je to celé smutné. 

„Kromě Maxe a Jedenáctky, které mám ráda, sleduji s nadšením i příšeru z Upsidedownu, ne-

boli ze světa vzhůru nohama, která se jmenuje Mozkožrout,“ dodává. 

 

Sepsala: Adéla F., 6.A        Fotografie: Flickr 

 

Cestujeme s Dukelkou 

TO BYLO VÝBORNÝ, JEŠTĚ JEDNOU! 

 

Zahraniční exkurze proběhla naposledy v roce 2019, a to do zemí Beneluxu. Tentokrát jsme se 

vydali do nejvyspělejší země bývalé Jugoslávie 

– do Slovinska. Ze Strakonice jsme vyjeli 3. 

října ve večerních hodinách. Cesta byla dlouhá 

a únavná, vzhledem k tomu, že jsme hned 

další den chodili v horách.   

 Ve skokanském středisku Planica, kde 

byla naše první ranní zastávka, je druhý nej-

větší skokanský můstek na světě s názvem Le-

talnica, zde se uzavírá světový  pohár ve sko-

cích na lyžích. Měli jsme možnost si tento můs-

tek vyjít až nahoru a rozhlédnout se po kouzel-

ném okolí.      

 Po slezení z vrcholu jsme se vydali na procházku v údolí Tamar k pramenu řeky Nadiže, který 
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pramení ze skály a který je opravdu studený. Dále naše cesta vedla k jezerům Pišnica, Jasna a Bled. 

Jezero Bled je zajímavé tím, že v jezeře je ostrov, na kterém je goticko-barokní kostel Nanebevzetí 

Panny Marie.             

 Ubytovali jsme se u jezera Bohinj v typicky ošuntělém skoro horském hostelu.   

 Po zaslouženém nočním odpočinku jsme se druhý den po snídani vydali lanovkou na vrchol 

Vogel, kde jsme si užili nádherný výhled na panoramata Julských Alp. Sjeli jsme zpět dolů, kde jsme 

počkali na autobus a jeli jsme k vodopádu Savica. Po náročném výstupu a sestupu k vodopádu jsme 

si v restauraci dali oběd. Následovala návštěva paní, která dělala domácí výrobky, které jsme mohli 

ochutnat a též nám ukázala jejich výrobu. Jelikož se večer blížil, jeli jsme na místo ubytování, kde jsme 

měli ještě možnost se vykoupat v jezeře Bohinj (13 °C) nebo si jít zaběhat s panem učitelem. Navečer 

jsme šli spát brzy, jelikož jsme stále neměli dospanou cestu a museli jsme ráno vstávat, protože jsme 

jeli do hlavního města Slovinska, Lublaně.  

 

Sepsal: Zuzana K. a Zuzana B., obě z 9.M      Fotografie: Josef N. 
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Když přijdou Vánoce 

VÁNOČNÍ NĚMECKO 

 

V pátek 2. 12. 2022 se pro žáky 8. a 9. tříd uskutečnila exkurze 

do Německa pod dohledem paní učitelky Šimkové, Dalíkové 

a Brabcové. Program začal ve sklárně Joska Kristall, kde žáci 

mohli obdivovat rozmanité výrobky ze skla – křišťálové lustry, 

skleničky, medaile, trofeje, figurky. Mimořádně zajímavý byl nej-

větší skleněný vánoční strom. Pak žáci navštívili stezku koru-

nami stromů, obrácený dům nebo kouzelnou jeskyni. Na závěr si 

všichni užili vánoční atmosféru na vánočních trzích. 

Sepsal a fotografie: František K., 8.B 

 

 

 

 

 

Prošli naší školou 

FINALISTKA MISS KRISTÝNA PAVLOVIČOVÁ 

Někomu je předurčeno věnovat se vědecké činnosti, cestovat po světě, sportu anebo taky dělat cokoliv 

jiného, co vás baví. Dvacetiletá studentka Kristýna Pavlovičová se přihlásila do Miss Essens a probo-

jovala se přes semifinálová kola, odehrávající se na jižní Moravě, do pražského finále. Postoupila 

do top čtyř nejkrásnějších žen v České republice. A stala se první vicemiss. 
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Tvoje aktuální pocity po finále? 

Moje pocity byly velmi rozmanité, cítila jsem neuvěřitelnou vděč-

nost, ale  především zodpovědnost. Chtěla bych ještě jednou všem 

poděkovat za podporu, protože bez ní bych se nestala první Vi-

cemiss Essens. 

 

Největší zážitek z celého působení v soutěži? 

Největší zážitek byl asi právě finálový galavečer. S holkama 

jsme zažily opravdovou jízdu plnou nádherných pocitů, 

které jsme díky Vám všem mohly zažít.  

 

Nelituješ toho, že ses přihlásila a vlastně tak trochu pustila 

do svého života život kamer? 

Nelituji vůbec ničeho, co jsem díky Miss zažila. Kamery mi zatím do života vstupují pouze málokdy, 

ale je pravda, že vidět své fotky na bulvárních stránkách je velice zvláštní, ale určitě si z toho hlavu 

nedělám.  

 

Jaké máš očekávání od zisku skvělého umístění jako Miss Earth? 

Hlavně chci zůstat sama sebou a dát do toho 100 %. Takže přípravy určitě nepodcením. Chtěla bych 

se více zapojit do modelingu a focení jako takového.  

 

Co bylo pro tebe nejtěžší? 

Nejtěžší bylo asi uvědomění, že teď budu bojo-

vat sama za sebe, a je jen na mě, jestli všechen 

nápor zvládnu.  

 

Jak na tebe působily kolegyně – rivalky v sou-

těži? Našla sis mezi nimi kamarádku? 

Mezi holkama probíhala celá soutěž úplně 

v klidu. Žádné nepříjemné situace se nestaly 

a byly jsme kamarádky. Svojí spřízněnou duši 

jsem mezi nimi našla, a tou je Marie Danči, kte-

rou mám po svém boku celou soutěž.  
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Reakce tvých bližních na výsledek? 

Všichni mi drželi palce, ale nejkrásnější reakcí byl úsměv od členů mojí rodiny v publiku. Protože když 

jsem byla na pódiu, věděla jsem, že právě moji rodiče a bratr jsou mojí největší oporou, kterou v životě 

mám.  

 

Co tě v nejbližší době čeká? 

V nejbližší době budou probíhat přípravy na soutěž Miss Earth 2023. Ta bude obsahovat nejen focení, 

ale i například nácvik chůze.  

 

Doporučila bys někomu, aby se přihlásil do dalšího ročníku? A proč? 

Určitě ano, můj život má teď úplně jiný směr a musím říct, že je to super pocit. Díky této soutěži 

jsem poznala spoustu úžasných lidí a zažila zážitky, které jen tak někdo nezažije. Přihlásila jsem se 

společně s 9000 dalšími a na konci jsem stála jako TOP 2 a poletím reprezentovat ČR. Tak proč to ne-

zkusit? 

 

První věc, kterou uděláš jako nová vicemiss? 

První věcí bylo, že jsem utíkala obejmout svoji rodinu. A první věcí, kterou udělám? To se nechte pře-

kvapit.  

 

Sepsal: Josef N.      Fotografie: archiv Kristýny 

Kulturní a sportovní události v naší škole 

od prosince 2022 do února 2022 

   

Vánoční prázdniny 
Kdy: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2023  

Nástup do školy 
Kdy: 3. 1. 

Třídní schůzky 
Kdy: 12. 1. 

Lyžařský kurz I. stupně 
Kdy: 16. – 20. 1. 

Lyžařský kurz I. stupně II 
Kdy: 23. – 27. 1. 

Ukončení prvního pololetí 
Kdy: 31. 1. 

Pololetní prázdniny 
Kdy: 3.2. 

Lyžařský kurz II. stupně 
Kdy: 6. – 10. 2. 

Lyžařský kurz II. Stupně II 
Kdy: 13. – 17. 2. 

Jarní prázdniny                         
Kdy: 27. 2. – 3.3.



 

  


