Dne 2. prosince navštívily první ročníky vánoční skanzen
v Kouřimi. Program exkurze byl zaměřen nejen
na vánoční tradice a zvyky, ale také na vánoční tvoření.
Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o tom, jak
slavili vánoční svátky naši předkové, jaké tradice nám
zůstaly až do dnešních Vánoc a také se seznámili
s tajemnými postavami adventu jako jsou Barborky,
svatý Ambrož, Lucky a Perchta.
Text i foto: Pavlína
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Školní družina uspěla v soutěži o nejoriginálnější 3D
betlém a byla oceněna firmou Chocoland a.s. a firmou
OC Futurum. Slavnostní vernisáž výstavy betlémů
proběhla v kolínském Kině 99 dne 7. prosince.
I letos jsme se zúčastnili soutěže o nejoriginálněji
vyzdobený vánoční stromek, který byl vystaven v OC
Futurum v Kolíně. Téma zdobení stromečku bylo „Anděl
páně“. Děkujeme všem, kteří se zapojili v hlasování pro
náš stromeček. Umístili jsme se na krásném 3. místě
a získali tak cenu spolku Můj Kolín a cenu ředitele
kolínského kina. Předávání ocenění proběhlo
21. prosince v kolínské synagoze.
Text i foto: Vychovatelky ŠD

V šesté třídě se děti věnují
podrobně vesmíru. Své znalosti ze
zeměpisu zúročila 6.A o hodině
výtvarné výchovy, během které děti
vytvořily model naší Sluneční
soustavy, který nyní zdobí jejich
třídu.
Text i foto: Archiv školy

Naše škola pokračuje i v roce 2022
v adopci pandy červené v ZOO Praha.
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Žáci třídy 3.B navštívili v adventním čase dne
15. prosince kouřimský skanzen a seznámili se
tak blíže s vánočními tradicemi i historií.
Text i foto: Archiv školy

Žáci třídy 5.B pekli pizzu a náramně
se jim vydařila.
Text i foto: Archiv školy

Třída 3.B si vzimní období
náramně užívala.
Text i foto: Archiv školy
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Nejlépe ho asi budete znát podle jeho nejznámější role, kde ztělesňoval Thora.
Díky čemu se tento známý americký herec dostal do České republiky a také do
kouřimských ulic? Chris Hemsworth v této době natáčí druhý díl akčního filmu
Vyproštění. (1. díl můžete najít na Netflixu) Původně se měl 2. díl natáčet
v Austrálii, ale kvůli pandemickým opatřením a dalším podmínkám se v srpnu
rozhodlo, že se natáčení přesune do Prahy. Chris Hemsworth uvedl, že ho děsí, jaké
jsou v České republice počty nakažených a podle něj se mělo zůstat v Austrálii. Jak
někteří mohou vědět, Chris je v Česku už od listopadu a se svou rodinou si to užívá
a bere to jako zajímavý výlet, má v plánu tu prý zůstat do března.
Když se vrátíme ke Kouřimi, natáčení bylo nejdříve přesunuto kvůli onemocnění
poloviny štábu, poté se Chris konečně objevil u samoobsluhy, kde se po 2 (možná
i více) hodinách vyfotil s nedočkavými fanoušky a následně se přesunul na
benzínovou stanici, kde strávil opravdu malou chvíli. Myslím, že to celodenní
napětí, že se hvězda ukáže, opravdu stálo za to. Fotka s ním se stává zatím jednou
z mých nejlepších zážitků.
Text: Christen, Foto: Christen a Panda

Víte, co dělá kráva, když je
zemětřesení? Milk shake.

Maminka: „Tomáš měl psa
Alíka. Jak se jmenoval?“
Pepíček: „Jak to mám asi
vědět?“
„Proč zatahuješ ty závěsy?“
ptá se manžel manželky.
„V televizi říkali, že má být
celý den zataženo!“

Sněhulák: „Divné,
všude cítím mrkev!“

Víš, proč nechodí
jogurt na procházku?
Protože se bojí, že by
byl prošlý.
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Zdroj: Alik.cz

Víte, proč ryby nemají
prsty?
Protože jsou všechny
zmražené v obchodě.

Aby už skončil covid, je to
zdlouhavé.

Popřál bych toho planetě více,
ale hlavně ohleduplnost lidí.

paní uč. Stará

p. uč. Macháček

Aby se neválčilo.

Lásku a hodně přátelství.

Rozumné lidi.

paní uč. Bílková

Zdravý rozum jejích obyvatel.
paní uč. Pexová

paní uč. Benešová

paní uč. Niklová

Ohleduplnost.

Laskavé lidi a děti.

paní uč. Čiháková

paní uč. Pavelková

Ptaly se Christen a Panda

Zlepšit si známky a posunout
se dál v hasičském sportu.
Taky začít chodit běhat.

Zlepšit se v anglickém a také
českém jazyce.
Karel

Abych zvládla přijímačky na
gymnázium a byla jsem
naučená.
Anička

Týna
Více sportovat.

Více trávit čas s rodinou.

Dostat se do kondice.

Pepa

Ondra

Viky
Ptaly se Christen a Panda

Chtěla bych mít lepší fyzičku
a nehrát tolik hry na počítači.

Neutrácet.
Miky

Borovička
Moje předsevzetí je stručné. Chci se více věnovat
učení a angličtině, více chodit na procházky, též do
posilovny a netrápit se lidmi, kteří za to nestojí.
Christen
~6~

Králík Skvík je holka a má hnědou barvu.
Má ráda seno, bylinky a zeleninu. Koupili
jsme jí velkou ohrádku a hračky.
Dokonce má na zádech černé pruhy,
takže má stejnou barvu jako naše
podlaha. Perfektně se maskuje.
Miky

Moje andulka je moc hodná. Má tmavě
modrou a bílou barvu. Jmenuje se Kačka,
ale je to kluk. Každou sobotu jí čistím
klec a každý den jí dávám krmivo pro
andulky. Také má ráda klas. Je u mě
v pokoji a spí se mnou. Moji sourozenci
mi ji závidí. Moje rodiče hodně štve,
protože moc švitoří. Umí se se mnou tulit,
dávat mi pusu a je to takový malý vysavač,
protože vyzobává drobky. Podle mě je to
někdo, kdo je zakletý. Hodně ohlodává
kytky, asi to byl nějaký zahradník. Je to
moje nejoblíbenější zvíře. Máme doma
ještě 2 akvárka s rybičkami a psa.

Mám fenku Jessie, které je asi rok a čtvrt, a morče Fufíka,
kterému jsou tak dva a čtvrt roku, oba je mám moc moc moc
ráda! Jessie miluje zimu! Mě motivuje k pohybu, protože
potřebuje vždy minimálně jednu procházku denně, když
omylem kopnete do nějakého míče a Jessie je u vás, poletí za
tím míčem jak raketa a bude vedle něj sedět tak dlouho, dokud
jí ho znovu nekopnete. Fufík je takový lenoch, spíše letní typ.
Dokud mu nedáte pořádnou snídani, píská přes celý dům, pak
už si tam jen v klidu chroustá mrkev. Nemá rád vyndávání
z klece (pokud ho zrovna nechcete dát na čerstvou trávu).
Text i foto: Christen

Mary

Dovolte, abych Vám přestavila naši domácí ZOO. Skládá se z velké zahrady a domu, je v ní
více jak dvacet zvířátek. Na zahradě jsou dva výběhy. V jednom je kohout s deseti
slepicemi. Je krásný a dělá nám všem ráno budíček. Já ale nejvíc času strávím v části,
kterou obývají moji milovaní psi. Jsou tři a jsou to němečtí ovčáci. Nejhuňatější je Black.
Pak je Hany a nejmladší je jejich syn Rex. To je můj ochránce, kam jdu, tam musí jít taky.
V domě máme druhou část naší ZOO. Té vévodí
naše tři kočky (nebo spíše kocouři).
c
Nejstarší je zrzavý chlupatý Ferda, druhý je můj miláček mourovatý Macíček a třetí je
černobílý Kuba. Kdybyste věděli, co ti tři dokážou za kočičí kusy, to se někdy smíchy
popadám za břicho. Kromě kocourů ale máme ještě králíka Karla, jedno terárium a jedno
akvárium. V teráriu jsou dva šneci, jmenují se Jack a Daniel. Ti jsou velcí, každý den
spořádají pár plátků okurky nebo salátu. Jako poslední je akvárium s rybičkami. Tak to je
vše z naší ZOO. Klidně se přijďte podívat…
Panda
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Bruno je zlatý retrívr. V květnu mu budou 4 roky. Je to
nejhodnější pejsek, kterého znám. Bydlí s námi doma, má
svůj velký pelíšek. Na jedné části má spoustu hraček
a plyšáčků, druhá část slouží k odpočinku. Protože je pelíšek
pod oknem, pokaždé, když se větrá, lehá si na něj. Má rád
studený a čerstvý vzduch. Je toc milovník zimy, nejradši se válí
ve sněhu. Nepohrdne ale ani teplým počasím, protože se
může koupat a dovádět ve vodě i bazénu. Má moc rád maso,
ke kterému dostává vlákninu a různé oleje i doplňky. Má
hustou krásnou srst a my jsme si zvykli, že jsme věčně od
chlupů. Protože je to ten nejvěrnější a nejroztomilejší
kamarád, tak nám chlupy vůbec nevadí.
Text i foto: Pavlína

Mám doma rybičku Vlnku. Říkám jí tak, protože vypadá jako
vlna na moři. Je to druh bojovnice pestré. Pochází z Asie,
dorůstá až do 7 cm, v zajetí se dožívá 2 až 5 let. U hlavy je tmavě
modrá až černá, zbytek těla má modrý a ocas i ploutve má světle
modré s odstíny až do běla. Někdy přemýšlím, co si tak může
myslet. Podle mě je to špionka v akci, protože nás pořád
sleduje, dělá zvláštní pohyby a když se na ni koukám, tak dělá
„jakože nic“. Každý den odpoledne jí přisypávám okolo 5
malých kuliček, všechny je sní. Je vidět, že jí chutnají.
Borovička

~8~

Zhruba 90 procent lidí na celém světě má hnědé oči. Nejvzácnější barva očí na světě
je zelená a žlutá.
Modré oči
Lidé s modrýma očima jsou považováni okolím za atraktivní, s tím souvisí jejich
spokojenost v životě. Modroocí lidé jsou v současné době velmi vzácní, protože
pokud mají spolu dítě lidé s modrýma a hnědýma očima, vždy se jim narodí dítě
s hnědýma očima.
Hnědé oči
Lidí s hnědýma očima je naprostá většina. Hnědoocí lidé jsou hodně kreativní a jsou
moc spolehliví. Jsou společenští a rádi pečují o druhé. Tito lidé rádi chodí spát
pozdě, proto se jim také ráno špatně vstává.
Zelené oči
Zelené oči jsou velmi vzácné, protože se jimi pyšní jen 2 % populace. Nositelé jsou
považováni za velmi přitažlivé jedince a vyhledávají známosti na celý život. Jsou
nezávislí, inteligentní, kreativní, veselí a šťastní,
ale také hodně žárlí.
c
Šedé oči
Šedoocí lidé jsou hodně velcí extrémisti. Všichni ale mají společné jedno – jsou to
extrémisti doslova ve všem. Jsou buď extrémně nevyrovnaní, nebo extrémně
v pohodě. Obvykle bývají až moc opatrní, ale ne všichni. Pro ostatní je těžké je brát
vážně. Někdy jsou hodně tvrdohlaví.
Světle hnědé oči
Není hnědá jako hnědá. Člověk může mít jak světle hnědé oči, tak i tmavě hnědé oči.
Vliv na charakter má i to, jestli jsou oči člověka tmavě hnědé, nebo světle hnědé.
Lidé se světle hnědýma očima jsou dobrodruzi a rádi cestují. Nicméně působí také
trochu tajemně a bohužel se občas chovají sobecky.
Tmavě hnědé oči
Lidé s velmi tmavýma, skoro černýma očima jsou stejně vzácní jako lidé se zelenýma
očima. Jsou vášniví, živí a velmi inteligentní! Někdy působí arogantně a nevrle.
Mary

Zdroj: dama.cz

Ptá se paní učitelka Pepíčka:
„Vysvětli nám, proč při bouřce
nejdříve vidíme blesky a teprve
potom
slyšíme
hrom?”
„No asi proto, že máme oči před
ušima!”

„Pane vedoucí, mám si brát na tu
bojovku nějakou baterku?”
zajímá se malý táborník.
„Ty ji ani nepotřebuješ – podívej,
jak ti svítí oči!”

Zdroj: ivtipy.cz
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Každý rok po Vánocích si ženy dávají předsevzetí, že se dostanou do formy
a budou štíhlejší. Řekla jsem si, že se do formy chci dostat také. Konec
sladkostí, řízků a bramborového salátu.
Začala jsem vyhledávat
aplikace s cvičením. Projížděla jsem po internetu a najednou jsem našla
aplikaci jménem „Lose Weight App for Women“. Aplikace měla dobré
hodnocení a pěkné zpracování, tak jsem se rozhodla ji vyzkoušet. Na
ikonce je silnější a hubenější žena. Když se aplikace načte, můžete si
vybrat, zda chcete hubnout či se dostat do lepší kondice. Vybrala jsem si
hubnutí a vyplnila vstupní údaje o váze a mém cíli. Zobrazí se vám poté
nabídka cviků, které na vás čekají. Stačí kliknout na GO a jde se cvičit.
Cvičím podle ženy, která cviky ukazuje, aplikace je pouze na třicet dní
a není česky. Mně se ale moc líbí a věřím, že se bude líbit i vám.
Borovička

Nedávná
studie
zjistila, že než chodit
do fitka nárazově či
ojediněle, je lepší
necvičit vůbec. Fakt
se mi ulevilo, že to
dělám dobře.

Dvě kamarádky si povídají
a jedna se ptá: „Cvičíš?”
„Ano, denně cvičím jógu.”
„A jak?” „Lehnu si na gauč
a soustředím se na jeden
bod.” „A na jaký?”
„Na televizní obrazovku.”

Já upřímně podle žádné appky necvičím. Když si jdu zacvičit,
dělám to, co chci. Je tu ale jedna appka, podle které se vcelku
řídím. Jmenuje se „Done“ a přijde mi, že je teď vcelku
i populární. Nastavíte si režim dne a postupně si odklikáváte,
co jste stihli.
Christen

Dědeček se rozhodl
zhubnout a začal
cvičit. Upažit, připažit,
upažit... Po půlhodině
se ho babička ptá:
„Tak co, kolik jsi už
shodil?” „Dvě vázy.”
„Zítra nebudu cvičit,”
říká sousedovi v lavici
Pepíček.
„A proč?”
„Protože zítra
nemáme tělocvik!”
Zdroj: ivtipy.cz
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Bylo nebylo. V jednom království se králi a královně narodila dcera. Byla velmi krásná, ale také neposlušná. Říkali jí
princezna Markétka. Když bylo Markétce šestnáct let, utekla chůvě do lesa, aby se nemusela učit. Toulala se lesem,
jedla lesní plody a trhala si kytky. Říkalo se, že v lese se ztratilo několik dětí, ale princezna se nebála, protože si
myslela, že se jí nemůže nic stát. Najednou se před ní objevila chaloupka celá z cukrátek a lízátek. Princezna se
nikdy neptala, jestli si může něco vzít, a tak pár sladkostí naloupala. Byly velmi dobré, ale po chvíli se princezně
začala točit hlava a najednou z ní byla velká ošklivá žába. Kde se vzala tu se vzala ježibaba a lapila ji do klece. Přidala
ji k ostatním, kteří taky neodolali sladkému vábení a změnili se v žáby.
V nedaleké vesnici žil sedlákův syn Jakub, byl tuze chytrý a pracovitý. Celé království už týdny hledalo princeznu a ani
c
Kuba nebyl výjimkou. A co náhoda nechtěla, jednoho dne v lese narazil na chaloupku s cukrátky. Kuba ale sladké
neměl rád. Chaloupka mu přišla zvláštní, a tak se schoval a číhal, co se bude dít. Vtom kolem šla dvě děvčata, kterým
chaloupka učarovala, a tak si uloupla pár sladkostí. Jen dojedla, proměnila se v žáby a ježibaba je zavřela do klece.
Kuba vše viděl a celý večer přemýšlel, jak vysvobodit děvčata a že by mezi nimi mohla být i princezna. Ráno, když už
nedoufal, že ho něco napadne, mu náhle svitlo. Cukrátka se přeci rozpouštějí, a tak celý den na chaloupku lil vodu
z nedaleké řeky. Chaloupka se začala pomalu rozpouštět. A ježibaba, která spala a nic netušila, byla taky z cukru,
tak se pomalu rozpouštěla také. Po chvíli nezbylo po chaloupce ani ježibabě nic. A jak zmizela, zlomilo se i kouzlo,
které proměnilo všechny děti i princeznu v lidi. Kuba byl velký hrdina a princezna v něm našla zalíbení. Tak netrvalo
dlouho a konala se velká svatba. A žili šťastně až do smrti.
Marek Kaše, 6.B

Bylo jednou jedno království, kde se narodilo malé děvčátko. Pojmenovali ho Růženka. Jednou, když v zámku byly
Růženčiny křtiny, přišla za nimi jedna sudička. Zdála se být milá, ale záviděla královi a královně dítě, a tak se pak
ukázala její povaha. Zaklela Růženku, že ve 23 letech si ji odnese drak a vezme si ji za ženu. Naštěstí tam byla jedna
hodná sudička, která předurčila, že se kletba dá zlomit polibkem jednoho z trpaslíků.
Několik dní před 23. narozeninami Růženky otec vyslal stráže, ať se vydají hledat chaloupku sedmi trpaslíků. Po
několikadenním hledání ji konečně našli. Stráže trpaslíkům vysvětlili, o co jde, a oni se hned vydali na zámek. Tam
princezna začala líbat prvního trpaslíka, poté druhého, třetího a když už chtěla políbit sedmého trpaslíka, tak v tu
chvíli přiletěl tříhlavý drak a chtěl princeznu. Růženčin otec vykřikl, ať se políbí, Růženka políbila posledního
trpaslíka, a tak byla kletba zlomena a drak si Růženku nevzal za ženu.
Eliška Kučerová, 6.B
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Za devatero horami a devatero řekami žili byli jeden starý chalupník a hospodyně, kteří čekali dítě. Nedaleko žila zlá
Ježibaba, která pekla kouzelný perník. Prodávala ho ale draze, a tak ho musel chalupník tajně odlupovat ze střechy.
Jednou ho však Ježibaba přistihla a strašidelně medovým hlasem pravila: „Nechám tě odejít, když mi přineseš to, co
máš doma a o čem nevíš, že tam najdeš.“
Chalupník se vrátil domů a zjistil, že se mu zatím narodila holčička. Pojmenoval ji Mařenka a odnesl ji Ježibabě. Ta
ji zavřela do věže a dveře zamkla třemi zámky z perníku. Učila ji vařit a Mařenka rostla jako z vody. Jednoho dne jel
zrovna kolem Jeníček, když vtom zahlédl Ježibabu pod věží. Volala: „Mařenko, Mařenko, spusť mé zuby dolů!“ a v tu
chvíli se z nejvyššího okénka na provázku začala spouštět zubní protéza. Ježibaba jí překousla zámky a vylezla nahoru
po schodišti. Při odchodu nasadila nové zámky.
Jeníček udělal to samé co Ježibaba. Jednou, když nebyla Ježibaba doma, zavolal: „Mařenko, Mařenko, spusť mé
zuby dolů!“ Překousl zámky a vyšel nahoru po schodišti. Když tam našel Mařenku, okamžitě se do ní zamiloval.
Takhle se nějaký čas setkávali, až se o tom jednoho dne Ježibaba dozvěděla a nastražila léčku.
Čekala, kdy Jeníček přijde zase za Mařenkou. Schovala se do věže, a když už byl Jeníček skoro nahoře, překousla
podpěrný trám a schodiště se zřítilo dolů. Jeníček stačil skočit na podlahu, ale Ježibaba se zvědavě naklonila
a spadla rovnou do díže s těstem. Společnými silami Jeníček s Mařenkou strčili těsto i s Ježibabou do pece a upekli
si obrovský svatební perník.

Karel Čihák, 6.B

Byl jednou jeden pejsek, který se jmenoval Igy. Igy bydlel v malém domečku u lesa se svým páníčkem Draxíkem.
Jednoho dne šel Igy na procházku a uviděl tlustou kočku Pepinu, jak drží malého ptáčka a chce ho sežrat. Povídá jí:
„Pepino, koukej ho pustit! Jsi už dost tlustá a ptáčci se nežerou!” Pepina odpověděla: „Dneska jsem ještě nežrala,
dej mi pokoj.” „Říkám ti to naposledy, pusť ho!” Pepina otevřela pusu a chystala se do malého ptáčka zakousnout.
Igy po ní skočil, Pepina se lekla a utekla. Ptáček se vzpamatoval, vyletěl na strom a povídá Igymu: „Děkuju ti za
záchranu, nejsem obyčejný ptáček! Jsem kouzelný ptáček ca splním ti tři přání. Co by sis přál?” A Igy řekl: „Doopravdy
mi splníš cokoliv?” „Ano, jsem ti neskutečně vděčný.” „Dobře, mé přání je, aby můj páníček zbohatnul, zaslouží si
to. Potom bych chtěl, abych uměl mluvit s lidmi. A moje poslední přání je, aby si můj páníček pořídil druhého pejska,
abych měl kamaráda.” Ptáček řekl: „Dobře, tvá přání jsou splněna, jdi domů a přesvědč se.” Igy poděkoval: „Díky,
kámo, a bacha na kočky!” Igy šel domů a slyší, jak páníček ječí radostí: „Igy, my jsme vyhráli v loterii!” Igy si v hlavě
říká: „To ten ptáček!“ a nahlas povídá páníčkovi: „To je paráda. Konečně si budeš moct splnit všechna svoje přání.”
„Igy, ty mluvíš?!“ „Ano, představ si, že umím mluvit díky malému ptáčkovi.” A vyprávěl mu svůj příběh. A psí
kamarád? O dva týdny později si společně vybrali pejska v útulku. A všichni spolu spokojeně žijí v novém krásném
domě.
Dan Wojewoda, 6.B
Netrpělivé děti už přes 15 minut čekají na začátek
divadelního představení. Náhle k mikrofonu
přistoupí uvaděč: „Milí malí diváci, velmi se vám
omlouváme, ale pohádka „O princezně Bludimíře“
se dnes nebude hrát. Princezna totiž nedorazí –
zabloudila.”
Zdroj: ivtipy.cz
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Čarodějka Xenie si přejela rukou po čele, na kterém se jí perlil pot. Bylo příšerné vedro
a ona si říkala, jestli to byl dobrý nápad vypravit se na tuhle procházku. Pohodila svými
zlatými vlasy a sáhla k opasku, kde měla připevněnou hůlku. Sevřela její vyřezávanou
rukojeť a rychlostí blesku ji vytáhla. Chystala se vyslovit zaklínadlo, aby se teleportovala
do vesnice, u níž žila, ale náhle klopýtla a padla na kolena na prašnou cestu.
Překvapeně vyjekla. S hrůzou si uvědomila, že upustila svou hůlku. Šátrala kolem sebe v marné snaze ji najít.
„Zatraceně,“ zamumlala. Zvedla se na nohy a rozhlížela se kolem sebe. K její smůle cesta, po níž šla, vedla dál z kopce,
takže hůlka se pravděpodobně kutálela dál. Xenie nemeškala a rozběhla se. Očima propátrávala cestu před sebou. Hůlku
však neviděla.
Stezka teď zatáčela a vedla zase vzhůru, ale Xenie věděla, že její hůlka s největší pravděpodobností prostě sklouzla
z cesty a pokračovala ve svém pádu po svahu mírně se svažujícím. Zpomalila do kroku a opatrně sestupovala dolů. Srdce se
jí rozbušilo rychleji, když zjistila, že pod svahem je strž. Byla poměrně široká a nebylo pochyb, že hůlka zamířila právě tam.
„Ale ne!“ zvolala zničeně. „Ne, ne, ne, ne! Prosím, že to není pravda!“
Bez hůlky byla bezmocná a k ničemu. Posadila se na trávník a smetla prach ze své tuniky. Zoufale uvažovala, co dál.
Pak za sebou zaslechla šum křídel. Honem se otočila. Pár metrů od ní přistával drak. Ve chvíli, kdy na něj pohlédla, si zrovna
skládal křídla k bokům a skláněl hlavu. Očichával cestu a rozvážně se loudal okolo. Šupiny mu na slunci zářily jako smaragdy
a rohy odrážely sluneční paprsky. Vypadal vskutku impozantně.
O dracích Xenie slyšela, že ovládají lidskou řeč. Byli to inteligentní tvorové, žijící v horách za vesnicí spolu s gryfy
a jinými mýtickými tvory. Co dělá tady? divila se v duchu Xenie. Hlavou jí bleskl nápad. Dřív, než mohla sama sebe zastavit,
vstala a vykročila k drakovi. Vznešené zvíře zvedlo hlavu. Jantarově žluté oči hleděly na blížící se čarodějku a drak ukázal své
oslnivě bílé tesáky. Zavrčel. Xenie před sebe napřáhla ruce. „Klid. Jsem přítel,“ řekla konejšivě. „Co chceš?“ zeptal se drak.
Moc přátelsky to nevyznělo. Xenie v jeho tónu rozeznala zprávu už se nepřibližuj. Zastavila se. „Já jsem Xenie,“ představila
se mírně. „Co je mi po tom?“ odsekl drak a roztáhl křídla k odletu. „Ne! Neodlétej, prosím!“ zavolala Xenie. Drak se na ni
upřeně zadíval. „A proč?“ zeptal se. „Chtěla bych tě o něco požádat. Na dně té strže je hůlka. Nemohl bys mi ji prosím
přinést?“ „Ne, nemohl!“ zavrčel drak a mrskl ocasem. „Myslíš, že nemám dost svých starostí? Moje kamarádka si zlámala
křídlo, možná už nikdy nebude létat a já se tu vybavuju s tebou!“
„Možná bych dokázala pomoct! Jsem čarodějka,“ řekla Xenie. „Když mi přineseš tu hůlku, pomůžu ti. Bez hůlky
nesvedu nic.“ Poprvé za celou dobu jejich rozhovoru ji drak začal brát vážně. Udělal několik kroků k ní. „To bys dokázala?“
opáčil o poznání vlídněji. Horlivě přikyvovala. „Ano. Potřebuji jen tu hůlku.“ Drak si lehl na břicho. „Tak pro tu hůlku
doletíme. Nasedat!“ Xenie zaváhala. Pak přistoupila blíž a pracně se vysápala na dračí hřbet. „Tak dobře,“ odvětila.
„Letíme… jak že se to jmenuješ?“ „Můžeš mi říkat Draceas,“ zněla odpověď. Drak se zvedl a Xenie si uvědomila, že je velký
jako její chalupa u vesnice. Vykročil ke strži. „Vážně mi pak pomůžeš?“ ujišťoval se ještě. „Máš mé slovo čarodějky,“ slíbila
Xenie, „že ti pomůžu.“ „Tak se drž!“ zvolal náhle Draceas. Zadníma nohama se prudce odrazil do vzduchu a roztáhl křídla.
Xenie zaječela, když se vrhl přímo do strže. Přitiskla se blíž k dračím šupinám a poslouchala, jak jí kolem uší fičí vítr. „Hlavně
opatrně,“ zašeptala, ale Draceas ji nemohl slyšet. Xenii nezbylo nic jiného než důvěřovat jeho schopnostem.

…pokračování příště…
Spisovatelka
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Marvelovky (jak říkám) nikdy nezklamou… Tohle ale bylo opravdu dojemné! Kdo ještě
tento díl neviděl, nerada bych mu prozrazovala spoilery, pokud se na něj chystá. Kdo ale
zná minulé díly, ví, že to nikdy nedopadlo takhle strašně smutně! (Naštěstí režisér
potvrdil, že se chystají ještě další tři díly.)
Celý film bych ohodnotila na 8 bodů z 10. Bod navíc ode mě získal film kvůli hereckému
obsazení. Je to super MARVELOVKA!
Poznámka pro Marvelperson: Herec Doktora Strange (Benedict Timothy Carlton Cumberbatch)
prozradil, že ve filmu bude muset zabít jednoho Avengera pro záchranu. Kdo myslíte že to bude?

Christen

•
•

•
•
•
•
•

Žirafy mají stejný počet zubů jako lidé.
Nejnudnější den v historii je oficiálně
11. duben 1954. V tento den se
neodehrálo vůbec nic důležitého (což je
velmi neobvyklé).
Prsty se nám ve vodě krabatí proto, aby
c
dokázaly lépe přilnout a umožnily nám
lepší úchop. Je to další trik evoluce.
Krysy ani koně nedokáží zvracet.
Naše uši a nos nikdy nepřestávají růst.
Žraloci čůrají kůží.
Pštrosí mozek je menší než jeho oční
bulva.
Christen

Zdroj: https://vtipe-vylez.cz/zajimava-fakta.php

Foto: Miky
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