
 

 

Školní 
lupeny 

Jarní vydání 



         Slovo šéfredaktorky 

 Milí čtenáři, od minulého vydání se toho hodně seběhlo. Už nám skončily Vánoce, 

pololetní vysvědčení je za námi, dne 20. března jsme mohli na obloze vidět zatmění 

slunce a Velikonoce jsou pryč. V tomto čísle bych chtěla udělat rozhovor s členy 

devátých tříd s kreativním zaměřením- malování a psaní. Vždyť zbývá jen pár měsíců a 

každý půjde svou cestou. Je to smutné, přece jen jsem zde strávila 5 let svého života. 

Ale změna je život, ať už se nám to líbí nebo ne. Doufám, že budete toto číslo číst se 

stejnou chutí, jako ty předešlé.  

Raquel Campillos  

Receptíky…  Receptíky… Receptíky…  

Jarní salát 

Ingredience: ředkvičky, salátová okurka, sůl, jarní cibulka, rané zelí, olivový olej, vejce na 

tvrdo 

 Postup: Vejce uvaříme natvrdo, zchladíme a oloupeme. Zeleninu podle potřeby očistíme. 

Zelí (musí být vážně rané) nasekáme najemno, přidáme nakrájenou okurku, ředkvičky, nasekanou cibulku a 
nakrájená vařená vajíčka. Štědře pokapeme olivovým olejem a dochutíme pouze trochou soli. 

V případě, že si chceme na salátu pochutnat i v období, kdy se rané zelí nedá sehnat, můžeme ho zaměnit 

ledovým salátem. V tom případě si hlavně musíme pamatovat, že salát se nemá krájet, ale trhat na kousky 

ručně. Množství surovin si určíme sami podle chuti a množství strávníků.  

 

Dobrou chuť!!! :D  



Rozhovor s… Rozhovor s… Rozhovor s… 

 

Simona Šustrová a Tereza Vyhnanovská 

 
 

Simona Šustrová je vynikající spisovatelka. Píše hlavně o bohyních, o 

princeznách a o smrti.  

Tereza Vyhnanovská kreslí především přírodu, zátiší a portréty. Ve svém 

volném čase i fotí. 

 

 1. Simčo, pověz, kdy ses rozhodla zaměřit se na psaní? 

V šesté třídě mě napadlo, že bych mohla napsat svůj vlastní příběh. Zrovna pracuji na jeho dvacáté 

šesté verzi.  

 

 2. Terko, a co ty? Kdy jsi začala kreslit?  

Asi před dvěma lety.  

 

 3. Jakou techniku používáš nejčastěji? 

Dávám přednost stínovaní. 

 



  4. A v jakém žánru píšeš?  

Píšu fantasy s mírným nádechem románu. 

 

  5. Co tě inspiruje k tvorbě? 

Příroda, hudba a Google obrázky. (smích) 

   6. A co máš v úmyslu do budoucna? Chtěla by ses psaní věnovat profesionálně? 

Ne, nechtěla. Chtěla bych psát pro zábavu, aby mé příběhy byly originální, krásné a aby si je čtenáři 

zamilovali. Tak jako jsem si já zamilovala mnoho knížek. 

 

 

Vtípky…  Vtípky… Vtípky… Vtípky… 

 
 

  Víte, jak zabavíte blondýnu? Postavte ji před zrcadlo a řekněte jí, ať hraje Kámen, nůžky, papír.  

Přijde ožralý chlap domů a manželka mu postaví židli před oči. Manželka se ho po chvíli zeptá: "Kolik 

vidíš židlí?" A manžel na to ožrale odpoví: "A v jaký řadě?" 

Víš, kde je největší sranda? Na hřbitově. Položí tam přes tebe dvou metrákový kámen, na kterém je 

nápis: 

"Budiž ti země lehká." 

"Jean?" "Ano?" "Přineste mi prosím klavír, zapomněl jsem si na něm brýle."  

Baví se dvě duše v ráji:  

"Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?" 

"Byl to hlas mé ženy." 

"A co říkala?" 

"Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl." 

     



Zvíře měsíce… Zvíře měsíce… Zvíře měsíce… 

     Létající drahokam  

Kolibříci, kteří tvoří samostatnou čeleď kolibříkovití, jsou malí, často velmi nápadně 

zbarvení ptáci. Proto se jim také někdy říká „létající drahokamy“. Jde o endemické 

živočichy, kteří se vyskytují jen na americkém kontinentě. Kolibříci jsou velmi zdatnými 

letci. Za sekundu mohou mávnout křídly 12× až 90× (v závislosti na druhu), díky čemuž se 

mohou ve vzduchu doslova zastavit na místě. Dokážou také vyvinout rychlost větší než 15 

m/s (54 km/h), a jako jediní zástupci ptačí říše dokážou létat pozpátku. V současné 

době rozeznáváme zhruba 325–340 druhů. Kolibříci jsou ve velikosti viditelně odlišní, 

nejmenší zástupce celé čeledi, kalypta nejmenší, je zároveň i nejmenším ptákem světa, 

největším zástupcem je naopak kolibřík velký. Většinou se jedná o nápadně zbarvené, 

štíhlé ptáky s malými končetinami. 

S výjimkou hmyzu mají kolibříci nejrychlejší metabolismus ze všech živočišných druhů. 

Důvodem je zejména velmi rychlý a pro tělo značně vytěžující tlukot křídel. Za minutu 

přitom jeho srdce vykoná až 1260 tepů, v noci, kdy je jeho metabolismus značně 

zpomalen, jeho výkon může klesnout až na 50–180 tepů/min.  

Živí se zejména nektarem rostlin, k čemuž jim napomáhá jejich dlouhý zobák, který je 

často u různých druhů odlišný a specializovaný pro určitý druh květu. V potravě přitom 

zcela odmítá nektar s nižším zastoupením cukrů než 10 %. Kvůli tomu, že je nektar málo 

výživný, požírá také drobný hmyz a jiné bezobratlé živočichy, zvláště pak v období 

rozmnožování. Létáním a hledáním potravy tráví kolibříci pouze 10–15 % dne, zbývajících 

75–80 % zaujímá odpočinek. I přesto však musí denně pozřít značně větší množství 

potravy, než je jeho celková hmotnost a musí tak denně navštívit stovky květů. 
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Knihy… Knihy… Knihy… Knihy… 

Měsíční kroniky 

                            

Nepřeloženo do českého jazyka! 

Díl: Cinder 

Autorka:  Marissa  Meyer 

Rušné ulice Nového Pekingu se hemží lidmi a androidy. Populaci devastuje smrtící nákaza. Z vesmíru 

tomu přihlížejí krutí měsíční lidé, kteří čekají na správný okamžik. Nikdo netuší, že osud Země spočívá 

v rukou jediné dívky... 

 

Šestnáctiletou Cinder považuje většina lidské společnosti za nepovedenou hříčku techniky a její 

macecha za neúnosné břemeno. Být kyborg ale má i své výhody – mozkové rozhraní poskytuje Cinder 

nevšední schopnost opravovat věci (roboty, vznášedla, své vlastní nefungující součástky), díky čemuž 

se stane nejvyhlášenější mechaničkou v Novém Pekingu. Právě tato pověst přivede k jejímu stánku 

prince Kaie, který potřebuje před výročním bálem opravit porouchaného androida. Princ opravu v 

legraci nazve otázkou národní bezpečnosti, ale Cinder má podezření, že věc je mnohem vážnější, než 

jí je princ ochoten prozradit.  

Cinder touží udělat na prince co nejlepší dojem, ale se všemi plány je konec, když se její mladší 

nevlastní sestra a jediná lidská přítelkyně nakazí smrtelným morem, který sužuje Zemi už celé 

desetiletí. Macecha obviní z dceřiny nemoci Cinder a nabídne její tělo pro výzkum moru, což je 

„pocta“, kterou dosud nikdo nepřežil. 

Ale netrvá dlouho a vědci zjistí, že jejich nové pokusné morče je zvláštní. Chirurgové, kteří proměnili 

Cinder v kyborga, něco skrývali. Něco cenného. 

Něco, kvůli čemu jsou někteří lidé ochotní zabíjet…  

Tip: Na tuto knihu ještě navazují další tři díly, tudíž vy co jste si Cinder oblíbili, nezoufejte! A vy, co 

jste ji ještě neobjevili, knihu vřele doporučuju!  Síma 



Filmy… Filmy…Filmy… Filmy… 

Sedmý syn 
Od režiséra Sergej Bodrov 

Hrají: Ben Barnes, Jeff  Bridges, Julianne Moore, Kit Harington, Alicia Vikander, Olivia 

Williams, Djimon Hounsou, Antje Traue, Gerard Plunkett, Timothy Webber, Isabelle Landry, 

Thai-Hoa Le, Jason Scott Lee  

Něco o filmu: Rytíř John Gregory (Jeff Bridges) byl posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří po 

staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou ránu, když ulovil 

královnu čarodějnic (Julianne Moore). Stačilo ji zabít. On se do ní místo toho zamiloval a místo smrti 

pro ni zvolil vězení, z něhož nebylo úniku. Pouze zdánlivě. Mocná čarodějka hnaná nenávistí se 

dokázala dostat na svobodu a teď shromažďuje armádu svých věrných, aby se pomstila za své 

pokoření, a to nejen Gregorymu, ale všem, kteří stojí na jeho straně. Aby Gregory nebyl na svůj boj 

sám, musí najít mýty opředeného Sedmého syna, muže s mimořádnými schopnostmi. Měl by jím být 

Tom Ward (Ben Barnes), jenže mladý farmář jako legendární válečník rozhodně nevypadá a moc toho 

na první pohled neumí. V jeho rodokmenu se však skrývá tajemství, které Gregorymu naznačuje, že 

se přece jen nemýlil. Společně se vydávají na pouť po podivuhodných krajích, během níž čelí čím dál 

těžším nepřátelům, které proti nim Královna čarodějnic posílá ve snaze získat čas. Čas k tomu, aby její 

rostoucí moc byla neporazitelná. 

Ben Barnes               Jeff Brigges      Julianne Moore        

 Síma  
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POVÍDKA…POVÍDKA…POVÍDKA…POVÍDKA…POVÍDKA… 

Za smrtí 

Když jsem byla malé dítě, bála jsem se smrti. Není to nijak neobvyklé nebo originální, ale bála jsem se i jiných věcí. Například 

tmy. Nebezpečí. Ale to všechno souviselo s mým prvním strachem. Vyrůstala jsem ve světě, který se rozděloval na dvě části. 

Ta první byla tradiční, starodávná a založená na principech starých jako samo lidstvo. 

Byla to strana víry. Nemluvím o křesťanství, ale i o buddhismu a hinduismu, řeckých a římských bozích, keltských legendách a 

vikingských kulturách. Ani tajemství starých indiánů nesmím vynechat. Má matka byla silná ateistka. Svého otce bych jako 

někoho, z koho si máte vzít příklad zrovna nebrala a z mužských vzorů, které mi mé dětství nabídlo, nikdo na boha nevěřil.  

Ve škole nás nutili znovu a znovu papouškovat modlitby, jako by nám to snad mělo zachránit život. Nedali nám na výběr. 

Přinutili nás tvrdit, přísahat že věříme, i když moc dobře věděli, že za rohem jsme jejich víru nenáviděli a proklínali. Byl to vztah 

na základě vzájemné tolerance a nenávisti. 

Ne, nejsem ateista. Chtěla jsem věřit v bohy. V nesmrtelnost. V možnost lidské duše. Ale už odmalička jsem věděla, že má 

racionální stránka vždycky zvítězí. A ač je to smutné, drazí přátelé, rozhodla jsem se věřit vědě. Věděla jsem, že jsme nebyli 

stvořeni vyšší mocí, ale jako výsledek chemické reakce a následné evoluce.  

Duše neexistuje, naši osobnost tvoří nervové spojení v mozku, které po smrti zaniká a navždy zmizí. Ano, tyto myšlenky mě 

probouzely ze spaní a nedovolovaly mi cítit se šťastná. Chtěla jsem se ponořit do sladké nevědomosti, stát se na chvíli součástí 

toho krásného nevinného naivního stáda, které zaslepeno vírou žilo plně a spokojeně, protože věřilo, ne oni věděli, jejich 

přesvědčení bylo tak silné, že se to stalo naprostou samozřejmostí, že jednou přijde konec a oni zas uvidí své blízké. 

Přijde vám, že jsem příliš negativní? Pesimistická? Ne, jsem jenom upřímná. Je to zločin? Můžete mě ale soudit. To právo vám 

neberu. Můžete namítat, že něco být musí, že lidská duše je výjimečná a nezapomenutelná. Složitá, jiná. Jak může tedy 

zaniknout? 

Nejsme jedineční, rodíme se se stejnými nápady a myšlenkami, se stejnými přáními a touhami, jen měníme způsob, kterým je 

získáváme. A jak žijeme.  

A já vám vaši pravdu neodpírám. Ani ji nevyvracím. Je stejně pravděpodobná jako ta má. Tohle je má víra. Celý svůj život jsem 

se spoléhala na to, že kdosi vymyslí cokoli, co zabrání trvalé smrti. Lektvar, prášek, zmrazení mozku, jak říkám, cokoli.  

Ale dnes jsem stará. Ne, natolik, aby jste mě viděli a řekli si: "Stařena." To rozhodně ne. Ale zažila jsem hodně a tolik jsem toho 

viděla, tolik lidí zemřít, a zatímco ostatní plakali a modlili se za své blízké, já s kamenným výrazem procházela životem.  

Mám dcery. Dvě. A při představě, že se to stane jim... vyčítám si, že jsem je přivedla na svět. Můj život je prokletím, protože 

jsem byla vždy příliš chytrá. Příliš podezíravá a opatrná. Adrenalin byl pro mě důvodem k zlosti a panice.  

Existuju v úplně jiné galaxii. V mysli mladé dívky, která má příliš bujnou představivost. Jsem ona, ale v jiném těle. Jsem 

představa. Ale to mi nebere na reálnosti. Protože, jaký máte důkaz, že náš život není jen představou spícího člověka, který 

skončí probuzením?  Raquel Campillos 

          



Soutěž… Soutěž… Soutěž… Soutěž… 

Protože příští číslo bude poslední, které bude tento rok vydáno, rozhodli jsme se uspořádat pro vás 

zajímavou soutěž. Myslíte, že máte umělecký cit? Že hezky malujete? Nebo prostě vás to jenom 

jednoduše baví? Tak to se určitě zúčastněte. Nebudete litovat. Do 8:00 25. května můžete posílat 

fotky vašich obrázků a portrétů. Nejlepší práce pak bude i se jménem autora zveřejněna na příští 

obálce Školních lupenů.  

Své návrhy posílejte vyfocené na email: skolnilupeny@gmail.com 

Těšíme se na všechny vaše práce a doufáme, že budete úspěšní. 

Je jen na vás, jaké technice dáte přednost. Pokud se stydíte, můžete svou práci poslat anonymně. 

Fantazii se meze nekladou. Ale musí to být vaše práce, ne obrázky stáhnuté z internetu! Pokud by se 

o to někdo pokusil, byl by okamžitě diskvalifikován. 

            
Raquel Campillos 
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