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ÚVODN ÍKÚVODN ÍK

Ahoj holky a kluci,
zdraví vás redakce Školáčka. Tak tu máme jaro, což je určitě skvělá zpráva a to nejen 
proto, že už se jaksi víc blíží prázdniny, ale i proto, že se dá venku dělat spousta věcí. 
V tomto čísle, doufáme, zase najdete zajímavé čtení – jsou tu popsány akce, které 
proběhly od mikulášského čísla, nechybí tu rozhovory, najdete tu ohlédnutí za zimní 
olympiádou i různými olympiádami na naší škole. Vtipy jsou tentokrát s titulkem 
„u doktora“ a jsou vytuněné.
Přejeme všem dobré čtení a hezky užívejte jaro!

redakce Školáčka

Indiánský den 
v prvních 

tøídách

Indiánský den 
v prvních 

tøídách
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Šesťáci na návštěvě v Městské knihovně Hodonín
Ve středu 11. prosince jsme se 

se šesťáky vydali na exkurzi do 
hodonínské knihovny, kde jsme se 
o ní dozvěděli mnoho zajímavých 
informací - například jsme se se-
známili s jednotlivými odděleními, 
s on-line katalogem, se způsobem 
vyhledávání knih a jejich rezervací 
apod. Paní knihovnice z dětského 
oddělení měla pro nás připravený 
velmi zajímavý program plný ná-
zorných ukázek – největší ohlas 
mněl krátký fi lm s názvem Knihy 
nekoušou. Žáci si také vyzkoušeli 
vyhledání knih podle autora nebo podle klíčových slov apod.

Součástí bylo i zhlédnutí výstavy „Po stopách nejen písma s Cyrilem a Metodějem“, 
a „Dopis soluňským bratřím“, která obsahovala nejlepší žákovské práce – našli jsme 
tam i oceněné výtvory žáků naší školy.

1) Co mě v knihovně překvapilo?
- překvapilo mě, že knihovna byla 

krásně opravená a barevná
- internet
-  viděli jsme výstavu o Cyrilovi 

a Metodějovi
- videoklip Knihy nekoušou

2) Co se mi nejvíce líbilo?
- sedící pytle
- v čítárně největší (10 kg váží 

atlas světa) a nejmenší knížka
- zajímavé časopisy
- vyhledávání knih v katalogu i v odděleních

3) Co mi to dalo do života?
- ukázalo mi to, jak zábavné může být čtení
- povzbuzení ke čtení
- dalo mi to, že knížky jsou nádherné a můžeme se z nich kdeco nového dovědět

P. Hosaja, A. Rebendová, D. Bartálová, 6.A

NAŠE ŠKOLA SLAVÍ 30 LET
5. března 1984 se poprvé začalo vyučovat v naší škole. Tato událost 

si jistě zaslouží zmínku i v našem časopise.
Před otevřením školy se vyučovalo v budově nynější základní umělecké školy. Podmínky 

k výuce však byly více než nevyhovující: ve třídách se topilo v kamnech, budova byla přeplně-
na, neboť škola měla tehdy 15 tříd a 375 žáků. Z tohoto důvodu se vyučovalo na dvě směny, 
první směna začínala vyučování v 7:15, druhé směně končilo vyučování v 18 hodin.

I proto všichni přivítali stavbu nové školy. Výstavba se však neobešla bez komplikací, stav-
ba se protahovala a některé závady se řešili ještě po zahájení vyučování. Vše ale nakonec 
dobře dopadlo a my máme prostornou školní budovu, do které se v roce 2005 přistěhovala 
i mateřská škola. Z fotografie budovy školy můžete porovnat, že i během těch 30-ti let se měnila. 
Každoroční investice naší obce do budovy školy zaručují, že se bude k lepšímu rozvíjet i nadále.

30. výročí patřičně oslavíme: 25. května uspořádáme ve škole setkání bývalých absolventů 
a bývalých či současných zaměstnanců školy, ukážeme jim naši současnou školu, učebny, 
výukové programy, ale i staré fotografie, učební materiály či kroniku školy. Součástí oslav 
bude i školní akademie, která se uskuteční 24. června. Věřím, že i s vaší pomocí důstojně 
oslavy zvládneme a škole tak dáme ten nejlepší dárek k jejím kulatým narozeninám. Za nás 
za všechny přeji naší škole, aby i nadále pevně stála na svých základech a nabízela zázemí pro 
co nejvíce spokojených žáků i zaměstnanců.
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Návštěva školního parlamentu ze Žarošic

V pátek 24. 1. 2014 do 
naší školy přijelo 10 čle-
nů školního parlamentu 
ze Žarošic. Naplánovali 
jsme tuto návštěvu, aby-
chom zjistili různé nové 
informace a vzájemně se 
poznali. 

A jak to u nás probíhalo? 
Nechali jsme je se podívat,  
jak probíhá  náš parla-
ment, poté jsme žáky pro-
vedli po naší škole a aby-
chom se alespoň na chvíli 
uvolnili, šli jsme si zahrát do zdejší Orlovny bowling. Setkání bylo velice 
příjemné a doufáme, že se v dalším roce bude opakovat. Už teď se těšíme do 
Žarošic. 

Adam Jakúbek, 8. A 

Vánoční koncert
V úterý 17. 12. 2013 nám na školním vánočním koncertě hrála 

skupina Hudba školám. Je to tříčlenná skupina muzikantů: Zdeněk 
Dočekal, Radim Ilka a Jiří Válek. 

První stupeň zpíval především vánoční písně a koledy 
a písníčky z filmů. Nám z druhého stupně zpívali různé 
známé písničky, nechyběly samozřejmě i ty vánoční.

Koncert byl hezký, ale krátký, naladil nás aspoň trochu
 tou vánoční atmosférou.

Připravila Leona Jordánová, 9.A
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Olympiáda v anglickém jazyce

V prosinci se jako každý rok konalo 
školní kolo soutěže v anglickém jazyce. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V prv-
ní kategorii bojovali žáci šesté a sedmé 
třídy, ve druhé pak osmáci a deváťáci.

Ačkoli byli všichni zúčastnění velmi ši-
kovní, každá kategorie měla jen jednoho 
vítěze.

V první kategorii to byla Šárka Tre-
chová ze 7. A a ve druhé Josef Salajka 
z 9. A. Oba postoupili do okresního kola, 
které se konalo na Gymnáziu v Hodoníně. 
Tady Jožka vybojoval krásné 4. místo a 
Šárce se také docela dařilo. Gratuluje-
me!

Olympiáda z Českého jazyka

Dne 14. 1. 2014 se uskutečnilo školní 
kolo olympiády v českém jazyce.  Zú-
častnilo se ho 12 žáků z devátých tříd. 
Psali jsme písemnou práci, která byla 
rozdělená na dvě části. Na mluvnickou, 
kde byly úkoly spíše na přemýšlení, a slo-
hovou část. V té bylo téma slohové prá-
ce: „Také se vám možná už stalo…“. 

Výsledky:  
1. místo – Jana Straková, 9. A
2. místo – Ivana Mráková, 9. A 
3. místo – jsme obsadili 3 se stejným 
  počtem bodů :
 Tereza Chmelařová, 9. B
 Viktor Maděryč, 9. B
  Leona Jordánová, 9. A

Vítěznou slohovou práci od Jany Stra-

VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDY

Olympiáda z Českého jazyka

kové s názvem Den blbec si můžete pře-
číst v rubrice Ze slohových sešitů.

připravila Leona Jordánová, 9. A

Okresní kolo matematické 
olympiády

Ve středu 22. ledna se konalo v Hodo-
níně na ZŠ U Červených domků okres-
ní kolo matematické olympiády. I letos 
byla hodně těžká. Za naši školu se zú-
častnili úspěšní řešitelé základního kola 
děvčata Karolína Seďová z 5. B, Lucie 
Horáková z 5. A a chlapci Filip Pospíšil 
a Josef Salajka z 9. A. Těmto šikovným 
matematikům za jejich nejlepší umístně-
ní ve školním kole a za postup do okresu 
blahopřejeme.

Školní kolo
PYTHAGORIÁDY 2013/2014

V únoru si vybraní žáci naší školy ově-
řili své znalosti z matematiky ve školním 
kole Pythagoriády. Ta obsahuje 15 pří-
kladů, které žáci řešili po dobu 60 minut 
bez použití kalkulačky a tabulek. Od-
měnou úspěšným řešitelům je postup do 
okresního kola Pythagoriády. Pro letošní 
ročník to jsou žáci Komosný Jiří (6.A), 
Bílková Petra (6.A) a Josef Kaňa (7.A). 
Gratulujeme! 

redakční rada

Okresní kolo matematické
olympiády

Školní kolo
PYTHAGORIÁDY 2013/2014

Jak jsem prožil ples školyJak jsem prožil ples školy
V sobotu 8. 2. se uskutečnil ples SRPDŠ. My jsme měli sraz už 18:15, protože jsme si 

ještě zkoušeli polonézu a taky jsme se fotili. Pak už začal ples a my, celí nervózní, čekali 
na půl devátou, kdy jme měli zatančit naši hustodémonsky nejkrutopřísnější polonézu. 
Nakonec vše dobře dopadlo. Po polonéze následovalo sólo s rodiči. Vše probíhalo úplně 
v klidu. ;) Kolem půlnoci se začala losovat tombola s neuvěřitelnou 2. cenou. Bylo to 
pečené sele.  Cen bylo opravdu hodně, ale štěstí je vrtkavé, takže někdo toho vyhrál 
víc a někdo nic. Pak už jsme se vydali do Fofa, protože v sále jsme mohli být jen do skon-
čení tomboly. Byla tam hodně velká zábava. Myslím, že ne všechno je třeba komentovat. 
Prostě „náš“ letošní ples byl suprový a myslím, že jsme si ho všichni užili. :)

Ivana Mráková, 9.A

Já jsem prožil ples velice krásně, i když s trémou, protože si představte, že máte tan-
covat polonézu před  asi 150 801  lidmi, takže když něco zkazíte, tak to všichni uvidí 
a pomyslí si, Bůh ví co. A k tomu mají všichni  kameru a někteří i v každé ruce dvě !!!

Ale z té světlé stránky - je to památka na celý život, a i když nejste zrovna dobrý taneč-
ník,  máte jistotu, že vás povede 
partnerka.

Takže bych chtěl sdělit budou-
cím deváťákům, aby se nebáli, 
aby to schválně nekazili, nešla-
pali holkám na šaty a ani na 
boty, neboli lodičky, ale snažili 
se to prožít pěkně a dopřát to i 
partnerce. 

PS : Snažte se !!! 
Vašek Němec, 9. B
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Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Družinový „Veselý  masopust“

Na zeměpisnou olympiádu se 25. února 
z naší školy vydali tři žáci. Byli jsme do-
mluvení s panem učitelem Vychodilem na 
7:30 před školou. Když jsme se všichni 
sešli, vyjeli jsme do Kyjova. 

Na místě jsme si dali věci do šaten a 
divili jsme se, že mají ještě klece. Potom 
jsme přišli do jejich jídelny, podle vůně 
měli svíčkovou, ale s tou jsme se nese-
známili.  V jídelně jsme se šli přihlásit 
a dostali jsme bagetu. Potom jsme se šli 
ještě chvíli učit.

Pak nás všechny svolali do nějaké spo-
lečenské místnosti, řekli nám, že jsme 
rozděleni do 3 kategorií podle věku. Já 
jsem byl v kategorii A. Úkolem bylo vy-
pracovat test s 3 částmi.

se konal ve čtvrtek 27. února ve školní jídel-
ně. A bylo tu opravdu veselo, protože se tu 
sešli odvážní indiáni, krásné princezny, růz-
né pohádkové bytosti, zvířátka a neohrože-
ní kovbojové. Čekal na ně pestrý program 

První část testu byla práce s atlasem, 
připadala mi nejjednodušší i proto, že 
jsme na něj měli hodinu. Druhá byla bez 
atlasu a to bylo mnohem těžší, ale na ko-
nec byl teror!!!!!!! To radši nebudu říkat, 
o čem byl a jak byl těžký. 

Potom všechny svolali do společen-
ské místnosti, no spíš do takového sálu, 
a museli jsme čekat asi 30 min, než komi-
se opraví testy. V mé kategorii byli první 
samozřejmě gympláci, já jsem skončil 6. 
Tadeáš Račický ve své kategorii skončil 
na 10. místě. Radim Zámečník vybojoval 
2. místo a postupuje do krajského kola. 
Po tom všem jsme spokojeně odjeli. Na 
olympiádě se mi líbilo, i když jsem nevy-
bojoval medaili.

Petr Hosaja, 6.A 

plný her, soutěží a nechyběla ani bohatá 
tombola, ze které si každý odnášel pěkný 
dárek. Za přípravu patří velké díky paním 
družinářkám M. Jaškové a V. Pavkové.

red. rada

I letos jsme se zapojili do vědomost-
ní soutěže Bible a my. Vítězové školního 
kola postoupili do okresního kola, které 
se konalo ve Strážnici.
I. kategorie:
Veronika Bohunová 5.B
II. kategorie:
Jiří Lekavý 7.A
III. kategorie:
Viktor Maděryč 9.B

Máme pro vás rozhovor s Verunkou 
Bohůnovou z 5. B, která získala 2. mís-
to v krajském kole známé soutěže ze 
znalostí Bible:

1) Kdy a kde se soutěž uskutečnila?
Soutěž se uskutečnila 12. 2. 2014 v 

Arcibiskupském paláci v Olomouci.

2) Jak to probíhalo?
Ráno v 7:20 jsme s paní učitelkou Dvo-

řákovou odjely autobusem do Hodonína, 
kde jsme přestoupily na vlak do Olo-
mouce. Když jsme dorazily, šly jsme do 
Arcibiskupského paláce. Tam probíhala 
prezentace, kde nás seznámili s hlavními 
body soutěže. Pak jsme přešli do Cyri-
lometodějské teologické fakulty, kde 
jsme psali test po kategoriích. Potom 
jsme se opět přestěhovali do Arcibis-
kupského paláce, kde nás krátce pro-
vedli a seznámili s historií této stavby. 
Poté nám v hlavním sále sdělili výsledky 
testu. Vybrali šest nejlepších uchazečů 
z každé kategorie, kterým dávali otáz-
ky, a tak se rozhodlo o pořadí. Následo-

S o u t ì ž  B I B L E  A  M YS o u t ì ž  B I B L E  A  M Y

valo předávání diplomů a cen. Jsem ráda, 
že jsem se tak dobře umístila.

3) Kolik tam bylo účastníků?
Bylo tam asi padesát účastníků.

4) Co bylo nejtěžší a nejlehčí? 
Nejtěžší byl ten test. Nejlehčí bylo 

převzetí diplomu a knížky.  

5) Co tě nejvíc bavilo?
Nejvíce mě bavila prohlídka Arcibis-

kupského paláce. Byl to krásný výlet. 

Blahopřejeme a děkujeme Verči za 
rozhovor.

Lucie Horáková, 5. A
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Otázky pro p. učitelku IVETU KOTÁSKOVOU, učí ve 4. B

ZEPTAL I  JSME SE ZA VÁSZEPTAL I  JSME SE ZA VÁS

1. Odkud pocházíte a kde 
všude jste už učila?

Pocházím z Bratislavy, ale již 
18 let žiji zde na jižní Moravě v 
Ratíškovicích. Učila jsem pět let 
ve Vacenovicích, pět let na ZŠ 
Vančurova v Hodoníně a dva 
roky v Rohatci.

2. Chtěla jste být odmalička 
učitelkou?

Ano. Již odmala jsem se chtě-
la stát učitelkou... nejdříve ještě 
ve školce, hlavně proto, že jsem 
strašně záviděla učitelkám, že 
nemusí spát a ležet na tvrdých 
postelích a můžou si vykládat a 
popíjet kafíčko... Pro mě před-
stavovalo spaní muka a skoro 
nikdy jsem nespala, jen jsem 
to tam s utrpením proležela. 
Ale čím jsem byla starší, tím víc 
mě bavila práce s dětmi, starala 
jsem se o miminka sousedek, 
vozila je v kočárku, hrála si s 
nimi, takže jsem v 8. třídě vů-
bec neřešila, co budu dělat, na 
jakou školu si dám přihlášku...

3. Jak se vám líbí na naší ško-
le?

Na škole se mi líbí a jsem 
spokojená. Kolegyňky jsou moc 
fajn, ochotné a přátelské se 
smyslem pro humor, který je v 
dnešní době kořením života a 
myslím si, že s úsměvem a dob-
rou náladou se vše zvládá lépe.

4. Jaké jsou Vaše koníčky? 
Baví mě cvičení bosu, je to makačka a krásně si tím 

člověk zpevní i vnitřní svaly. Ráda jezdím na kole, 
bruslích a občas si zajdu zaplavat, baví mě bowling, 
„pinec“ a tak různě,v zimě lyže, pokud je možnost. 
Nevydržím dlouho v klidu, nic nedělat, potřebuju 
pořád nějakou činnost. Ale v létě nejraději ležím ně-
kde u vody, na koupališti a relaxuju s knížkou v ruce 
nebo nějakým časopisem.

5. Jakou posloucháte muziku?
Poslouchám vše co je poslouchatelné :-)))) ne-

mám vyhraněnou muziku.

6. Jak Vám chutná v naší jídelně a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo? 

Paní kuchařky vaří velmi chutně a už samy ví, když 
jsou kroupy nebo vločky, že mi je nemají dávat, pro-
tože je nejím. Mám víc oblíbených jídel - svíčková, 
krevety, „lazaně“, bramborový salát s kuřecím říz-
kem, je toho hodně :-) 

Připravila Lucie Horáková, 5.A

Svatý Patrik byl starověký křesťanský mnich 
a misionář pocházející z římské Británie a půso-
bící v druhé polovině 5. století v Irsku. 

Sv. Patrik pocházel ze vznešené velšanské ro-
diny. V šestnácti letech byl unesen otrokáři do 
Irska, odtamtud po šesti letech uprchl a vrátil se 
domů. Poté se stal mnichem a vrátil se do Irska, 
kde misionářsky působil – šířil víru v Krista, ke 
kterému měl velkou důvěru i přes to, co všech-
no musel prožít. V Irsku a státech s významným 
irským přistěhovalectvím je mu zasvěcena celá 
řada kostelů, mezi nimi i větší počet katedrál. 
Jeho symbolem je zelená barva a jetelový troj-
lístek, s jehož pomocí údajně vysvětloval princip 
Nejsvětější Trojice. Jeho svátek, Den svatého 
Patrika, slavený 17. března, tj. v předpokládaný den jeho smrti, je zároveň nejvý-
znamnějším svátkem Irska a všech Irů a je spojen s rozsáhlými bujarými oslavami. 
Irové svátek slaví všude ve světě, s charakteristickými „zelenými“ oslavami se lze 
tedy setkat nejen v Irsku, ale i např. ve Spojených státech amerických, Kanadě či 
České republice. 

Adam Jakúbek, 8.A

ZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOSTZAJ ÍMÁVÁ OSOBNOST

Svatý  Pat r ikSvat ý  Pat r ikSvat ý  Pat r ik

ZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮZE SLOHOVÝCH SEŠ I TŮ

Otiskujeme vítěznou práci z olympiády  

českého jazyka, kterou napsala Jana 

Straková.

Možná se vám už také stalo, že jste zaspali 

do školy a díky tomu jste měli „den blbec“. 

Mně bohužel ano. Stalo se to nedávno, 

když jsem šla pozdě spát.

Ráno mi zazvonil budík, a já ho vypla s 

tím, že za chvilku vstanu. Jakmile jsem se 

konečně vzbudila, zjistila jsem, že jsem za-

spala. No, to víte, není to jednoduché, když 

vám zbývá asi patnáct minut do začátku 

školy a vy teprve vstáváte. 
Nachystala jsem si rychle věci a na cestu 

jsem si vzala snídani. Po náročné cestě do 

školy jsem ve třídě zjistila, že hned první 

hodinu píšeme písemku, a tak jsem se rad-

ši začala učit. Byla jsem úplně otrávená a to 

byl teprve začátek dne. 



ŠKOLÁČEK ŠKOLÁČEK 1312

Po první hodině následovala druhá, třetí… 

Z těch hodin si opravdu nic nepamatuji. 

Jakmile jsem poobědvala ve škole, vydala 

jsem se domů. U domovních dveří jsem si 

uvědomila, že jsem si zapomněla kabelu 

ve škole a že mi asi za dvě minuty začíná 

hodina klavíru. Vzala jsem si kolo, abych se 

rychleji dostala z horního konce na dolní. 

Do hodiny klavíru jsem přišla celá nesvá 

a udýchaná. Jelikož jsem látku neuměla, 

ZE SVĚTA PŘ ÍRODYZE SVĚTA PŘ ÍRODY

Jak asi víte, nedávno skončily olympijské hry v Soči. Maskoty těhle her byla 3 zvířát-Jak asi víte, nedávno skončily olympijské hry v Soči. Maskoty těhle her byla 3 zvířát-
ka: levhart, medvěd a zajíc. O každém se teď něco dozvíte.ka: levhart, medvěd a zajíc. O každém se teď něco dozvíte.

Medved lední = Medved polární 
Je velký druh medvěda typický pro severní polární oblasti. V kohoutku měří 1,5 m, 
délka těla činí přibližně 2,5 m a výška vzpřímeného těla se pohybuje okolo 2,4 – 
3,3 m. Samci váží 400 – 700 kg, samice 300 – 400 kg. Dožívají se 20 až 25 let 
(rekord je 34 let). Vyskytují se v Grónsku, na severním pobřeží Severní  Ameriky a 
Asie. Na všech těchto územích je chráněn a jeho lov se kontroluje. V současnosti se 
odhaduje, že žije asi 20 - 25 000 těchto medvědů. Jsou samotáři.

dostala jsem za 4. Na cestě domů jsem 

byla celá zdrcená z toho, že jsem dostala 

špatnou známku a těšila jsem se, až přijdu 

domů a lehnu si.

Bohužel jakmile jsem přišla domů, zjistila 

jsem, že se mi maluje pokoj a všechno se 

stěhuje. Další část mého příšerného dne 

jsem strávila uklízením. Konečně nastal ve-

čer a já si mohla jít lehnout. Tento den byl 

fakt „den blbec.“ 

Levhart snezný =  Irbis horský
Je velká kočkovitá šelma. Mají mláďata na jaře. Koťata zůstávají první zimu s mat-
kou. Musí urazit velkou vzdálenost, než vystopuje vhodnou kořist. 
Hmotnost: 30 - 55 kg, Délka těla: 1 – 1,3 m, Délka ocasu: 0,8 – 1 m
Barva srsti: bělavě-šedý odstín s tmavými skvrnami, na zimu zesvětluje a tak sply-
ne s okolím.
Vyskytuje se ve střední, jižní a východní Asii. Žije na útesech, skalních hřebenech, 
rozvolněných jehličnatých lesích až do nadmořské výšky 5000 m. Patří mezi málo 
živočichů, kteří jsou schopni žít v tak vysoké nadmořské výšce.

maskot z olympiády

Zajíc  polární  
 Je druh zajíce přizpůsobený životu v horách a polárních krajích. Kdysi se považoval 
za poddruh zajíce běláka, ale nyní je veden za samostatný druh. Žije v tundře Grón-
ska, severní části Kanady a Aljašky. Je přibližně 55 až 70 cm dlouhý a váží mezi 4 
a 5,5 kg. Relativně k jeho velikosti má menší uši.
Během zimního období jeho srst zbělá, aby zajíci poskytla maskování ve sněhu.
Zajíc polární většinou okusuje zdřevnatělé rostliny, ale nepohrdne ani pupeny, les-
ními plody, listy a travou. Má výborný čich a za zasněženými rostlinami, kterými se 
živí, dokáže i hrabat do sněhu.

maskot 
z olympiády

maskot z olympiády

připravila Lucie Horáková, 5. A  
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STRÁNKY PRO HOLKYSTRÁNKY PRO HOLKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1) Který druh masa dodá 
do 
tuku? 
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3) ? 
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1) f, 2) g, 3) a, 4) c, 5) d, 6) e, 7) b

připravila Leona Jordánová, 9.A

STRÁNKY PRO KLUKYSTRÁNKY PRO KLUKY

Letošní zimní olympijské hry se konaly 
od 6. února do 23. února 2014 v ruském 
přímořském městě Soči. Zahajovací cere-
moniál proběhl v pátek7. února. Hry byly organizovány ve dvou centrech, v pobřežním 
městě Soči a v horském středisku Krasnaja Poljana. Jednalo se o druhé olympijské 
hry pořádané na území Ruska, a o první zimní olympiádu v Rusku. Na olympiádu se 
kvalifikovalo 88 zemí. Bylo tu dvanáct nových soutěží : smíšená štafeta v biatlonu, žen-
ské skoky na lyžích, smíšené týmové krasobruslení, smíšené týmové saně, lyžařský 
half-pipe (mužský a ženský), lyžařský slopestyle (mužský a ženský), snowboardový 
slopestyle (mužský a ženský), snowboardový paralelní slalom (mužský a ženský). Od-
haduje se, že hry stály přes 50 miliard dolarů, tedy pětkrát více než původní odhady 
olympijského výboru a více než dvojnásobek nákladů předchozích her v Londýně. 
ZOH v Soči tedy byly nejdražšími olympijskými hrami v historii. 

ČESKO ZÍSKALO TYTO MEDAILE:

Zlatá medaile: Martina Sáblíková rychlobruslení 5000m

Zlatá medaile: Eva Samková snowboardcross

Stříbrná medaile: Biatlon smíšená štafeta

 Stříbrná medaile: 

 Martina Sáblíková rychlobruslení 3000m

         Stříbrná medaile: 

         Ondřej Moravec biatlon - stíhací závod 

 Stříbrná medaile: 

 Gabriela Soukalová biatlon - hromadný start 

 Bronzová medaile: Jaroslav Soukup biatlon

                                 Bronzová medaile: Ondřej Moravec biatlon - hromadný start 

                                                             Adam Jakúbek, 8. A

Olympijské hry
Vyznáš se ve zdravé  ? Znáš 

 
v této 
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Velikonoce – Easter
vajíčko – egg

zajíček - bunny girl
velikonoční pomlázka - Easter lilies
zvyky, tradice - customs, traditions
velikonoční beránek - Easter lamb

zmrtvýchvstání – resurrection

 

 

 

připravila Daniela Bartálová, 6.A

DOPORUČUJEMEDOPORUČUJEME

Napínavá fantazy série ze světa zvířat.
Bolek se narodil ve hvozdu Tyto, království sov pálených. Mezi 
pokojnými lesními velikány však číhá zlo, které chce rozbít mír 
v jejich říši a navždy změnit Bolkův život. Bolek se po únosu 
dostává do temného kamenného bludiště, školy svaté Aego-
lie.
Tuší, že o vzdělávání sovích mlá-
ďat tady nejde. S kamarádkou 
Gelfk ou usoudí, že jedinou mož-
ností  útěku je cesta povětřím. 
Aby unikli, budou se muset od-
hodlat k něčemu, co ještě nikdy 
v životě nezkoušeli: k letu. A tak 

začíná jejich dobrodružná cesta za svobodou, na níž se se-
tkají s novými přáteli, pokusí se zjisti t pravdu o tajuplném 
spiknutí  a zachránit soví svět před strašlivou hrozbou. Kniha 
je rozdělená do čtyř úžasných a velmi pěkně sepsaných dílů. 
Kniha je zfi lmovaná, fi lm je dobrý, ale knížka je lepší. 

Adam Jakúbek, 8.A
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OBRAZOVÉ HÁDANKY

Autobus
Kterým směrem pojede autobus, který je nakreslený na obrázku?

Nápověda
Je to český autobus. Ne anglický.

Devět teček jedním tahem
Dokážete spojit tečky na obrázku jedním tahem, když máte k dispozici 4 čáry?

Nápověda
Nenechte se svazovat nepsanými pravidly : D

Vlk, koza a zelí
Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce hlávku zelí. Na-
jednou přišel k řece. Na břehu má přivázanou malou loď. Už chce nasednout, 
když tu ho náhle dobrá nálada opouští.
Totiž, do té lodičky se všechno naráz nevejde.
A když tu nechá vlka samotného, vlk sní kozu.
Když tu nechá kozu, ta sní zelí.
Jak dostane vlka, kozu i zelí na druhout stranu?
Do loďky se mu vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů nesmí nechat samot-
ného vlka s kozou nebo kozu a zelí. 

Nápověda
Vesničan může vézt něco i zpátky.

18 19

SKRÝVAČKYSKRÝVAČKY

Najděte ve větách potraviny: 
Elvíra má slovenského dědečka. 
Prý že dneska přijede na návštěvu. 
V pátek s ním budeme doma, sobotu strávíme na výletě v hlavním městě. 
Ťuká Vašek na sklo?
Petrovi spadlo něco do oka, šel s tím k lékaři. 
Mámo, u kapličky silně zahřmělo. 

Alžběta Rebendová, 6. A

VT IPY A HÁDANKYVT IPY A HÁDANKY
U DOKTORA 

Přijde děda k doktorovi a povídá: „Pane 
doktore, kolik času mi zbývá do konce?“
Pan doktor na to: „8, 7, 6, 5...“

Přijde paní k doktorovi, svlékne se, dok-
tor ji prohlédne a povídá: „Paní, vy jste 
jako řípa!“ 
„Myslíte tak zdravá?“ 
„Ne, tak špinavá!“

Přijde matka s dcerou k doktorovi a říká: 
„Pane doktore, nepodíval byste se na 
moji dceru, proč má tak vytřeštěné oči?“ 
Doktor si ji prohlédne a řekne: „Povolte jí 
gumičku ve vlasech.“

Ptá se pacient svého zubaře: „Doktore, 
podaří se vám vytáhnout zub vždycky 
bezbolestně?“ 
„Ani ne,“ odpoví zubař, „zrovna včera 
jsem si při tom vymkl ruku.“

„Pane doktore, co mi je?“ ptá se pacient.
„No, uvidíme, co ukáže pitva!“

Paní Růža je na prohlídce u lékaře. Ten 
provede testy a praví, ať se zítra objeví s 
manželem. Druhý den si pozve manžela 
do ordinace: „Vaši paní vyléčí, když oka-
mžitě přestanete pít.“ Muž vyjde z ordi-
nace a jeho žena se ptá: „Co ti říkal?“ 
„Zlato, prej umřeš, nejsou léky.“

U ortopeda: „Jiříčku, postav se rovně, ať 
pan doktor vidí, jak seš křivej.“

„Dobrý den, pane doktore.“ 
„Dobrý den, co vás trápí?“ 
„Pane doktore, já šilhám.“ 
„No a kdy jste si toho všimla?“ 
„Když naše dvojčata začala běhat.“

„Pane doktore, já mám hrozný strach, je 
to moje první operace.“ 
„Vím, jak vám je“, říká chirurg, „moje 
také.“

Dana Bartálová, 6. A
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RECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLURECEPTY – NĚCO DOBRÉHO K J ÍDLU

Řešení č.1
Jasně, že doleva. Copak má autobus dveře pro cestující nalevo? Lidé vystupují na 
chodník, ne do silnice...

Řešení č.2

Řešení č.3
Koza tam. Nic zpět. Vlk tam. Koza zpět. Zelí tam. Nic zpět. Koza tam.

Těsto náplň
Hladká mouka  400 g Rajčata  200 g  
Droždí  15 g Cibule  1 ks  
Rostlinný olej  3 lžíce Zelená nebo červená paprika
Sůl Šunka nebo anglická slanina 200 g
Vlažná voda asi 1 hrnek Kečup
 Sýr  200 g  
 Pepř     

Do mouky přidáme vodu, droždí, sůl 
a olej a zaděláme těsto. Rozdělá-
me ho na plech pomocí rukou nama-
zaných olejem. Nejlíp od kraje ke 
kraji, aby těsto bylo co nejtenčí. 
Těsto pomažeme kečupem a posy-
peme bazalkou. 

Položíme uzeninu a poklademe ci-
bulí nakrájenou na půl kolečka, 
rajčata a paprikou nakrájenou na 
proužky. Posypeme sýrem. Pečeme 
v troubě rozehřáté na 200 stupňů 
asi půl hodiny – do zlatova.

Petr Hosaja, 6. A

AMERICKÁ PIZZA

připravila Daniela Bartálová, 6.A
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