
prázdniny definitivně 

skončily a školní rok 

je v plném proudu. 

Začal pro některé z 

nás exkurzemi a kur-

zy. Nyní se postupně 

vracíme do lavic a 

čeká nás pěkná porce 

práce. Přeji nám 

všem, abychom le-

tošní školní  rok 

zvládli, abychom 

mohli chodit do ško-

ly a neseděli doma, 

abychom se mohli 

potkávat, povídat si, 

sportovat a zpívat. 

Jana Vršecká 

 1. září jsme 

nastoupili do 

školy 

 6.—8. září 

putovali šes-

ťáci na Šuma-

vě 

 13.—16. září 

brázdili Šu-

mavu na ko-

lech osmáci a 

děváťáci 

 15.—17. září 

strávili vybra-

ní žáci sed-

mého ročníku 

na EVVO 

 17. září měla 

1. C adaptač-

ní kurz 

 20. září pro  

4. C proběhl 

kurz první po-

moci 

 23. září strávi-

li osmáci na 

besedě s au-

torem 

 23. září se 

učili žáci 5. C 

vytvořit haiku 

 Čtvrťáci jezdili 

na plavání 

 27. září odjeli 

žáci 5. D do 

Hartmanic a 

do Sušice  

 28. září jsme 

oslavili svátek 

sv. Václava 

 7. října jela   

5. D do Plzně 

doTechmánie 

 8. října jsme 

pouštěli s dru-

žinou draky 

Co se děje... 

Vážení čtenáři, 

Základní škola a Gymnázium Vodňany 
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 Ráno jsme odjeli au-

tobusem do Volar, vybalili 

jsme si věci a šli na dobrý 

oběd. Pak jsme jeli na 

Stožeckou kapli, ujeli jsme 

asi 32 km. Když jsme dojeli 

na hotel, dali jsme si večeři 

a pak jsme šli spát. Druhý 

den, jsme jeli na Medvědí 

stezku, ujeli jsme 59 km. K 

obědu jsme měli s sebou ří-

zek s chlebem. Další den 

jsme jeli do Německa. Ujeli 

jsme 40 km. Po večeři ně-

kteří šli do bazénu. Ve čtvr-

tek jsme jeli domů. Matěj                             

 Cyklistický kurz byl 

moc pěkný, zažili jsme toho 

hodně. Např. jsme byli v 

Německu ve free shopu, od-

jížděli jsme s plnými batohy. 

Byli jsme ubytováni ve Vo-

larech. Každý den jsem si 

užila, ale musím vám říct, že 

ty kopce, to byl pěkný záhul, 

ale překonala jsem se a vy-

šlápla jsem je všechny. 

Adéla                              

 Kurz jsem si moc 

užila a klidně bych tam ještě 

byla. Když jsme přijeli do 

Volar, vybalili jsme si věci a 

šli jsme se projít po Vola-

rech a došli jsme až na hřbi-

tov. Odpoledne jsme jeli na 

Stožeckou kapli, ujeli jsme 

36 km. Druhý den jsme do-

jeli až na začátek Lipna do 

Nové Pece. Třetí den jsme 

dojeli do Německa, kde 

jsme si nakoupili.                    

Iveta 
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CYKLOTURISTICKÝ KURZ 8. D a 9. D 13.—16. 9. 2021 

 

Foto: L. FIilip 



Číslo 1 

 Ve dnech 15. – 17. 

září se 26 žáků 7. ročníku ze 

ZŠ Bavorovská zúčastnilo 

pobytového programu ve 

Středisku environmentální 

výchovy Stožec. Odjeli jsme 

ve středu ráno z vlakového 

nádraží ve Vodňanech a do 

Stožce jsme dorazili kolem 

10:00, kde jsme se ubytovali 

a naobědvali.   

 Odpoledne žáci strá-

vili s lektorkou environmen-

tální výchovy, kde se sezná-

mili v učebně s polohou NP 

Šumava a jeho faunou a fló-

rou. Následně došlo 

k setkání s projíždějícími 

účastníky cyklistického kur-

zu žáků 8. a 9. ročníku. Po 

programu s lektorkou násle-

dovaly sportovní hry a akti-

vity před chatou, kde jsme 

byli ubytováni.  

   Ná-

sledující den nás čekal do-

poledne program Po sto-

pách jelena, při němž se 

žáci seznámili s pobytovými 

znameními jelena – stopy, 

okusy kůry ze stromů, atd. 

 Odpoledne následo-

vala Mravenčí stezka a po-

slední den v pátek dopoled-

ne jsme se dozvěděli zajíma-

vosti o lesích NP Šumava.

 Kurz v příjemném 

prostředí Národního parku 

Šumava si užili jak žáci, tak 

učitelé, a věříme, že na něj 

budou dlouho vzpomínat.

           

Za pedagogický sbor J. Po-

lívková, J. Straka,       Z. Li-

bičová 
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POBYTOVÝ PROGRAM STOŽEC 

 

Foto: J. Polívková 



          S návratem do škol-

ních lavic čekal žáky 6. roč-

níku třídenní turistický kurz 

na Šumavě. Kurz se konal 

v termínu od 6. do 8. září. 

Bydleli jsme ve Volarech 

v hotelu Chata, kde se o nás 

staral ochotný a milý perso-

nál. 

          Z Volar jsme vyráželi 

na jednotlivé trasy. První 

vycházka se konala 

v pondělí odpoledne. Spo-

lečně jsme se vydali na Sou-

marský most, kde jsme na-

stoupili na naučnou stezku 

Soumarské rašeliniště. Ně-

která místa stezky byla vel-

mi mokrá, takže projít celou 

trasu bylo docela dobrodruž-

ství. Nakonec všichni stezku 

s úspěchem zvládli a mohli 

se těšit na večerní program. 

Po večeři nás navštívil pan 

Marek Šulc, náš školní psy-

cholog, který si pro nás při-

pravil zajímavé zážitkové 

aktivity. Program se konal 

venku a žáci si mohli prově-

řit své schopnosti spolupra-

covat, respektovat se, vzá-

jemně se podporovat a řadu 

dalších dovedností a schop-

ností, které jsou důležité pro 

fungování kolektivu. 

          V úterý jsme se těšili 

na celodenní výlet na Bou-

bín. Nejprve jsme se vláč-

kem dovezli na Kubovu 

Huť. Po výstupu na Boubín 

nám byla odměnou krásná 

vyhlídka z rozhledny. Ně-

kteří zde dokonce překonali 

sami sebe a po počátečních 

obavách z výšek dokázali na 

rozhlednu vystoupat. I tady 

zafungovala naše vzájemná 

podpora. Trasu zpět jsme 

oproti původnímu plánu pro-

táhli až do Lenory. Z Lenory 

do Volar jsme dojeli vla-

kem. Po náročném dni jsme 

se těšili na dobrou večeři. Po 

večeři jsme si společně sedli 

a povídali jsme si. Vyhodno-

tili jsme, co se nám na kurzu 

líbí nebo nelíbí.  

           Ve středu jsme hned 

po snídani začali balit, aby-

chom před odjezdem stihli 

ještě jednu vycházku. Tento-

krát jsme zůstali ve Vola-

rech. Prošli jsme historické 

centrum města a prohlédli si 

typické roubené chalupy. 

Také jsme se došli podívat 

na místo, kde jsou umístěné 

volarské menhiry. Pak už 

nás čekala cesta domů. 

          Ve čtvrtek jsme si ve 

škole o všem znovu povída-

li, sdělovali si zážitky a 

shodli se na tom, že se nám 

kurz vydařil. Dokonce i po-

časí nám přálo. Žáci měli 

příležitost zapracovat na své 

fyzické kondici, užít si krás-

nou Šumavu a získat i řadu 

poznatků z oblasti historie, 

zeměpisu nebo přírodopisu. 

Navíc jsme měli možnost 

trávit společný čas mimo 

školní prostředí, lépe se po-

znat a rozvíjet naše vzájem-
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TURISTICKÝ KURZ 6. ROČNÍKU 



Číslo 1 

 

           

          

 
 

 
 

né vztahy. Chválím žáky za 

dobré chování a snahu po-

prat se s šumavským teré-

nem. Kolegům děkuji za vý-

bornou spolupráci. 

 

Daniela Soukupová 

Stránka 5 

Nadpis vnitřního textu 

TURISTICKÝ KURZ  6. ROČNÍKU 

 

 

 

Foto: D. Soukupová 



Člověku jsem dobrý druh, 

stvořil jsem mu džbán i 

pluh, les mě živí, voda hu-

bí, jen dej pozor na mé zu-

by! 

Jsem rybář, sítě však roz-

tahuji na suchu, chytám 

ryby, co létají ve vzduchu. 

 

 

 Při první hodině slo-

hu jsme vzpomínali na 

prázdniny. Spojili jsme ho-

dinu automatického psaní s 

výtvarným pojetím a zavařili 

jsme si prázdninový zážitek 

do sklenice. Hodina se vyda-

řila a zavařené zážitky nám 

na nástěnce budou připomí-

nat hezké letní chvíle i v zi-

mě. 

Hleďme na ni, parádnici: 

puntíky má na čepici. Bílý 

závoj, nožka laní – pozor 

na tu lesní paní! 

 

Stojí babice rozcuchaná 

velice. Když přijdou časy, 

zelené má vlasy, když tělo 

chřadne, do vody padne. 

       

Nemá plíce, přece dýchá, 

studená a věčně tichá, věč-

ně pije na své zdraví v br-

nění, co nerezaví. 

   

 Má to hlavu ja-

ko kočka, má to nohy jako 

kočka, má to ocas jako 

kočka, mňouká to jako 

kočka, a není to kočka. 
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ZAVAŘOVALI JSME PRÁZDNINY 

HÁDANKY 

 

Nadpis vnitřního textu 

 

Foto: J. Vršecká 

https://czechtheworld.com/jmena-pro-kocky-kocoury-kocici-kalendar/


Číslo 1 

zážitky (nejen) z dalekých 

cest. Mohli jsme si také pře-

číst velké množství krátkých 

básní – haiku od různých 

autorů, některé jsme dokon-

ce slyšeli i v japonštině. 

Toto tvůrčí setkání nám bu-

de velkou inspirací i pro na-

še další školní tvoření. 5. C 

 Paní Jitka Velková 

nás každoročně zve na různé 

akce do Muzea a Galerie ve 

Vodňanech. V loňském roce 

jsme se nemohli z důvodu 

epidemie zúčastňovat žád-

ných akcí, proto jsme uvíta-

li,  že hned v září jsme do-

stali pozvánku na besedu s 

panem Radanem Běhounem.                

 Ve čtvrtek 23. září 

jsme se žáky 8. ročníku na-

vštívili Sloupovou síň Měst-

ského úřadu, kde  probíhala 

výstava původně samizdato-

vého studentského naklada-

telství VELARIUM. Měli 

jsme zde domluvenu besedu 

s Radanem Běhounem, gra-

fikem, nakladatelem, osob-

ností studentského stávkové-

ho výboru v ČB v roce 1989 

a jedním ze zakladatelů na-

kladatelství, které vydalo 

okolo 150 titulů.                  

 Pan Běhoun nám vy-

právěl o době před rokem 

1989 i o dění v listopadu 

1989 v Českých Budějovi-

cích. Bylo to milé povídání 

v příjemném prostoru, žáci 

se setkali s pamětníkem a 

prohlédli si výstavu.   Děku-

ji za tuto možnost a těším se 

na další setkání.             

 Jana Vršecká 

s poezií, kdy si každý žák 

mohl vyzkoušet, jak se hai-

ku tvoří, a zároveň si vybrat 

obraz, který ho nejvíce zau-

jal, se stalo velkým zážit-

kem.    

 Hiromi nás osobně 

seznámila se svými krásný-

mi obrazy inspirovanými 

  Výstavu „Hiromi house“ 

manželů H. a P. Janšto-

vých  naše třída pojala jako 

tvůrčí setkání s nejstručnější 

formou poezie na světě – 

japonským haiku. Synagógu 

zaplnily obrazy a poezie 

od japonské autorky Hiromi. 

A právě prolínání obrazů 
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HOROMI HOUSE—5. C ve vodňanské synagoze 

BESEDA SE SPISOVATELEM Radanem Běhounem 

 

Nadpis vnitřního textu 

Foto: J. Vršecká 
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KURZ PRVNÍ POMOCI 5. C 

Nadpis vnitřního textu 

 

 

 

Foto: D. Petrášová 

HÁDANKA 

 

Nemotora skoro slepý, hlína se mu na nos 

lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely. 

 

HÁDANKA 

 

 Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají 

víc než ty. Víš co to je? 

 



Číslo 1 

 Ve středu 22. září 

2021 proběhl kurz první 

pomoci pro žáky 8. D. Jak 

viděli jeho přínos samotní 

žáci, to si můžete přečíst 

zde:                                 

 Kurz první pomoci 

byl fajn. Něco nového jsem 

se naučila. Byl to konečně 

oddech od psaní testů a uče-

ní. Nejprve jsem se dozvě-

děla, jak se zachovat, když 

vidím ležícího člověka v 

bezvědomí. Pak jsem se na-

učila, jak správně dělat sr-

deční masáž. To jsem si vy-

zkoušela na figurínách. Po-

slední stanoviště mě bavilo 

nejvíc. Ukázali jsme si, jak 

správně zavázat řeznou rá-

nu. Vyzkoušeli jsme si to i 

na sobě, dostali jsme svoje 

role a paní lektorka nám vy-

tvořila rány pomocí těsta a 

barev. Moc jsem si to užila.  

Katka      Bylo to su-

per. První stanoviště bylo u 

Jeníka. Ten nás učil to, jak 

se máme zachovat, když se 

někdo dusí, když je v bezvě-

domí a že v autě máme mít 

minimálně pět reflexních 

vest. Pak jsme se u Martina 

učili resuscitovat. Nakonec 

jsme se učili ošetřit rány. 

Ondřej                   Dělali 

jsme spoustu věcí. Učili 

jsme se, jak zacházet s člo-

věkem v bezvědomí, resus-

citovat a zavazovat rány. 

Učili jsme to na figurínách.                     

Adam 
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KURZ PRVNÍ POMOCI 8. D 

 

Foto: J. Vršecká 



V loňském školním roce, v 

době distanční výuky, vy-

rostly před školou nové hra-

cí prvky: pergola, pyramido-

vé záhonky, zážitkový chod-

níček a malé fotbalové hřiš-

tě. A tak 8.C využila posled-

ního slunného dne a rodin-

nou výchovu strávila venku 

pod novou pergolou. Žáci si 

zahráli několik her, prohléd-

li si záhonky a pokusili se 

určit rostliny, které zde vy-

rostly. Odpolední vyučování 

tak proběhlo velice příjem-

ně. 
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UČÍME SE VENKU 

 

Úspěšně proplujeme novým školním rokem. 3.C 

Foto i   text: Iva Vokatá 

Foto: L. Šťástková 
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 Pak jsme běželi na 

parník, aby nám neujel. Tam  

jsme nastoupili a mamka 

nám dala lístky, že už je ne-

budeme potřebovat. Tak 

jsme ho roztrhli, aby měl 

každý půlku. No a za pět 

minut přišel kapitán a chtěl 

je vidět. Tak jsme je na lodi 

skládali jako puzzle.  

 Výlet se nám líbil. 

David Honsa, 5. C 

 

Už začíná září….  

Marie Šídlová  

Anna Magdalena Šídlová  

  

Měsíc září se pěkně tváří.  

Listy, plody, kapradiny,  

 

Ale musíme do školy podle 

hodiny.  

 

Brzy večer jít spát,  

nebo ráno nebudu chtít 

vstát.  

  

Zima, rosa každý den.  

To je fakt splněný sen.  

 

Ptáci odlétají do teplých 

krajů  

A v tu dobu zima už je tu.  

jsme se chtěli najíst. Byla to 

sranda. Parník přijel do Pur-

karce ve 12 hodin a zprátky 

odjížděl ve 14 hodin.  Došli 

jsme do té restaurace a tam 

byla opravdu stará paní, kte-

rá chodila jako šnek a tak i 

vařila. Oběd jsme dostali 

13,30, a to jsme tedy závodi-

li, abychom to stihli do čtr-

nácti hodin. No bylo to jako 

v závodní jídelně.  

 O prázdninách jsme 

letos s rodiči nejeli nikam k 

moři kvůli kovidu. Byli jsme 

v České republice a podni-

kali různé výlety i s babič-

kou a s dědou.  

 Jeden z výletů byl i 

na loď do Týna nad Vltavou. 

Jeli jsme parníčkem do Pur-

karce. To je malá vesnice, 

kde je krásný přístav a malá 

restaurace. V té restauraci 
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Prázdninová cesta 

5. C vzpomíná na prázdniny 

 

Sofie Dolejší 

Karolína Heřmanová 



 

Jmenuji se Hans Miller a 

jsem žid.                            

 18. října 1940 pro 

mě přišlo gestapo. Ty zatra-

cení náckové mi řekli, že 

musím do koncentračního 

tábora, říkali mi, že budu 

pomáhat říši. Říkali, že se 

budu moct vrátit domů, ale 

já jim nevěřím, protože můj 

kamarád tam jel před pěti 

měsíci a nevrátil se. Já jsem 

měl štěstí, že jsem tam před 

pěti měsíci nejel, měl jsem 

chřipku a nemohl jsem se 

ani hnout, což mě zachráni-

lo, ale teď tam musím. 

          20. 

října jsem jel do Terezína. 

Mohl jsem si vzít pár věcí. 

Cesta byla velmi nepohodl-

ná, ale po 4 hodinách cesty 

jsme dorazili do cíle. Nejpr-

ve nás zkontrolovali a pak 

nám všechno vzali. Z věcí, 

které jsem měl mi nezbylo 

nic. Dali mi proužkované 

oblečení a měl jsem jít do 

domu číslo 9.  

21. října jsem měl první prá-

ci, museli jsme kopat jámy. 

Nevím, na co jim jsou, ale 

kopal jsem, musel jsem. 

Kdo nekopal byl potrestán. 

Po celém dni jsem byl una-

vený a chtěl jsem do postele. 

Nebyly to žádné postele, ale 

jen obyčejná prkna. Práce 

byla velmi vyčerpávající, a 

proto jsem hned usnul.    

 22. října nás čekala 

další práce. Měli jsme něco 

stavět. Při práci pomáhalo i 

spousta dětí. Dnes jsem si 

všiml, že zmizelo několik 

židů, kteří zde včera ještě 

byli.          

 23. října jsme měli 

zatím nejlepší snídani. Měli 

jsme starý, tvrdý chléb 

s margarínem. Jinak mnoho 

dalších židů zmizelo. Dnes 

byla v táboře první radost, 

hrálo se divadlo, sice prosté, 

ale mohli jsme si alespoň na 

chvilku odpočinout. Všichni 

hlídači si z nás strašně uta-

hujou, zatracení náckové. 

 24. října jsem one-

mocněl střevní chřipkou. Je 

tady strašná hygiena. Chci 

domů!!          

 25. října pro mě při-

šlo gestapo, prý, že se máme 

jít umýt. Jsem strašně ze-

sláblý, nikam nemůžu. Ni-

kam nedojdu. Nakonec mě 

tam spoluvězni odnesli. Ne-

mohl jsem se ani postavit na 

nohy. Nevím, co nás čeká, 

ale vypadá to, že se nás nác-

kové chtějí zbavit. Bal jsem 

tam s několika dalšími židy, 

strašně se bojím. Chci se 

dožít konce války, ale budu 

rád i za to, že válka někdy 

skončí. Mám jít do nějaké 

místnosti, ale nechci tam. 

Jsem bezmocný, musím tam 

jít, musím. Co mě tam čeká 

netuším, ale chci žít a přežít. 

Bože prosím! 

Ondřej Topka, 5. D 
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Číslo 1 

hrát týmové hry, kolíčky 

neboli klíšťata mi začaly 

přibývat, ale naštěstí všichni 

byli natolik soustředění, že 

se toho dalo využít 

a nacvakat jim to na bundy a 

batohy. Když jsme se začali 

přibližovat k chatě, všichni 

se snažili svých klíšťat zba-

vit. Naštěstí jsem na chatu 

došla bez kolíčku, takže 

jsem se králem klíšťat nesta-

la.“                                       

Sepsala D. Šmídová 

mosty. Film byl úžasný.   

  V Techmánii jsme 

měli rozchod. Zde byly také 

moc krásné expozice, např. 

Titanic. Kdo ještě v Plzni 

nebyl, tak všem doporučuji 

výstavu navštívit. Je to záži-

tek.                               

 Ondřej Topka 

 

s klíšťaty mohou být humor-

ná. Emma píše: „ Dosta-

li jsme čtyři kolíčky. Úko-

lem bylo kolíček tajně při-

cvaknout na někoho jiné-

ho. Když jsme vyšli na vý-

let, hra začala. Každou chví-

li jsem si sundavala batoh, 

jestli tam kolíček náhodou 

není. Většinou byl. To jsme 

z toho ještě měli radost, jeli-

kož bylo celkem jednoduché 

kolíček někomu dát.           

 Když jsme začali 

 V září absolvovali 

vybraní žáci 7.C a 7.D kurz 

EVVO na Stožci. Kromě 

vzdělávání zažili i spoustu 

legrace. Bylo jim dokonce 

do zpěvu, což je v dnešní 

době vzácné. Maruška H. 

zmiňuje: „ Celý kurz jsme 

zpívali písničku „Vysoký 

jalovec“ . Myslím, že díky 

téhle písničce na nás in-

struktorka Marké-

ta nezapomene….“  

 Kupodivu i setkání 
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Legrace na kurzu 

Techmánie—5. D 

 

 

 

 Ve čtvrtek 7. října 

jsme jeli na exkurzi do 

Techmánie v Plzni. Prohléd-

li jsme si expozici Vesmír, 

kde bylo mnoho interaktiv-

ních prvků, které jsme si 

mohli vyzkoušet.              

 Pak jsme byli na pro-

mítání krátkého dokumentu 

o obnovitelných zdrojích. Po 

filmu jsme si s paní, která 

nás expozicí provázela, po-

vídali.                                

 Pak jsme šli na 3D 

promítání filmu, který se 

jmenoval Dream Big. Byl to 

film o inženýrech, kteří staví 

výškové budovy a dlouhé 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Techmania#/media/Soubor:Techmania_Plz



 

The Doors by-

la americká rocková skupina 

založená v roce 1965 v Los 

Angeles. Patřila 

k významným skupinám 

zejména šedesátých 

let minulého století. Zaklá-

dajícími členy The Doors 

byli: hráč na klávesové ná-

stroje Ray Manzarek a zpě-

vák Jim Morrison, časem se 

ke kapele přidali kytaris-

ta Robby Krieger a bube-

ník John Densmore.                                   

 Počátky skupiny sa-

hají do léta roku 1965, kdy s 

na kalifornské pláži Venice 

Beach setkali zakládající 

členové skupiny Jim Morri-

son a Ray Manzarek, kteří 

se znali již z dob studií 

na University of Califor-

nia. Poté, co Morrison zare-

citoval Manzarekovi svou 

báseň „Moonlight Drive“, 

Manzarek navrhl, že by 

mohli založit kapelu, načež 

Morrison souhlasil. Manza-

rek byl od roku 1962 členem 

skupiny Rick & the Ravens, 

kde hrál na klávesy a zpíval. 

Dalšími členy této kapely 

byli Manzarekovi dva bratři 

Rick a Jim, takže Ray Man-

zarek a Jim Morrison nejdří-

ve zkoušeli s nimi. Krátce 

nato, co začali spolu zkou-

šet, se Manzarek v losange-

leském meditačním cen-

tru Mahariši Maheš Jógi-

ho seznámil s bubeníkem 

Johnem Densmorem, které-

mu nabídl účast v kapele, a 

Densmore tuto nabídku při-

jal. V září roku 1965 pak 

nově sestavená skupina vyu-

žila volného času, který měli 

Rick & the Ravens v malém 

vydavatelství Aura, a nahrá-

la šest písní, které se tak sta-

ly první nahrávkou The 

Doors. Když kapelu opustili 

bratři Raye Manzareka, za-

čali se zbylí členové skupiny 

poohlížet po novém členu. 

Tím se stal kytarista Robby 

Krieger, který býval společ-

ně s Densmorem členem 

kapely Psychedelic Ran-

gers. Skupina se pak pojme-

novala The Doors podle kni-

hy Aldouse Huxleyho Brány 

vnímání (v originále The 

Doors of Percepti-

on). Skupina byla dost odliš-

ná od tehdejších rockových 

skupin, jelikož neměla baso-

vého kytaristu. Manzarek 

však došel k závěru, že jeho 

klávesy Fender Rho-

des basspiano, které měl již 

z dřívější doby, dokážou 

zvuk basové kyta-

ry zastoupit, takže basového 

kytaristy už nebylo potřeba.         

O Doors                            

Styl hudby The Doors je 

značně specifický a vykazu-

je prvky různých hudebních 

žánrů, jako je blues-rock, 

psychedelický rock, acid 

rock i hard rock. Podle Raye 

Manzareka byli The Doors 

ovlivněni jazzovými a blue-

sovými hudebníky jako by-

li Muddy Waters, John Lee 

Hooker, John Coltra-

ne či Miles Davis.[] Další 

vlivy na The Doors měly 

anglické kapely The Beat-

les a The Rolling Stones, 

dále umělci jako Little Ri-

chard, Chuck Berry i Elvis 

Presley. Z klasiků měli na 

The Doors vliv např. Igor 

Fjodorovič Stravin-

skij či Claude Debussy. Sám 

Morrison byl ovlivněn např. 

hudbou Boba Dylana či 

Rolling Stones, z literátů 

pak Aldousem Huxleym, 

William Blakem či Jackem 

Kerouacem. The Doors pat-

řili k nejvlivnějším kapelám 

60. let. Měli vliv na mnoho 

umělců a hudebníků, 

např. Iggy Pop založil The 

Stooges pod dojmy 
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Hudební okénko—The Doors 
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jmenovali jeden ze svých 

singlů.  Max, 9. E 

 

https://www.google.com/url?

sa=i&url=https%3A%2F%

2Fwww.bandlogojukebox.co

m%2Fblog%2F2017%2F2%

2F3%2Fd1-the-

doors&psig=AOvVaw2RIutaA

kfjiLA9Z7KFIjOc&ust=163412

7782364000&source=images

&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFw

oTCKidlsLuxPMCFQAAAAAd

AAAAABAK 

https://cs.wikipedia.org/wiki/
The_Doors 

 

Najdi 9 slov, která mají souvislost s podzimem: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

píseň „Love Me Two Ti-

mes“, která se v jejich podá-

ní objevila ve filmu Air 

America i 

na unpluggedovém vystoupe

ní Aerosmith. Často přezpí-

vávaná píseň The Doors je 

„Light My Fire“, kterou pře-

zpívala řada umělců, anglic-

ký zpěvák Will 

Young a portorikánský písni

čkář José Feliciano tak po-

z koncertu The Doors. Z 

českých umělců měli The 

Doors vliv např. na Filipa 

Topola a Psí vojá-

ky či Josefa Rauvolfa. 

Skladby skupiny byly použi-

ty v řadě filmů, například 

píseň „The End“ zazněla ve 

filmu Apokalypsa z roku 

1979. Jejich písně byly též 

mnohokrát přezpívá-

ny. Aerosmith přezpívali 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bandlogojukebox.com%2Fblog%2F2017%2F2%2F3%2Fd1-the-doors&psig=AOvVaw2RIutaAkfjiLA9Z7KFIjOc&ust=1634127782364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKidlsLuxPMCFQAAAAAdAAAAABAK
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Doors
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Doors
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 Žáci 5. C 

 Žáci 8. D 

 Iva Vokatá 

 Daniela Soukupvá 

 Lenka Šťástková 

 Dana Petrášová 

 Radka Sarauerová 

 Jitka Polívková 

 Lukáš Filip 

 Dagmar Šmídová 

 David Honsa 

 Max Škanta 

 Mgr. Jana Vršecká 

 Ondřej Bláha 

 Ondřej Topka 

 Leontýna Bednaříková 

 Marie Anna Šídlová 
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