
  

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 2 
2014/2015 

 

 

Cesta kolem světa 

 
 
                        

S mikrofonem 
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Milí čtenáři, 

víte, co je Dekameron? 

Žáci sedmých tříd se to dozvěděli v hodině literatury. V ní se naštěstí pouze 

dočetli o nebezpečí moru, před kterým se skupina deseti lidí schovávala na 

venkově. Své zážitky vypráví sedm žen a tři muži, kteří utekli z města na 
venkov, aby se zachránili před morem ve Florencii.  

Naši žáci se před morem naštěstí schovávat nemusejí, ale přesto si vyprávění 

příhod na určité téma vyzkoušeli. A Vy, naši čtenáři, si příhody, které se jim 

staly v cizí zemi, můžete přečíst v naší rubrice „Když Vás múza políbí“. Ne 

všechny příběhy jsou však pravdivé. Dokážete poznat, které příběhy jsme si 

vymysleli a které se opravdu staly? 
Ať se vám Cihláček líbí a dobře čte! 
 

                                                                                   Vaše redakce 

 
Cesta kolem světa 

 
Cesta kolem světa trvá, 

než přejdeš celou planetu. 

Že zakopneš? To nám neva, 

nebo chceš být na netu? 

 

Pojďme radši do Afriky, 

to bude zas zábava, 

užijeme si u moře, 

svlečeme se do naha. 

 

A kdo nechce do naha, 

může radši do plavek, 

abyste se nestyděli, 

za svůj holý zadek 

 

Čína, Rusko, Amerika, 

vyvíjí se celý svět, 

naše planeta je jako 

velikánský květ. 

 

 

 

 

 

  



 

 
Rozhovor s herci z divadla  

 TRAMTARIE 
 

Rozhovor s herci jsme měli naplánovaný na konec představení, ale 

jelikož se vše neudálo, jak mělo, a herec hrající hlavní roli 

nedorazil včas, museli jsme rozhovor udělat před představením.  

A to před zaplněným divadlem. 

Zpoždění herce nás přivedlo hned k první otázce: 

 

1)Stalo se vám někdy, že jste měli potíže s představením? 

Nikdy se nám nic podobného nestalo, jen nějaké detaily, žádná taková 
větší chyba. 

 

2)Jaká představení hrajete nejraději? 
Nechci vám prozrazovat, protože byste se dozvěděli konec. 

Hrajeme nejraději erotické scény, ale někdy je to jako iluze 

v divadelní hře. Je to jako, že se milujeme, a ráno mi kolegyně 
neřekne ani ahoj. 

 

3) Proč jste si vybrali tuto divadelní hru a čím vás zaujala? 
99% her vybírá umělecké vedení každého divadla. 

Dramaturg má nejhlavnější roli, jelikož musí mít spoustu vědomostí 

jako hodně přečtených knížek, zhlédnuté filmy, aby právě mohl 
nabízet různé divadelní hry. 

Hrajeme hlavně pro mladé lidi. 

Nehrajeme to slovo ke slovu, my si to nastudujeme a upravíme to tak, 
abyste tomu vy porozuměli. 
 

 

 

 

 



 

Rozhovor se Skotem Ianem 
 
1)Umíš mluvit česky? 

Jen nějaká slovíčka, například výborně, dejte mi jedno pivo prosím, a 

tak dále. 
 

2)Proč jste navštívil právě Českou republiku?  
Hlavně kvůli práci, abych mohl zde učit 
 

3)Používáš na škole britskou angličtinu? 

Ano, dá se říct, že pouze britskou angličtinu, i když nějaká slovíčka i 
skotskou výslovností. 

 

4)Jaké jiné země si ještě navštívil? 

Austrálii, ve které jsem byl 4 měsíce, a jinak jsem projel skoro celou 

Evropu. 

 

5)Jaká města jsi navštívil v České republice? 

Prahu, Olomouc, Brno, Ostravu, Pardubice, Bruntál, 
Krnov a Opavu. 

 

7)Jaké jsou tvé záliby? 

Hra na kytaru, fotbal, různé soutěže a zpívání.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Zážitky z Itálie a Chorvatska 
 

Bouře 

Byli jsme v Itálii a ráno jsme se rozhodli, že půjdeme do herny, města a na trhy. 

Nasnídali jsme se, oblékli a vyrazili. Šli jsme asi půl hodiny, protože město bylo 

daleko. Chtěli jsme jít do herny, ale byla zavřená. Místo toho jsme šli do restaurace na 

pizzu a na zmrzlinový pohár. Najedli jsme se a šli jsme na trhy. Došli jsme asi ke 

čtvrtému stánku a najednou začalo pršet. Řekli jsme si, že je to jenom nějaká 

přeháňka. Asi za 15 minut začalo pršet mnohem víc a po chvilce se strhla taková 

bouřka, že začaly lítat všechny stánky a všechno kolem. Tak jsme se rozhodli, že se 

půjdeme schovat do nějaké restaurace, ale v té bouřce se nedalo ani chodit. Ale 

nakonec jsme tam došli. Mysleli jsme, že bouřka nikdy nepřestane, ale po necelé 

hodince bylo po ní. Po příchodu na naši ubytovnu jsme se museli převléct 

z promočeného oblečení.  

Oliver Guzan 7. B 

 

Ztraceni 

Když jsme se naobědvali, babička nás poslala k moři. Zrovna jsme šli poprvé 

sami, babička nám popsala, jakou cestou máme jít, ale my jsme nějakým způsobem 

změnili směr, a tak jsme šli naopak. Když jsme došli na pláž, zjistili jsme, že nejsme 

na místě, kam chodíme s babičkou obvykle. Tak jsme se chtěli raději vrátit a zeptat se 

babičky na správnou cestu. Ale tam už jsme netrefili. Ptali jsme se všech 

kolemjdoucích, ale nikdo nám nerozuměl. Naštěstí jsme potkali českou rodinu. Ti nám 

koupili džus a zeptali se nás na číslo babičky, které jsme ale neznali. Museli jsme dát 

číslo od mamky, která byla v Česku. Mamka zavolala babičku a ta pro nás přijela 

Lucie Redlichová  7. B 

 

Krabice s kraby 
Jednou jsme jeli do Itálie. Jeden den u moře jsme s bratrem chytali malé kraby 

do krabiček. Chytili jsme jich asi pět a dali jsme je do hradu, který jsme postavili z 

písku. Byl vysoký asi půl metru s malým jezírkem uvnitř. Když jsme odcházeli, 

posbírali jsme je a zanesli do moře. A ten nejmenší štípl bratra do palce 

Jolana Pflugerová 7. B 

 

Kolotoče 

Jeli jsme na dovolenou do Itálie. Jednou jsme se šli podívat na pláž a narazili 

jsme na kolotoče. Já jsem šel na pirátskou loď. Ta se točila pořád dokola. Jenomže se 

mi udělalo špatně. Křičel jsem, ale bohužel mě nikdo neslyšel. Pak mě slyšela mamka, 

která začala ukazovat rukama, ať zastaví. Nakonec zastavili a mně se pořádně ulevilo. 

Petr Habrún 7. B 

 

 

 



 

Záměna 

Odjezd z Itálie domů se chýlil ke konci. Zrovna čtyři dny před odjezdem moje 

sestřenice chytla nemoc. S mamkou jsme se vydaly hledat nějakou lékárnu. Po hodině 

cesty jsme našly znak lékárny. Byla to bílá budova s mohutnými dveřmi. Když jsme 

vstoupili dovnitř, ukázalo se, že to není lékárna, ale nějaký striptýz klub. Vysvětlili 

nám, že ten znak lékárny má jiný význam. 

Terka Pušková 7.B 

 

Pozdrav z Londýna   
 

Kabinky 

Když jsme byli jednou v Londýně, šli jsme nakupovat na Oxford Street. Celá 

natěšená jsem vešla do obchodu. Ihned jsem si nabrala asi deset triček, dvoje džíny a 

dvě košile. Poté jsem začala hledat kabinky. Asi po deseti minutách mi Venda 

oznámila, že tam žádné kabinky nejsou. Pronesla jsem jen celá skleslá: „ Aha,“ a 

začala jsem oblečení vracet zpět. 

Tereza Dendisová 7.  

 

Egyptské slunce  
 

Medúza 

V Egyptě se jeden kluk rozhlédl, že bude plavat dál od břehu až k bójce.  

Byla zarostlá a divná, ale kluk byl unavený a na bójku si sedl. Najednou ho něco ho 

štíplo na nohy. Ze začátku to bolelo málo, ale bolest se začala stupňovat. Nevěděl, co 

ho kouslo, a bál se, že by to mohlo být jedovaté. Proto rychle plaval ke břehu. Také si 

všiml, že mu z popáleného místa trčí něco jako vlas. Doktor mu prozradil, že ho 

požahala medúza. Poté se uklidnil a byl rád, že neumřel. 

Tereza Navrátilová 7. B 

 

Náš soused, Slovensko 
 

V nesprávný čas  

Krásný slunečný den. Já, babi, děda, Alexa a Anička jsme se vydali na 

dovolenou na Slovensko. Cesta byla úžasná, ale informace, co jsme se dozvěděli po 

příjezdu, byly nepříjemné. Informovali nás, že jsme přijeli o den dřív a že v apartmánu 

právě někdo bydlí. Majitelé nám poradili jeden hotel, ve kterém jsme nakonec 

přespali. Noc byla zvláštní, protože byly oddělené pokoje. Babi, děda a Anička spali v 

jednom pokoji a já s Alexou v tom druhém. Strašně jsme se bály, tak jsme šly pro 

dědu. Ten s námi strávil noc. Hned na druhý den jsme se šli koupat a ubytovali jsme se 

v našem apartmá. 

Tereza Nováková 7.B 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Naše redakce si pro vás připravila výběr zajímavých receptů z daleké Afriky. Nezkusíte si je 

uvařit? Přejeme vám dobrou chuť  

Faraónské řízečky    

Do uzavíratelné mísy dáme bramborový škrob (solamyl), polohrubou mouku, vejce, grilovací 

koření, pepř, sůl, sezamové semínko, sójovou omáčku, hořčici, pivo a rozšleháme na těstíčko. 

Nakrájená prsa na tenké nudličky důkladně promícháme v těstíčku, nádobu uzavřeme a 

necháme proležet do druhého dne. 

Rozpálíme olej na pánvi a z masa tvoříme tenké placky ve tvaru řízků. Těsto na řízcích je 

křupavější a maso šťavnatější, když řízky smažíme spíše do hnědé než jenom zlaté barvy. 

Smažíme z obou stran.  

Jako přílohu k faraónským řízečkům můžeme zvolit vše podle chuti – brambory, krokety, 

americké brambory, hranolky, rýži. Bohatě zdobíme zeleninovou oblohou. 

Fufu se skopovým 

Do vařící vody po troše vsypáváme dětskou krupičku a mícháme, aby se 
nedělaly hrudky. Hmota musí být hodně hustá, aby v ní stála vařečka. Vaříme 

asi 5 minut a poté necháme trochu zchladnout.  

Zeleninu podle potřeby očistíme. Na oleji dozlatova osmažíme nadrobno nakrájenou cibuli, na 
kostičky nakrájené maso zasypeme červenou paprikou, přidáme další koření a sůl dle chuti. Přilijeme 

vývar s pivem, zbytek zeleniny a bobkový list. Vaříme, dokud není maso měkké (cca 40 minut), záleží 
na druhu masa. Je-li třeba, zahustíme hladkou moukou. Nakonec prolisujeme česnek, množství záleží 

na každém, neměl by přebít chuť dalších surovin. Omáčka by měla být ostrá a lehce nahořklá.  

Lžící namočenou ve studené vodě vykrajujeme kousky fufu kaše a poléváme omáčkou se 

skopovým. Originální suroviny jsou u nás špatně k dostání, maniok do fufu (místo něj 

krupička), kozí maso (skopové nebo jakékoliv jiné) a další. 

Hovězí steaky s ovocem 

Očištěný ananas s papájou nakrájíme na kousky a rozmixujeme na kaši. Do směsi 

přidáme hnědý cukr a hořčici. Dále přidáme prolisovaný česnek a mícháme do hladké směsi. 

Omyté a osušené steaky zprudka orestujeme z každé strany na olivovém oleji. Steaky osolíme 

a vložíme vedle sebe do olejem vymazané mísy vhodné do trouby. 

Na každý steak naneseme ovocnou kaši a dáme zapéct na 20 minut v troubě rozehřáté na 

180°C. Hovězí steaky s ovocem upravíme na talíře, ozdobíme avokádem a ihned podáváme.  
 

Zdroj receptů: http://recepty.vareni.cz 



 

 

       

        

          

         

         

       

         

       

      

  
1. Typické italské jídlo? 

2. Významná věž v Paříži?  
3. Písečná stavba v Egyptě? 

4. Náš nejbližší sousední stát na západě? 

5. Příjmení objevitele Ameriky? 

6. Africké zvíře podobné člověku? 

7. Typické jídlo na Slovensku? 

8. Stát ve tvaru boty? 

9. Stát, pro který jsou typické pralinky? 
   

 Rozluštíš, o jakou stavbu se jedná a kde na světě se nachází?  

  

                                                                      

 

     žěv avoleffiE                 esiP v žěv ámkiŠ                               arepO                                        

                     žířaP                                  eilátI                              yendyS 

                               

 

 

   

       muimotA                                                            ydobovs ahcoS 

            lesurB                                                                    kroY weN 

 
Zdroj obrázků: www.google.com                                                                      
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