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ŠKOLNÍ PARLAMENT
Sběr papíru 

Ve čtvrtek 18. 10. i odpoledne od 15 do 16 hodin 

Odměny (určeno na třídní akci):

1. místo - 1 000,- Kč 

2. místo - 800,- Kč 

3. místo - 500,- Kč 

Soutěž bude rozdělena na dvě kategorie, 1. stupeň a 2. stupeň. Výtěžek akce bude 
věnován na zaplacení školného indické dívky, kterou podporujeme v rámci projektu 
Adopce na dálku. Zbylé finance poslouží k nákupu cen a odměn pro reprez
školy ve vědomostních či sportovních soutěžích.

 

Sběr suchého pečiva pro farmu

25. a 26. 10. u školního klubu

 

Schůzka s paní ředitelkou

 Jídelna - vlasy a chlupy

- příliš naředěný džus 

 Žvýkačky - nelepit na nábytek

 Během příštích letních prázdnin proběhne rekonstrukce WC v modré budově

 Návrh - držáky na kola před školou
bez zodpovědnosti školy (na vlastní 

 Sušáky na ruce i na všech chlapeckých WC

 Nezneužívat tísňová tlačítka
úhrada nákladů na výjezd policie

Halloween 

Ve čtvrtek 8. listopadu od 16:30 do 17:30

Pumpkiniáda 

Soutěž o nejoriginálnější dýni. Dýně přinášejte od 5.
automatu, vyhlášení proběhne 8. listopadu o velkou přestávku.
proběhne v rámci akce Halloween v přízemí školy
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ŠKOLNÍ PARLAMENT

Ve čtvrtek 18. 10. i odpoledne od 15 do 16 hodin - vchod modré budovy

Odměny (určeno na třídní akci): 

Soutěž bude rozdělena na dvě kategorie, 1. stupeň a 2. stupeň. Výtěžek akce bude 
věnován na zaplacení školného indické dívky, kterou podporujeme v rámci projektu 
Adopce na dálku. Zbylé finance poslouží k nákupu cen a odměn pro reprez
školy ve vědomostních či sportovních soutěžích. 

Sběr suchého pečiva pro farmu 

25. a 26. 10. u školního klubu 

Schůzka s paní ředitelkou - probíraná témata: 

vlasy a chlupy (při odběru jídla se nenaklánět nad pult)

naředěný džus - přijede firma, která nápojový automat seřídí

nelepit na nábytek 

Během příštích letních prázdnin proběhne rekonstrukce WC v modré budově

držáky na kola před školou - pokud ano,  
bez zodpovědnosti školy (na vlastní nebezpečí) 

Sušáky na ruce i na všech chlapeckých WC 

Nezneužívat tísňová tlačítka - v případě zneužití 
úhrada nákladů na výjezd policie 

Ve čtvrtek 8. listopadu od 16:30 do 17:30 

Soutěž o nejoriginálnější dýni. Dýně přinášejte od 5. do 7. listopadu k mléčnému 
automatu, vyhlášení proběhne 8. listopadu o velkou přestávku. Výstava všech dýní 
proběhne v rámci akce Halloween v přízemí školy. 

Martin Stýblo, 9.B

ŠKOLNÍ PARLAMENT 

vchod modré budovy 

Soutěž bude rozdělena na dvě kategorie, 1. stupeň a 2. stupeň. Výtěžek akce bude 
věnován na zaplacení školného indické dívky, kterou podporujeme v rámci projektu 
Adopce na dálku. Zbylé finance poslouží k nákupu cen a odměn pro reprezentanty 

nad pult) 

přijede firma, která nápojový automat seřídí 

Během příštích letních prázdnin proběhne rekonstrukce WC v modré budově 

do 7. listopadu k mléčnému 
Výstava všech dýní 

Martin Stýblo, 9.B 
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ZÁBAVA 

 

 

 

 

 

       

                                                                                   

                         

Anna 

 Filip Patera 8.A 

 

Anna Švábová 6.A 



 

           ROZHOVOR
  

                         S PANÍ UČITELKOU

Jaká práce byla Vaším snem?

Chtěla jsem být módní návrhářkou.

 

Co Vás přivedlo k dětem?

K dětem mě přivedlo to, že jsem dělala instruktorku na dětských táborech a hrozně 
mě to bavilo. 

 

7Jak dlouho už učíte? 

Učím již 40 let. 

 

Jaký máte pocit z odchodu do důchodu?

Je mi smutno z toho, že kolem mě nebudou děti, jak jsem byla zvyklá. 

Děkuji Vám za rozhovor. 
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ROZHOVOR 

PANÍ UČITELKOU ČECHOVOU  

 

Jaká práce byla Vaším snem? 

Chtěla jsem být módní návrhářkou. 

Co Vás přivedlo k dětem? 

mě přivedlo to, že jsem dělala instruktorku na dětských táborech a hrozně 

Jaký máte pocit z odchodu do důchodu? 

Je mi smutno z toho, že kolem mě nebudou děti, jak jsem byla zvyklá. 

 

                                                                                                       K. Skamenová 6. A

 

mě přivedlo to, že jsem dělala instruktorku na dětských táborech a hrozně 

Je mi smutno z toho, že kolem mě nebudou děti, jak jsem byla zvyklá.  

K. Skamenová 6. A 



 

S panem učitelem na konzervatoři Janem Priwitzerem, Dis

 

Učí se Vám na konzervatoři dobře, máte dobré 

Se svými studenty vycházím dobře, samozřejmě pokud dostatečně cvičí na svůj 
nástroj. 

Jak dlouho učíte na konzervatoři?

Na konzervatoři učím od školního roku 2016/2017, čili třetím rokem.

 

Jak těžké je se na konzervatoř dostat?

Samozřejmě to není úplně jednoduché. Uchazeč musí předvést přesvědčivý výkon 
ve hře na hudební nástroj a také znalosti z hudební nauky.

 

Jak dobře jsou žáci ze ZUŠ připraveni na konzervatoř?

Úroveň uchazečů o studium se rok od roku liší a rozdíly mezi nejlepším a nejh
mohou být opravdu velké. Většinou však není problém vybrat 2
mají dobré předpoklady ke studiu na konzervatoři. Problémem je spíše opadající 
zájem o toto studium. 

Kde všude jste studoval Vy?

 Studoval jsem klarinet na teplické konzer
poté jazzový saxofon na konzervatoři Jaroslava 
Ježka v Praze. 

Kolik žáků konzervatoř přibližně přijme?

Každý rok přijme konzervatoř přibližně 20 až 30 
žáků, podle kapacity školy. 

 

Za rozhovor moc děkuji a přeji mnoho úspěchů.
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ROZHOVOR 
panem učitelem na konzervatoři Janem Priwitzerem, Dis

Učí se Vám na konzervatoři dobře, máte dobré vztahy s žáky?  

Se svými studenty vycházím dobře, samozřejmě pokud dostatečně cvičí na svůj 

Jak dlouho učíte na konzervatoři? 

Na konzervatoři učím od školního roku 2016/2017, čili třetím rokem.

Jak těžké je se na konzervatoř dostat? 

není úplně jednoduché. Uchazeč musí předvést přesvědčivý výkon 
ve hře na hudební nástroj a také znalosti z hudební nauky. 

Jak dobře jsou žáci ze ZUŠ připraveni na konzervatoř? 

Úroveň uchazečů o studium se rok od roku liší a rozdíly mezi nejlepším a nejh
mohou být opravdu velké. Většinou však není problém vybrat 2-3 uchazeče, kteří 
mají dobré předpoklady ke studiu na konzervatoři. Problémem je spíše opadající 

Kde všude jste studoval Vy? 

Studoval jsem klarinet na teplické konzervatoři a 
poté jazzový saxofon na konzervatoři Jaroslava 

Kolik žáků konzervatoř přibližně přijme? 

Každý rok přijme konzervatoř přibližně 20 až 30 
 

Za rozhovor moc děkuji a přeji mnoho úspěchů. 

 

 

 

Andrea

panem učitelem na konzervatoři Janem Priwitzerem, Dis 

 

Se svými studenty vycházím dobře, samozřejmě pokud dostatečně cvičí na svůj 

Na konzervatoři učím od školního roku 2016/2017, čili třetím rokem. 

není úplně jednoduché. Uchazeč musí předvést přesvědčivý výkon 

Úroveň uchazečů o studium se rok od roku liší a rozdíly mezi nejlepším a nejhorším 
3 uchazeče, kteří 

mají dobré předpoklady ke studiu na konzervatoři. Problémem je spíše opadající 

ndrea Grundová 9.C 



 

OSOBNOST LITVÍNOVA

 

Narodil se v Mostě 27. 1. 1980. 

Původně vůbec nechtěl být hercem, a proto vystudoval obchodní akademii v 
Lounech. Poté v roce 2002 úspěšně dokončil studium na Vyšší odborné herecké 
škole v Michli.  

Po studiu začal vystupova
roky přesídlil do Městského divadla Brno, kde působí dodnes.

Mimo divadlo také účinkuje v televizi. Například v seriálu Ordinace v růžové zahradě. 
Lukáš je také autorem projektu scénického čtení Listo
České republice.  

Se svou bývalou manželkou, slovenskou herečkou Veronikou Senciovou má dceru 
Kláru. V roce 2015 se podruhé oženil, a to s českou modelkou Veronikou Fašínovou, 
se kterou má syna Vojtěcha. 

Jeho vysněnou rolí je zahrát si ve filmu o rodině Baťů jednoho z bratrů. 

V roce 2015 se stal jednou z tváří projektu Jsme v tom společně, kampaně iniciativy 
Hate Free Culture. (kultura bez nenávisti) 
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OSOBNOST LITVÍNOVA
LUKÁŠ HEJLÍK 

Narodil se v Mostě 27. 1. 1980.  

Původně vůbec nechtěl být hercem, a proto vystudoval obchodní akademii v 
Lounech. Poté v roce 2002 úspěšně dokončil studium na Vyšší odborné herecké 

Po studiu začal vystupovat v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Za dva 
roky přesídlil do Městského divadla Brno, kde působí dodnes. 

Mimo divadlo také účinkuje v televizi. Například v seriálu Ordinace v růžové zahradě. 
Lukáš je také autorem projektu scénického čtení Listování, se kterým jezdí po celé 

Se svou bývalou manželkou, slovenskou herečkou Veronikou Senciovou má dceru 
Kláru. V roce 2015 se podruhé oženil, a to s českou modelkou Veronikou Fašínovou, 
se kterou má syna Vojtěcha.  

zahrát si ve filmu o rodině Baťů jednoho z bratrů. 

V roce 2015 se stal jednou z tváří projektu Jsme v tom společně, kampaně iniciativy 
Hate Free Culture. (kultura bez nenávisti)  

Agáta 

OSOBNOST LITVÍNOVA 

Původně vůbec nechtěl být hercem, a proto vystudoval obchodní akademii v 
Lounech. Poté v roce 2002 úspěšně dokončil studium na Vyšší odborné herecké 

t v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Za dva 

Mimo divadlo také účinkuje v televizi. Například v seriálu Ordinace v růžové zahradě. 
vání, se kterým jezdí po celé 

Se svou bývalou manželkou, slovenskou herečkou Veronikou Senciovou má dceru 
Kláru. V roce 2015 se podruhé oženil, a to s českou modelkou Veronikou Fašínovou, 

zahrát si ve filmu o rodině Baťů jednoho z bratrů.  

V roce 2015 se stal jednou z tváří projektu Jsme v tom společně, kampaně iniciativy 

Agáta Pipotová 8. B 



 

ČESKÝ JAZYK
O myši, která myslela jen na pýchu

 

Vy jste neslyšeli tuhle pohádku? Tím pádem poslouchejte dál.

 Žila, byla jednou jedna myš, která pořád žvýkala hmyz. Její 
kamarád sýček zase pořád žvýkal byliny a pýr. Normálně se s
i sprchoval, takže plýtval vodou. Měl t
miloval.  

 Teď se vrátíme k myši. Ta teď smýká smyčcem na housle a u toho se čepýří. 
Kovář zatím ve výhni myšce dělá podkovu pro štěstí. Myška ji chce, aby vyhrála losy 
ve Sportce. 

 No, myslím, že už toho je dost, tak možná u dal

Thanks to 9. A class and special thanks to L. Cibulka and J. Mocko.

 

Pokud křížovku vyluštíte, můžete si přijít pro odměnu k
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ČESKÝ JAZYK 
O myši, která myslela jen na pýchu 

Příběh s vyjmenovanými slovy 

Vy jste neslyšeli tuhle pohádku? Tím pádem poslouchejte dál. 

Žila, byla jednou jedna myš, která pořád žvýkala hmyz. Její 
kamarád sýček zase pořád žvýkal byliny a pýr. Normálně se s nimi 
i sprchoval, takže plýtval vodou. Měl taky rád pelyněk. Ten přímo 

Teď se vrátíme k myši. Ta teď smýká smyčcem na housle a u toho se čepýří. 
Kovář zatím ve výhni myšce dělá podkovu pro štěstí. Myška ji chce, aby vyhrála losy 

No, myslím, že už toho je dost, tak možná u další pohádky. 

K. Kalendová 5.A

ANGLIČTINA 

 

1. 

2. What do you need in the 
rain? 

3. 

 

4. Red, brown, orange, green 
are ……. ? 

5. You carve it on Halloween.

     6. The opposite of the day?

Thanks to 9. A class and special thanks to L. Cibulka and J. Mocko.

Pokud křížovku vyluštíte, můžete si přijít pro odměnu k Mgr. J. Šulcové, kabinet č. 49. 

 

Teď se vrátíme k myši. Ta teď smýká smyčcem na housle a u toho se čepýří. 
Kovář zatím ve výhni myšce dělá podkovu pro štěstí. Myška ji chce, aby vyhrála losy 

K. Kalendová 5.A  

 

2. What do you need in the 

4. Red, brown, orange, green 
 

5. You carve it on Halloween. 

6. The opposite of the day? 

Thanks to 9. A class and special thanks to L. Cibulka and J. Mocko. 

Mgr. J. Šulcové, kabinet č. 49.  



 

Už od dob vydání The Last Of Us (2016) je známo, že hráči PS4 mají výhodu oproti 
Xbox hráčům v takzvaných Speciálkách (hry, které vyjdou je
např.Ps4). Stejně jako God of War (2018) je taktéž nový Spider 
Ps4. 

Hru bych ohodnotil určitě kladně. Pokaždé, když ji zapnu, cítím se jako před několika 
lety, kdy jsem hrál některou ze starších her Spider 
avšak moderní grafika a skvělé ovládání posouvají nového Spider 
úroveň. 

 

Ovládání: 9/10 

Grafika:10/10 

Příběh:10/10 

Celkové hodnocení: 9/10 

 

9.

poslední společný rok na škole.
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PC GAME 
Spider - Man: 2018 

Už od dob vydání The Last Of Us (2016) je známo, že hráči PS4 mají výhodu oproti 
Xbox hráčům v takzvaných Speciálkách (hry, které vyjdou jen na určitou platformu 
např.Ps4). Stejně jako God of War (2018) je taktéž nový Spider - Man Speciálka na 

Hru bych ohodnotil určitě kladně. Pokaždé, když ji zapnu, cítím se jako před několika 
lety, kdy jsem hrál některou ze starších her Spider - Man, které byly taktéž skvělé, 
avšak moderní grafika a skvělé ovládání posouvají nového Spider - 

9. B v IQLANDII 
Tento výlet do Liberce do IQLandie vyhrálo pár žáků z 9.
B na chemické mini-olympiádě v Lovochemii. Díky 
prvnímu místu a skvělé prezentaci o biogenních prvcích a 
samozřejmě díky paní učitelce Vošvrdové jsme vyrazili k 
začátku září. Zároveň jsme vyhráli i laborky 
tekutým dusíkem či metodou rozpoznáváním otisků prstů. 
Pak už jsme měli všichni rozchod. Někteří byli ve Vodním 
světě, jiní v Sexmisi 
i jiných poučných 
částích IQLandie. 
Všichni si tento výlet 
užili a skvěle začali 

rok na škole. 

 

 

Tereza Müllerová, 9.

Už od dob vydání The Last Of Us (2016) je známo, že hráči PS4 mají výhodu oproti 
n na určitou platformu 

Man Speciálka na 

Hru bych ohodnotil určitě kladně. Pokaždé, když ji zapnu, cítím se jako před několika 
teré byly taktéž skvělé, 

 Mana na novou 

Lukáš Balín 7. A 

vyhrálo pár žáků z 9. 
olympiádě v Lovochemii. Díky 

prvnímu místu a skvělé prezentaci o biogenních prvcích a 
samozřejmě díky paní učitelce Vošvrdové jsme vyrazili k 

vyhráli i laborky např. s 
metodou rozpoznáváním otisků prstů. 

Pak už jsme měli všichni rozchod. Někteří byli ve Vodním 

Tereza Müllerová, 9. B 



 

100. výročí založení  
Československa

Víte že………. 

V Písku bylo Československo vyhlášeno 

V Praze se na 14. října roku 1918 připravovala generální stávka, která měla být 
reakcí občanů na vývoz potravin z hladovějš
konci stávky měla Úřední socialistická rada vyhlásit republiku. Jenže se to prokeclo a 
vyhlášení republiky se odložilo. Ale to už se nedostalo k redaktorovi Písku, Františku 
Hanzlíčkovi, a ten později prohlásil: „
Staroměstském náměstí vyhlašují Československou republiku a já ve vší formě 
vyhlašuji Československou republi
spoluobčané z Prahy a divili se, co je to tam za mumraj. Poté se všichni 
to byl jen omyl. Když pak 28. října roku 1918 přišla 
padla, nikdo tomu nechtěl věřit. Republiku tedy vyhlásili v Písku znovu, ale až o den 
později. 
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100. výročí založení  
Československa 

bylo Československo vyhlášeno o 14 dní dříve? 

V Praze se na 14. října roku 1918 připravovala generální stávka, která měla být 
reakcí občanů na vývoz potravin z hladovějších českých a moravských území. 
konci stávky měla Úřední socialistická rada vyhlásit republiku. Jenže se to prokeclo a 
vyhlášení republiky se odložilo. Ale to už se nedostalo k redaktorovi Písku, Františku 
Hanzlíčkovi, a ten později prohlásil: „Právě v tomto okamžiku v Praze 
Staroměstském náměstí vyhlašují Československou republiku a já ve vší formě 
vyhlašuji Československou republiku v Písku.” Odpoledne přijeli do Písku 
spoluobčané z Prahy a divili se, co je to tam za mumraj. Poté se všichni 

pak 28. října roku 1918 přišla do Písku zpráva, že monarchie 
padla, nikdo tomu nechtěl věřit. Republiku tedy vyhlásili v Písku znovu, ale až o den 

Kristýna

Kateřina

Josefína

100. výročí založení  

V Praze se na 14. října roku 1918 připravovala generální stávka, která měla být 
moravských území. Na 

konci stávky měla Úřední socialistická rada vyhlásit republiku. Jenže se to prokeclo a 
vyhlášení republiky se odložilo. Ale to už se nedostalo k redaktorovi Písku, Františku 

u v Praze na 
Staroměstském náměstí vyhlašují Československou republiku a já ve vší formě 

do Písku 
spoluobčané z Prahy a divili se, co je to tam za mumraj. Poté se všichni dozvěděli, že 

do Písku zpráva, že monarchie 
padla, nikdo tomu nechtěl věřit. Republiku tedy vyhlásili v Písku znovu, ale až o den 

ristýna Šulcová 8. B 

ateřina Wittenberg 8. A  

osefína Černá 7. A 
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HALLOWEEN
Pod slovem Halloween si každý představí svátek,
kdy se děti oblékají do strašidelných kostýmu a vyřezávají dýně.

 

Jak to je ale podle pověstí a legend?

V noci z posledního října na prvního listopadu se stírají 
hranice mezi mrtvými a živými. 
sem, do našeho světa. Proto se při Halloweenu lidi chrání 
svíčkou ve vyřezaných dýních. Světlo svíčky je má v klidu 
provázet na jejich cestě. Existuje totiž legenda, podle které 
světlo v dýni zabrání zemřelé duši, aby se vrát
pekla.

Dýňová polévka 

Ingredience- 1 cibule, 50 g másla, Sůl a pepř, 1 dýně, 1 
smetana na vaření 

Postup- 1)V hrnci rozehřejeme máslo, osmahneme na něm 
do sklovata nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme oloupanou 
a na větší kostky nakrájenou dýni a vše smažíme. Zalijeme 
studenou vodou tak, aby byla zelenina zcela ponořená, 
promícháme a vaříme na mírném plameni, dokud dýně 
nezměkne (cca 20 min). 

2)Když je dýně měkká, stáhneme hrnec z plamene, přilejeme do něj smetanu na 
vaření, podle chuti osolíme, opepříme a rozmixujeme obsah hrnce tyčovým mixérem 
do hladka. 

vložíme do mixéru. Přidáme banány a pomeranč. Nakonec dýňové smoothie 
dochutíme špetkou zázvoru a mleté skořice.
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HALLOWEEN 
Pod slovem Halloween si každý představí svátek, 
kdy se děti oblékají do strašidelných kostýmu a vyřezávají dýně. 

Jak to je ale podle pověstí a legend?  

V noci z posledního října na prvního listopadu se stírají 
hranice mezi mrtvými a živými. To znamená, mrtví mohou přijít 
sem, do našeho světa. Proto se při Halloweenu lidi chrání 
svíčkou ve vyřezaných dýních. Světlo svíčky je má v klidu 
provázet na jejich cestě. Existuje totiž legenda, podle které 
světlo v dýni zabrání zemřelé duši, aby se vrát
pekla. 

Tereza Mullerová 9.B

1 cibule, 50 g másla, Sůl a pepř, 1 dýně, 1 

1)V hrnci rozehřejeme máslo, osmahneme na něm 
do sklovata nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme oloupanou 

kostky nakrájenou dýni a vše smažíme. Zalijeme 
studenou vodou tak, aby byla zelenina zcela ponořená, 
promícháme a vaříme na mírném plameni, dokud dýně 

2)Když je dýně měkká, stáhneme hrnec z plamene, přilejeme do něj smetanu na 
, podle chuti osolíme, opepříme a rozmixujeme obsah hrnce tyčovým mixérem 

Dýňové smoothie 

Ingredience-  1 pomeranč, Špetka mletého zázvoru, 
2 banány, 100 g dýně hokkaido, Špetka mleté 
skořice 

Postup-  1) Dýni oloupeme a zbavíme semínek, 
budeme potřebovat 100 g čisté dužiny. Banány 
oloupeme, stejně tak pomeranč 

2) Dýňovou dužinu nakrájíme na menší kostky a 
vložíme do mixéru. Přidáme banány a pomeranč. Nakonec dýňové smoothie 
dochutíme špetkou zázvoru a mleté skořice. 

 Hamplová Barbora 9.B

V noci z posledního října na prvního listopadu se stírají 
To znamená, mrtví mohou přijít 

sem, do našeho světa. Proto se při Halloweenu lidi chrání 
svíčkou ve vyřezaných dýních. Světlo svíčky je má v klidu 
provázet na jejich cestě. Existuje totiž legenda, podle které 
světlo v dýni zabrání zemřelé duši, aby se vrátila zpátky do 

Tereza Mullerová 9.B 

2)Když je dýně měkká, stáhneme hrnec z plamene, přilejeme do něj smetanu na 
, podle chuti osolíme, opepříme a rozmixujeme obsah hrnce tyčovým mixérem 

, Špetka mletého zázvoru, 
Špetka mleté 

1) Dýni oloupeme a zbavíme semínek, 
potřebovat 100 g čisté dužiny. Banány 

2) Dýňovou dužinu nakrájíme na menší kostky a 
vložíme do mixéru. Přidáme banány a pomeranč. Nakonec dýňové smoothie 

       

Hamplová Barbora 9.B 



 

DIY- 
- co budeme potřebovat: lehké dřevěné 

mašličky nebo proužky látky

Postup: Nachystejte si 2 laťky, velikost volte podle požadované velikosti draka. Na 
obou koncích každé laťky si udělejte zářezy pro provázek. Laťky spojte provázkem 
(hřebíčkem). Spoj by měl být ve 2/3 delší laťky a v polovině kratší laťky.

Potom natáhněte provázek po obvodu konstrukce.

Hotovou konstrukci položte na hedvábný papír a obkreslete na
aby byl cca o 2 cm z každé strany větší. Poté obrys draka vystřihněte a u každého 
rohu vystřihněte malé „véčko“.

Ještě než budete přidělávat papír na konstrukci, ozdobte draka podle svých 
představ. Na hedvábný papír můžete normálně kr
používejte syté barvy, abyste draka v té výšce viděli.

Konstrukci draka přiložte na papír, na čistou stranu. Přebývající část papíru přehněte 
přes provázek a přilepte lepidlem.

Po zaschnutí lepidla otočte draka pomalovanou stra
provázky. Provázky musí přesahovat délku dřevěných latěk. Kratší provázek přivažte 
k oběma koncům kratší laťky a totéž udělejte i s delším provázkem.

Jednou rukou chyťte oba provázky, spojte je a přidělejte k němu vodicí 
namotaný na cívce. 

Ocas vyrobíte z provázku a krepového papíru, mašliček nebo proužků látky. nesmí 
být moc těžký, měl by být zhruba dvaapůlkrát delší než drak a připe
dolní části.    
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 PAPÍROVÝ DRAK
co budeme potřebovat: lehké dřevěné laťky, hedvábný papír,

nebo proužky látky, provázek, nůžky, fixy, pastelky, vodovky

Postup: Nachystejte si 2 laťky, velikost volte podle požadované velikosti draka. Na 
ncích každé laťky si udělejte zářezy pro provázek. Laťky spojte provázkem 

(hřebíčkem). Spoj by měl být ve 2/3 delší laťky a v polovině kratší laťky.

Potom natáhněte provázek po obvodu konstrukce. 

Hotovou konstrukci položte na hedvábný papír a obkreslete na něj obrys draka, tak 
aby byl cca o 2 cm z každé strany větší. Poté obrys draka vystřihněte a u každého 
rohu vystřihněte malé „véčko“. 

Ještě než budete přidělávat papír na konstrukci, ozdobte draka podle svých 
představ. Na hedvábný papír můžete normálně kreslit či malovat. Ke zdobení 
používejte syté barvy, abyste draka v té výšce viděli. 

Konstrukci draka přiložte na papír, na čistou stranu. Přebývající část papíru přehněte 
přes provázek a přilepte lepidlem. 

Po zaschnutí lepidla otočte draka pomalovanou stranou k sobě a připravte si 2 
provázky. Provázky musí přesahovat délku dřevěných latěk. Kratší provázek přivažte 
k oběma koncům kratší laťky a totéž udělejte i s delším provázkem. 

Jednou rukou chyťte oba provázky, spojte je a přidělejte k němu vodicí 

Ocas vyrobíte z provázku a krepového papíru, mašliček nebo proužků látky. nesmí 
být moc těžký, měl by být zhruba dvaapůlkrát delší než drak a připevňuje se k jeho 

      

Barbora Hamplová

PAPÍROVÝ DRAK 

 krepový papír, 
fixy, pastelky, vodovky 

Postup: Nachystejte si 2 laťky, velikost volte podle požadované velikosti draka. Na 
ncích každé laťky si udělejte zářezy pro provázek. Laťky spojte provázkem 

(hřebíčkem). Spoj by měl být ve 2/3 delší laťky a v polovině kratší laťky. 

něj obrys draka, tak 
aby byl cca o 2 cm z každé strany větší. Poté obrys draka vystřihněte a u každého 

Ještě než budete přidělávat papír na konstrukci, ozdobte draka podle svých 
eslit či malovat. Ke zdobení 

Konstrukci draka přiložte na papír, na čistou stranu. Přebývající část papíru přehněte 

nou k sobě a připravte si 2 
provázky. Provázky musí přesahovat délku dřevěných latěk. Kratší provázek přivažte 

 

Jednou rukou chyťte oba provázky, spojte je a přidělejte k němu vodicí provázek 

Ocas vyrobíte z provázku a krepového papíru, mašliček nebo proužků látky. nesmí 
vňuje se k jeho 

Barbora Hamplová 9. B 


