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DOBIÁŠEK 

 
 
Příspěvky v časopise jsou ryze žákovské práce. Mohou se v nich 
vyskytovat stylistické nedokonalosti, případně jiné chyby, které 
nebyly zcela vymýceny a opraveny. Žáci jsou na cestě a pracovat 
tímto způsobem se teprve učí. Buďme shovívaví. 
 
 
 



Vážení čtenáři, 
 
 
dovolte mi, abych se s Vámi přivítal v dalším 
školním roce. Má podoba bude maličko jiná, než 
jste byli doposud zvyklí, protože nás opustila 
hlavní šéfredaktorka. Pokud by nám chtěl někdo 
s přípravou časopisu pomoci, ať se obrátí na 
paní učitelku Berglovou nebo Vaníčkovou. Na 
všechny budoucí spolupracovníky se moc těšíme.  
 
 
 
Já osobně budu čekat na Vaše milé příspěvky na 
Vám dobře známé emailové adrese. 
 
 
 
 

   casopisdobiasek@seznam.cz 
 
 
 
V dnešním čísle si přečtete rozhovor s paní 
učitelkou Vorlovou, dále zavzpomínáme na zájezd 
do Chorvatska, který si připomeneme několika 
básničkami a příběhy. Také zde bude rozhovor 
s hokejistou a několik všedních i nevšedních 
příběhů. Nakonec pár vtipů pro zasmání. 
 
 
 
Přeji spoustu hezkých chvil při čtení. 
 
 
 
Váš DOBIÁŠEK  
 
 
 
 
 

mailto:casopisdobiasek@seznam.cz


Rozhovor: 
s paní učitelkou Jarmilou Vorlovou  
 
 
 
Chtěla jste být vždy paní učitelkou? 
 Ano, už od malička jsem po tom toužila. 
 
 
Co jste měla za záliby? 
Zpívala jsem a hrála jsem na klavír. 
 
 
Jaký předmět jste ve škole neměla ráda?  
Matematiku, Fyziku,Přírodopis,Výtvarnou v. 
 
 
Jakou zemi jste chtěla navštívit a jestli se 
vám to povedlo nebo ne?  
Itálii a Řecko. Bohužel se mi nepovedlo 
navštívit tyto krásné země. 
 
 
Jaké je vaše životní motto?  
Chovat se vždy tak,abych nikomu neublížila,ale 
pomohla. 
 
 
Jaké máte oblíbené jídlo? 
Nevybírám si. 
 
 
Máte nějakého domácího mazlíčka? 
Momentálně ne,ale měli jsme 
pejska. 
 
 
Vaše nejoblíbenější zvíře? 
Pes. 
 
 
Rozhovor pro vás připravily Daniela Vlachová a Veronika 
Šteffenová. 7.B 



 

VZPOMÍNKY NA CHORVATSKO 
 
OSTROV 
 
Když slunce svítí, 
nemůže nikdo smutný býti. 
I ty rybky a želvy, 
nechtějí mít nervy. 
  
Vždyt' moře je plné záhad 
a všichni chceme po nich pátrat. 
Ten ostrov je tak tajemný, 
jen pevnina a okolo kromě moře nic není. 
  
Když se stmívá, 
každý se dívá. 
A když je tma , 
není vidět ani ta palma. 
 
 

 
Moře v Chorvatsku 

 
Moře je plné kamení, 
děti si z něj na pláži stavějí. 
 
V moři jsou i krabi, 
nejsou žádní srabi, 
i když občas utíkají,  
lidi je za klepeta netahají. 
 
Na moři jsou lodě, 
které jedou k tobě, 
i když ryby chytají, 
v síti žádné nemají. 
 
Na majáku světla blikají, 
lodě se na ně chytají, 
ráno zase vyplují a  
na moře se vydají. 
 
Jan Jerie  - V.C 
 



 

Po moři pluje loď, 
kolem domu stojí plot. 
Děti mávají: „Ahoj moře, 
proč jsi dole a ne nahoře?“ 
Moře říká: „ je to tak, 
dole v moři nechodí rak.“ 
 
Annelie Kadlecová – III.A 
 

 

 

 

Týden v Chorvatsku 
 
Setkali jsme se s lodí, 
Občas hráli, kdo dál dohodí. 
Lovili jsme ježky, 
Ale měli jsme to těžký. 
Máme tady soutěže a hračky pro vítěze. 
Házeli jsme žabky, kupovali dárky. 
Hodně jsme si zaplavali a také užili ! 
 
Daniela Opočenská – III.B 
 

 

 

 

 

 

Chorvatsko,je prima věc 
 
Loďka pluje po moři, 
má tam samé komáři. 
Komár štípe moc a moc, 
a to není pro radost. 
Loďka pluje dál a dál, 
ale komár štípe dál. 
 

                      Karolína Makuňová, Jiřina Šurtaková IV.B 
 

 
 
 
 



Chorvatsko 
 
  

Chorvatské 
moře je velmi nádherné až 

na ty ježky.Když se 
udělá ježčí farma tak je to 
fajn.Ptáte se co je to ježčí 
farma?To je ohrada z kamenů a 
do ní se dají vylovení ježci. 
Moře je plné těchto mořských 
ježků a ryb i malých 
rybiček.Dobrý výlet byl do Gradacu.Je tam 
báječný zmrzlinář který dal kamarádovi již 

podruhé zmrzlinu do čepice.Tento zmrzlinář dělá 
další dobré triky. Třeba že si vezme dva 

kornoutky a do horního dá zmrzlinu a když vám 
ji podává tak vy si vezmete jenom ten spodní 
kornoutek bez zmrzliny.Nebo když vám podává 

zmrzlinu,tak jí jakoby pustí, ale pořád ji drží 
v ruce a u toho dělá zvuk cvaknutí.Nejlepší 
tržnice je v Makarské.Mají tam hodně hezkých 
suvenýrů,ozdob a stánků s jídlem a mají tam 
hezkou velkou trampolínu.No prostě nádhera. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ZÁBAVNÝ  ZMRZLINÁŘ 

 

 
 
 

Byla středa večer a lodí jsme jeli do Gradace. 
Jeli jsme asi 1,5 hodiny. Lodí jsme nejeli 

poprvé, už předtím jsme jeli na ostrov Korčula. 
Když jsme dojeli do Gradace, šli jsme okolo 
různých krámků a stánků, ale nejvíce se nám 

líbil zábavný zmrzlinář . 
Dělal nám se zmrzlinou různé triky, házel si se 

zmrzlinou z kornoutu do kornoutu, dal 1 
zmrzlinu do 2 kornoutů. Nám se to moc líbilo, 
proto jsme tam byli dlouho. Některým klukům 
zmrzlina tak chutnala, že si šli několikrát 
přidat. Nakonec šel Olík Krákora, který byl 

v Chorvatsku už loni. Před rokem mu dal 
zmrzlinář zmrzlinu do čepice, ale s kelímkem. 
Letos tam Olíkovi dal zmrzlinu znova, ale už 

bez kelímku. A tak šel Olík celou cestu 
se zmrzlinou v čepici. Nejspíš mu to moc 
chutnalo. Všichni jsme se divili, že si 
zmrzlinář Olíka pamatoval celý rok. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÍČ 
 
 
 

Stalo se to jednoho větrného dne v 
CHorvatsku.Byla jsem tam na dovolené se 

školou.Stalo se to už těsně před odjezdem.Když 
jsme byli na pláži,foukal obrovský vítr a moře 
bylo studené jako led.Děti hrály volejbal na 
konci pláže.Najednou zafoukal obrovitý vítr a 
odfoukl míč do moře.Uviděla jsem, že pár dětí 

pro něj plavalo.A uslyšela,jak na ně křičí paní 
učitelky.A tak mě napadlo,protože jsem tam 
jediná měla nafukovací věc,což byl můj velký 
růžový kruh že bych pro něj zkusila s pomocí 
kruhu doplavat.Řekla jsem to paní učitelce, 
jelikož nebylo nic ztraceno,protože se míč 
zastavil o bójky.Paní učitelka mi chtěla dát 

ploutve od jedné holčičky,ale já sem si 
pomyslela,že by mi byly moc malé,protože mám 
nohy čtyřicítky.Popadla sem kruh a skočila do 

ledové vody.Byla fakt studená,ale to mně 
nezajímalo pádlovala jsem rukama ze všech 

sil.Až jsem ho konečně dohnala.Podívala jsem se 
na břeh a uviděla,jak mi provolávají slávu.Když 
jsem se konečně dostala na břeh,připadala jsem 
si důležitě.Všichni mě pochválili.Večer jsem 

dostala speciální odměny.MOC SE MI TAM LÍBILO. 
 

Bára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Václav Nedorost (26 let), hokejový 
útočník Bílých Tygrů Liberec, 
reprezentant ČR poskytl 
reportérkám školního časopisu 
Dobiášek Petře Beníškové a Martině 
Rozkovcové rozhovor. 
 
P.B. Kde jste začal chodit do školy? 
V.N. Narodil jsem se v Českým Budějovicích,       
takže jsem začal chodit na základní školu 
Grimvaldova (?) v Budějovicích. 
 
P.B. Jaký byl Váš oblíbený a neoblíbený 
předmět? 
V.N. Těch bylo…Oblíbený byl jen tělocvik. A 
neoblíbený … Matematika, čeština, později 
ekonomika, moc mě nebavil dějepis (smích). 
 
M.R. Byl jste ve škole vzorný žák, nebo jste 
zlobil? 
V.N. Myslím, že jsem tak moc nezlobil, ale 
že bych byl úplně vzorný, to také ne. 
 
M.R. Dělal jste ve škole nějaký jiný sport, 
než hokej? 
V.N. Hráli jsme fotbal.  
 
P.B. Jaké znáte cizí jazyky? 
V.N. Umím anglicky, učil jsem se i německy, 
ale to si moc nepamatuji.  
 
P.B. Jaké jste míval vysvědčení? 
V.N. Průměrné. Moc trojek jsem neměl, na 
základní škole vlastně vůbec, na střední už to 
potom bylo horší. 
 
M.R. V kolika letech jste se začal naplno 
věnovat hokeji? 
V.N. Naplno tak kolem patnácti, šestnácti 
let. 
 



M.R. Měl jste nějaký hokejový vzor? 
V.N. Byl to Mario Lemieux. (bývalý hráč, 
nyní majitel klubu NHL Pittsburgh Penguins) 
 
P.B. Jaké je vaše oblíbené číslo dresu? 
V.N. Nemám žádné vyloženě oblíbené. 
Momentálně hraji se třináctkou, takže teď 13. 
 
P.B. A jaké bylo vaše první číslo? 
V.N. Hm… myslím že to bylo číslo 10. 
 
M.R. Kdybyste si mohl vybrat jednoho 
spoluhráče, kdo by to byl? 
V.N. Radim Vrbata. (nyní hráč klubu NHL 
Tampa Bay Lighting, později BK Mladá Boleslav a 
těsně před play off 2009 Bílí Tygři Liberec) 
 
M.R. Plánujete návrat do NHL? 
V.N. Asi už ne. Určitě bych se tam rád 
vrátil, ale už tam berou jen samé mladší hráče, 
takže spíš ne. 
 
P.B. Jaké máte zájmy kromě hokeje? 
V.N. Rodinu, sport celkově a svého malého 
syna. 
 
P.B. Který jiný sport se Vám líbí? 
V.N. Tenis. 
 
M.R. Kterého sportovce obdivujete a proč? 
V.N. Španělského tenistu Rafaela Nadala. 
Líbí se mi jeho styl hry. 
 
M.R. Co byste vzkázal začínajícím 
sportovcům, ať už se jedná o jakýkoliv sport? 
V.N. Aby je to bavilo a aby u toho vydrželi. 
 
P.B. a M.R.    Děkujeme za rozhovor. 
V.N.  Není zač. 
 
 
 
 



Jeden z mých horších zážitků  
 
 
Každý rok jezdím s fotbalovým týmem na nějaký 
mezinárodní turnaj.  
Před dvěma lety jsme byli v Rakousku. Jeden den 
po náročných zápasech, nám chtěl p. trenér 
udělat radost a vzal nás do zábavného parku 
Southerland Prátr. 
Nejdřív jsem si myslel, že to bude báječný 
zážitek a plno srandy. Jenže hned po první 
atrakci ve strašidelném domu nás smích přešel. 
Vyšli jsme úplně vyděšení a říkal jsem si, že 
to nemůže být pravda. Ale to teprve byl 
začátek. Po různých lehčích atrakcích zbývala 
ještě jedna. Do poslední chvíle jsme mysleli, 
že to trenér nemyslí vážně, že na to půjdeme. 
Byla to obrovská kyvadla, která se otáčela a 
zastavovala se vzhůru nohama a výška byla 50 m. 
Někteří kluci z fotbalu se rozbrečeli. Po 
dlouhém nucení nás trenéři do toho posadili. 
Oni šli také, ale přiznali se, že mají také 
strach. 
Po hrozném točení, jsme zůstali viset vzhůru 
nohama. V životě sem se tak nebál, myslel jsem 
si , že spadnu. Horší zážitek jsem v životě 
neměl. Jednomu z trenérů se to vymstilo. Ze 
shora mu vypadl mobil a rozbil se. 
Nakonec jsem to všichni přežili a trenéři se 
nám pak omluvili, že to bylo opravdu drastické. 
Ještě stále na to vzpomínáme a mrazí nás z 
toho. 
 
Michal Šišlák 5.C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  DÍVKA A TANEC  
 
 
 
Byla jednou jedna 
dívka Sofie,která 
ráda tančila.Ve 
škole vystupovala 
před žáky a 
učiteli,na 
besídkách.Jednou 
se jí paní 
učitelka 
zeptala."Do jaké 
chodíš skupiny?" 
A Sofie jenom 
mlčela.Až 
najednou 
řekla."do 
žádné"Bylo jí to 
líto.Rodiče byli 
chudí a tak jí to 
nemohli 
zaplatit.Sofie 
šla další den 
kolem taneční 
školy,kde se 

vyučoval balet a hned jí začaly slzet oči.Byla 
to nádhera.Tohle ještě nikdy neviděla.Moc ráda 
by tancovala balet.Odpoledne přišla domů a 
povídá."Dnes jsem viděla děti tančit balet,bylo 
to krásné"Najednou přišel tatínek a začal 
jásat."Byl jsem povýšen,Sofinko zaplatím Ti 
taneční školu."A tak malá Sofie začala tančit.A 
je jedna z nejlepších tanečnic.  
 
Martina Rozkovcová  
V.C  
 

 
 
 
 
 



A nakonec jedna básnička a pár slíbených 
vtipů                 
 
 
     Naše třída 
 
  Ve třídě je hodně dětí, 
  jako na lopatce smetí ! 
  Lukášek je uličník, 
  Terka zase samý smích, 
  Kristýnka se hezky směje, 
  Marťa zase hezky pěje, 
  Ondra zlobí jako čert, 
  Eva je zas samý žert !!! 
 
   Michaela Brožková V.C 
 
 

 
Dva blázni spolu mluví : 
Kam jdeš? 
Na poštu. 
Co tam? 
Poslat dopis. 
Komu píšeš? 
Sobě. 
Co si píšeš? 
Nevím, ještě jsem to nedostal. 
 
 
 
Pepíček na hodině matematiky dostane tento 
úkol: V kapse máš 3O švestek a deset jich sníš. 
Kolik ti jich zůtane? 
 Dvacet švestek a deset pecek. 
 
 

 
Pepíčku uveď příklad na 
přísloví“Není všechno zlato,co 
se třpytí!“ 
Ano pane učitel,vaše pleš. 
 


