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    Hrad  Krakovec

                                                                                                                                                   
     Hrad Krakovec je zřícenina gotyckého hradu, přestavěného na renesanční zámek. Zřícenina stojí na široké
skalní ostrožně nad soutokem Šípského a Krakovského potoka ve stejnojmené obci v okrese Rakovník. 
Nachází se hranici CHKO Křivovlátcko, která patří do bioséfrické rezervace UNESCO. Od roku 1958 je 
chráněn jako kulturní památka České republiky. Je ve vlastnictví státu   ( správu zajištuje Národní 
památkový ústav ) a je přístupný veřejnosti.

Hrad je jedním z mála příkladů přechodového typu mezi hradem a zámkem a vrcholnou ukázkou 
architektury královské dvorské stavební huti václava IV.Důraz na komfort dokládá výrazné potlačení obrané 
složky na minimum. Hrad stál v dobře přístupné poloze, chránila ho jen slabá parkánová hradba, paláce měly
velká okna přímo v přízemí a obraná věž byla snížena na úroveň bašty. Suterén paláců byl navíc přístupný 
přímo z prvního nádvoří aniž by případný útočník musel projít druhou bránou.

Hrad Krakovec byl pravděpodobně založen roku 1381, za rok jeho dokončení se nejčastěji uvádí rok 
1383, kdy byla vysvěcena kaple. Jíra z Roztok, křivoklátský purkrabí a oblíbenec krále Václava IV., vedoucí 
královské huti si na nízkém skalním ostrohu vystavěl sídlo nemající do té doby obdoby a které též v mnoha 
směrech předběhlo svou dobu. Krakovec byl samotným Jírou nazván Chalúpka. Roku 1410 jej kupuje 
Jindřich Lefl z Lažan, roku 1414 zde pobýval a zde i kázal Mistr Jan Hus před svým odjezdem do Kostnice. 
Leflové drželi Krakovec do roku 1437, poté ho vlastnil husitský hejtman Jan Bleh z Těšnice a od roku 1447 
pak Kolovratové celých 100 let. Roku 1548 přechází hrad do vlastnictví Lobkoviců. Dnes je hrad ve 
vlastníctvi České republiky.

  
         Hrad byl vyhledáván i filmaři. V roce 1977 zde
byl natočen pohádkový muzikál pro děti  Ať žijí 
duchové!    Dále se zde natáčely některé scény z 
pohádky Princ a Večernice.

Autor : Jakub Hlaváček
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SPECIÁL Z MORAVY
Aqualand Moravia

Když jsme tam přijeli  byla tam velká fronta radši tam přijeďte dřív
nebo  později.  Vešli  jsme  tam
krásný trávník několik tobogánů a
bazénů.  Byla  to  krása.  Nejdřív
jsme šli  na venkovní 2 tobogány.
Jeli   jsme pomalu ale potom nás
to vzalo do takového krunýře (já
tomu  říkám  banán)  a  vjeli  jsme

dolů. V jednom bazéně bylo vlnobití byla jsem u kraje a po každý mě
to smetlo. Vevnitř je jeden dlouhý tobogán je černý bohužel jsem se
tam vůbec nedostala ale kluci říkali  že je to dlouhý. Taky tam byla
velká kluzavka musíte tam mít dvoj kruh takže po dvojici. Pustí tě na
hoře pak se párkrát zhoupneš. Božíííííí. 

Cesta na kole po Moravě
První  den jsme přijeli  do  dolních Věstonic
rozložili stan a jeli na kole za pánem kterého zná táta. Byli jsme tam
dva a půl hodiny. Jeli jsme hrozný a na kopec jsme jeli špatně. Byli
jsme v restauraci Cafe Fara. Jeli jsme do jiné ho kempu. Zkusila jsem
si vodní lyže. Moc my to nešlo.

Autorka: Natálie Krunclová 



Prázdninové dobrodružství

Moje prázdniny začaly na táboře v Hryzelích. Tady jsem byl se svými kamarády dva týdny. Vedoucí si 
pro nás připravili spoustu her a taky nočních bojovek. Všichni jsme si to moc užívali. Na táboře jsem 
oslavil i své narozeniny. Dostal jsem krásný dort, který jsem vezl na tábor kamarádům, abych se o něj 
rozdělil.

Další dva týdny jsem trávil u své babičky a dědy. Děda má včely, jezdíval jsem s dědou a se strejdou 
pomáhat. Díval jsem se, jak se musí včely prohlížet, hlídat aby měly všeho dostatek.

Takové včely, když nemají prostor v úle, začnou „zlobit“. Nemají totiž co dělat, a tak si vystaví takovou
dlouhou hubenou buňku, ve které vychovají novou matku. Potom se nějak ty včely rozdělý, část 
zůstane v úle se starou matkou a druhá část včetně zásob medu odletí z úlu s novou matkou, kterou 
si vychovaly. 

Proto musí děda se strejdou pečlivě včelky sledovat, zda stále mají co na práci. Za odměnu jsem 
dostal od tety se strejdou koloběžku, ze které jsem měl nesmírnou radost.



V polovině srpna jsem jel s rodiči na dva týdny k moři do Bulharska. Počasí bylo kouzelné a hotel 
s bazénem sváděl k dovádění s kamarády z Německa. 

V Bulharsku jsme navštívili i Varnu, je to třetí největší město Bulharska. Má krásnou pěší zónu a moje 
maminka mě zde vyfotila se sochou, která byla umístěna na promenádě. Měl jsem problém 
v Bulharsku něco přečíst, všechno je psáno pro mne v neznámém jazyce, v azbuce. 

Všichni jsme si to moc užili, a byl čas na návrat zpět do školních lavic.

Autor: Filip Bedrníček



Moje prázdniny.

Navštívil jsem Park Rio-Lipno, to byl vážně super zážitek. Skočil jsem z 6ti
metrové výšky na velkou nafukovací duchnu. Projel jsem si terénní trasu pro
kola a taky jsem navštívil Stezku korunami stromů Lipno.

Stezka je první svého druhu v České republice a přivítala své první návštěvníky
10. července 2012. Stezka je citlivě začleněna do krajiny v okolí Lipenského
jezera.

Součástí stezky jsou naučné cedulky o rostlinách a zvířatech z blízkého okolí a
o úspěších a životě Emila Zátopka. Ve výšce 24 metrů jsou umístěny lana,
lávky a překážky, po kterých se přechází a zkouší se rovnováha. Stezka je 675
metrů dlouhá a  40 metrů vysoká a je zakončena devítihrannou vyhlídkovou
věží. Prostředkem stezky vede nejdelší tobogán v České republice, je 52 metrů
dlouhý, jenže jsme ho nevyzkoušeli, protože byl kvůli dešti a velké vlhkosti
vzduchu uzavřen. Byl tam úžasný výhled na okolní kopce a jezero Lipno.

Autor : Václav Zelený



      ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN

                        U BABIČKY A DĚDY                                      

Babička a děda žijí nedaleko města Písku.

Vesnice se jmenuje Jetětice.  V Jetěticích jsem 
strávila skoro polovinu prázdnin. Byla tam také 
moje sestřenice Nina a její bratr Albert a někdy 
za námi přijel menší bratranec Pepíček. Jezdili 
jsme se koupat do Milevska. Potom jsme jeli do 
Tábora na koupaliště s tetou ,Ninou ,Albertem a 
Pepíčkem. Tam jsme se setkali s kamarády z 
Itálie, které vidíme jen jednou za rok.  

       



  U TETY V MNICHOVĚ (V NĚMECKU)

V srpnu jsem s mamkou jela za tetou Bouchrou a její 
dcerou  Yarou. Byly jsme tam týden, jezdily jsme na 
výlety. Starnberské jezero se mi moc líbilo,  protože 
jsme se projely lodí. Bylo hezké počasí, prohlédla 
jsem si také město. Naučila jsem se i některá slovíčka
v Němčině. 

Autor: Sofie Bellarabi



Co víš?
_____________________________________________________________________________________

Moje prázdniny

Na začátku prázdnin jsme cestovali po Chorvatsku, 

Itálii a Německu. První tři dny jsme strávili v kempu

v Chorvatsku ve městě Baška. Na jeden den jsme si 

v Chorvatsku půjčili loďku.

Další dva dny jsme cestovali po Itálii. Navštívili jsme 

Lago di Garda, největší jezero v Itálii.                                                  

                                                                                            

                                                                                            Projeli jsme Alpy, přes Passo Gavio a Passo Stelvio

                                                                                            (2757 m.n.m.). Nakonec jsme se jeli podívat do 

                                                                                            Německa k Orlímu hnízdu (Hitlerovo horské sídlo).

                                                                                            Udělali jsme si výlet okolo jezera Königsee.

                                                                                           V polovině prázdnin jsem byl na chalupě u Davida

                                                                                           v Kutné hoře.

Na konci prázdnin jsem byl znova na týden v 

Chorvatsku, i s Davidem.  Tentokrát už jsme se 

ubytovali v apartmánu ve městě Sabunike u Zadaru. 

Tam už jsme se jenom koupali. Přes den bylo teplo, 

ale k večeru se vždy ochladilo a foukal silný vítr,

i tak to ale byla zábava. Po cestě domů jsme si

udělali výlet na ostrov Vir, kde jsme se také koupali.

Autor: Jirka Báša

Prázdniny



Plitvická Jezera
Přírodní rezervace Plitvická Jezera jsou úžasnou destinací pro výlet, jenže 

se asi dva dny projedete, protože jsou v Chorvatsku. Jde o soustavu krasových 
jezer, které jsou
navzájem propojeny
říčkami, kaskádami a
vodopády. Plitvická
jezera jsou jednou z
nejnavštěvovanějších
turistických atraktivit v
Chorvatsku.

  Do jezerního
areálu jsou dva vstupy,
u každého je velké
parkoviště (placené) a
možnost občerstvení.
Návštěvník dostane se
vstupenkou i mapku
jezerní soustavy s
vyznačenými
prohlídkovými trasami i
s trasami místní
dopravy v parku
autobusem a lodí
(zahrnuta v ceně
vstupenky), takže se
může velmi dobře
orientovat. V národním
parku je vyznačeno celkem šest prohlídkových tras, barevně odlišených, od 
každého vstupu tři. 

Pokud se vychýlíte z trasy, (což je zakázáno), můžete potkat vlka, 
medvěda, či dokonce rysa. Krásná podívaná Vás čeká, i pokud půjdete 
spořádaně po trasách, sestávajících z dřevěných chodníčků, lávek a mostků. U 

Redaktor: David Mikšovský
Rubrika: Zajímavosti



břehů jezer uvidíte spousty velkých i maličkých ryb, různé druhy kachen a 
někdy klidně nádherně zbarvenou žábu nebo ještěrku, ale dokonce i raka. 

Naskytne se Vám zde výhled na úžasné vodopády, přičemž každý je jinak 
pojmenovaný. Jezera se dělí na horní a dolní patro. Je jich dohromady 16, do 
dolní skupiny patří 4, zatímco do horního patra jich patří 12. Říčka Plitvice, která
dala lokalitě jméno, mezi jezery vůbec neprotéká. Přitéká ze strany a řítí se do 
kaňonu pod nejníže položeným jezírkem Novakovića Brod  76 m vysokým 
vodopádem. Samotná jezera leží na tocích řek Bijela Rijeka a Crna Rijeka 
tvořících jakousi vidlici řek v celé oblasti. Teprve po jejich splynutí se do nově 
vzniklého toku vrhá i říčka Plitvice a soutokem všech tří řek vzniká řeka Korana. 

Průzračnost a zbarvení vody filtrované přes vrstvy vápence jsou zde 
úžasné. Vidět je do hloubky několika metrů a každá vodní plocha tu má svůj 
vlastní odstín modré nebo modrozelené barvy. A proč mají jezera tuto zvláštní, 
modrozelenou až tyrkysovou barvu, ačkoliv jsou sladkovodní, o čemž jsem se 
sám přesvědčil? V klidných místech se ukládá bílý vápencový kal, který pokrývá 
naplavené zbytky rostlin. A právě vápencový kal společně s proměnlivým 
odrazem světla a různými organismy žijícími ve zdejších vodách, jsou příčinami 
zvláštního modrého a zeleného zbarvení Plitvických jezer. 

Redaktor: David Mikšovský
Rubrika: Zajímavosti



O odumřelých kmenech stromů se říká, že vypadají jako spící krokodýli.

Ačkoliv je toto přírodní rezervace, za Jugoslávské občanské války při 
osamostatňování Chorvatska v letech 1991 - 1995 se zde odehrála Velikonoční 
krvavá bitva.  Došlo zde ke srážce separatistických Srbů s Chorvaty. Nesvár 
vyústil ve smrt jednoho vojáka na obou stranách. Park utrpěl během válečného 
konfliktu vážné škody, protože zde veškerá ubytovací zařízení, původně určená 
pro turisty, využívala armáda.

Redaktor: David Mikšovský
Rubrika: Zajímavosti



PRÁZDNINY PLNÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ
Ahoj všichni tak tu máme zase školu. A na prázdniny
můžeme jenom vzpomínat. Ty moje byly senzační. 

   První  dva  týdny  jsem  byla  u  tety  na  farmě.
S Mařenkou, to je moje sestřenice,  jsme se staraly
o zvířata,  dokonce  jsem se  naučila  dojit  kozu.  Byla
jsem u porodu telátka, bylo to moc zajímavý. 

   Pak jsem jela se Sofinkou a Leou na tábor Ulita.
Plnili jsme tam OGO POGA.(OGA POGA jsou podobní
bobříkům). Např. BRTNÍK, to je že skočím na strom
a nesmím  se  dotknout  země  vlastně  ho  musíme
obejmout.

   Po táboře jsem byla týden doma a potom jsme jely
s maminkou,  Verčou  –  to  je  moje  sestra,  Lidkou
a Mařenkou  –  moje  sestřenice  a  rok  a  půl  starou
Anežkou – maminka jí hlídá, na dovolenou na Vysočinu.
Jmenovalo se to tam Polesí  a bylo tam moc krásně.
Koupaly  jsme  se,  jezdily  na  kole,  chodily  na  houby.
Jely jsme se podívat do Pelhřimova. Je to moc hezké



město.  A taky  do Telče.  Šly  jsme na  zámek,  který
je moc krásný. Na náměstí, které je ještě hezčí než
v Pelhřimově,  byly  trhy,  koupily  jsme  si  tam
náhrdelník, abychom měly na Telč památku. 

   Po  návratu  z Polesí  jsem  byla  asi  tři  dny  doma
a na konci prázdnin jsem jela s historickým souborem
Villanella, ve kterém hraji na flétnu, hrát na pět dní
na zámek Frýdlant. Hráli jsme i na Hradozámecké noci
při svíčkách, to bylo moc krásné. 

   A když jsem přijela domů, tak na mě čekalo nejlepší
překvapení na světě – morčátko, které jsem si roky
strašně moc přála. Je to holčička a jmenuje se Mia.
Je moc milá a mazlivá. Mám jí moc ráda.

   Byly  to  krásné  prázdniny,  budu  na  ně  dlouho
vzpomínat.

   

Ivana Beránková



PRÁZDNINY

Když jsme dostali vysvědčení, tak jsme šli s kamarády do 
cukrárny u Myšáka na zmrzlinu, potom jsem šel domů.  Doma 
jsem si hrál s legem, za čtyři dny k nám přijeli dvě sestřenice 
ze Slovenska. Se sestřenicemi jsme byli na koupališti a chodili 
jsme na výlety, například jsme byli v Botanicusu v Ostré nad 
Labem. Ve středověké vesnici se nám moc líbilo. Pak jsme 
odjeli za dědečkem a babičkou  na Slovensko do Košic. Po 
návratu ze Slovenska  jsme odjeli do Švýcarska na čtyři dny za 
sestřenicí Laurou a bratrancem Oliverkem. Ve Švýcarsku jsme 
chodili každý den na výlet do hor, ale nejvíc se mi líbil výlet 
do akvaparku. Potom sestřenice a bratranec přijeli k nám. 
Spolu jsme pak navštívili  největší akvapark v Praze. Největším
zážitkem z celých prázdnin pro mě byla návštěva německého 
Legolandu. Bylo tam spousta zajímavých atrakcí. Nejvíc se mi 
líbila horská dráha a také jsem si postavil spoustu legových 
panáčků. Po výletu do Legolandu jsem jel na fotbalové 
soustředění. Poslední dva týdny jsem byl doma a hrál jsem si 
s legem a s jinými hračkami.

 Autor: Martin Matějka



       Povljana
Povljana se nachazí na ostrově Pag.  

Jsou tam nádhérne pláže a skály ze kterých můžete skákat
a samozřejmě jsou tam každovečení poutě.

V našem kempu byl i dětský tábor a ten pořádal

soutěže a já s mojí sestrou jsme se seznámili

s novými kamarády. Nedaleko plaže se nachazí 

jezírko s lečivým bahnem a jednou táta našel v tom 

bahně a chytil velkého kraba, ktereho jsme dali zpatky do 
moře, odkud pochazí.

Autor : Filip Junas



Prázdniny  - u Babičky a sjíždění Vltavy 

Byli  jsme  s mámou  u  babičky.  Hráli  jsme  si  s kočičkama  a  Archibaldem.
Chodili jsme ven a kopali jsme si s míčem, byli jsme asi pětkrát na houbách.
Vzali jsme s sebou kočky (Ríšu a Valču). Asi pětkrát nám Ríša utekl a Valča
ulovila dvě mouchy. Pak jsme oslavili babiččin svátek a dědečkovy narozeniny a
pak ještě maminčin svátek takže takový napumpovaný.   

Voda – Sjíždění Vltavy 

Jeli jsme na vodu z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny. 

Den první:
Jedeme první jez (něco jako tobogán pro lodě). Potom jsme já a Kryštof jsme
brali „zkratky“ (v našem případě dvakrát delší cesta). Pak jsme ujeli mámě a
Davidovi (mámin kamarád). Nakonec jsme dorazili do kempu. 

Den druhý: 
Noc byla chladná a Kryštof CHRÁPAL. K snídani jsme měli chleba a čaj. Jsme
zpátky na vodě. Máma nám řekla, ať nikam neujedeme. Proplouváme malým
městem Větřní. Jsme v kempu.

Den třetí:
V noci bylo teplo. Kryštof už nechrápal.  (DÍKY BOŽE) Ráno byla tma, ale
teplo. Jsme už zase na vodě. Proplouváme Českým Krumlovem. Vyklopili jsme
se na jezu U lyry, chytali jsme padla, loď i boty, mikina mi uplavala. Potkali
jsme kluky. Jeli jsme spolu asi pět kilometrů. Jsme v kempu a babička tam na
nás čeká s Archibaldem .

AUTOR : Matyáš Hausler :D



Smaragdový ostrov
Ochutnali jste už olivy, kumquat, souvlaki,
musaku nebo tzatziki? Pak vám doporučuji
návštěvu Řecka. 

Jedním  z nekrásnějších  a  nejzelenějších
ostrovů  je  Korfu,  proto  je  nazývaný
smaragdovým  ostrovem.  Typickými
zdejšími  rostlinami  jsou  olivovníky
a citrusovníky,  z nichž  mě  nejvíce  zaujal
kumquat,  který je velký jako pingpongový
míček.  Zdejší  obyvatelé  z něj  vyrábí
marmelády,  likéry.  Mně  nejvíce  chutnal
kandovaný.

U ostrova Korfu ztroskotal podle řecké báje
hrdina  Odysseus,  když  se  vracel  z trójské
války.  Naštěstí  ho  zachránila  fajácká
princezna  Nausika.  Korfu  si  také  oblíbila
císařovna  Alžběta  Bavorská,  známá  jako

Sissi,  která  si  nechala  na  Korfu  postavit  překrásný  zámeček  Achillion  a
pojmenovala ho jak jinak než podle hrdiny řeckých bájí – Achillea.

Představte si vůni eukalyptu, stín olivovníků a tyrkysové moře a připadáte si
jako v ráji… Tak tohle je Korfu!



Hurá na SAFARI!!!
Že  je  v létě  horko  jako  v Africe?
Tak  proč  se  do  ní  rovnou
nepodívat?  Ale  nebojte  se.
Nemusíte jezdit přes půl světa na
návštěvu  za  žirafami,  zebrami
a lvy.  Stačí  navštívit  safari  ve
Dvoře  Králové  ve  Východních
Čechách.

Už v roce 1905 si nechal postavit
na  místě  safari  továrník  Richard
Neumann  park  se  zookoutkem.
Park  se  postupně  rozrůstal  a  roku  1946  byl  pro  veřejnost  otevřen  jako
zoologická  zahrada.  Zahrada  měřila  pouze  6,5  hektaru,  což  je  1,5  více  než
Václavské náměstí.

Zoologická  zahrada  se  postupně  rozšiřovala  a  v 70.  letech  po  úspěšných
expedicích  do Afriky,  z kterých bylo  dovezeno přes  2000 zvířat,  se  rozrostla
i o safari.

V současnosti  se  ZOO  zaměřuje  především  na  africkou  faunu  a  má  největší
sbírku afrických zvířat v Evropě. V roce 2015 dokonce na safari můžete spatřit i
lvy.

Nejúžasnější je projíždět se autem téměř na dosah ruky kolem rodinky buvolů,
napjatě očekávat,  kdy na vás ve speciálním výběhu překvapí  mohutná lvice,
nebo pozorovat pasoucí se zebry, které kolem vám klidně zkříží cestu.

Pojďte to zkusit taky!

Autor: Markéta Bajnarová        



                                                                     CO VÍŠ?                                              
U BOOT, U 461

V létě o letošních prázdninách jsem s rodinou navštívil německý poloostrov
Usedom, kde je mimo jiné muzeum vývoje nacistických raket V-1 a V-2 a také 
je zde vystavená ponorka, kterou jsme si prohlédli.

Je to Sovětská raketonosná dieselelektrická ponorka, která zde kotví na 
nábřeží v Peenemünde a její paluba je největším ponorkovým muzeem na světě. 

Tato ponorka byla spuštěna 15.prosince 1965. Jedná se o poslední loď 
tohoto typu. Ponorka byla vyřazena z provozu v roce 1991, maximální ponor 
této ponorky byl 300 m. K obsluze této ponorky bylo zapotřebí 78 mužů. Délka 
ponorky je 85.9m a šířka je 9.7. Ponorka váží 4127 tun. Pod vodou vydrží bez 
nadechnutí 33dní. Zbraně této ponorky jsou čtyři odpalovací trubice pro rakety, 
šest torpédometů vepředu a čtyři vzadu. Typy torpéd: čtyři naváděné a osmnáct 
normálních. 

Ponorka vezla na palubě čtyři řízené střely s nukleární hlavicí a její hlavním
bojovým úkolem měl být jaderný útok na USA.

            
            

            

                                                       Autor:Jakub Hašpl                             

VNITŘEK PONORKY

Ponorka U 461 Juliett



PRÁZDNINY
Naše rodina jela na dovolenu do Finska, Švédska, Dánska a
Německa. První jsme jeli do Finska lodí a ta loď se jmenovala
Tallinnk. Z Finska jsme pluli hned do Švédska. Bohužel trvalo
to celou noc a jeli jsme starším typem lodí.  Z Tallinnu jsme si
vzali  křečka sebou tak celou noc dělal kraval.  Ráno jsme se
nasnídali a hned jeli dál. Nejdřív jsme navštívili zámek kde teď
bydlí královská rodina. Potom jsme jeli do Dánska přes most
který je 20-30 km dlouhý a pak jsme zahnuli doprava a byli
jsme na parkovišti  vedle akvária. Pak jsme navštívili  mnoho
muzeí,  po muzeích jsme hned jeli  do Německa a  tam byly
výborné vafle.

A pak jsme jeli do Oder za dědou a tam jsem zůstala sama na
týden, než mne teta vzala zpátky do Prahy.

   

Autor: Amélie Kadlčáková



 Na řece Lot
 O prázdninách jsme podnikli výlet do jižní Francie na řeku Lot. Tuto řeku jsme si vybrali, protože jsme
chtěli poznat klidný kout jižní Francie.

Pronajmuli jsme si s přáteli 2 hausboty a z nich jsme začali poznávat krásy řeky Lot a jejího okolí.

                              

 Obdivovali jsme krásu půvabného města Cahors, jehož gotická katedrála ze 13. století Saint Ettiene
nám poskytla oddech v rajském dvoře a  svých chladných a tichých prostorách.  Prohlédli  jsme si
neméně úchvatný most Pont Valentré střežící  od 14. století hlavní město regionu Cahors. Region
proslavilo především černé víno, známé již  od dob středověku. Jedná se o velmi tmavou odrůdu
červeného vína, proto název černé.  Při plavbě jsme viděli mnoho vinic a tatínek i strejdové večer toto
víno intenzivně ochutnávali. 



Unášela nás krása impozantní hradní věže ze 7. století nad řekou v Mercuès a řada dalších zámků i
hradů na skalách a kopcích na březích řeky. Středověké městečko Saint Cirq není možné minout.
Procházka městečkem Vás přenese do minulosti.

 Nejen stavby jsou krásné a zajímavé i fauna a flora stojí za to. K  vidění jsou nádherné skalní kaskády
mnoho zvířat a ptactva, květin a lesů. Z lodi jsme pozorovali volavky, číhající na svoji kořist v řece.
Nad našimi loděmi vytvářeli příjemný stín fíkovníky, které nádherně voněly.

Plavební oblast Lot je zkrátka jedinečná, nabitá zážitky všech druhů. 

Autorka: Justýna Balvínová



Moje prázdniny roku 2016 

Ráda bych Vám napsala,  jak  jsem prožila letošní  prázdniny.  Přišlo mi,  že byly  hodně
krátké, ale pak jsem si spočítala, že to bylo jako vždy 8 týdnů. 

Tyto prázdniny  jsem byla na čtyřech příměstských táborech.  Nejprve keramický,  pak
taneční, historický s Národním muzeem a výtvarný s Národní galerií. Už mám jasno, na
jaké se chci  vrátit.  Taneční  tábor byl  moc fajn,  trénovali  jsme různé tance. Až začne
taneční soutěž StarDance, tak už budu umět rozeznávat jednotlivé tance, což jsem se
naučila  díky  tomuto  táboru.  Výtvarný  tábor  byl  velmi  hezký,  konal  se  v krásném
prostředí Pražského hradu. Byl zakončen vernisáží našich prací a dokonce jsme vytvořili 
i animovaný film! Na dva už bych ale příští rok nešla: keramický a historický s Národním
Muzeem, protože např. na keramickém jsme keramiku vyráběli jen chvíli a ještě poslední
den a na historickém jsem se toho moc nenaučila,  protože jsem již  na něm byla  již
třikrát. 

Dále jsem strávila hezký týden ve Strakonicích u dědy a tety a sama jsem za nimi přijela
autobusem. Pak jsme byli s rodiči týden v rakouských Alpách. Z hotelu Erika byl krásný
výhled do městečka Neustift a na horu Elfer. S taťkou jsme pak chodili po horách. Na
hoře Elfer jsem nakonec byla dvakrát. Při druhé návštěvě jela lanovkou i sestřička Editka.
V městečku jsem si koupila i plyšového pejska a pojmenovala ho Elfer. 

Z Rakouska jsme jeli na týden do Mikulova, kde jsme podnikali různé výlety, byli jsme na
noční prohlídce zámku, kde nás provázeli herci převlečeni za historické postavy. 

Poté  jsme  byly  s maminkou,  Editkou  a  babičkou  na  očním  výcviku  v Rokytnici  nad
Jizerou. Na výcvik se mi ale moc nechtělo. Byla jsem tam již popáté na výcviku a nejstarší
holka.  Normálně  tam  byly  děti  okolo  5  –  6  let.   Zábava  ale  byla,  když  jsem  dělala
pohádkovou vílu na lampionovém průvodu. Dvě malé holčičky si dokonce myslely, že
jsem skutečná víla a byly moc nadšené, když se se mnou vyfotily. V Rokytnici jsem si
užila bezvadné lanové centrum. 

A pak už byl poslední týden, kdy jsem byla v doma a chystala se do školy. Už teď se těším
na další prázdniny.

Autor: Hana Špeciánová 



MOJE PRÁZDINY
KOUZELNICKÝ TÁBOR

Můj první zážitek byl Kouzelnicky tábor Pavla Kožíška. Pavel Kožíšek je nejlepší 
kouzelník. Uspořádal Kouzelnický tábor, kde učí děti kouzlit. Byl jsem tam letos po 
třetí.

ANGLIE

V Anglii jsme byli týden. Jeli jsme tam za rodinou. Mám tam: tetu, strejdu, dva dědy a 
dvě babičky. Tam se mi to hodně líbilo. Byli jsme ve městě HALESWORTH. Jezdili jsme 
do ještě jiných dalších měst.

PÁR DNÍ U BABIČKY 

Můj třetí týden jsem strávil u babičky. Babička má chalupu u Jindřichova Hradce. 
Chodili jsme po návštěvách a střílel jsem tam z praku.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Příměstský tábor byl zaměřený na INLINE BRUSLENÍ. Naučil jsem se tam bruslit hned 
první den. Pak jsem to jen vylepšoval. Tábor trval 5 dní. 

ITÁLIE

V Itálii jsem byl s rodinou, kamarádem z Anglie a jeho rodinou. Byli jsme ve městě 
Donnalucata hned u moře. Já jsem chodil nejčastěji do moře a byl jsem tam nejdéle 
ze všech. Byli často velké vlny.

5 DNŮ SE SPOLUŽÁKEM

Se spolužákem Jakubem jsem byl u Jindřichova Hradce. Jmenovalo se to: FRANKŮV 
DVŮR. Večer jsme chodili na hřiště se svými mladšími brášky. Přes den jsme jezdili na 
výlety.

TÝDEN U DĚDY A BABIČKY

Byl jsem u dědy a babičky v Měšicích. Byli tam moje 3 sestřenice. Jezdili jsme na 
výlety a hlavně se koupat do KONĚTOP. Večer jsme hráli hru „ČLOVĚČE NEZLOB SE“.

Autor: Matyáš Simon Bárta
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