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Na co se v tomto vydání můžete těšit?
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Úvodní slovo

Milí a vážení čtenáři!

první jarní dny jsou již tady a s nimi samozřejmě Váš nový Z@jíček.

Na to letošní jaro jsme se všichni velmi těšili. Po dlouhém období příkazů, zákazů,
omezování a obav jsme se již skutečně nemohli dočkat, až se konečně zase
pořádně a zhluboka nadechneme. A to doslova.

Téměř ze dne na den zmizely roušky také ze školních chodeb. A vše mohlo být
zase jako dřív. Jenže to by ten svět byl asi až moc jednoduchý…

Další strašák, bubák, zlo – nazvěme to jakkoliv. Současná situace na Ukrajině se
bohužel dotýká bezprostředně každého z nás, ať chceme či nikoliv.

Máme několik možností, jak se s tím vyrovnat. Ovšem tu správnou odpověď
(laskavý čtenář promine) si musí každý najít sám.

Za naši redakci Vám nabízíme jednu z variant – na chvilku se zastavit, číst,
přemýšlet a odpočívat. Nacházet nové informace a poznávat barvy a pestrost
celého světa. Udělat si svůj vlastní názor a snažit se kriticky myslet.

Jak totiž víme: „Štěstí lze najít i v té nejtemnější době, 
pokud nezapomeneme, že je světlo.“  Albus Brumbál

Vaše redakce časopisu Z@jíček



Co najdete uvnitř

Přejeme Vám příjemné čtení!
Na co se v tomto vydání můžete těšit?
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Hippies
C o  s e  v á m  v y b a v í ,  k d y ž  s e  ř e k n e  „ h i p p i e s “ ?  
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Jaro láká k obnově šatníku. Troufnete 
si na hippie styl? 

Zpěvák, skladatel a zakládající 

člen jedné z nejznámějších kapel. 

Hity jako Come as you are nebo 

Smell like teen spirit. Už víte? 

Foto: pixabay

Vznik: 

Hnutí Hippies se začalo šířit

v polovině 60. let minulého

století ze San Francisca. Jejich

cílem byl mír, láska, přátelství a

svoboda. Vyznávali volnou lásku

a spontánnost. Za nepodstatné

považovali budování kariéry

a honbu za penězi. Naopak se

snažili užít si život jak jen to šlo.

Esterka si pro Vás připravila skvělé povídání 
a  několik informací o vzniku tohoto 

fenoménu. 

Oblečení:

Typickým oblečením pro příznivce

hippies byly dlouhé vlasy, volné

oblečení, květinové a pestré vzory

či korálky. Tato móda ovlivnila také

hudbu, televizi, filmy, literaturu

a taktéž i výtvarné umění.

Název:

Jedná se o zkrácenou formu anglického

slova „hipster“ – původně, odvozeného

ze slova „hip“ - bedro, bok)

Foto: britannica.com

Označení: 

Květinové děti, hipík, hipísačka,

či u nás dříve hanlivě označováni

jako máničky nebo chuligáni.



K dobám největší slávy hnutí hippies jednoznačně patří tento mini-

bus. Jedná se o model T1 značky Volkswagen.
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Legenda

Tento jedinečný vůz nabízel svého času ideální kombinaci pro převoz

nákladů i osob. Model T1 byl představen v roce 1950 (od svého mladšího

bratra – brouka – převzal také mnoho typických prvků).

Více informací si pro Vás připravila naše 
reportérka Klára.

Slavným se stal zejména po

legendárním hudebním festivalu

ve Woodstocku (rok 1969).

Kapela Light si ho tenkrát nechala

pomalovat od jednoho umělce a

díky výraznému designu se dostal

tento model až k pódiu.

Kapela se později sice rozpadla,

ale symbol éry Hipie byl na světě.

Originální vůz značky Volkswagen dostal hned několik přezdívek, ovšem

nejznámější je pravděpodobně „hippie van“.

Zdroj a foto: Volkswagen

Zdroj a foto: Volkswagen,

Zdroj a foto: Volkswagen,

foto: wikipedia



Květiny
Ondra se ptá.

Květiny jsou její práce i koníček. Paní Janu Černou, která vlastní 

květinářství v Milovicích, vyzpovídal náš redaktor Ondra. 
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Jaké květiny nejraději kupujete pro své blízké? Jsou to růže, nebo máte raději něco exotičtějšího?

1. Paní Černá, prozradíte nám, který druh květiny se prodává

nejvíce?

Mezi zákazníky je nejoblíbenější květinou červená růže.

2. V jaké dny míváte v obchodě vyprodáno?

Máme vyprodáno na Sv. Valentýna, MDŽ a na svátek zesnulých (tady

pomáhá celá rodina😀).
3. Baví vás práce květinářky?

Už od malička to byl můj sen a chtěla

jsem se stát květinářkou, takže ano, baví

mě to a moc.

4. Odkud se dováží

většina květin?

Většina se dováží

z Holandska ale

i velká část českých

zahradníků se snaží

pěstovat některé cizí

druhy.
Zdroj: foto redakce

Zdroj: foto redakce



Kde se vzal? Proč má zrovna tento tvar? A co přesně znamená? 
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Zdroj: wikipedie

Symbol
Symbol míru. Určitě jste ho už někde
zahlédli (minimálně na naší titulní
stránce na hippie vanu ☺). Co si Vy sami představíte 

pod pojmem mír? 

Mír je označení stavu, kdy mezi lidmi či státy nebo skupinami není 

nenávist a konflikty. Státy v době míru vůči sobě nepoužívají zbraně. 

Tradičním

symbolem míru

je holubice,

která v zobáku

nese zelenou

větvičku.

Tento moderní

symbol míru

vytvořil původně

britský umělec

Gerald Holtom

(v roce 1958).

Foto: wikipedie

Jedná se o kombinaci vlajkových signálů pro

písmena „N“ a „D“ („nuclear“ a „disarmament“ –

z angličtiny: jaderné odzbrojení). Kruh značí naši

planetu.

Foto: https://rosshyslop.wordpress.com/



Kogi I.
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Zdroj a foto: https://www.ameera.cz/

Slyšeli jste někdy o původním indiánském kmeni, který se o všech 
záležitostech radí s vodou?

Kogiové vodu hluboce uctívají, rozmlouvají s ní a radí se s ní. Dle jejich

názoru je v současné době tím nejpodstatnějším obnova rovnováhy v nás

samotných.

Dne 22.3. slavíme

světový den vody.

Tento den si

připomínáme, jak

důležitá je voda pro náš

život.

Jak obrovské bohatství

máme, pokud jí máme

dostatek. A že je třeba

o vodu pečovat a starat

se, aby řeky a prameny

nevysychaly a vody

bylo dostatek.

Redaktor: pan Brambora

Zkoušeli jste si někdy popovídat s vodou?



Kogi II.
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Pokračování povídání o indiánském kmeni Kogi. 

Členové kmene se odívají do bílých šatů a díky jejich stylu života, povznesení

se nad hromaděním hmotných statků, honbou za penězi a kariérou a také díky

jejich životu v souladu s přírodou, je někteří lidé označují jako „hippies“.

Indiani Kogi žijí v posvátném pohoří

Sierra Nevada na severu Kolumbie

a jsou pokračovateli starověké

civilizace Taironů.

Ti vyráběli zlaté šperky a sošky a žili

v horských údolích.

Foto: wikipedie

Foto:wikipedie

Zdroj: https://www.reflex.cz

Foto:wikipedie



Každoročně dne 19.3.slaví svůj svátek všichni Josefové. I my se 

přidáváme k blahopřáním a všem těm:  Pepíkům, Pepkům, Pepanům, 

ale také Jožkům, Jožinům nebo Jozífkům, zkrátka všem Josefům, 

přejeme vše nejlepší!!! 
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Víte, že Josefů je v České republice více než 200 000?

Pepa & Pepa

Joseph
nebo zkráceně 

Joe

(anglicky)

Jozef

(německy)

Guiseppe

(italsky)

José

(portugalsky)

José

(španělsky)

Józef

(polsky)

József

(maďarsky)

Joseph

(francouzsky)

Naše redaktorka Lucka pro Vás zjišťovala, 
jak Josífkům říkají ve světě.

A pozor!!!

19.3. slaví svátek také 

Josefa (Pepička)

Zástupce

Pepíků ze

zvířecí říše

– andulka

Pepa naší

redaktorky

Wendy.

Foto: redakce



Už nyní pro Vás připravujeme  dubnové vydání
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Z@ječí uši
Co se v naší škole a okolí událo a co se chystá?

najdete uvnitř

• žák naší školy – Ondra Toth (5.třída) – si na

soutěži Karlovarský skřivánek v Karlových

Varech vyzpíval úžasné 2. místo?

GRATULUJEME!!!!!

• kresba na úvodní straně tohoto čísla pochází z

pera naší žákyně Jany Janečkové (8. třída)?

Janě moc děkujeme za ochotu a za pomoc

s přípravou titulní stránky!

• dne 9.4. od 9.hod se v naší

škole uskuteční bazar věcí?

Pro více informací :

spolekrodicuzajeci@seznam.cz

• 13.4.2022 bude od 14.hod na školním dvoře

Velikonoční jarmark?

• Dne 16.4.2022 se v atriu v Milovicích uskuteční

benefiční koncert pro Terezku (vstupné je

dobrovolné a výtěžek bude věnován Terezce

Vajbarové na lázeňskou léčbu v Klimkovicích)?

Ondřej Toth, 5. třída ZŠ Zaječí

Foto: Jarmila Kocourková

Slyšeli jste, že :

mailto:spolekrodicuzajeci@seznam.cz


Na závěr pro Vás máme
několik obrázků, které
vytvořila naše nová
spolužačka Tatiana
(6. třída) z Charkova
na Ukrajině.

Užívejte krásné jarní dny
a važte si života a zdraví!

7. vydání – již 15.4.2022! 

Vyzkoušejte si překlad svého jména do jazyka našich přátel z Ukrajiny. 
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Dnes se s Vámi rozloučíme trochu jinými Z@jíčkovinami. Na vtipy to 
tentokrát nevidíme… Občas (zejména v situacích, v jaké se například 

nacházíme nyní) i zarytým optimistům zkrátka dojde humor. 

Děkujeme za vaši přízeň!
Časopis vychází 1x měsíčně, elektronicky -k dispozici na www.zszajeci.cz

Hlavní sídlo redakce: 5. třída, ZŠ Zaječí,  blanarova@zszajeci.cz 
Korektura: Mgr. Alena Harmáčková

najdete uvnitř

Zdroj: https://www.zaedno.org/

Z@jíčkoviny


