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Úvodní slovo 

Konečně už je tady jaro a s ním i nový díl Šobrožáčka. Už se těšíte? 

My taky. Protože jste vzorní čtenáři, tak jsme si připravili novou várku zábavy, 

reportáže a novinky ze školy. Vyzpovídali jsme spisovatele Jiřího Walkera 

Procházku, který k nám do školy přijel představit své knížky. A podle našich 

návodů si můžete upéct jarní dobrotu nebo vyrobit krásnou dekoraci. Doufáme, že 

si užijete nejen jaro, ale i Šobrožáčka. 
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Rozhovor – Jiří Walker Procházka 

Jiří Walker Procházka napsal mnoho nádherných knížek. Jezdí na besedy s žáky 

a studenty a přišel navštívit i nás. 

Rozhodli jsme se využít situace a trochu si popovídali, třeba o tom, jak začínal 

s psaním, jestli ho podporuje rodina nebo jak se daří spisovatelům v Česku. 

 

 

 

A: Jak jste dostal nápad psát knihy? 

W: Já jsem ten nápad měl dlouho, ani jsem o něm nevěděl. Vždycky jsem četl 

knížky, chodil do kina, bavily mě příběhy. A pak jsem si řekl – Proč bych 

nenapsal něco já? 

A: Měl jste nějakého kamaráda, který vám pomáhal? 

W: Neměl jsem kamaráda, který by mi pomáhal, spíš jsem to někomu z přátel dal 

přečíst, ptal se, zda-li se jim to líbí. 

A vlastně tím, že mi texty často kritizovali nebo říkali, že to nechápou, tak jsem 

měl vlastně tu zpětnou odezvu. Pomohlo mi to. 

 

 

 



 

5 

A: Jaký je váš nejoblíbenější žánr? 

W: Můj nejoblíbenější je sci-fi, fantasy, detektivky a horory, což jsou vlastně i 

žánry, které také píšu. 

A: Tak mě napadlo, jaká byla vaše první kniha, myslím žánr. 

W: Fantasy. Byla to snad první fantasy kniha vydaná tady v České republice, 

bylo to v roce 1991. 

A: K jakému spisovateli nejvíce vzhlížíte? 

W: Nejvíce obdivuji nejspíše Stephena Kinga. 

 

 

 

A: Podporuje vás vaše rodina? 

W: No popravdě, já když jsem začal psát, tak mi už bylo dvacet pět. Rodinu jsem 

si založil až ve dvaceti osmi. 

Já jsem nejdřív pracoval jako programátor a psal do novin a jednou jsem si řekl, 

že napíšu něco většího. 

Manželka mě samozřejmě podporovala. 

 

 



 

6 

A: Vydělává se v takové práci hodně? 

W: U nás si psaním, myslím beletrií, vydělá pořádně tak sedm spisovatelů. 

Všichni ostatní, a to i ti slavní, mají další práci. Je to spíš tak, že koho to baví, 

tak píše, a když potom něco vydělá, je to příjemné. 

Já jsem třeba za 25 let napsal asi jenom 15-16 knížek. 

Třeba takovou detektivku jsem psal tři roky. Má 500 stránek. Dva roky psaní, 

rok upravování a opravování. Je to náročné. 

A: Máte nějakou rozepsanou knížku? 

W: Mám. Pro dospělé píšu novou detektivku Divné vraždy v divném městě. 

Je to vlastně Praha za 100 let, kdy je půlka města vybombardovaná. 

A: Kterou z Vašich knih máte nejraději, která je Vaše nejoblíbenější? 

W: Moje nejoblíbenější? To je těžké. Nejspíš Ken Wood, oba díly, Hvězdní honáci 

a Mrtvá šelma, detektivka, která má 1500 výtisků a už je skoro vyprodaná. Teď 

po nás chtějí další díl. 

A: Tak hodně štěstí! 

 

Ptala se Amálka Šimurdová 
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Co se děje ve škole? 

Červená Karkulka jinak 

Páťáci a osmáci se v pondělí 25. února v rámci českého jazyka zúčastnili 

zajímavého workshopu. Navštívil nás spisovatel Jiří Walker Procházka. 

Když jsme přišli do učebny přírodopisu s paní učitelkou Romanou Bláhovou, tak 

tam na nás už čekal. Měl pro nás připravenou zajímavou prezentaci, vyprávěl 

nám, o čem píše ve svých knihách. 

Potom nám rozdal pracovní listy a hráli jsme takovou zvláštní hru. Jmenovala se 

Červená Karkulka jinak. To znamená, že si známou pohádku převyprávíte sami, 

celé vašimi slovy. Podle mého názoru to bylo moc dobře připravené. Pan 

spisovatel byl moc vtipný a sympatický. 

Napsala: Klaudie Pospíšilová 

   

   

 

Ohlasy: 

Jakub Vlasatý, 8. A: Bylo to dobrý, čeština jinak mě bavila, spisovatel to měl dobře 

připravený, vtipný. 

Jakub Culek, 8. A: Akce se mi líbila, Jiří Walker Procházka byl vtipný, sympatický, 

dobře se s ním povídalo. 
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Recitační soutěž 

Ve škole máme hodně zdatných recitátorů. Přesvědčit jsme se o tom mohli ve 

čtvrtek 28. února, kdy se v tělocvičně konalo školní kolo recitační soutěže. Do 

okresního kola postoupili tři vítězové jednotlivých kategorií – Šimon Váně ze 3. A, 

Emanuel Doněk z 5. A a Jan Mistura ze 7. A. 

Okresní kolo se konalo v kulturním domě. Tam Šimon s básničkou Ušaté torpédo 

od Jiřího Žáčka obsadil krásné třetí místo a Honza dostal od poroty Čestné 

uznání. 

Všem klukům gratulujeme. 
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Ohlédnutí za lyžařským kurzem 

Ve dnech od 17. do 22. února se po dvou letech konal lyžařský kurz, kterého se 

zúčastnili žáci šesté, sedmé a osmé třídy. Tentokrát jsme zamířili do Železné 

Rudy. Ubytovali jsme se v hotelu Lucie, kde jsme byli moc spokojení, personál se 

o nás hezky staral, byli velmi ochotní. 

Hned v neděli jsme se vypravili na sjezdovku, kterou jsme měli blízko hotelu. Byl 

to dobrý start! 

V pondělí už jsme si troufli i na Špičák. Celý týden jsme si užívali krásné zimní 

počasí, sjezdovky, snowparky, prostě paráda. Opravdu jsme se nenudili. Poslední 

večer jsme si užili také diskotéku, v čele s panem učitelem Hanzlíkem, který byl 

DJ. 

Lyžák se nám moc líbil! 

Ohlasy: 

Radim Jaroš, 6. A: Nejlepší na celém kurzu byly jednoznačně snídaně, hlavně 

párečky! 

Honza Šašek, 6. A: Mně se líbila černá sjezdovka, to byl adrenalin. První den jsem 

si na ni ještě netroufl, ale pak už jsem ji sjel několikrát. Byly tam muldy, prudký 

svah, fakt super! 

Lukáš Dunovský, 7. A: Na kurzu se mi moc líbilo, konečně jsem se naučil lyžovat. 

 

   

 

Napsaly: Kristýna Boucová, Natálie Hrdličková 
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Jarní pečení s paní učitelkou Nikolou Morovou -CUPCAKE 

Paní učitelka Nikola Morová se zajímá o zdravou výživu. Podělila se s námi o 

recept na výborné minidortíky. Jsou nejen dobré, ale i zdravé a lehké. Mňam. 

Zkusíte je taky?  

 

Těsto: 

ovesné vločky (dle potřeby) 

2 rozmačkané banány 

2 lžíce medu 

skořice 

Ze všech surovin vytvoříme těsto, které ve vrstvě dáme do silikonových formiček 

(například na bábovičky nebo muffiny). Pečeme na 180 °C dozlatova. Upečené 

mističky necháme vychladnout. 

 

Náplň: 

100 gramů tvarohu 

100 gramů bílého jogurtu 

5 gramů kakaa 

med (podle chuti) 

 

Všechny ingredience smícháme a plníme do upečených mističek. 

Hotové cupcaky ozdobíme čerstvým ovocem, oříšky nebo kokosem. 

Dobrou chuť! 
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Jarní (velikonoční) věnec na dveře z hoblin 

Potřebujeme: 

• Slaměný korpus (cena cca 15 – 20 Kč) 

• Hobliny (cca 10 – 15 Kč) 

• Ozdoby, které nám připomínají jaro/ Velikonoce (cca 15 – 20 Kč) 

• Tavná pistole s průhledným lepidlem (cca 150 – 300 Kč) 

• Staré papíry nebo noviny 

Postup: 

Vezmeme si slaměný korpus, na který tavnou pistolí nalepíme hobliny (Pozor, 

abyste se nespálili, případně poproste o pomoc někoho dospělého). 

Necháme pořádně zaschnout. 

Podle libosti věnec ozdobte, opět pomocí tavné pistole. 

A je to! Máme hotovo! Není to tak těžké, co? 

 

 

 

Vyrobila a o postup se podělila Barbora Plachá. 
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Anketa 

Tentokrát jsme se zaměřili na dodržování velikonočních zvyků. Jednoznačně vede 

pečení beránka, barvení vajíček a pletení pomlázky, prostě klasika. Někteří ale 

zmínili i netradiční zvyky. 

Naše otázka zněla: Jaké velikonoční zvyky dodržujete? Jaký zvyk se vám 

nejvíc líbí? 

Josef Stráský, 4. A: Dodržujeme hodně zvyků, třeba pomlázku. A letos 

pojedeme do Německa a tam se to dělá tak, že se na zahradě schovají vajíčka 

nebo sladkosti a ty se pak hledají. Na to se těším. 

Lucie Králíková, 5. A: Nejradši mám barvení vajíček, to mě moc baví. 

Kuba Vlasatý, 8. A: Klasika, pečeme beránka. 

Adéla Gage, 8. A: Pleteme pomlázku. 

Fanda Školaudy, 4. A: Pleteme s taťkou pomlázku a pak koledujeme, 

obcházíme kamarádky. 

Fanda Osvald, 4. A: My nechodíme koledovat, ale baví mě hledat vajíčka na 

zahradě. Rodiče je tam schovají a my je pak hledáme. Ten zvyk je z Německa, u 

nás to tak úplně běžné není. 

Paní učitelka Eva Hrnečková: Pečeme beránka. Velikonoce mám ráda. 

Paní učitelka Lucie Samcová: Barvíme vajíčka, poléváme vodou, pečeme 

velikonoční sekanou. 

Anetka Plátenková, 6. A: Jím čokoládu.  

 

Ptala se Karolína Svobodová.  
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Omalovánky 

 

Vytvořila Adéla Gage.  
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Vtipy 

Baví se dva školou povinní kamarádi po svátcích: „Tak jak jsi oslavil Velikonoce?” 

„Vykoledoval jsem si zaracha.” 

 

 

„Na Velikonoce poběžím čokoládovou štafetu!” chlubí se mamince Davídek. 

„To bude něco pro tebe, viď? Běžet se samýma čokoládama.” 

 

 

„Jestli okamžitě nepřestanete křičet, něco si ode mě vykoledujete!” straší žáky 

učitelka. 

„A nevadí, že nemáme pomlázky?” 

 

 

Koledníci: „Paní Brousková, a vejce nám nedáte?” 

„No dobře,” povídá paní, „ale musíte si ho rozpůlit.” 

 

 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?” 

„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 

„No, že jsem si vykoledoval pětku...” 

 

 
 

 

 

Odkazy a zdroje 

Obrázek zadní strana: 

https://pixabay.com/cs/ 

Ostatní obrázky a fotografie jsou vlastním zdrojem.  
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