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POZNÁVÁME NOVÉ  
V tomto čísle se paní učitelky Kamily Dunajové, která učí 

tělocvik, ptaly Maruška a Linda z 5.C. 

1. Jak se vám líbí nová část školy?  

Jelikož jsem školu nezažila bez nové části, tak nedokážu 

posoudit, každopádně se mi škola líbí. 

2. Proč jste si obarvila vlasy? 

Jelikož jsem nejsem zrovna všední, mám ráda změny a 

extravaganci. Navíc zelenou mám moc ráda. 

3. Jak připravujete žáky na zimní olympiádu? 

Ve 4.A dokonce nosí referáty, ale jen když si sami vzpomenou, není to žádný speciální 

úkol za ''odměnu''. Jinak nabádám žáky, aby koukali v televizi. 

4. Jaký je váš 

oblíbený sport? 

Jako malá (6-15 

let) jsem závodně 

plavala, od té doby 

plavání zůstalo 

mým oblíbeným 

sportem a pak je to 

lyžování, jet dolu z 

kopce je prostě 

skvělý adrenalin. 

5. Děláte nějaký sport? 

Závodně se už žádnému sportu nevěnuji, ale chodím často běhat, dokonce jsem se 

přihlásila na několik závodu a vrcholem sezony bude můj první půlmaratón, a jak jsem 

již zmiňovala, miluju plavání, takže čas od času skočím i do bazénu. 

6. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Když jsem 

byla malá, tak jsem musela mít u babičky 

každý víkend bramborovou kaši a kuřecí 

řízek, no tohohle jídla bych se mohla užrat 

do dneška :D  

7. Jakou posloucháte hudbu? 

Mám ráda trošku tvrdší muziku, ale občas si 

poslechnu i nějakou slaďárnu. Takže 

preferuji Hardcore, Metalcore, Rock a Punk. 

UČITELE 
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8. Jsou vaši žáci hodní? 

Většina z nich ano, občas se nějaké 

zlobivější kousky najdou, ale to je přece 

normální :) 

9. Máte nějakého domácího mazlíčka? 

Mám křečka co se jmenuje Krteček, kočku 

Zoe - útulková kočička, psa Mandy -  

dobrmanka, slepice a králíky - s těma se 

ale nemazlíme, ty máme na něco jinýho 

:D. 

10. Jaká je vaše nejoblíbenější barva? 

Fialová a Zelená - myslím že na té zelené 

to jde i vidět :D 

 

 

 

ĎÁBLICKÝ   
Každý rok v lednu se v naší škole koná 

pěvecká soutěž Ďáblický slavíček. Vítězové 

z jednotlivých kategorií budou školu 

reprezentovat na Jarním Petrklíči, který se 

bude konat 22. března v kulturním domě 

Krakov. I letos předsedal porotě pan 

profesor Zbyněk Blecha. Letos 

hodnotila výkony i žákovská porota ve 

složení Kačka Přibáňová a Šimon 

Tomek. 

SLAVÍČEK 
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Soutěž odstartovala vystoupeními souborů a sborů. Zlaté pásmo získal soubor 

Nevyjeme, dále soubor ve složení Rambousková, 

Besskó, Víšková, Herbstová, Pichnothová, Melzer. 

Velkým překvapením byl soubor s názvem Bez chemie, 

který tvořili žáci 8.B a  děvčata z 9. ročníku. 

Pokračovala další kategorie Mladších zpěváků. Do 

zlatého pásma se probojoval Boháč, Žežulková a Krauz.  

V kategorii mladší instrumentalisté obsadili příčky 

nejvyšší Nina Žemličková a Alžběta Minaříková z 5.C. 

Ve starších instrumentalistů zabodoval ve zlatém 

pásmu Šimon Tomek.  

 

Do zlatého pásma se v kategorii starších zpěváků dostala Kristýna Kratochvílová 

z 6.B a Vanesa Holíková z 6.A. 

Poslední kategorie byla komorní sbory a soubory. Ve zlatém pásmu skončila 

Přibáňová a Petrášek, dále Žežulková a Shaikh a také Besskó, Víšková, Herbstová a 

Rambousková. 

Všem moc gratulujeme a držíme palce na Jarním Petrklíči. 
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VTI  
 

Kuřátko není dítě kuřáků 

Afrodita není Dita s afrem. 

Berlín není město jen pro lidi s berlemi. 

Nudapláž není pláž, kde se budete nudit. 

Anoda není česko-ruský souhlas. 

 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: 

„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”  

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky 

taky?” 

 

PŘEDSTAVUJEME   

Moderní výrazový tanec 

Moderní výrazový tanec je tanec určený pro divadelní scénu, ale 

hlavně pro radost a umění práce s vlastním tělem. Nemá žádná 

striktní pravidla ani omezení. Cílem moderního tance je vyjádření 

příběhu, myšlenky nebo pocitu.  

Scénický tanec se vyvíjel během poloviny dvacátého století, od 

té doby se rozšířil po celém světě. Stal se jedním z dominantních 

žánrů formálně vyškolených tanečníků. Nejvíce rozšířený je v USA a Evropě. Nejdříve 

využíval prvky pouze z jazzového, moderního a klasického tance. Postupem času se ale do 

contemporary zařadily prvky z mnoha stylů tance. 

PY 

MODERNÍ TANCE 
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Shuffle dance 

""Shuffle"" je taneční krok, pocházející z ""Melbourne 

Shuffle,"" což je energický klubový tanec, který vznikl na 

konci 80. let, během energické undergroundové hudební 

vlny v australském Melbourne. Základem tanečního 

kroku shuffle je rychlý pohyb pata špička, který se nejlépe tancuje na elektronickou hudbu. 

Modernější shuffle, který v roce 2009 proslavil LMFAO's v hudebním klipu písně ""Party Rock 

Anthem"", se dostal také do klubů a populární kultury. Abyste mohli tancovat tento typ shuffle, 

potřebujete ovládnout taneční kroky ""T-Step"" a ""Running Man"". 

V americké populární zábavě má své nedělitelné místo i tap dance, v dřívějším názvu buck 

dance u nás nejčastěji zvaný step. Je to krokový tanec rychlého tempa, při němž vyklepávají 

tanečníci rytmus střevíci.  

Step 

Začátek jeho historie spadá do období vzniku prvních černošských 

náboženských shromáždění na americkém území. Podle názorů 

odborníků patří vůbec k prvním jazzovým tancům. Vyvíjel se 

souběžně s jazzem, a to mnohem dříve, než došlo k jeho 

pojmenování. Popularitu stepu ovlivnilo mnoho okolností v americké kultuře, jako např. vznik 

potulných varietních a divadelních souborů, silně synkopovaná jazzová hudba, divadelní a 

filmové muzikály. Dějiny moderního stepu jsou mnohem komplikovanější než dějiny jazzového 

tance. Jazzový tanec totiž prokazatelně pochází ze Střední Afriky, a proto také byl ve 

Spojených státech původně nazýván congo. Kdežto step je syntézou tanečních kultur několika 

národů a má své dávné kořeny v súdánských podupových tancích, irském jigu používajícím k 

tanci kovové desky a anglickém dřevákovém tanci clog dance. 

       Lucka Procházková, Klára Spěváková 
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HROMNI  
Hromnice se slaví 2. února. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou 

přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl 

také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název. 

Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné 

v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost. 

K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Například: 

Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. 

Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro. 

Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 

Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice. 

Zelené Hromnice - bílé velikonoce. 

Na Hromnice o hodinu více. 

 

CO NA TO  
Ester Tomancová 

Jak se ti líbil první den ve škole? – Bylo to dobrý. 

Jaké známky budeš mít na vysvědčení? – Asi budu mít dvojku z matematiky a ostatní 

jedničky. 

Čím bys chtěla být, až budeš velká? – Chtěla bych být historická spisovatelka. 

Co by sis přála? – Abych neměla přísnou učitelku a delší víkend. 

Líbí se ti ve škole? – Mám ráda školu. 

Jaký je tvůj oblíbený předmět? – Matematika 

A jaký předmět nemáš ráda? – Nemám ráda češtinu. 

Jak ti chutná jídlo ve školní jídelně? – Chutnají mi obědy ve škole. 

Líbí se ti na škole ještě něco? – Mám ráda školní družinu. 

CE 

PRVŇÁČCI ? 
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Ben Farouk 

Jaké známky budeš mít na vysvědčení? – Asi jedničky. 

Čím bys chtěl být, až budeš velký? – Chci pracovat v Unicredit Bank. 

Co by sis přál? – Chtěl bych lepší obědy. 

Líbí se ti ve škole? – Nemám rád školu. 

Jaký je tvůj oblíbený předmět? – Čeština 

A jaký předmět nemáš rád? – Nemám rád matematiku. 

Líbí se ti na škole ještě něco? – Líbí se mi ve školní družině. 

        Maruška a Linda 

 

LIS NA  
Jistě jste si všimli, že se ve škole objevili lisy na PET 

lahve. Díky nim zabere PET lahev jen 20% původního 

objemu a do kontejneru se jich potom vejde více. Třídit 

odpad se opravdu vyplatí.  

Vyhozené PET lahve se odvážejí ke zpracování na 

recyklační linky, kde se zpracovávají. Každý druh plastu 

se zpracovává trochu jinou technologií. Souhrnně jde 

ale o procesy vyčištění od nečistot, mletí a drcení, 

mísení a posléze tavení a výrobu plastových granulí. Ty 

se pak spolu míchají a znovu taví a z roztaveného 

materiálu se pomocí vzduchu vytlačují, vyfukují anebo vstřikují výrobky do 

požadovaného tvaru.  

Plasty se dají recyklovat i chemicky. Pomocí pyrolýzy se odpad rozloží na jednoduché 

látky (kapalné a plynné uhlovodíky). Další využití plasty nacházejí při výrobě tuhého 

alternativního paliva, které se nejčastěji spaluje v cementárnách.  

Z PET lahví se vyrábí vlákna pro textilní průmysl (výplně přikrývek, spacáků, bund). 

PET LAHVE 
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VÍTE  
 

Víte, že Leonardo da Vinci vynalezl nůžky? 

Víte, že lidská stehenní kost je pevnější než beton?  

Víte, že lidské tělo o váze 70kg obsahuje 0,2mg zlata? 

Víte, že med je jediná potravina, která se nikdy nezkazí? (kvalitní, bez chemie) 

Víte, že měsíce začínající v neděli mají vždy pátek třináctého? 

Víte, že mozek spotřebuje 20-25% vzduchu, který dýcháte? 

Víte, že mrkev obsahuje 0% tuků? 

Víte, že muži jsou zasaženi bleskem sedmkrát častěji než ženy? 

Víte, že neexistuje přirozeně modrá potravina?  

Víte, že nejaktivnější svaly jsou oční? 

Víte, že nejbezpečnější auto je bílé? 

Víte, že nejdelší zatmění slunce trvá 7,31 minut? 

Víte, že nejstarší slovo v angličtině je "Town"? 

Víte, že nejvzácnější typ diamantu je zelený? 

Víte, že narozeniny sdílíte s dalšími 9 miliony lidmi? 

Kryštof Kocúrek 

  

ŽE 
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ZOH 
 

O tom, že letos v únoru (9. - 25. února 2018) se konají 

XXIII. Zimní olympijské hry v jihokorejském 

Pchjongčchangu jsme psali již v minulém čísle. Nyní se 

podíváme podrobněji na některé sporty, ve kterých se 

letos bude soutěžit, a řekneme si i, kteří naši sportovci se 

her účastní, a kdy je můžeme sledovat.  

 

 

  Alpské lyžování 

  Biatlon 

  Boby 

  Běh na lyžích 

  Curling 

  Krasobruslení 

  Akrobatické lyžování 

  Lední hokej 

  Saně 

  Severská kombinace 

  Short track 

  Skeleton 

  Skoky na lyžích 

  Snowboarding 

  Rychlobruslení 

 

Většinu výše uvedených sportů určitě znáte, ale podíváme se na některé ne tak 

známé blíže. 

 

Skeleton (obr1) je sport podobný bobování. Závodník sjíždí dolů v ledovém korytě na speciálních  

nízkých saních vleže na břiše hlavou napřed. Saně pro skeleton vypadají jen jako tenká deska – na 

polstrované desce s držadly jsou zespodu připevněny ocelové nože, které kloužou po ledové dráze. 

Severská kombinace je sport, 

kombinující skoky na lyžích a běh 

na lyžích.   

Curling (obr2) je týmový sport, ve 

kterém se hráči snaží dopravit  

po ledu své kameny co nejpřesněji 

do vyznačeného prostoru. 

Short track je zván také 

rychlobruslení na krátké dráze. 

      Obr 2 - Curling  

   

 

Obr 1 – Závodník ve skeletonu      

2018 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boby_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bh_na_ly%C5%BE%C3%ADch_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Curling_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krasobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akrobatick%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/San%C4%9B_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seversk%C3%A1_kombinace_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Short_track_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skeleton_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skoky_na_ly%C5%BE%C3%ADch_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpine_skiing_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biathlon_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bobsleigh_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cross_country_skiing_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curling_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Figure_skating_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freestyle_skiing_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_hockey_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luge_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nordic_combined_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Short_track_speed_skating_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skeleton_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ski_jumping_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snowboarding_pictogram.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speed_skating_pictogram.svg
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ČEŠTÍ SPORTOVCI NA 
Česká republika vyšle na letošní zimní olympiádu celkem 85 sportovců. Všechna 

jména i časy, kdy sledovat a fandit našim sportovcům naleznete například na serveru 

isport.cz. Nyní se podíváme na naše největší naděje jmenovitě: 

Ester Ledecká  (snowboarding / alpské lyžování)  

Ve snowboardingu v paralelním obřím slalomu ovládla oba úvodní 

závody Světového poháru. Na loňských ZOH v Soči měla šance 

dvě, odvezla si nakonec 6. a 7. místo. 

Martina Sáblíková (rychlobruslení, dlouhé tratě) 

Na trati 5000 metrů je na ZOH a MS neporažena od roku 2007, 

už dlouhých deset let, a ráda by tuto bilanci zachovala i v Koreji.  

Eva Samková (snowboardcross)  

Dominovala ve snowboardcrossu na 

ZOH v Soči, do letošní sezony pak vstoupila sedmým a druhým 

místem při Světovém poháru v Argentině.  

Český hokejový tým 

Dlouhodobě se drží v první šestici týmů ledního hokeje, letos je to 

ovšem poprvé, kdy na turnaji budou scházet hvězdy z Nagana 

1998. Od roku 2006 nevyhrál český tým zlatou medaili,  letos je 

ale český tým v dobré kondici, mohou tedy mít šanci. 

Zápasy českého týmu v základní skupině můžete sledovat: 

15. 2. ve 13:10  Česká republika vs. Jižní Korea 

17. 2. ve 04:10  Kanada vs. Česká republika 

18. 2. ve 08:40  Česká republika vs. Švýcarsko 

Karolína Erbanová (rychlobruslení, sprinty)   

V posledních letech získala mimojiné dva bronzy z MS a titul 

evropské mistryně ve sprinterském čtyřboji. Letos ve Světovém 

poháru na trati 500 metrů patří k nejlepším a už čtyřikrát dojela 

čtvrtá. 

ZOH 2018 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=154600/148007_0_
https://wiki.idnes.cz/karolina-erbanova-0mr-/sportovci.aspx?klic=459022
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FOTOROMÁN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÝ MOBIL 

Dan dostal k vánocům nejnovější mobil. 

Všichni mu ho záviděli. 

Po tělocviku najednou nemohl mobil najít. 

Neviděli jste můj mobil? 

Co když mi ho někdo 

ukradl, víte jak je drahej?  

Dominik přišel do 

šatny na tělocvik 

jako poslední.  

Vrať mi můj 

mobil zloději! 

Ale já ho 

nemám! 

Hele, čouhá ti mobil z kapsy! 
S Dominikem se nikdo nebavil. Všichni si 

mysleli, že mobil Danovi ukradl. 

Hurááá, mám 

svůj mobil. 

Dominiku promiň, mrzí mě to, 

že jsem si to myslel. 

To je v pohodě. 


