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Milí čtenáři a příznivci Horymíra, 
 
 přichází k vám první číslo našeho časopisu v letošním školním roce. 
Opět nám odešli někteří dlouholetí redaktoři - z devátých ročníků - a místo nich začínají 
pracovat noví z 1. stupně. 
 V tomto čísle se tedy poprvé setkáte s jejich příspěvky a věřte, že jsou opravdu velmi 
vydařené a mile vás překvapí. 
Dnes pro vás časopis připravili: 
V. Opplová, A. Faltysová, Z. Hőbnerová, N. Gruberová, D. Oktábec, T. Šnajdrová,  
M. Bažantová, K. Fleischnerová, M. Tymochko, V. Moravcová, N. Čížková, M. Jakubáč, 
 H. Charvát, T. Tabačíková, A. Hradecká, C. Hrubešová, V. Stárková,M. Šefčík, D. Hanzlík, 
P. Medlín, R. Drápela, N. Silinová, P. Veber, Petr 5.B, D. Král, K. Talábová 
 
 Držte „omlazené“ redakci palce a přeji vám pěkné počtení!                  Ilona Valešová 
 
 

1) Úvodní slovo – p. učitelky H. Ullrichová a M. Ouhledová 
2-3) Rozhovor se starostou K. Hanzlíkem – K. Fleischnerová, V. Moravcová, M. 

Jakubáč, M. Tymočko 
4-10) Týden pro inkluzi – V. Opplová, Z. Hőbnerová, A. Faltysová, práce jednotlivých 

tříd  
11-13) Rozhovory – p. uč. Himmelsbergrová – D. Oktábec, Miss internet 2006  

- V. Moravcová 
14-15) Akce klubu – Orientační běh do Kosoře – H. Charvát, Aquapark Barrandov –  

D. Oktábec 
16-17)  Z dějepisu…N. Gruberová 
18-19)  Cestujeme…Z. Hőbnerová 
20)        Havelské posvícení – N. Gruberová  

      21-23)  Encyklopedie přírody – Nosál červený – V. Opplová, Potkani – T. Šnajdrová,  
                   Papuchalk bělobradý – T. Tabačíková 

24-27) Sport – o sportovním aerobicu – C. Hrubešová, o tanci – V. Stárková,  
             reprezentace školy v běhu – M. Šefčík, rozhovor s hráčem lakrosového mistra   
             republiky P. Gheorghem 
28-38) Z vaší tvorby – povídky, pohádky, zamyšlení….Prázdniny - D. Oktábec, Škola 
             v přírodě - R. Drápela, Škola v přírodě - N. Silinová, Dobrodružné prázdniny –  
            P. Veber,  N. Čížková - O škodolibé princezně, Taková veselá rodinka –  
            K. Fleischnerová, Nekonečný příběh - Petr 5.B, Anotace - D. Král, Pranostiky na 
            listopad - P. Medlín, Spalovna Malešice - P. Veber 
39) Kultura – filmy – Z. Hőbnerová 
40-41) Drbykec – koktejly – A. Faltysová, K. Pery a L. Kravitz – M. Bažantová 
42-46) Zábava – Zapomenuté brýle – A. Faltysová, vtipy – V. Opplová, křížovky – 5.B,  
           K.Talábová  

 



 
 
 
 
 
 
 V třetím týdnu v září se žáci třídy 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního kurzu v Krkonoších 
v Benecku.  
 Zažili mnoho krásných chvil v penzionu Lesní zátiší se svými bývalými i nově příchozími 
spolužáky. Vedoucími kurzu byli již známí lektoři Jarmila Honsová a Pavel Gregor, kteří během 
tří dnů pro děti připravili zajímavé a stmelující aktivity důležité pro další rozvoj třídních 
kolektivů. 
V dalších čtyřech dnech navazovala „škola v přírodě“, která využila historii i přírodní zdroje pro 
výuku některých předmětů. Výsledkem práce všech dětí byly osobní deníky vedené v průběhu 
všech dní v Benecku. 
 
 Celý kurz byl hodnocen žáky i učiteli velmi kladně. 
 
 
 
 
 Hana Ullrichová a Marie Ouhledová, třídní učitelky 
 
 

       



ROZHOVOR  
S KARLEM HANZLÍKEM,  
STAROSTOU RADOTÍNA  

 
Novináři: Kateřina Fleischnerová, Mariana Tymochko, Viktorie Moravcová, Natálie Čížková. 
Produkční: Barbora Hošková 
Fotograf: Michael Jakubáč 
 

1. Co si myslíte o škole v Radotíně? 
Myslím, že radotínská škola je jednou z nejlepších ve správním obvodě Prahy 16. Svědčí o tom celá řada 
objektivních ukazatelů, ať jsou to úspěchy dětí při přijímacích řízení na výběrové školy nebo její skvělé 
vybavení. Rovněž zázemí školy, které je možné využívat ve volném čase. To vše nám může závidět leckterá 
škola nejen v Praze 16, ale i v celé Praze. 
 

2. Co byste na škole zlepšil? 
Myslím si, že vždy je co zlepšovat, ale naše škola v Radotíně má velice slušnou úroveň. 
 

3. Zlepšil byste tedy něco? 
Zlepšil bych asi komunikaci mezi školou a veřejností. Škola se o to snaží, ale tam vidím určitý prostor pro 
zlepšení. 
 

4. Jaké máte plány se školou? 
Škola a školství je jednou z priorit radnice. My jsme zřizovatelé školy, takže je to jedna z věcí,  kterou 
kontinuálně řešíme. Nejideálnější by bylo, kdybychom mohli zlepšit platové podmínky pro pedagogy, což ale 
bohužel není v naší moci, to je v moci státu. Zlepšením platových předpokladů bychom získali 
konkurenceschopnost na postech pedagogů, což by se projevilo na vyšší úrovni výuky. My můžeme ovlivnit 
především materiální vybavení školy a komunikací s vedením školy se snažit zajistit, aby výuka probíhala bez 
jakýchkoliv problémů. Jinak se snažíme podporovat všechny aktivity, kterými radotínská škola rozšíří svoji 
nabídku jak v oblasti vzdělání, tak i volnočasových aktivit. 
 

5. Co si myslíte o svém synovi Davidovi? (Našem spolužákovi.) 
To jste mě trochu zaskočili. Jako rodič mám na něj samozřejmě nároky. Je fakt, že bohužel z důvodu mála času 
nemůžu být dostatečně důsledný a tyto své nároky podpořit, takže je to víceméně na mé manželce. Rád bych, 
aby z něho vyrostl člověk, který bude soběstačný a zcela zodpovědný za své činy. Aby dokázal logicky 
uvažovat, aby byl rozumný, aby rozeznal spravedlnost od zla a řídil se tím v životě. To je priorita. Co se týče 
školy, nemá k ní zatím zcela vyhraněný vztah. Někdy se těší a někdy ne. Myslím, že by mohl někdy vynakládat 
větší úsilí, ale to je problém asi každého dítěte. 
 

6. Jaké máte plány s Radotínem? 
Tak to je moc hezká otázka. To nejsou jen moje plány. Já zastupuji určité množství voličů, kteří mi dali svým 
hlasem najevo, že by chtěli, abych já se svými kolegy spravoval Radotín v duchu volebního programu. Naším 
cílem je, aby se všichni radotínští občané zde cítili dobře. Aby vnímali v maximální míře Radotín jako svůj 
domov. Aby věděli, že mají v Radotíně určitou kulturu, zábavu, aby věděli, že životní prostředí je čisté. Zkrátka, 
že problémy, které tady mohou být byly minimální. To je naším prvotním cílem. Pak jsou tady konkrétní cíle, 
které bychom chtěli řešit: záležitosti s dopravou, omezit dopad nákladní dopravy na obyvatele, školství, projekty 
kulturního rázu, bezpečnost Radotína, V současné době realizujeme víceúčelovou sportovní halu. Chceme 
vybudovat nové centrum Radotína. Přejeme si aby byl Radotín víc hezčí, a aby se nám tady všem dobře žilo. 
 

7. Jak dlouho jste starostou? 
Starostou jsem první volební období. Nyní končím druhý rok. Přede mnou jsou ještě dva roky. Až budou nové 
komunální volby, budu se snažit obhájit tento post, ale záleží na voličích, jestli dají opět svůj hlas mě a straně, 
kterou zastupuji. V předchozím volebním období jsem působil jako místostarosta. 
 

8. Myslíte, že máte šanci vyhrát v dalším volebním období? 
O tom nechci dopředu spekulovat. Do voleb je daleko a přede mnou a mými kolegy je ještě mnoho práce. 
Chceme lidem dokázat, že sliby, které jsme dali ve volebním programu dotáhneme do konce. 
 

 
 



9. Co si myslíte, že jste vykonal nejlepšího? 
Mám radost ze všeho, co se podaří dotáhnout do úspěšného konce a lidem to pomůže, i když se třeba jedná o 
maličkost. Mám rovnocennou radost, když pomůžeme staré babičce nebo třeba nějakému spolku, který pracuje 
s mládeží, tak jako když získáme větší objem financí například na kanalizaci a rozvod plynu. Jsme rádi, když 
peníze získáme a na základě toho můžeme udělat něco, co má v Radotíně své opodstatnění. Pak má naše práce 
smysl. Mohu vám například prozradit tajemství, že za budovou druhého stupně vyroste velké dopravní hřiště se 
semafory a značkami. Tady se budete moct připravovat na provoz nejen jako chodci, ale také jako budoucí řidiči. 
 Jinak neřeším co jsem vykonal nejlepšího. 
 

10. Co si myslíte o učitelích naší školy? 
Školství je vždy o lidech. Nechci mluvit o jednotlivcích, protože všechny pedagogy neznám do detailů. Naopak 
s některými jsem měl možnost spolupracovat v době, kdy jsem byl učitelem na zdejší škole. Myslím si, že 
převážná většina kantorů je dobrých a kvalitních. Je za nimi vidět poctivě odvedená práce. Žáci školy jsou 
úspěšní při přijímacích řízeních na výběrové školy, což je objektivní výsledek práce pedagogů. 
 

11. Vy jste pracoval jako učitel na základní škole? 
Vystudoval jsem fakultu tělesné výchovy a sportu,  pedagogický obor tělesná výchova a zeměpis. Učil jsem na 
radotínské škole od roku 1990 do roku 2001. Pak jsem dělal souběh výkonu funkcí. Byl jsem místostarostou  
současně jsem učil. Zjistil jsem, že je velmi náročné vykonávat obě tyto práce dohromady. Dovedl jsem svou 
třídu do devítky, protože jsem od nich dříve nechtěl odejít. Když potom oni odešli ze školy i já jsem skončil 
s prací pedagoga a začal na plný úvazek vykonávat funkci místostarosty na radnici.  
 

12. Máte v plánu rozšířit radotínskou školu? 
Tento plán byl na počátku  90. let, kdy stoupalo množství dětí v Radotíně. Teď je počet nižší. Současná kapacita 
školy je asi 700 dětí a školu dnes navštěvuje asi 511 dětí. Víme tedy, že nyní i pro další roky (Podle předběžných 
výzkumů) je kapacita školy dostatečná a žádné rozšíření neplánujeme. 

 
13. Máte někdy chuť s tím skončit (tedy s prací starosty) 

Jsou to ojedinělé situace. Věděl jsem, když jsem nastoupil do funkce starosty, že to nebude lehká práce, že je to 
o starostech a řešení problémů, o čase. Jako u každé profese občas člověka napadne, jestli starosti stojí za tu 
spoustu času, které člověk musí obětovat na úkor rodiny. To mě velmi mrzí, ale moje rodina mě chápe a velmi 
mě podporuje. To a dosažené výsledky mě vždy motivují, že dělám tuto práci rád. 
 
OBLÍBENÉ:                                                                                                          NĚCO O KARLOVI: 
 
Jídlo: svíčková, mořské ryby              Věk: 42 
Pití: dobré bílé víno                                                                                           Datum narození: 
Hudba: nejsem vyhraněný, ale nyní třeba Linkin Park              Žena: Helena Hanzlíková 
Číslo: 8                                                                                                              Děti: syn David Hanzlík 
Barva: modrá                                                                                                     Zvířata: Králík Twiggy 
Jméno: chlapecké-David, dívčí- Natálka 
Den: sobota 
Zvíře: velryba 
Den-noc: den 



 

 
 

V rámci akce „Týden pro inkluzi“ nás přišel do školy navštívit neslyšící člověk 
(Vojta), který nám něco řekl o svém handicapu. Byly tam také tlumočnice. Jedna překládala 
do znakového jazyka a druhá zase do češtiny. Pro některé neslyšící je znakový jazyk jazykem 
mateřským a čeština je pro ně, jako pro nás angličtina nebo němčina. Mezi sebou se nejčastěji 
dorozumívají znakovou řečí, ale i prstovou abecedou, pantomimicky nebo odezíráním ze rtů. 
Zjistili jsme, co musíme udělat, aby od nás někdo takový mohl odezírat. Abychom upoutali 
jeho pozornost, musíme na něj zamávat nebo mu poklepat na rameno. Nejvhodnější 
vzdálenost od něj by měla být asi 1,5 m. Mluvit bychom neměli příliš rychle nebo naopak 
pomalu. Pokud by ale stále nerozuměl, je nejlepší pantomima nebo prstová abeceda. 
    Poté k nám přijel pán, který je už od dětství na invalidním vozíku. Řekl nám něco o 
životě svém i jiných takto handicapovaných lidí. Používají vozíčky obyčejné nebo elektrické. 
Vycvičují se pro ně psi, většinou labradoři, aby jim třeba mohli zvednout něco ze země nebo 
něco přinést. Potřebují také nějakého asistenta, který by jim s čímkoli pomohl. Mohou 
dokonce i sportovat a dostat se tak i na paralympiádu. 
    Další hodinu jsme měli nakreslit naše pocity ze setkání s těmito lidmi. Někdo to vzal 
spíše z pesimistického pohledu, někdo zase nakreslil, co může i přes své postižení učinit. 
    Myslím, že si každý alespoň něco z těchto hodin odnesl a možná i změnil pohled na 
některé takto handicapované lidi. 

Veronika Opplová, 9.A 

 

 
Zeptali jsme se žáků 1. stupně, co si mysleli o jednotlivých aktivitách na týdnu pro Inkluzi na 
našem školním dvoře.  
Zde jsou jejich názory: 
 
 

Jízda na vozíčku 
 

Hodně žákům se to líbilo, ale určitě by nechtěli být na vozíčku. 
Přišlo jim to hodně zábavné, když zkoušeli jezdit a někdy je i vozili. 

 
 

Překážková chůze s berlemi 
 

Mnohým se zdálo, že to bylo hodně obtížné a namáhavé, hlavně chůze přes lavičku. 
 
 

Hmat, čich, chuť, sluch 
 

Něco bylo snadné a šlo jim to, ale něco bylo také trochu těžké. 
U tohoto stanoviště jsme se dozvěděli kuriozitu , kterou nikdo z nás nikdy neslyšel, a ta byla: 
Jedna holčička měla alergii na masožravé rostliny!! Hodně jsme se divili, jestli to je vůbec 

možné. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Slepecká dráha 
Někteří se báli projít tuto trasu, a některé to bavilo.  

 
 

Zavazování tkaniček  
Všichni si to zkoušeli a nikomu se to nepovedlo, až na TOP 4, mezi které patří: 

 
 1.Richard Fořt 3.A 
2. Vojta Rendl 3.A 

3. Anežka Hradecká 3.C 
4. Lukáš Radovanský 3.C 

 
Gratulujeme těmto čtyřem! ( redakce ) 

 
Sluch – odezírání 

Některým se to zdálo těžké a některým naopak 
 

 
Hmatové knihy 

Dalo se to zvládnout, ale dozvěděli jsme se, že to pro některé nebylo vůbec snadné. 
 

U posledního stanoviště kde měly děti napsat své pocity a něco nakreslit, jsme se dočetli, 
že lehké a zábavné pro ně bylo ježdění na vozíčku a chuť a čich. 

Těžké bylo např. zavazování tkaniček palčáky, chození s berlemi a hmat. 
 

  
 
 

 
Zuzka Hübnerová, 7.B 

  



Zúčastnili jste  se z disciplín připravených v rámci týdne pro Inkluzi?  
1. 5x Ano  
2. 4x Ne  
3.  3x nezodpovězeno 
A co se vám nejvíc líbilo? 
1. 6x nezodpovězeno 
2. 3x  vozík 
3. 2x Čich a Hmat 
Umíte si představit, že byste byl/a omezena handicapem? 
1. 8x Ne 
2. 7x Ano 
3. 3x Spíš ne 
Jaký by pro vás byl nejobtížnější handicap? 
1. 7x Slepota  
2. 3x Vozík 
3. 2x Hlava (mozek) 
Čím by  měli pojišťovny pomáhat handicapovaným ? 
1. 3x Víc  
2. 2x Pomůcky atd….. 
3. 1x Ano 
Měli by všichni slepí lidi dostat automaticky vodícího psa ? 
1. 11x Ano  
2. 3x Ne 
3. 2x nezodpovězeno 
Máte ve svém okolí postiženého člověka ? 
1. 7x Ne 
2. 3x Ano 
3. 1x nezodpovězeno 
Sledovali  jste paralympiádu ? 
1.  6x Ne 
2.  5x Ano 
3. 3x nezodpovězeno  
Zdá se vám ta paralympiáda obtížná? 
1. 8x Nezodpovězeno 
2. 5xAno 
3. 4x Ne 
Co říkáte na soutěže tady (u Alberta)? 
1. 6x Užitečný 
2. 4x Dobrý 
3. 2x Prospěšné  
Co považujete za největší  překážku pro handicapovaný?¨ 
1. 5x Bez bariérový vstupy 
2. 4x nezodpovězeno 
3. 2x schody  

 
 



 
 
 
 
                                                                          Vozíček  
                                                                            Docela velká námaha do kopce, ale z kopce 
                                                                             to šlo dobře. 
 
 
 
 
             
        
 
 
 
 
                              Tkaničky  
                                Radši jsem to nezkoušela,     
                      vypadalo to težké. 
 
 
 
 
 
Čich a hmat 
 To bylo asi nejjednodušší,           
 dost  legrační.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     A bude se stěhovat !!         
        
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Anna Faltysová 7.B 
          









 

               p. učitelka  Gabriela Himmelsbergerová 
 
1. Líbí se vám na naší škole? 
        Ano, líbí se mi tu. 
 
2. Na jaké škole jste dříve učila? 
        Učila jsem na Praze 1 a na Praze 4. 
 
3. Kdybyste mohla, do jaké země byste se odstěhovala? 
        Odstěhovala bych se na Tahiti nebo na Kypr. 
 
4. Jakou třídu máte nejraději? 
        Nemám vyhraněnou třídu. 
 
5. Kde všude jste cestovala? 
        Procestovala jsem celou Evropu, Egypt, Asii, atd… 
 
6. Jaké je vaše oblíbené české jídlo? 
        Mám ráda segedýn. 
 
7. Jaké je vaše oblíbené zahraniční jídlo? 
        slovenské brynzové halušky. 
 
8. Kolik světových jazyků ovládáte? 
        Pořádně neumím ani jeden…(Smích) 
 
9. Vaše koníčky a záliby? 

Moje záliby jsou cestování, turistika, zahrada a pejsek. 
 
10. Kdo je vám z našeho učitelského sboru nejsympatičtější? 
        To nemohu říct, ještě tu pořádně nikoho neznám. 
 
11. Zažila jste zemětřesení? 
         Velké zemětřesení ne, spíše chvění.Vyhnula jsem se Tsunami. 
 
12. Kde bydlíte? 
         V Měchenicích. 

                                     Moc Vám děkuji za Váš rozhovor! David Oktábec 8.A 







AKCE KLUBU  
 

Orientační běh dvojic do Kosoře 
 
 Tohoto běhu se zúčastnilo tentokrát jen patnáct dvojic, které tvořily dospělé 
osoby a dítě. Startovalo se po čtyřech minutách a průměrný cílový čas byl asi 35 
minut. 

Děti měly připraveno na 15 stanovištích 15 geometrických obrazců. 
Stanoviště byla různě ukrytá. Tyto obrazce musely děti překreslit do startovního 
lístku. Na rodiče čekalo doplnění 6 známých slovních spojení. Tento orientační běh 
více o přemýšlení a pozornosti než běhu jako takovém.  

Trasa se od posledně trochu prodloužila, ale moc viditelné to nebylo. Skoro 
žádný z dospělých nevyřešil slovní spojení s číslem. Jako 100= p-ch v-í (pražských 
věží), 333=s-ch s-k (stříbrných stříkaček), 0=b-d m-u na C-ě s-i (0 bod mrazu na 
Celsiově stupnici) a podobná spojení. 
 
Vítězové v mladší kategorii:   Vítězové ve starší kategorii: 

1. místo Kateřina Janíková   1. místo Kristýna Tabačíková 
2. místo Richard Šilha   2. místo Marek Styblík 
3. místo Lukáš Charvát   3. místo Kateřina Šimková 

 
Nejmladším účastníkem byl Vojtěch Tabačík.                  Honza Charvát, 5. B 
 
 
         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aquapark Barrandov 
 
Zrovna jsme jeli s Klubem do aquaparku na Barrandově… 
Jelo nás šest a paní učitelka Valešová. Cestou autobusem jsem měl hudbu 
v uších a ostatní si povídali,já ani nevím o čem☺. Přijeli jsme na místo. 
Ve vchodové hale do aquaparku jsme dostali čipy na ruku, se kterými 
jsme tam vešli.V šatnách jsme se převlékli 
 do plavek a šli jsme k vodě. Aquapark je celkem malý, ale mně to moc 
nevadilo…Byly tam dva tobogány, jeden plavecký bazén,vířivka a divoká 
řeka. 
S klukama jsem jezdil na modrém tobogánu, po kterém se dalo ještě 
jezdit, ten druhý žlutý byl hrozně pomalý.Všichni jsme se vyřádili, i paní 
učitelka, která nás sledovala a fotografovala☺.Ještě jsme chvíli byl ve 
vířivce, pak na divoké řece a v podle mě studeném plaveckém bazénu. 
Brrr…Vylezli jsme z aquáče celí šťastní a veselí a jeli jsme domů…Ten 
aquáč byl moc super!!!   
                                                   David Oktábec 8.A 
 

   
 

 



 
 
Vznik Československa  

 
  V těchto dnech si připomínáme devadesáté výročí vzniku Československé republiky. 
Zrození Československého státu bylo vyvrcholením staleté snahy Čechů a Slováků po 
samostatnosti. Závěrečnou část tohoto procesu nesmírně uspíšil vznik první světové války v 
létě roku 1914.  Jejím vypuknutím došlo sice k odsunutí národnostní otázky v Rakousko-
Uhersku do pozadí. Ale to vedlo české politiky k prosazování samostatnosti před federálním 
uspořádáním monarchie.  

Na sklonku první světové války nastalo ve střední Evropě porážkou a rozvratem nejen 
Rakousko-Uherska, ale i Německa a revolucí otřásané ruské říše mocenské vakuum, které 
umožnilo vznik Československa. Vůdčími osobnostmi zahraničního odboje se stali Tomáš 
Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Ustavili Českou a posléze 
Československou národní radu jako řídící orgán protirakouského odboje. Vedle jejich 
diplomaticko-politických aktivit sehrál významnou roli i odboj vojenský. Toho se zúčastnily 
legie, tedy československé vojenské jednotky v zahraničí vytvořené z Čechů a Slováků 
žijících v cizině, z válečných zajatců a přeběhlíků. V českých zemích působil domácí odboj, v 
jehož čele stály vedoucí osobnosti politických stran a spolků. Od července 1918 prezentoval 
domácí odboj znovu ustavený Národní výbor v čele s Karlem Kramářem.  

V posledním roce války byla situace pro rakousko-uherskou monarchii již beznadějná, 
což se plně projevilo v památných říjnových dnech. Masaryk v polovině roku 1918 dosáhl 
příslibů uznání nezávislosti od mocností Dohody. V Paříži ustanovil prozatímní 
československou vládu. Mezitím se politické strany doma dohodly na vytvoření Národního 
výboru, který se měl připravovat na převzetí moci. Dne 14. října se uskutečnila generální 
stávka, která na některých místech přerostla v politickou akci a ve vyhlašování státní 
samostatnosti. V tuto chvíli už nedokázal monarchii zachránit ani císař Karel I. svým 
příslibem federalizace.  

Dne 28. října 1918 byla oznámena kapitulace Rakouska-Uherska. Lidé začali živelně 
strhávat symboly monarchie a odpoledne byla na pražském Václavském náměstí oficiálně 
vyhlášena samostatnost. Nezávisle na událostech v českých zemích se o dva dny později 
přihlásila slovenská reprezentace Martinskou deklarací ke společnému československému 
státu. 14. listopadu se sešlo první zasedání Národního shromáždění. Dynastie Habsburků byla 
prohlášena za sesazenou a bylo přijato usnesení o nové formě státu - demokratické republice a 
prvním prezidentem Československa byl jednohlasně zvolen T. G. Masaryk. Do funkce hlavy 
státu byl pak zvolen ještě čtyřikrát. 

A jaké události potkaly v té době Radotín? Z kroniky se dozvídáme, že pro 
epidemii chřipky, která sužovala v té době celou Evropu, byla na měsíc uzavřena zdejší škola. 
28. října, v den vyhlášení samostatnosti, zavládlo všude nadšení. Lidé zaplnily ulice, všude 
zavládla nesmírná radost nad znovu nabytou samostatností. Chodili zavěšeni, zpívali, objímali 
se, zpívali. Strhávali "orly" z úřadů, vyhazovali obrazy starého císaře i Karlovy. 
Starosta Haman svolává slavnostní zasedání zastupitelstva obce na 29. října 1918. 
Procítěnými slovy sděluje, že československý stát byl rakouskou vládou uznán a předčítá 
došlý telegram Všem okresním výborům a obecním úřadům. Zastupitelstvo obce schválilo 
návrh člena zastupitelstva Františka Ejema věnovat z obecní pokladny 10.000 K ve prospěch 
invalidů a sirotků po padlých. Dále se obecní zastupitelstvo usnáší, aby památný 28. říjen byl 
připomenut vysázením tří lípových stromů před školní budovou na slavnosti, která se 



uspořádala 3. listopadu - v neděli o 9. hodině. Za organisátora a slavnostního řečníka byl 
určen tehdejší řídící učitel Josef Krček. 
 Další, spontánnější oslava, přístupná veřejnosti byla 8. listopadu večer, kdy se konala 
"očistná slavnost". V parku před cementárnou se sešly všechny místní spolky a korporace pod 
vedením Sokola. Za zvuků hudby, s lampiony a s pochodněmi se šlo"na viničky", kde k 
ohromnému zástupu promluvil opět řídící učitel Krček o tom, co předcházelo převratu. Pak 
byla zapálena hranice. Pak se dlouho do noci zpívaly vlastenecké písně. 
 Světová válka skončila. Byla největší, i když ne nejdelší válkou, pokud dějiny sahají. 
Proto byl na památku padlých a zemřelých vojáků v první světové válce slavnostně odhalen  
2. října 1921 pomník za účasti místních podniků, korporací a široké veřejnosti, který je 
památkou dodnes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Tomáš Garrigue Masaryk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Edward Beneš  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
                    Milan Rastislav Štefánik  
 
 
  
     
 
 
 
 
          Nicole Gruberová     7.A. 



…  
 

Čína je geografická oblast a historické území v Asii ovládané v současné době 
převážně Čínskou lidovou republikou . Spolu s Čínskou republikou na Tchaj-
wanu se obě dvě země od přelomu 40. a 50. let minulého století pokládají za 
právoplatného nástupce původní „jednotné“ Číny a uznávají existenci pouze 

jedné jediné Číny.   

                                                       Tchaj-wan 

V Čínské republice (Tchaj-wan) – která je díky převaze ČLR v mezinárodních 
vztazích oslabena – sílí hlasy pro nezávislost a zrušení tohoto konceptu. Jak z 
obav před válečným konfliktem s ČLR, která si činí nároky na území Tchaj-
wanu, tak i z vnitřních politických důvodů však Tchaj-wan zatím nezávislost 
nevyhlásil. 

 

Peking 

Peking je hlavní město Čínské lidové republiky. Jakožto centrálně spravované 
město na úrovni provincie podléhá přímo ústřední vládě. V Pekingu, který je po 
staletí správním a kulturním centrem země, se nachází proslulé náměstí 
Nebeského klidu či Zakázané město, komplex paláců a chrámů odkud dříve 
vládli čínští císařové. Celkový počet obyvatel Pekingu v dnešní době přesahuje 
17 miliónů.[1] V roce 2008 Peking hostil XXIX. letní olympijské hry. 

 

Zakázané město 

Zakázané město je sídlo císařů; hlavní pamětihodnosti jsou z 15. století. Je 
vlastně něco jako symbol nadřazenosti. Od ostatních částí města bylo odděleno 
mohutnými příkopy a hradbami. Směl se tu zdržovat jen císař s doprovodem, 

ostatním smrtelníkům sem byl vstup pod hrozbou smrti přísně zakázán. Po dobu 
pětseti let. Město bylo domovem 24 císařů dvou dynastií – Ming a Čching. Na 
stavbu bylo povoláno roku 1406 milión dělníků císařem Jung Le. Náklady byly 



nesmírné. Stavba města byla dokončena roku 1420. Město má čtvercový 
půdorys a za jeho 12,5 m vysokými zdmi jsou skryty honosné paláce s devíti 
tisíci místnostmi, chrámy, modlitebny a svatyně. Město však bylo pohlceno 

požárem, avšak obnova proběhla v 18. století. 

   

 

 

  

Mount Everest - 8 850 m 

Mount Everest je nejvyšší hora na Zemi (od mořské hladiny). Vrchol hory je 
hraničním bodem mezi Nepálem a Tibetem, v současné době se nejvyšší bod 
nalézá na tibetské straně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Zuzka Hőbnerová, 7. B 





  

NOSÁL ČERVENÝ 
Nosál červený (Nasua nasua, Linné 1766) je medvídkovitá šelma. Má velmi dobře vyvinutý 
nos, kterým může otáčet až o 45° a prozkoumávat tak své okolí. Nejen čich, ale i ostatní 
smysly mají nosálové velice dobře vyvinuté: například smysl pro rovnováhu, využívá svůj 
ocas, který ji udržuje. Nosál je velice přizpůsobivým tvorem, je všežravec, žije v oblastech 
deštných pralesů, kde jsou velice tvrdé podmínky pro život. 

 VÝSKYT  

 Nosál červený se vyskytuje v Jižní Americe, v oblastech Venezuely a Kolumbie až 
Argentiny. Žije v listnatých a smíšených lesích. 

POTRAVA  

Nosál červený se živí plody, hlízami, půdními živočichy, ptačími vejci a mláďaty. Je to 
všežravec. 

ROZMĚRY 

Jeho délka těla je 35 - 69 cm, délka ocasu je 
32 - 68 cm, výška v kohoutku je 27 - 30 cm a 
hmotnost je 3 - 7,7 kg. 

ŽIVOT  

Nosál červený žije až 18 let. Samice je březí 
77 dní a rodí 1 - 7 mláďat. Zpočátku jsou v 
hnízdě na stromě nebo v dutině, matka je kojí 
asi měsíc.  

ZAJÍMAVOSTI  

Drsné podmínky mají za důsledek i jeho inteligenci, pro kterou ho chovaly tamní kmeny. 
Ochočovaly si povětšinou družné samice, které se ve volné přírodě pohybovaly ve smečkách 
i se svými mláďaty. Samci se mohli přiblížit ke skupině pouze když samice byly březí (cca 
77 dnů). Jinak samci po dovršení 2 roků života byli vyhnáni ze samičí smečky a pak žili 
osaměle. Pokud se samec pouze přiblíží, začnou samice hájit svá mláďata. Samci ovšem 
mezi sebou také cítí rivalitu, bojují o samice, jídlo i o teritorium. Nosálové jsou velice milá a 
bystrá zvířata, první kolonizátoři přijíždějící do Jižní Ameriky si je proto velice oblíbili. 

 

 

Veronika Opplová, 9.A 



 
Třída: Savci (Mammalia)  
Řád: Hlodavci (Rodentia)  
Čeleď: Myšovití (Muridae)  
Rod: Potkan (Rattus)  
 

Velikost 

Potkan dosahuje hmotnosti průměrně 400-600g, méně obvykle v dobrých podmínkách až 
do 900g. Samci jsou robustnější, samice bývají až o 1/3 menší. Délka těla bývá v 
rozmezí 160 – 270 mm.  

Inteligence, způsob života a potrava 

Potkan patří mezi jedny z nejinteligentnějších hlodavců v přírodě. Díky přizpůsobivosti 
svého organizmu a hierarchii potkaních kolonií je schopen přežít i v dnešní době včetně 
různých důmyslných hubících prostředků. Díky tomu se stal součástí všech velkých měst a 
větších lidských obydlí, kde mnohem snadněji najde potravu a vhodné podmínky pro 
přežití. Potkani v přírodě žijí v koloniích v počtu kolem několika desítek jedinců. Jeden 
jedinec zpravidla nejsilnější samec ovlivňuje celou kolonii. Život této kolonie se trvale 
odehrává v jedné oblasti o rozloze cca 6km², na které členové kolonie získávají potravu a 
brání svoje území.  
Potkan je všežravec, většina jídelníčku se skládá cca z 60-80 % z různých semen trav a 
obilovin či zeleniny, zbytek tvoří bílkoviny z ptačích vajec nebo masa. Potkan jako jakýkoli 
jiný hlodavec potřebuje obrušovat své hlodavé zuby, které obrušuje nejčastěji na tvrdším 
druhu potravy (chleba, větve), ale je schopen se podobně jako myš prokousat skrz beton 
nebo slabší druhy pletiva a kabelů (slitiny mědi a hliníku a podobně měkké kovy). 
Rozmnožování 
Samice mívá pářící období několikrát do měsíce. Březost trvá 21 až 23 dní, v jednom vrhu 
mívá obvykle 8 až 13 mláďat, ale není výjimkou vrh o počtu až 20 mláďat. Mláďata se 
rodí holá a slepá, plně osrstěná bývají do 14 dnů, oči otevírají během 16-20 dne. Plně 
samostatná jsou přibližně po měsíci. Potkan je pohlavně dospělý po 1,5 až 2 měsících. 
Samice odchovává 3 vrhy do roka, ve výborných podmínkách může mít 5 a více vrhů. 
Samice potkanů mají schopnost v rané fázi březosti ukončit tuto březost během 
nevhodných podmínek nebo zejména z důvodu, že se setká s vhodnějším samcem s lepším 
genetickým potenciálem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tereza Šnajdrová, 7. A 







 

 
 

Ahoj, já jsem Claudie Hrubošová a chodím do 5.A. 
Je mi jedenáct let a učím se hrát na klavír,který mi jde. Ale když tři dny necvičím,tak se to na 
hodině klavíru projeví. 
Paní učitelka se na mě nezlobí, ale řekne, že to mám do příští hodiny natrénovat.Klavír je můj 
neoblíbenější hudební nástroj, na který chodím ráda. Na klavír hrál i slavný spisovatel a 
skladatel hudeb W.A.Mozart.  
Od něho hraji také skladby např.- MENUET,  který budu mít na zkoušku. 
 

Trénuji také sportovní aerobic.  Je to sport, který mi dává dost zabrat. Nacvičujeme a 
učíme se  gymnastické prvky, které pak použijeme v celé naší sestavě.Je to rychlý sport na 
rychlou hudbu.Většinou jsme tam samé holky, prozatím kluka nemáme. Sportovní aerobic se 
cvičí jako jednotlivkyně, družstva, nebo smíšené páry - kluk s holkou.Chodím tam moc ráda a 
je tam PRIMA parta. 
                                                                                                        Claudie Hrubošová , 5. A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahoj, já jsem Veronika a chtěla bych vám říct něco o sportu, který mám moc 
ráda.Takže sport který dělám je TANEC,mám ho opravdu moc ráda a všem bych ho 
doporučovala.Takže chodím do TS Fantazie Praha.Scházíme se každé úterý a čtvrtek pokud by 
jste chodili do JVK(juniorská věková kategorie)Chodí se nejdříve do kurzu a tam si ze všech 
vyberou několik kteří by chodili do závodní skupiny.Pak když vás vyberou tak skládáte různé 
formace a s těmi pak jezdíte na různé soutěže. Naše skupina měla velký úspěch dostat se na 
Mistrovství světa, byli jsme 8.Tehdy ještě z DVK(Dětská věková kategorie)s formací 
Babyland.Teď v JVK už tančíme hip-hop. Jsme rozděleny na různé skupiny,nejdříve byste šli 
do přípravky, pak do DVK, JVK a HVK(Hlavní věková kategorie). 
Vše ostatní se dozvíte, když se přihlásíte k nám do taneční skupiny. 
 
                                                                                       Veronika Stárková ,V.A 







Prázdniny!!! 
 

Když jsem přišel poslední den ze školy domů, tak ihned mi začaly prázdniny!!! Sedl 
jsem k počítači a připojil jsem se na internet. Na internetu jsem kouknul na mail 
a pak jsem se podíval na moje oblíbené stránky thesims2.cz, přečetl jsem si 
článek o srazu simíků v O2 žlutých lázních, který se konal hned následující 
den,tak jsem prostě neodolal a ten následující den jsem tam jel. Jel jsem 
autobusem na Lihovar a tam jsem přestoupil na trajekt, který mě převezl na 
druhou stranu Vltavy. Dál jsem šel podle šipek na místo srazu, kde jsem viděl, jak 
se připravují počítače a sezení. Když bylo všechno hotovo, přišlo na sraz ještě pár 
lidí a začali jsme tím, že jsme si o simících povídali - alespoň dobrou hodinku. 
Potom jsme si zahráli pár soutěží v kterých jsme byli odměněni tričkem a 
náramkem. Jak jsem už říkal, bylo tam 6 počítačů, každý počítač měl 
nainstalovaný jeden datadisk simíků. Takže jsme dvě úžasné hodiny pařili simíky!!! 
Pak jsme dostali zdarma míchaný drink a potom jsme asi okolo 17 hodiny jeli 
domů!!! No bylo to ÚŽASNÝ!!!Seznámil jsem se se spousta lidma…Určitě pojedu 
zase!!! 
 
                                                                                          David Oktábec 8.A 
 
 

Škola v přírodě. 
 

 
Jednoho dne jsme jeli na školu v přírodě do malé vesnice Důl blízko Blatné 
v jižních Čechách. Byli jsme tam v rekreačním zařízení Radost od 16. – 23. října 
2008. 
 
Když jsme cestou tam autobusem hráli s Járou Páchou gemboj, tak nám čas 
rychle ubíhal. Po příjezdu na místo pobytu jsme si vybalili kufry a šli jsme si 
prohlédnout vnitřek budovy rekreačního zařízení. Zjistili jsme, kde je sociální 
zařízení a kde se budeme učit. 
 
Každý den jsme měli zajímavý program. Dopoledne jsme měli vyučování a po 
obědě byl odpolední klid. Odpoledne jsme většinou chodili ven na procházky a 
nebo jsme hráli míčové hry. Také jsme jedno odpoledne měli olympiádu, při které 
jsme plnili různé úkoly. 
 
Jeden den po obědě jsme jeli autobusem do Blatné, kde jsme si prohlédli město a 
zámecký park, kde chovali daňky. Já jsem si tam koupil několik pohlednic 
s hradem do naší sbírky pohlednic. 
 
Na škole v přírodě se mi líbilo a rád pojedu znovu.  
                                                                                            Rostislav Drápela, 3.A 























 

             
 
 
 
 
  

Oko dravce  
 
Dva úplně obyčejní mladí Američané se kvůli jednomu telefonátu 
stanou součástí hry, která je nebezpečnější než ruská ruleta. Ten, 
kdo utvářel její pravidla, totiž vložil náboje do všech komor revolveru. 
 
 
Do kin se připravuje film jako je např. 
 

 Madagaskar2: útěk z Afriky 
 

 
Na cestu domů se kromě nich vydávají i lev Alex, zebra Marty, 
hrošice Glorie, žirafák Melman a šimpanzi Phil s Masonem. 
Doprovázejí je král Julián, jeho pobočník Maurice a capart Mort, 
kteří chtějí poznat, jak to v tom civilizovaném světě chodí. Start 
pospravovaného letadla proběhne hladce, jenže o dalším průběhu letu 
se to říct nedá. Nejdřív vynechá jeden motor, pak druhý a 
neovladatelné letadlo se řítí k zemi. A ne k ledajaké zemi. Rozmazlení 
hrdinové přistanou uprostřed nejdivočejší africké divočiny, kde na 
každého z nich čeká vlastní příběh. Král newyorské ZOO Alex se 
setká s rodiči a zjistí, že v srdci Černého kontinentu mu jeho manýry 
nic dobrého nepřinesou. Zebra Marty konečně na vlastní kůži pocítí, 
jaké to je, být součástí velkého stáda a svobodně s ním cválat 
savanou. Hrošice Glorie tu potká neuvěřitelného hrošího samce a 
žirafák Melman se bude snažit zbavit hypochondrie a přitom tiše 
trpět, protože Glorie mu ani trochu není lhostejná. Víc se dozvíte už 

13.11.2008 v kinech. 

                                                                          Zuzka Hübnerová, 7.B 



  

 

 

 

Pokud vás již nebaví pít tradi ční nápoje, vyzkoušejte naše osv ěžující nealkoholické koktejly z čaje. 

Pro jejich p řípravu nemusíte mít pln ě zásobený bar s výb ěrem tajemných ingrediencí, vysta číte si s 

dobrým čajem, ledem, ovocem a bylinkami. 

Jahodový sen  

Suroviny:  150 ml jahodového čaje, 50 ml jahodového pyré, 20 ml 

citrónové šťávy, jahoda a lístky máty na ozdobení 

Postup:  Uvaříme jahodový čaj a necháme vychladit. V 

mixéru rozšleháme hrst jahod na pyré. Připravíme si vyšší 

sklenici se stopkou, do níž vložíme několik kostek ledu. Do 

šejkru nalijeme odměřené množství připraveného jahodového 

čaje, jahodového pyré a citronové šťávy a promícháme. Směs           

nalijeme do připravené sklenice a dozdobíme jahodou spolu se snítkou čerstvé máty. 

Malinový sen  
  

Suroviny:  150 ml malinového čaje, 50 ml malinového pyré, 

20 ml citrónové šťávy a koktejlová třešinka, ovoce na 

ozdobení  

Postup:  Postupujeme stejně jako u jahodové verze, pouze 

vyměníme přísady za malinový čaj a malinové pyré. Ozdobit 

můžeme koktejlovou třešní a ovocem, například hroznovým          

vínem a mochyní a lístky čerstvé máty. 

Broskvový sen  

 

Suroviny:  150 ml broskvového čaje, 50 ml broskvového pyré, 20 

ml citrónové šťávy a ovoce na ozdobení  

Postup:  Opakujeme postup s jahodovým čajem a jahodovým 

pyré. Sklenici ozdobíme ovocem dle vlastní chuti. 

                                                         Anna Faltysová, 7. B 



                            Katty Perry                                                                        
Mariana Bažantová, 6.B 

Katheryn Hudson, jak zní její pravé jméno, se narodila 25. října 1984 v 
kalifornské Santa Barbaře jako prostřední dítě ve věřící rodině. Vyrůstala na 
chrámové hudbě, zpívala v kostele. První CD Christian gospel vydala už v roce 

2001 (to jí bylo šestnáct) pod jménem Katty Hudson a bylo typickou chrámovou 
nahrávkou. V teenagerovských letech poslouchala s kamarády Queen (kromě nich 
mezi její hudební vzory patří třeba Alanis Morissette, Joni Mitchell nebo The 
Beach Boys) a prý dělala "hodně špatných věcí" a "nebyla typická křesťanka".  

 
V sedmnácti Katty začala spolupracovat s producentem a textařem Glenem 

Ballardem. Později se jejích písniček chytila společnost Virgin Records CEO s 
Jasonem Flomem. Začaly si jí všímat některé americké časopisy. V roce 2007 
vydala nahrávku Ur So Gay a v dubnu 2008 vyšel singl I Kissed A Girl z nového 
alba One of the Boys, který se mimo jiné umístil na předních příčkách iTunes. 

 

              Lenny Kravitz 
Leonard Albert „Lenny“ Kravitz (* 26. května 1964, New York) je americký 
zpěvák, skladatel, multi-instrumentalista a producent, jehož „retro“ styl 
spojuje rock, soul,funk , reggae, hard rock, psychedelii, folk a baladu. 

K hlavním i doprovodným vokálům ve studiu často hraje na kytaru, baskytaru, 
bicí, klávesy a perkuse. Na televizi VH1 dosáhl 93. příčky v žebříčku 100 
Greatest Artists of Hard Rock. Po celém světě udal okolo 20 mil. alb. 

Jeho otec byl ukrajinsko-americký Žid, producent - Sy Kravitz a matka 
bahamská herečka Roxie Roker. Lenny své jméno dostal po strýci, který padl 
v Korei. Vyrůstal na Manhattanu pod vlivem R&B, , klasické hudby, opery, 
gospelu a blues. V roce 1974 se s rodiči přestěhoval do Los Angeles 



 

 
 

 

 

 

 

 

Bobby Guffey z americké Indiany v loterii vždycky k ombinoval 

čísla z dat narození svých p ěti dětí. V první srpnový týden si 
však zapomn ěl doma brýle a na lístek omylem zazna čil číslo 48 
namísto 46. Tiket m ěl hodnotu t ří milión ů dolar ů (necelých 
50milión ů korun). 

 ROANOKE  
„Má žena říká, že být slepý se vyplácí,“ žertoval Guffey ve čtvrtek, když 
si výhru v Indianapolis přebíral. Zadání špatného čísla si prý uvědomil, 
až když prodejnu opustil. Vrátil se proto zpátky a vyplnil další lístek. Ten 
mu vynesl další tisícovku dolarů.  

Muž prý loterii hraje pravidelně od jejího spuštění v roce 1989. Za tu 
dobu vyhrál několikrát. Celkem to prý mohlo být okolo 5 000 dolarů.  

Guffeyho žena Janell řekla, že konečně mohou splatit hypotéku a příští 
rok se poplaví na Havaj. Něco prý ještě zbude pro jejich pět dětí a deset 
vnoučat. 

                                                                                       Anna Faltysová 7.B 



☺☺☺☺ Vtipy ☺☺☺☺ 
 
Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého: "Tak co, jak jde život?" A to druhé klíště 
odpovídá: "Ani se neptej, je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili!" 
 
Jeden kouzelník pracoval na rekreační lodi a jelikož se publikum měnilo, mohl opakovat 
tytéž triky pořád dokola.  
Měl však jeden problém: Kapitánův papoušek viděl ta kouzla už tolikrát, že už pochopil, v 
čem spočívají všechny ty triky, a začal narušovat show tím, že je prozrazoval. 
Křičel například: "Podívejte - to není ten samý klobouk. Pozor - má pod stolem schované 
květiny. Všechny karty jsou esa." 
Kouzelník zuřil, ale nemohl proti tomu nic dělat, protože papoušek patřil kapitánovi. Jednou 
však došlo k nehodě a loď se potopila. Kouzelník se zachránil na kusu prkna, ale zjistil, že 
spolu s ním pluje na prkně i papoušek. Dívali se jeden na druhého, ale nepromluvili spolu ani 
slovo. Přešly tak tři dny a čtvrtého dne papoušek jako první promluvil: “Dobře, vzdávám to. 
Nemůžu na to přijít. Kam jsi tu loď schoval?" 
 
"Včera jsem viděl běžet zajíce s batohem na zádech!" křičí na celou hospodu podnapilý 
myslivec. 
"To nic není, kamaráde," zvedne se jiný ožrala, "já jsem ho viděl letět!" 
"A taky měl na zádech batoh?" 
"Ne, orla." 
 
Baví se dva: "Prej tě vyhodili ze zoo." 
"Hm, byl jsem asi moc pomalej. Ráno vstanu, jdu krmit. Otevřu klec a... frnk, frnk... obě 
želvy zdrhly." 
 
Jdou dva lední medvědi po Sahaře a jeden povídá: "Tady to ale muselo klouzat!" 
"Proč myslíš?" 
"No, že tak sypali!" 
 
Jde takhle slon lesem a napadne ho horda mravenců. Slon se otřepe a všichni mravenci 
popadají. Až na jednoho, který je na krku. 
Ostatní mravenci, co popadali, na něj volají: "No tak, uškrť ho, uškrť ho!" 
 
Co to znamená když čtyři nesou rakev? Bylo nás pět. 

 
Jede motocyklista po silnici, když tu proti 
němu letí  ptáček. Snaží se to ubrzdit, ale 
nepovede se. Srážka….No ale má dobré srdce, 
tak zastaví a vezme ptáčka domů. Tam ho dá 
do voliéry, nadrobí mu do mističky chleba a 
nalije mu vodu. Ptáček se v noci probere, 
rozhlédne se a kouká – voda, chleba, mříže… 
a říká: “Já toho bikera snad zabil..!?!“ 
 
Je rybář na břehu rybníka a chytá ryby. 
Najednou vykoukne z vody krokodýl a ptá se: 
„Berou?“ 
Rybář na to: „Ne!“ 
Krokodýl: „Tak kašli na ryby a pojď se 
vykoupat.“ 

Není houpání jako houpání.                                                                               Veronika Opplová, 9.A 



UČITELSKÉ PERLIČKY 
 
V této zkumavce vidíte neviditelný plyn. 
 
Jak vidíte, teď nic nevidíte, ale proč nic nevidíte, to hned uvidíte. 
 
Vidíte tři kulaté čáry. 
 
Ty chceš být meteorologem? Ty, takový pravdomluvný chlapec? 
 
Pravda, děti, dělat kružnici podle pravítka je obtížné. 
 
Máš tam mít datum a kolikátého je! 
 
Už zase mlčíte jako ryby? Tak co, nikdo se nepokusí zvednout ploutev? 
 
A to je, žáci, matematická zajímavost, že jeden a jeden lenoch mají dohromady nula 
vědomostí. 
 
Zopakujte si prvních pět lekcí. Tedy od první do desáté. 
 
Světlem je sice třeba šetřit, ale na tebe si posvítím! 
 
Děti, zbyla nám vteřinka času, tak si otevřete sešity a napíšeme si desetiminutovku. 
 
Kluci tady nejsou, šli si před hodinou zahrát na pět minut hokej. 
 
Proč v tělocvičně řvete a nemáte u dveří rozvědčíka, jestli už nejdu? 
 
Kdo si netroufá na třetí příklad, bude počítat příklad číslo čtyři. Ten je o něco těžší. 
 
Na konec řady tě nepostavím, tam už někdo stojí. 
 
Ticho! Nebo tady udělám rámus! 
 
Doufám, že vás neuvidím opisovat! Vy jistě doufáte také. 
 
Tobě se nelíbí pětka? Ani mně ne, ale šestku dát nemůžu. 
 
Buď zticha! Maluješ zátiší! 
 
Množné číslo od slova žák? Vy bando jedna mizerná. 
 
Marně přemýšlím, jakou otázku ti dát, abys aspoň něco uměl. Prosím tě, kolik je hodin? 
 
Kam sis schoval své vědomosti? Proč je nenosíš sebou? 
 
Pokorný, kdyby byla olympiáda v blbosti, tak bys tam vůbec nemusel jezdit. Byl bys bez 
boje vyhlášen jasným vítězem! 

  
Veronika Opplová, 9.A 







                                                                                                                       
 
 
 
 

 

� letní olympijské hry (LOH 2008) se konaly v termínu od 8. srpna do 
24. srpna 2008 v Pekingu (Beijing) v Číně  

� během 17ti olympijských dní bylo v Pekingu uděleno celkem 302 sad 
medailí  

� k dispozici bylo přes 7 milionů vstupenek a jak organizátoři olympiády 
předpokládali, převážnou většinu z nich si koupili domácí návštěvníci 
olympijských her  

� olympiády se účastnilo cca 10200 sportovců a 5500 funkcionářů z 90 
zemí světa, kteří byli ubytováni ve třech olympijských vesnicích: v 
Pekingu, v Hong Kongu a v Quingdao  

� na průběh LOH v Pekingu 2008 dohlíželo na 650 rozhodčích  

� nedílnou součástí prezentace každých novodobých olympijských her 
jsou její maskoti, letní olympijské hry 2008 v Číně jich měly pět, stejně 
jako je olympijských kruhů - LOH v Pekingu provázeli Fuwa (kamarádi) se 
jmény Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying a Nini  

� na olympijských hrách 2008 v Pekingu bylo okolo 9600 novinářů a 
reportérů  

 
České medaile 

Kateřina Emmons-Kůrková 

Zlatá medaile (střelba ze vzduchové pušky) 

David Kostelecký 

Zlatá medaile (střelba - trap)  

Barbora Špotáková 

Zlatá medaile (oštěp)  

Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek 

Stříbrná medaile (vodní slalom - deblkanoe)  

Kateřina Emmons-Kůrková 

Stříbrná medaile (střelba ze sportovní malorážky)  
 
Ondřej Synek    

Stříbrná medaile (skif)                                   Anna Faltysová, 7. B 



      Zpět k Olympiádě v Číně 

Jídelníček hvězdného plavce Phelpse: 
denně jí jako pět obyčejných lidí 

Zvětšit obrázek 
Plavec Michael Phelps f 
- PEKING  

Phelpsův jídelníček podrobila rozboru britská zpravodajská stanice BBC. Níže přinášíme obyčejný 

jídelníček hvězdného plavce během olympijských her v Pekingu. 

Snídaně 

tři sendviče se smaženými vejci, sýrem, rajčaty, hlávkovým salátem, smaženou cibulí a majonézou  

tři lívance s čokoládovou polevou  

omeleta z pěti vajec 

tři pocukrované francouzské topinky  

miska ovesné kaše s otrubami  

dva hrnky kávy  

Oběd  



půl kila těstovin 

dva velké sendviče z bílého pečiva se sýrem, šunkou a majonézou 

energetické nápoje 

Večeře 

půl kila těstovin, obvykle se smetanovou omáčkou carbonara 

obrovská pizza 

energetické nápoje 

Celková denní spotřeba: 10 000 kalorií 

Takovéto menu je ale prý u Phelpse, který v roce 2004 získal v Aténách šest zlatých a nyní jich chce z 

Pekingu osm, během plného tréninku v jednom dni běžné. 

"Jíst, spát a plavat, to je vše, co mohu dělat," řekl americký plavec poté, co vyhrál své 11. olympijské zlato. 

Vzhledem k tomu, kolik toho sní a uplave, to není moc překvapivé, poznamenává BBC. I když 

třiadvacetiletý plavec tráví každý den pět hodin v bazénu tréninkem, aby všechny ty kalorie spálil, jeho 

jídelníček je zjevně stále přehnaný. 

Odbornice na výživu sportovců Barbara Lewinová se nedomnívá, že by šlo o nějaký speciální dietní 

program pro olympijského šampióna. 

"Pokud by takto jedl dlouhodobě, tak by musel pravidelně chodit ke kardiologovi," poznamenala Lewinová. 

Doporučuje vynechat žloutky, bílé pečivo nahradit celozrnným, přidat do jídelníčku ovoce a zeleninu a 

hlavně rozložit jídlo do více dávek během celého dne. 

Za úspěchem stojí i vysoká pot řeba sacharid ů 

Ale i když se kombinace jídel, která 193 centimetrů vysoký plavec konzumuje, nejeví zrovna zdravě, 

Lewinová nachází i rozumné důvody Phelpsovy "diety". Pracovala prý s více než tisícovkou sportovců s 

velkou zátěží, plavci a běžci, a jedním z jejich nejčastějších problémů byl pokles glykogenu v důsledku 

nízké konzumace sacharidů. 

"V devíti z deseti případů je důvodem toho, že sportovec nedosáhne svého maxima, nízká spotřeba 

sacharidů, které vaše svaly potřebují," uvedla. Phelps vyhrál v Pekingu vyhrál všech osm závodů, kterých 

se účastnil a překonal tak v počtu zlatých medailí na jedné olympiádě 36 let starý rekord svého krajana 

Marka Spitze. 



Velké množství sacharidů, které konzumuje v pečivu a těstovinách, se rychle stráví a dodává plavci 

okamžitou energii. Phelps, který váží kolem 85 kilogramů, to dobře ví. Když se jej ptali, co potřebuje, aby 

pokračoval ve svém zlatém tažení, odpověděl: "Dostat do sebe nějaké kalorie a pokusit se zotavit nejlépe, 

jak budu moci." 

Phelps má v t ěle jen osm procent tuku 

Odborníci upozorňují, že Phelpsovu dietu nelze každému doporučit. Díky své svalnaté postavě a 

metabolismu jeho denní dávky vysoce převyšují spotřebu průměrného člověka.                                         

"Je to kombinace špičkového výkonu znásobená tím, že má ohromný metabolismus - když sedí, tak spálí 

víc kalorií než spousta lidí při chůzi," řekl Jeff Kotterman, ředitel Americké národní asociace sportovní 

výživy. Odhaduje, že Phelps, který má zhruba jen osm procent tuku v těle, spálí za hodinu svého 

plaveckého tréninku okolo 1000 kalorií. 

Průměrný člověk při fyzickém výkonu, například svižné chůzi, spálí za stejnou dobu 170 až 240 kalorií. 

Phelps zkrátka není obyčejný člověk, uzavírá BBC.  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Anna Faltysova 7.B 


