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Rozloučení se školním rokem, přivítejme prázdniny slovy Karla Čapka! 

Čisté, pravé neboli dětské prázdniny nejsou, etymologicky vzato, žádné prázdniny; není v nich žádná 
prázdnota, nýbrž naopak neobyčejná, nerozptýlená plnost. Hlavní na nich je, že člověk nemusí do školy; 
což nedokazuje, že škola je dítěti trápením a těžkou dřinou, spíše že škola je v očích dítěte ukrutným 
mařením času, kterého se jinak může využít plněji a bohatěji. Nejhlubší požitek z prázdnin je právě 
libost z nemusení; je to veliká rozkoš svobody. Pravda, i o čistých prázdninách trvá spousta příkazů,      
co se smí a nesmí; například, že se nesmějí jíst nezralé hrušky nebo tahat kočky za ocas. Naproti tomu 
nápadně ubylo příkazů předepisujících, co se musí. Nemusí se jít do školy. Nemusí se tiše sedět. Nemusí 
se psát úkol. Nemusí se skoro nic; může se skoro všechno krom toho, co se nesmí. 
Najednou se kolem dokola udělá něco jako volný prostor pro různé podnikání a nebývalé zájmy;              
ve světě prázdnin je víc místa, víc rozlohy, víc nekonečných možností. 
Prostě svět prázdnin není zúžen příkazy, co se má a musí udělat. A druhá velká radost pravých prázdnin, 
to je požívání času. Čas prázdnin není rozčleněn a rozdroben příkazy, co se v tu a tu chvíli musí dělat; 
není v něm rozvrh hodin, jen nekonečné plynutí od rána až do noci. Den prázdnin není udělán z hodin… 
Je bez břehu, a přitom plný tajemných zálivů jako jezero dosud neznámé; nedá se ani za den obeplout, 
a zítra tu bude nová hladina času, konec v nedohlednu. Je to větší a nekonečnější čas než kterýkoli jiný! 
Čas ve své velikosti a slávě, čas prázdnin. 
 
 
Děkuji paní učitelce Lucii Grozmanové a Evě Pálkové za podporu při realizaci tohoto časopisu, a 

celé G1 za příspěvky! Těším se na další číslo, tedy hned po prázdninách😊! 

Josef Turek, G1 

 

 

 

  



Veněra 

Jako první měla přistát na Venuši. Osud 
sondy Veněra je ale dodnes záhadou! 

Před 60 lety se k planetě Venuši přiblížilo na 
cca 100 tisíc kilometrů první meziplanetární 
plavidlo vyrobené člověkem. Sovětská sonda 
Veněra 1, známá také jako Veněra-1VA č. 2, se 
však ze své výpravy již nikdy nevrátila na Zemi. 
Dodnes zůstává někde ve vesmíru. 
Sovětská vesmírná sonda Veněra 1 měla být 
prvním pozemským strojem, který úspěšně 
přistane na povrchu jiné planety. Ke své misi 
odstartovala 12. února 1961 a o tři měsíce a 
několik dní později se ocitla (ve vesmírných 
měřítcích) jen „krůček" od svého cíle - planety 
Venuše. Přistání se však nezdařilo - v době, 
kdy byla sonda planetě zřejmě nejblíže, s ní už 
Země ztratila spojení. 

Úspěšný start na druhý pokus 

Projekt Veněra 1 (Veněra je ruský výraz pro 
Venuši) byl ve skutečnosti už druhým pokusem 
o vyslání meziplanetární sondy, protože ten 
první skončil neúspěchem. Sesterská sonda 
Veněra-1VA č.1 nedokázala kvůli závadě na 
posledním stupni nosné rakety opustit 
oběžnou dráhu Země a po několika dnech 
shořela v zemské atmosféře. 
Druhý start proběhl 12. února 1961 na 
kosmodromu Bajkonur v sovětském 
Kazachstánu - sondu vynesla do vesmíru nosná 
raketa Molnija. Ta ji dopravila na nízkou 
oběžnou dráhu Země, tedy do výše 229 až 289 
kilometrů nad mořem, odkud poslední stupeň 
rakety „vystřelil" Veněru na heliocentrickou 
oběžnou dráhu směřující k Venuši.  

Mikuláš Balušík, G1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haiku - Jaro 

Růžové kvítí 

s pampeliškou kvete 

Jarní přátelství 

 

Heřmánek voní 

na rozsáhlých pastvinách 

Opojná vůně 

 

Paprsek světla 

rozsvítí teplo duše 

Cítí srdečnost 

 

Konipas zpívá 

nechce se mu spáti teď 

Skvost pro mé uši Kateřina Prečová, G1 

 

 

 

Vtipné básničky 2 



Parafráze čítankové básně 2 

V minulém čísle vtipné, nyní geniálně vymyšlené 

Máj 
Je máj a hrdlička prosí 
mějte lásku v duších 
a listonoši písně nosí 
v proutěných koších 
 
Vstává včelí úl 
rozkvétá zelená zahrada 
probouzí se světa půl 
slunce řeku zahřívá 
 
 
 

Slyš písničku si dítě zpívá 
hlas má trochu tklivý 
však v jabloni se květ už skrývá 
budem dlouho živí 
 
Postůj chvíli budeš jiný 
protože se krásně stromy mění 
Rozkvetlou plání pán a paní 
do lesa si vyšli na kvítí. 
 
Je máj a hrdlička prosí 
mějte lásku v duších 
 

                Johana Kovářová,  G1 

Květen  
Je květen a slavík zpívá 
mějte lásku v duších 
Mácha se na Prahu dívá  
jak to kvetoucím stromům sluší 
 
Bzučí včelí úl 
voní rudé růže 
Zeman má novou hůl 
na procházku s ní může 
 
Slyším z hnízda ptáče kosí 
hlas má velmi hladový 
kosice mu červy nosí 
já mu dám koláč makový 
 
Postůj chvilku pak vezmi pilku 
nařež si pár polínek  
Zmrzlí muži zimu tuží 
zahřeje tě ohýnek 

 
Je květen a slavík zpívá 
mějte lásku v duších 
 

Matěj Heiser, G1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Květen  
Je květen a vlaštovka prosí 
mějte lásku v duších 
a listonoši růže nosí  
na nazdobených uších 
 
Roste krásná louka  
rostou stromy zelené  
dítě na to kouká  
jak je to nádherné 
 
Koukej hoch dává polibek  
dívce pod rozkvetlou třešní 
kolem letí holoubek 
oči na to třeští 
 
Žasnu jak je to krásný  
co příroda dokáže 
že se znova cítím mladý  
až na paže 
 
Je květen a vlaštovka prosí 
mějte lásku v duších 

 
Jakub Suchánek, G1 

 


