
 

 

 

 

Prach a broky pro gymnázium 
28. ledna se studenti vyššího gymnázia vydali do kina zhlédnout film Prach a broky od 

rožmitálského spolku Rosenthal. Před začátkem projekce si vzal slovo režisér Šimon Pešta, 

absolvent Gymnázia Příbram, a film studentům a pedagogům představil. Film sklidil velký 

potlesk nejen po skončení, ale i v průběhu projekce. 

 

Volejbalistky šesté v republice 
Volejbalistky se pod vedením Mgr. Bedřcha Rotha probojovaly do republikového finále, kde 

skončily na krásném šestém místě. Školu reprezentovaly Hana Dropová, Barbora Obrazová,  

Aneta Koubková (1.A), Karolína a Kateřina Šťastná (2.A), Daniela Podzimková (1.C), Dominika 

Rozmajzlová (septima) a Pavlína Dědinová (2.C).Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších 

úspěchů ! 

 

 

Zeměpisná olympiáda 
Školní kolo zeměpisné olympiády se konalo 22. ledna ve školní jídelně, pod dohledem profesorek 

Lucie Albrechtové a Lenky Pavelkové. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, C – tercie a kvarta, D – vyšší 

gymnázium. V kategorii C zvítězil Vít Gardoň (kvarta), stříbrnou pozici obsadil Stanislav Kamenický 

(kvarta) a o pouhý půl bod skončila třetí Matylda Šestáková, také z kvarty. V kategorii D první 

příčku obsadil David Burda (kvinta), druhý skončil Martin Toman (3.C) a bronzová byla Anna 

Jandová z 1.C. Všem umístěným gratulujeme a prvním dvěma z každé kategorie přejeme mnoho 

úspěchů v okresním kole, které se bude konat na půdě DDM Příbram 



 

 

                     Den blbec  
 

Je pondělí, čas vstávat do školy. Otočím se na hodiny a s hrůzou zjistím, že už jsem 

dávno měla chvátat na autobus. Týden začal opravdu skvěle a já mám tušení, že tímto to 

nekončí. Tušení, že tento den bude opravdu dlouhý a plný nemilých překvapení. 

Určitě nejsem zdaleka jediná, kterou občas potká velmi „šťastný“ den. Někdy je 

s námi už od svítání, jindy potichu vyčkává, ale o to je pak zákeřnější. Zkrátka a dobře, 

nikdy nevíte, kdy a v jaké intenzitě přijde. 

Klasika. Ráno se vzbudíte pozdě, polijete se čajem, zjistíte, že máte děravou 

ponožku. Nakonec se ale přesto dostanete na zastávku ještě předtím, než nerudný řidič 

tou nepohodlnou kraksnou odjede. Jedna nula pro vás. Ovšem jak tak cesta směr škola 

ubíhá, vzpomenete si, co všechno jste měli udělat, ale neudělali. Spolužačka vás informuje 

o dvou testech naplánovaných zrovna na dnešek, o třístránkovém úkolu na ruštinu, místo 

jehož vypracování jste museli zhlédnout tři díly oblíbeného seriálu, abyste zjistili, že váš 

hrdina stejně zemře. No jo, to bude za puntík, ne-li za zkoušení. 

Celí rozespalí vystoupíte z autobusu, a jelikož je únor, vaše nohy vás na náledí 

nejednou zradí. Zrovna když jde za vámi kluk, co se vám líbí. S vědomím, že zítra budete 

samá modřina a váš průměr se razantně změní, dorazíte do školy. Jako na potvoru, hned 

po ránu přichází hodina velkého trestu. Matematika. Můj nejoblíbenější předmět. I když 

jste ateisti jako já, jistě mi dáte za pravdu, že při tomto „užitečném“ předmětu věříte i 

v Poseidona nebo Boha úrody. Celou hodinu se k někomu modlíte, ale stejně je to 

k ničemu, neboť po totálně zpackané písemce se rázem ocitnete u tabule a před vámi 

příklad, který vám připomíná spíše hieroglyfy, než něco, co má být úplně logické. 

Dovídám se, že jde o přirozený logaritmus. Zní to děsivě, klidně jako název nějaké 

choroby. Naštěstí zvoní a já se alespoň na chvíli utěším faktem, že další matika bude až za 

24 hodin. Ale to by to nemohl být onen pověstný den blbec, aby skončil už v devět ráno. 

Nějak se přenesu přes všechny ty písemky, zkoušení, milion řádů hmyzu, operního hlasu 

našeho angličtináře, dokonce i přes odpolední tělocvik, při němž nám je kladeno na srdce, 

že výmyk na hrazdě je nezbytná životní dovednost. Odpoledka končí v tak šikovný čas, že 

čekám téměř hodinu na vlak, který má při dnešní konstelaci hvězd překvapivě 

půlhodinové zpoždění. Aby toho nebylo málo, jen co vystoupím, začne vytrvale pršet. 

Deštník z mé tašky záhadně zmizel a já promočená na kost, vypadající jako zmoklá slepice 

potkávám spolužáky ze základky. Mokrá, rozcuchaná, naštvaná.  

Po příchodu domů ještě zjistíte, že se rozbilo topení, teplé ponožky se rozešly a 

rodiče vás div nezlynčují za neuklizený pokoj a neumyté nádobí. V takové chvíli už 

nemáte sílu na nějaký odpor a poslušně konáte, co je třeba. Po splnění domácích 

povinností, šprtání a dodělání úkolů usínám jak zpráskaný pes a tiše doufám, že zítřek 

bude o poznání lepší.  

Den blbec je zlá věc, ale kdyby takový den trval rok, úsměv by zamrzl na tváři i těm 

nejodolnějším jedincům. A co kdybychom rozbili zrcadlo? 

 

 

Tereza Hyanová  



 

 

PETROHRAD ZLATÝ PODZIM 

 

Ve dnech 31. 8 - 10. 9. 2016 pořádá CK J.R.Tour  poznávací zájezd do Petrohradu. V případě zájmu 

se hlaste u paní profesorky Ivany Maškové (kabinet cizích jazyků I.). Znalost ruského jazyka není 

podmínkou. 

Program : 

1. den: V podvečerních hodinách odjezd k hraničnímu přechodu, průjezd Polskem s krátkými 

zastávkami k odpočinku. 

2. den: Průjezd východní části Polska, přejezd do Litvy – Marijampole – nocleh. 

3. den: Snídaně. Průjezd Litvou, město Šiauliai, Hora křížů, přejezd do Lotyšska. Odpoledne přejezd 

do Rigy, prohlídka města – katedrála sv. Petra, Rižský dóm, Dům Černohlavců, Lázně Jurmala, 

procházka u moře – dle počasí. Riga – možnost večeře v centru LIDO, nocleh. 

4. den: Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd k ruské hranici, přechod do Ruska. Večer příjezd do 

Petrohradu, ubytování v hotelu, nocleh. 

5. den: Snídaně. Okružní prohlídka města s průvodcem, Smolný klášter, Petropavlovská pevnost, 

chrám sv. Izáka, možnost projížďky po vodních cestách, individuální volno, nocleh. 

6. den: Snídaně. Carskoje Selo – prohlídka parku a Jekatěrinského paláce s Jantarovou komnatou. 

Odpoledne individuální aktivity – možnost nákupu či návštěva dalších památek. 

7. den: Snídaně. Pietní místo obětí blokády Leningradu, Ermitáž – prohlídka galerie s průvodcem. 

Večer možnost návštěvy divadelního představení nebo baletu. Možnost otvírání mostů. 

8. den: Snídaně. Uložení věcí do autobusu. Odjezd do Petrodvorce, prohlídka parku s fontánami. 

V podvečer odjezd z Petrohradu do Pskova, ubytování, nocleh. 

9. den: Snídaně. Prohlídka historické části Pskova – Kreml, chrámy a opevnění. V poledne odjezd 

k hranici, přejezd Lotyšskem do Litvy – Vilnius, nocleh. 

10. den: Snídaně. Prohlídka Vilniusu s průvodcem, po exkurzi odjezd z města na vodní hrad Trakai. 

V podvečer odjezd k hranicím, průjezd Polskem. 

11. den: Noční průjezd Polskem, dopoledne příjezd do ČR a ukončení zájezdu. 

Cena: 11 900 Kč, nezahrnuje vízum do Ruské federace – 1710 Kč, 60 EUR na vstupy a cestovní 

pojištění              

Přihlášky, dotazy, platba: Mgr. Ivana Mašková, maskova@gym.pb.cz, 326 531 133 

Kontakty na CK: Mgr. Radomír Bílý, Šanov 123, 561 69 Králíky, www.jrtour.cz, 724 136 673 



 

 

           Výtvarné hraní v Národní galerii 
 
I letos měli studenti druhých ročníků a sexty možnost navštívit Národní galerii v Praze 

v budově Veletržního paláce. Akce se uskutečnila 27. 1. 2016. Exkurze se skládala ze tří 
výtvarných směrů: kubismus, abstrakce a secese.  

Studenti byli rozděleni do tří skupin, kde se pod dohledem učitelů a průvodců 
seznamovali s autory daných směrů a jejich díly. Na začátku exkurze si mohla každá 
skupina detailně prohlédnout obraz, který zachycoval život lidí v době 19. - 20. století. 
Studenti měli možnost přispět svými nápady a zamýšleli se nad výhodami a nevýhodami 
života v minulých dobách.  Posléze se přesunuli k obrazům od nejproslulejších autorů (G. 
Klimt, E. Schiele, E. Munch, O. Kokoschka), kde zpracovávali svůj vlastní projekt, který 
prezentovali před ostatními. Žáci odvedli dobrou práci a za krátký čas byli připraveni 
chopit se nového úkolu. 

Poslední částí prohlídky byla výtvarná dílna. Studenti v ní dokazovali, jak dobře se 
zorientovali ve výkladu průvodců, a jestli pochopili základní principy kubismu, abstrakce a 
secese. Jejich úkolem bylo přemalovat černobílé fotografie tak, aby odpovídaly jednomu 
ze tří směrů. Žáci se pustili do úkolu s velkým nadšením. Nové vybarvené fotografie 
vypadaly vskutku báječně. Studenti perfektně přenesli typické výtvarné prvky na 
fotografie.  

Ke konci exkurze si mohli studenti individuálně projít zbývající výstavu ve Veletržním 
paláci. Podle vlastní chutě si tak sami vybrali zakončení exkurze buď zhlédnutím krátkého 
dokumentu, zajímavých soch nebo občerstvením v místní kavárně.  

Po skončení vydařené akce všichni konstatovali, že se jim exkurze líbila a shodli se, že 
by na výstavy měli chodit častěji.  

 
Petra Neumannová 

 

  



 

 

Povinně volitelné předměty 
 
 
Ve svém článku se zaměřím na způsob volby volitelných 

předmětů pro vyšší gymnázium. Týká se to žáků třetího a čtvrtého 
ročníku, septimy a oktávy. Ve třetím ročníku žáci studují dva 
volitelné předměty, každý po dvou hodinách týdně. Ve čtvrtém 
ročníku studují čtyři volitelné předměty, dva po dvou a dva po třech 
hodinách. Celkem tedy deset hodin týdně. 

 
Existují dvě skupiny studentů. Ti, co mají rozmyšlenou svou 

kariéru a ti, co nemají. Výběr volitelného předmětu pro studenty 
první skupiny je většinou velmi snadný. Už od malička mají 
rozhodnuto, jakou práci chtějí v budoucnu vykonávat a podle toho 
také činí svá rozhodnutí co se učiva týká. Ti žáci, kteří jsou 
rozhodnutí, na kterou vysokou školu půjdou, také pravděpodobně 
vědí, z jakých předmětů budou maturovat. Podle toho si volitelné 
předměty volí. Proto nemají s výběrem předmětu takový problém. 
Student si zkrátka zvolí předmět, který mu nejvíce pomůže 
s přihláškami na vysokou školu. Například žák, který se chce stát 
doktorem, si logicky vybere předměty Lékařská chemie a toxikologie 
a latinský jazyk. Když se chce stát žurnalistou, zvolí si předmět Média 
a my a k tomu například třetí jazyk nebo konverzaci. Tito žáci by se 
také měli podívat na studijní plán vysoké školy, na kterou se chystají 
dávat přihlášku. Je třeba počítat také s tím, že v seminářích se dosud 
probraná látka neopakuje, ale učivo se prohlubuje a rozšiřuje. 
Hlavním důvodem těchto volitelných předmětů je tedy příprava 
k maturitě a k přijímacím zkouškám na zvolenou vysokou školu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Věřím, že většina žáků je na gymnáziu právě z toho důvodu, že 

není rozhodnuta, na jakou profesní dráhu se vydá a někteří žáci však 
nejsou rozhodnuti ani po roce a půl stráveném ve škole. Pro tyto 
studenty se naskytují dvě možnosti. První je vybrat si předmět, ve 
kterém vynikají a mají dobré známky. Druhá možnost je zvolit si 
předmět, který je baví a mají k němu dlouhodobě kladný vztah a také 
ví, že se nezmění ani v budoucnu. Volitelné předměty totiž trvají dva 
roky a nelze je změnit. 

 
Jedním ze špatných způsobů rozhodování, který se vyskytuje u 

nemalé skupiny studentů, je vybírání předmětu podle domnělé 
jednoduchosti. Někteří žáci si nechtějí vybrat těžký předmět, aby jim 
nekazil průměr a raději se soustředí na podle nich důležitější 
předměty, jako je matematika a český jazyk. Nebo jen chtějí větší 
volnost, co se učiva týká. Také není dobré vybírat si předmět jen 
z toho důvodu, že se na něj hlásí váš kamarád nebo kamarádka. 

 
Jako poslední si nezapomeňte připravit záložní plán. Je totiž 

možné, že z důvodu malé početnosti studentů se vámi zvolený 
předmět neotevře. 
 
 
Adéla Malichová 

 
 

 
 

  

Zdroj: http://gymtv.pb.cz/volitelne-predmety-rozhodnuti-se-blizi/ 
 



 

 

           Lasvegasští draci pobláznili Prahu 

Sobota 16. ledna 2016 je dnem, na který jsem se dlouhou dobu těšila. Po 

necelých třech letech se do našeho hlavního města vrací slavná americká 

rocková skupina Imagine Dragons. Přijeli v rámci světového turné k vloni 

vydanému druhému albu Smoke Mirrors . Po koncertě v roce 2013 v klubu 

SaSaZu se jim v letošním roce podařilo vyprodat O2 arénu. Na místo 

přicházíme kolem páté hodiny odpoledne z nedaleké zastávky metra. Před 

koncertní halou už se tvoří fronta nedočkavých fanoušků, která se postupem 

času víc a víc zvětšuje. Před půl sedmou, kdy je umožněn vstup do haly, se 

celý dav jako na povel přesune před bezpečnostní zábradlí u vchodu. Už 

začínáme být netrpěliví. Konečně pouštějí dovnitř. Všichni se hrneme ke 

dveřím, zakopáváme, dav se na nás tlačí, sloupky od zábradlí padají na zem. 

Před detektory kovu se situace alespoň trochu uklidní. A pak už rychle do 

šatny a chytit to nejlepší místo v sektoru stání u podia. Za hodinu, asi tak 

kolem osmé večer, na podium přichází předskokani, kapela Sunset sons 

tvořená z hudebníků z Británie, Francie a Austrálie. Pro mě osobně jejich 

tvorba nebyla špatná, ale chtělo by to větší hity, aby se zapsali do paměti. 

Jejich vystoupení publikum moc neoslňuje, lidé píší smsky, ti, co mají místa 

k sezení, teprve přicházejí. Naopak kapele se před českým publikem očividně 

líbilo, poté, co zahráli pár svých skladeb, si sál na památku vyfotografovali. Po 

jejich asi tak hodinovém vystoupení začíná celá O2 aréna volat pokřikem 

hlavní hvězdu večera. Čekání nám připadá nekonečné. Je chvilku po čtvrt na 

deset, když na podium dorazí kapela, kvůli které je O2 aréna beznadějně 

vyprodaná a na kterou, čeká více jak 17 000 natěšených fanoušků. Halou se 

rozléhá ohlušující řev. A už i já před sebou vidím zpěváka Dana Reynoldse, 

bubeníka Daniela Platzmana i kytaristu Daniela Sermona, které jsem až do 

teď znala jen z hudebních klipů. Hned na rozjezd zazní skladba Shots, nechybí 

ani akustické verze písniček, kde se kytarista Sermon blýskl svým solo 

výstupem. Nesmím opomenout, ani velehity Demons a I bet my life. Vrcholem 

byla bezesporu závěrečná píseň Radioactive, během které stálo i jindy sedící 

publikum v nejzadnějších řadách O2 arény. Následuje efektní konec, kdy při 

přídavku balady The Fall byly vypuštěny barevné konfety. Celý koncert mě 

zaujal svou světelnou show, ale i jednoduchostí podia, kterou zajistilo několik 

obrazovek v pozadí společně s českou vlajkou s názvem kapely. Na konci 



 

 

koncertu zazní mohutný aplaus a celý dav se pomaloučku vydává ven. I když 

z O2 arény vychází davy lidí, kteří se navzájem neznají, mají přeci jen něco 

společného. Na tento večer nezapomenou, ani kdyby sami chtěli. Já na něj 

určitě nezapomenu, a až Imagine Dragons znovu přijedou, opět se budu tlačit 

v davu, abych jejich po všech stránkách dokonalý koncert viděla.  

Tereza Eisenreichová 

 



 

 

Rozhovor s bývalou studentkou 

 

                   
Ing. Mgr. Aneta Řehková  

 

 

Aneta Řehková , současná mluvčí Dopravního podniku hlavního 

města Prahy je bývalá studentka Gymnázia Příbram, a proto jsem ji 

požádala o rozhovor.  Aneta mi s ochotou a radostí vyšla vstříc.   
  

 

 
Když jste před devíti lety nastoupila na Gymnázium, našel se nějaký 

profesor či profesorka, které jste si hned oblíbila?  

 

Ano. Pana profesora Josefa Fryše. Myslím, že jsme byli mezi prvními 
třídami, které na Gymnáziu Příbram vyučoval. Líbil se mi jeho lidský 
přístup a myslím, že se i zasloužil o to, že jsem měla anglický jazyk jako 
nejoblíbenější předmět. 
  

 

Jak jste si vybrala předměty, ze kterých jste poté maturovala?  

 

Vybírala jsem si dle toho, co mi bylo nejvíce blízké (jazyky a zeměpis) a 
co se mi i částečně hodilo při přijímačkách na VŠ. Tak třeba maturita 
z matematiky by pro mě znamenala noční můru, ale nejsme každý talent 
na všechno, že ? Naštěstí to povinné ani nebylo.  
  
 
 



 

 

Na kolik VŠ jste se hlásila? Jak dopadly přijímačky ?  
  
Dělala jsem po maturitě přijímačky na tři VŠ, a dostala jsem se jen na 
jednu z nich, a to Univerzitu Hradec Králové. Ve finále jsem za to byla 
hrozně ráda, protože je to pěkné město, kde je příjemné studovat. 
Poznala jsem zde řadu lidí, se kterými se vídám do dneška, takže UHK 
mohu všem jen doporučit.  
 
A jak jste si vybírala VŠ?   
 
Mým snem byly Mediální studia na Univerzitě Karlově, na které jsem se 
dostala po získání Bc., tedy rovnou na navazující magisterský program. 
Chtěla jsem vždy pracovat v oblasti médií, což se mi splnilo. Nyní pracuji 
jako tisková mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy. Je to práce, která 
mě baví. Pořád se něco děje a nikdy nevím, co se ten den přihodí, jestli 
nám např. nevyjedou tramvaje kvůli ledovce (jako v prosinci 2014), zažila 
jsem i povodně, a to je stav, kdy novináři volají doslova ve dne v noci.   
 
 
Vy ale máte více vysokých škol, které? A jaké jsou vaše dosavadní pracovní 

zkušenosti?  

 
Vystudovala jsem bakalářské studium na Univerzitě Hradec Králové obor 
Anglický a německý jazyk pro cestovní ruch, poté navazující magisterské 
obory Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a 
Management cestovního ruchu na Univerzitě J. A. Komenského. 
Absolvovala jsem studijní pobyt na německé univerzitě  
Eichstätt-Ingolstadt na katedře germanistiky a pracovní stáž na 
Ministerstvu ekonomiky, dopravy, zemědělství a vinařství Porýní – Falc 
se sídlem v Mainzu. Již během studií jsem brigádně pracovala na 
Krajském úřadě Středočeského kraje, následně pak ve vydavatelství 
Bauer Media a Burda Media 2000. V Dopravním podniku hl. m. Prahy 
(DPP) působím od roku 2010, kde mám na starosti komunikaci s médii.  
 
Děkuji za rozhovor, a přeji hodně štěstí a pevné nervy v práci.  
 
Také děkuji, a přeji všem hezká studentská léta. 
 

 
Autor: Karolína Kozlíková  

 



 

 

POŘÁD JSEM TO JÁ 

Představte si, že vám právě diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Představte si, že ztrácíte 

své vzpomínky, zapomínáte slova, nepoznáváte své bližní a vaše osobnost se začíná pomalu ale 

jistě vytrácet. Je pro vás nemožné si to představit? Pro Alice Howlandovou je to krutá realita.  

Hlavní postava filmu Alice Howlandová je uznávanou profesorkou lingvistiky na Kolumbijské 

univerzitě. Je jí padesát let, je matkou tří dětí, Anny (Kate Bosworth), Lydie (Kristen Stewart) a 

Toma (Hunter Parrish) a má milujícího manžela (Alec Baldwin). Najednou si začíná všímat, že se s ní 

něco děje. Začíná zapomínat slova, na schůzky a jednoho dne si jde zaběhat a nemůže si 

vzpomenout, kde se právě nachází. To ji donutí navštívit neurologa. Dozvídá se, že má ranou fázi 

Alzheimerovy choroby, což je v jejím věku vzácné. Alice se snaží co nejdéle si zachovat svou 

osobnost, ale ta se stejně začíná nenávratně vytrácet.  

Režisérské duo Wash Westmoreland a Richard Glatzer se s adaptací úspěšného románu Lisy 

Genovové popasovalo velice dobře. Glatzer mohl do filmu vnést i svůj osobní pohled, jelikož 

několik let trpěl amyotrofickou laterální sklerózou, které bohužel v březnu podlehl. V době 

natáčení už nemohl mluvit. Tvůrci pracují zajímavě s vnímáním času a divák se stejně jako Alice 

ztrácí v čase a netuší, kolik měsíců či hodin uběhlo mezi jednotlivými scénami. Tento film není 

jejich prvotinou, natáčeli spolu více filmů, například The Fluffer, Patnáctiletá, Poslední láska Robina 

Hooda. Nicméně Pořád jsem to já je jejich nejpopulárnějším počinem. 

Film nabízí autentický pohled na průběh této zákeřné nemoci. Ukazuje, jak se rodina 

v těžkých časech semkne, jak se snaží co nejdéle vydržet v normálu a oddálit nevyhnutelné. Někdo 

se se situací vyrovnává hůře, někdo lépe. Je to velmi realistické. Na začátku je Alice velice 

inteligentní žena, jejíž životní náplní byla práce se slovy a najednou si na spoustu slov nemůže 

vzpomenout. Je to zároveň dojemné a mrazivé. 

Nutno podotknout, že bez Julianne Moore, která ztvárnila právě Alice, by to nebyl tak 

dojemný a skvělý film. Za svůj výkon si dokonce vysloužila Oscara. Julianne svou roli zahrála 

perfektně a já jí věřila každý výraz. Herečka umí dobře pracovat s mimikou a už jen podle výrazu 

každý uhodne, jak se Alice cítí. Je neuvěřitelné, jak dokázala zahrát rozpad osobnosti a každý 

aspekt nemoci.  

Lydia je ze všech svých sourozenců nejvzpurnější, odmítá jít na vysokou školu a radši se 

rozhodla pro hereckou dráhu. Nicméně Alice pomáhá ze všech lidí nejvíc. Měla jsem trochu obavy, 

jak se se svojí rolí popere Kristen Stewart (Twilight sága), ale nakonec mě příjemně překvapila. 

Celý film působila přirozeně a uvěřitelně. 

Nutno vyzdvihnout i Aleca Baldwina, jenž si zahrál manžela Alice. Své role se zhostil bez 

ztráty kytičky a rozhodně nezaostával za ostatními.  

Film můžu jedině doporučit. Je to vydařené drama, které vás vede k zamyšlení, nenechá vás 

chladnými a rozhodně vás nezklame. 

 

Marie Andrysiková 
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TAJENKA :  

1) věda o slovní zásobě 8) nově vzniklé slovo 

2) křížení vjemů 9) znovuzrození 

3) šestistopý jamb 10) autor románu Zločin a trest 

4) francouzský středověký hrdina 11) Aristotelův spis o zásadách dramatu 

5) ruské drama, hl. hrdina Chlestakov 12) veršovaná předloha k evangeliu  

6) dlouhá epická skladba ve verších 13) autor 1. česky psané kroniky 

7) oslovení neživé věci 14) autor románu Tři mušketýři 


