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Hrady a zámky
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Tip na vylet :)

Grabstejn

Lemberk

Zakupy

Hruba Skala

Zdroj: www.navylet.cz
           www.kudyznudy.cz
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Úvodní slovo Letní vtipy 

Kokos	na	dovolené!	

Co	je	hnědé,	chlupaté	a	nosí	
sluneční	brýle?

„Byl	jsem	na	dovolené	v	Itálii	a	
chytil	jsem	tam	zlatou	rybku.”
„A	splnila	ti	tři	přání?”
„Nesplnila.	Já	neumím	ani	slovo	
italsky.”	

Baví	se	tři	kamarádi:	„Kam	se	
chystáš	na	dovolenou?”
„Já	poletím	na	Maltu.”
„Já	pojedu	do	Písku.”
„Já	asi	taky	poletím,	ale	na	
dlažbu.”	

„Spěte	dnes	při	otevřeném	
okně!“	1400	komárů	tomu	dalo	
To	se	mi	líbí,	420	komárů	
přidalo	komentář,	210	komárů	
to	sdílelo,	2800	komárů	
potvrdilo	účast.	

o	půlnoci	ven	a	říct	jí,	ať	hledá	
slunce.	

Svou	dovolenou	si	rozdělil	chytře:	
když	bylo	chladno,	pobýval	v	
Teplicích,	když	přišla	vedra,	odjel	
do	Lednice.	

Běží	dvě	párátka	do	kopce	a	
předběhne	je	ježek.	První	pak	
říká	druhému:	„Hej,	tos	nemohl	
říct,	že	nahoru	jezdí	autobus?“	

Víte,	jak	zabavit	blondýnu?
Jednoduše.	Stačí	ji	vzít	s	sebou	

Nabídka	práce	v	novinách:

Užijte	si	vody,	slunce	a	písku!	

Životopis	posílejte	na	e-mail:	

prace@betonarka.cz

Po	delší	době	se	potkají	dva	
známí.	„Jak	ses	bavil	v	tom	
Řecku?”	zajímá	se	jeden.	Druhý	
odvětí:	„Německy	a	sem	tam	
anglicky.”	

Žena	se	ptá:	„Lojzo,	dlouho	sním	
o	dovolené	v	Řecku,	co	myslíš,	
kolik	to	může	stát?”	„Nic.”	„Jak	to	
nic?”	„Sny	jsou	přece	zadarmo.”	

„Jak	hodláš	strávit	dovolenou?”
„Ještě	nevím.	Můj	vedoucí	mi	určí,	
kdy	mohu	jet,	a	moje	žena	zase,	
kam	mám	jet.”	

Viktorie Salomonová, Anna Šulcová 6.A
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Vyrábíme... 

Lodičku

Parník

Je to jednod

 

uché :)

Emma Valentova, 6.AVážení čtenáři,

právě máte před sebou 

v tomto školním roce 

poslední číslo našeho 

časopisu. Ano, poslední, 

předprázdninové, při jehož 

čtení na vás dýchne kouzlo 

nejen historie našeho města 

Liberec, ale i léta. 

Vychutnejte si tedy skvělé 

články našich redaktorů, 

užijte si krásné prázdniny 

   

      

Za celou redakci zdraví 

              Mgr. Tereza Čálková

a na podzim se na vás 

budeme těšit!

Kolik	jahůdek	objevíš	v	časopise?	
A=9,	B=8,	C=7						

Zdroj: www.iv�py.cz
            www.alik.cz
            www. ostrov-inspirace.cz
         

Zdroj: www. ireceptar.cz
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Historie města Liberec
Emma Valentová, 6.A
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5-30 květů černého bezu 
1,5 litru vody 

50 ml mléka

Ingredience 

300 g čerstvých jahod  

150 ml smetany 

2 lžíce medu 
1 citrón 

JAHODOVÁ ZMRZLINA  

130 g cukru (krystal)  

BEZINKOVÁ LIMONÁDA

1 lžíce citrónové šťávy  

 

Ingredience: 

Recept...

Enantiornithes

Johana

Richterová

8.A 

 Začátek 20. stole� byl 
,,zlatým věkem“ Liberce, ale ten 
ukončila druhá světová válka. 
 Od roku 1989 došlo postup-
ně k zániku tex�lní výroby a rozvinul 
se průmysl automobilový a také 
zcela nová odvětví – např. nano-
technologie, technický obor 
zabývající se využíváním technologií 
v měřítku nanometrů.

 V roce 1278 koupil toto 
panství rod Bibrštejnů od Přemysla 
Otakara II. a později roku 1558 
zakoupili Frýdlantské panství a 
Liberec Redernové. Za jejich vlády 
Liberec velmi rozkvetl,vystavěli 
hodně staveb jako například zámek, 
kostel sv. Antonína a jiné, dokonce 
bylo Liberci dovoleno vařit pivo. 
 V roce 1577 císař Rudolf II. 
povýšil Liberec na město a předal mu 
pečeť a městský znak. Po bitvě na 
Bílé hoře získal správu nad Libercem 
Albrecht z Valdštejna, který vystavěl 
známé Valdštejnské domky. 

 

 První písemná zmínka  
V roce 1634 zde sídlil rod Gallasů. 
Liberec velmi rozkvétal i za vlády 
Marie Terezie. V roce 1818 přišel do 
Liberce Johann Liebieg, který zde 
založil tex�lní firmu a Liberec se tak 
díky němu stal centrem tex�lního 
průmyslu celého Rakouska Uherska. 
V polovině 19. stole� byl Liberec 
druhým nejlidnatějším městem v 
Čechách.

o osadě na místě dnešního Liberce je 
ze 14. stole� za vlády Přemyslovců. 
Jeho německý název byl Reichen-
berg, což znamená osada umístěná 
na bohatém vrchu. 
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Postup:
1. Jahody rozmixujeme.
2. Přidáme ostatní přísady
    a zamícháme.
3. Nalijeme do libovolných 
    formiček a necháme za-
    mrazit.

Postup 
1. Květy bezu dáme do hrnce nebo
    do mísy a přilijeme, 1,5 litru převařené, 
    ale vychladlé vody. 
2. Přidáme nakrájený omytý citrón.
3. Poté necháme 24 hodin louhovat zakryté 
     utěrkou. 
4. Nakonec macerát přecedíme přes jemné 
    sítko nebo plátýnko. 
5. Dáme vychladit do lednice. 

Emma Valentová, 6.A

Veronika Hašková, 6.B

Zdroj: www.jimejinak.cz
           www.az-recepty.cz
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 Albrecht z Valdštejna, 1583 až 
1634. Byl významnou osobnos�, a to 
nejen ve spojení s událostmi na Bílé 
hoře, ale i s třice�letou válkou. Byl to 
dobrý vojevůdce, tak�k a poli�k. Aby 
získal více majetku, provdal svou 
sestru Kateřinu Annu za vlivného 
šlech�ce Karla ze Žero�na. Přestoupil 
na katolickou víru a oženil se s 
Lukrecií Nekšovnou z Landeku. Díky 
tomuto sňatku se stal bohatým 
šlech�cem a zároveň se mu otevřely 
dveře k císař-skému dvoru. Jeho 
druhou manželkou se stala Alžběta 
Kateřina z Harrachu. Téhož roku byl 
Albrecht z Valdštejna povýšen do 
knížecího stavu. Vévodou se stal o dva 
roky později. 

 Na počátku třice�leté války 
sloužil u moravských stavů jako nižší 
důstojník. Poté, co moravš� stavové 
podpořili české povstání, zběhl na 
stranu Habsburků. Bitvy na Bílé hoře 
se Valdštejn osobně neúčastnil. 
Valdštejn využil probíhající konfiskace 
a velmi levně získal větší pozemky. 

za zrádce, zbavil ho vedení armády a 
rozkázal ho přivést živého nebo 
mrtvého. Podle tohoto císařského 
rozkazu Valdštejna zavraždili 25. 
února 1634 v Pachelbelově domě na 
cheb-ském náměs�.

 V roce 1625 se Valdštejn stal 
vrchním velitelem císařské armády a 
později v roce 1628 byl jmenován 
generálem celé císařské námořní 
armády. V roce 1628 získal ocenění 
nejvyšší společenské i vojenské 
pres�že Řád zlatého rouna. 

 Díky bojům pro� Turkům v 
Uhrách a své odvaze a neohroženos� 

údajně získal přezdívku „Bláznivý 
Valdštejn“. V tuto dobu se nakazil 
horečnatým onemocněním, jemuž se 
dobově říkalo „Uherská nemoc“. 
Zdravotní po�že pak Valdštejna 
provázely po celý zbytek života. 

 Valdštejn zemřel na rozkaz 
samotného císaře, když ho prohlásil 

A. Copová, V. Hašková, 6.B 
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IG: Chtěla bych se určitě podívat 

R: Jaké místo v Liberci byste ráda 
navš�vila, ale ještě jste neměla tu 
možnost? 

na kamenolom v Ruprech�cích, tam 
jsem se bohužel ještě nedostala. 

R: Jaké místo v Liberci byste nám 
naopak doporučila Vy? 
IG: Já bych vám spíše doporučila akci, 
a to Den kulturního dědictví, kdy se 
nejširší veřejnos� otevírají brány 
nejzajímavějších památek, budov a 
kostelů.

IG: Osobně bych tady uvítala nějakou 
pěknou zelenou plochu, na které se 
člověk nebude bát roztáhnout si deku 
a udělá  si tam třeba piknik s přáteli. 

R: Co Vám v Liberci chybí? 

IG: Mojí nejoblíbenější libereckou 
osobnos� je Vlasta Burian. Byl to český 
divadelní herec, režisér a  zpěvák v období 
první republiky, který právem patří mezi 
významné liberecké rodáky. 

R: Jaká je vaše oblíbená Liberecká 
osobnost? 

      

foto: archiv IG

                 Ivetou GadasovouInterview Albrecht

ŠKOLÁSEK / ČERVEN 2022

                 s paní učitelkou dějepisu
z Valdštejna

Johanka Richterová, 8.A
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Letní 
čtení

Napínavý příběh patnácti chlapců, 
kteří si jachtou vyjeli na prázdninový 
výlet na moře. Díky bouři si jej pro-
dloužili na dva roky. Museli žít na 
neobydleném ostrově dva roky a spo-
lečně řešit vážné situace a dostat se 
zpět ke svým rodinám. 

R: Děkujeme za rozhovor!

Kristýna Uhrová
6.A
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Zdroj: www.albatrosmedia.cz           
         


