
  



Slovo šéfredaktorky 

Je konec února a máme za sebou pololetní vysvědčení, kterého se většina z nás bála jako čert 

kříže. Od posledního vydání se toho spoustu semlelo. Proběhly zimní prázdniny a s nimi tak 

očekávané Vánoce plné dárků, cukroví a tolik potřebného relaxu, který jsme po tolika 

měsících nesnesitelné školní docházky potřebovali.  

Bohužel to jako vždy velmi rychle uteklo a 6. ledna jsme se opět museli vrátit do školy a 

vrhnout se k zaprášeným školním sešitům a pavučinami zarostlým učebnicím. Začátek 

nového roku už je za námi a s ním i písemky a závěrečné testy, které nás nenechali v klidu 

spát. Na konci ledna jsme dostali vysvědčení a po prodlouženém víkendu začalo nové 

pololetí.  Máme za sebou už i jarní prázdniny a je zde konec února.  

Abychom vám trochu zkrátili čekání  do dalšího vysvědčení, máme tu pro vás nové Školní lupeny, u kterých se 

rozhodně nebudete nudit. Můžete se těšit na spoustu zajímavých výletů a vystoupení a samozřejmě na zimní 

olympiádu v Sochi, na kterou jsme všichni tak netrpělivě čekali.  

Doufám, že příjemně strávíte zbytek školní roku. Přeji dobré známky a štěstí do nového pololetí. 

  Šéfredaktorka Školních lupenů  Raquel Campillos  
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Polibek démona 
Polibek probudí démona spícího, 

ze spánku vyruší anděla snícího. 

Pleť jako perly a oči jak rubíny, 

u nohou porostou ji něžné květiny. 

Nevinná nese na prsou váhu, 

Bude trestaná jen za svou snahu. 

Hoří v ní oheň jenž nelze přehlédnout, 

Do očí pravdy je těžké pohlédnout.. 

Prokletí, neštěstí přináší výjimečnost,

Do prachu se rozpustí tvá největší ctnost. 

Hvězda si vybrala jednoho z nás, 

ve tmách šepotat uslyšíš hlas. 

Hlas strážců a co střeží? 

To ve tvé krvi a vzpomínkách vězí. 

Když odhalíš, koho prsten vězní, 

ukáže se ti tajemství hvězdní. 

Budoucnost vesmíru ve svých rukách máš, 

nebo se toho všeho raději vzdáš? 

Raquel Campillos 

  



Výrobek na zimu: Korálkové náušnice!!  

Je zima, není sníh a vy nevíte co dělat? Tak vám tady ukážu návod na náušnice, který vás zaujme a snad vás bude 
bavit!!! Vyzkoušejte ho! 
Materiál: 

-       Cca 2,5 g růžových korálků vel. 9/0 (světlá a tmavá barva) 
-       Cca 50 růžových ohňovek 6 mm 
-       Nymo nit nebo vlasec 0,16 mm 
-       Jehla 
-       Nůžky 
-       Kovový kroužek 0.6 cm na střed náušnic (mohou být různé velikosti) 
-       2x spojovací kroužek 
-       pár afroháčků 

 Návod 

Připravíme si kovový kroužek o velikosti  0,6 cm. Navlékneme si cca 1,5 m nitě. Nití 
uděláme na kroužku uzel. Navlékneme růžový korálek, podeberme kroužek a jehlu 
protáhněte zespodu  korálkem. Opět navlékneme jeden korálek, jehlu opět vedeme pod 
kroužkem a zespodu do přidaného korálku. Takto opakujte po celém obvodu kroužku. 
Abyste propojili poslední a první korálek v řadě, prošijte nití první a poslední korálek.  
Jehlu veďte dolů, podeberte kroužek a projděte zespod posledním přidaným korálkem. 
Takto jsme si připravili přechod do druhé řady. V další řadě zase navlékneme korálek, 
podebereme nit mezi dvěma korálky předchozí řady a vrátíme se zpět korálkem. Takto 

opakujte po celém obvodu řady. Aby se nám kruh nekroutil, přidáváme korálky rovnoměrně.  Někdy je potřeba 
přidat mezi dvěma korálky předchozí řady místo jednoho korálku korálky dva. Ve třetí řadě budeme přišívat 
růžové ohňovky. Ve čtvrté řadě budeme tvořit tzv. špičky - navlékneme 3 korálky, jehlu provlečeme mezi dvěma 
korálky předchozí řady, vrátíme se zpět  posledním korálkem. Tím vytvoříte špičky. Šijte po celém obvodu kruhu. 
Nit zapošijeme. Připevníme spojovací kroužek a afroháček. Naušnice   jsou hotové. :D             

 

 
  Jsou různé způsoby – kombinace.  Simona Šustrová 



 

Recenze knihy –  
Město kostí 

V našem světě se skrývá ještě jiný. Vítejte ve městě 

kostí. Vše začíná, když se hlavní hrdinka Clary Frayová 

vydá do newyorského klubu Pandemonium jako každý 

jiný den a netuší, že se její život už navždy změní. 

Stane se totiž svědkyní vraždy. Nemůže jen tak zavolat 

policii když tělo po smrti zmizelo a vrahy vidí jenom 

ona. Později Clary odhalí, že to byli lovci stínů, bojovníci, kteří zabíjejí démony. Její matka se začne chovat velmi 

podivně a tvrdí, že chce strávit zbytek léta na farmě daleko od města se strýcem Lukem. Clary to odmítá a utíká 

z domova. V baru pak opět narazí na Jace, který ji chce odvést do Institutu, tajné základny lovců aby odhalili proč má 

„vnitřní zrak“ díky kterému vidí démony a lovce. Clary se bojí a raději Jaceovi uteče. Její matka je unešená démonem 

a ona je vtažena do světa plného magie, netvorů a krve. Dozvídá se, že kromě toho našeho je tu ještě spoustu světů, 

například Idris, město ze skla, které je domovem každého lovce. Upíři, vlkodlaci, ti všichni existují ale i přes svou 

démonskou část nejsou tak zvrácení jako skuteční démoni a kouzelníci, kteří je využívají. Vše napovídá tomu, že 

Valentýn, bývalý lovec a vzbouřenec, který zavraždil spoustu  podsvěťanů a lovců, není mrtev. A co je horší, že je jaksi 

propojen s démony. K tomu všemu se Clary dozvídá, že její otec, kterého nikdy nepoznala, byl lovec. Během toho 

všeho se Clary a Jace zamilují, ale to není jejich největší starost. Ukazuje se totiž, že nic není, jak si mysleli. 

Kniha je napínavá, strašidelná a samozřejmě tam nechybí trochu romance. 

Když si myslíte, že už to není možné, objeví se další nečekaný zvrat. 

Zaručeně vám vezme dech. Budete přesně jako démoni, o kterých 

Cassandra Clareová píše. Jakmile se do ní jednou zakousnete, už ji 

nepustíte z ruky.  

Dále vyšlo: Město z popela, Město ze skla, Město padlých andělů, Město 

ztracených duší a Město nebeského ohně.         

           

Recenze divadelního představení Malý princ 

V lednu se celá škola vydala do sálu České pojišťovny na představení Malý 

princ. Jak jsme očekávali, na jevišti se za celou dobu objevila jen jedna osoba, 

která ztvárňovala více postav, což nám hned na začátku trochu zamotalo hlavu.  

S hercem zde byla loutka s nepravidelným tělem (měla malé tělo a obrovskou 

hlavu). Loutka ke všemu nevypadala moc hezky. Z hlavy ji trčely dvě kytky, 

protože půlku představení hlava loutky představovala planetu malého prince…  

Představení bylo provázeno několika písničkami. Do jedné se nás snažil herec 

zapojit, ale znáte to :)…  

Samozřejmě nechci zmiňovat jen špatné věci. Bylo to zajímavé představení, jen jsme něco 

takového nečekali… Určitě obdivuji herce, který s tímto šel na jeviště do sálu plného kritických 

puberťáků :). 



Modrá krev 

Setkání 
Jako každý den jsem vstala těsně před svítáním. Dnešek byl ale výjimečný, alespoň pro mě. Opatrně jsem vešla do 

otcova pokoje. Spal. Rozhodla jsem se ho nebudit a nechala jsem mu na stole snídani. Rychle jsem se oblékla a 

vydala jsem se na pláž. Trvalo mi to jen chvilinku a dorazila jsem k mohutnému útesu, který se tyčil vysoko nad pláží. 

Vyšplhala jsem po něm až úplně na vrchol, abych se mohla kochat výhledem. Ne nadarmo se mu říkalo útes bolesti. 

Kluci, kteří z něho skákali, se velmi často vážně zranili nebo dokonce zemřeli. Byl to nebezpečný koníček a vyžadoval 

trénink a znalost vod.  

Posadila jsem se až úplně na kraj abych viděla moře a východ slunce. Bylo to kouzelné. Mořské vlny tvrdě narážely do 

útesu jako by se ho pokoušeli strhnout a odstranit tak z cesty další překážku. Útes se ale nad vodou dál dominantně 

vypínal. Připomnělo mi to dítě, bojující proti dospělému, který se smíchem čeká, až pomine jeho naivita. I přesto to 

byl nádherný pohled. 

Když už slunce drželo pevně na obloze, poznala jsem, že je čas. 

Stoupla jsem si na špičky na úplnou hranici útesu. Díky létům 

zkušeností a práci se svou rovnováhou jsem držela své tělo 

pevně. Vždycky jsem měla slabé nadání pro živly a tak jsem 

požádala vítr, aby mě podpíral a vodu aby mě něžně přijala. Pak 

jsem rozpřáhla ruce a dala se do zpěvu.  

Nejspíš se ptáte, co je to za cvoka, že stojí na hraně útesu a zpívá 

si. Bude to znít možná zvláštně, ale je to můj výjimečný rituál. Už 

odmalička vyrůstám jen s otcem a jediná vzpomínka, kterou mám 

na matku je krátce po porodu. Já vím, že by to nemělo být možné, ale je to tak. Jsou to jen obrázky tvořící jeden 

příběh.  

Má matka byla velmi krásná. Přesto si nepamatuji, jak přesně vypadala. Vzpomínám si, že chytla mě a moji sestru do 

náruče postavila se na kraj útesu a začala zpívat. Byla to nádherná píseň, která jako by se přelila přes celou pláž a vítr 

jí odnášel dál a dál. Když dozpívala, se mnou a mou sestrou v náručí skočila z útesu.  

Bylo to rychlé. Po dopadu se potápěla hloub a hloub a vůbec jí to neomezovalo. Nejspíš vydržela více, než se zdálo. 

Byla jsem skoro mrtvá, když se mnou vyplavala na hladinu. Políbila mě a odložila mě do písku dostatečně daleko na 

to, aby na mě moře nemohlo. Pronesla pár slov v řeči, kterou dodnes nejsem schopná rozeznat, a její dlaně modře 

zazářily. Pak se rozplakala a pár jejích slz, které se dotkly mé kůže, se proměnily v křišťály. „To máš na památku.“ Pak 

mě naposled políbila a se slzami v očích vešla do moře. „Bude se mi stýskat.“ S touto poslední větou ji a moji sestru 

odneslo moře daleko od mého života. I když si její obličej pamatuji jen matně a rozmazaně, jsem si jistá, že kdybych ji 

ještě někdy viděla, okamžitě bych ji poznala.  

Pro mě je to tedy jakýsi rituál, abych oplakala matku, která zemřela ve vlnách a sestru, která byla ještě příliš mladá. A 

i když byla nejspíš šílená, dala mi život a to jí nikdy nezapomenu. Když má píseň našla konce, spojila jsem ruce k tělu a 

skočila jsem dolů. I když to nebylo poprvé, co jsem skákala, vždy to bylo stejně úžasné. Trvalo to jen pár vteřin. 

Rychlost, kterou jsem letěla, vzduch který se kolem mě vířil a adrenalin, který pohlcoval celé mé tělo, to vše bylo jen 

zlomkem toho, co jsem cítila. A pak jsem se ponořila do vody. Bylo zvláštní, že právě to jsem si užívala ze všeho 

nejvíc.  

Když jsem se vynořila, začalo mě nepříjemně pálit na krku. Stávalo se mi to, vždy když mě někdo sledoval. Otočila 

jsem se a spatřila jsem ji. Vypadala jako já, jenže na rozdíl ode mě měla dlouhé zlaté vlasy a tmavě modré oči. Byla 



také o něco bledší. Nežila jsem snadný život a díky tomu jsem se hned tak něčeho nezalekla, ale tohle bylo 

opravdu…zvláštní.  Veškerý svůj strach jsem schovala hluboko, velmi hluboko, podívala jsem se jí do očí a zeptala 

jsem se: „ Co jsi zač?“  

„ Jsem tvůj vodní odraz,“ odpověděla dívka nervózně. Její hlas pak nabral na síle a jistotě. „Tvůj přesný opak žijící pod 

vodou, jsem tvá ztracená sestra.“ S těmito slovy se ponořila do vody, zatřepotala ocasem a zmizela.  

Každé své narozeniny jsem vyplouvala na hladinu, abych mohla spatřit lidskou část světa. Slunce na obloze, obrovské 

útesy, květiny, stromy, malé děti hrající si na pláži a někdy jsem se i zaposlouchala do vyprávění kouzelníků a 

cestovatelů. Když jsem tak poslouchala, občas jsem lidem záviděla jejich volnost. Mohli cestovat po moři i po souši. A 

za pár století jistě přijdou na to jak cestovat ve vzduchu. Proto jsem byla velmi překvapená, když jsem zjistila, že lidé 

naopak závidějí mořským pannám a válečníkům nádherný podmořský svět a možnost pohybovat se po něm bez 

omezení. Spousta dívek i mužů mořské panny obdivovali a buď o nich snili, nebo jimi chtěli být.  

Tento den jsem vstala, ale o něco dříve, chtěla jsem vidět východ slunce z pohledu lidí. A uznávám, že něco tak 

krásného jsem v životě neviděla. Když už slunce vyšlo, připlavala jsem blíž k pláži a využila toho, že tam ještě nikdo 

není. Chtěla jsem si do paměti vložit každý obrázek, každý detail, abych na to už nikdy nezapomněla. Podívala jsem se 

na mohutný útes. Byl pozoruhodný i takto, ale jeho největší kouzlo se skrývalo pod hladinou, kam se lidské oči 

nedívaly.  

Když jsem se podívala na úplný vršek útesu, spatřila 

jsem dívku. Stoupla si na úplný kraj a… dala se do 

zpěvu. Bála jsem se, že chce skočit dolů. Musela mít 

opravdu dobrou rovnováhu, protože i když foukal 

větřík a jí stačil necelý krok k pádu, stála pevně jako 

skála. Když jsem se na ni pořádně podívala, spatřila 

jsem, jak ji vítr lehce podpírá a že jeho barva nebyla 

obyčejná, měl lehký stříbrný nádech.  

Nejspíše to byla čarodějka. Když jsem se 

zaposlouchala do té písně, ztuhla mi krev v žilách. 

Tuhle píseň by kromě mě a mé matky nikdo znát 

neměl. Byla to píseň plná magie a tajemné moci, 

kterou zpívá matka dítěti krátce po porodu. Každá matka zpívá jinou, má to být jakýsi dar, který vlečeme životem. A 

protože je plný magie, nemůžeme ho zapomenout. Na celém světě je jen jediná dívka, která tu píseň může znát. A to 

je má sestra. Ale ta podle všeho zemřela právě po porodu. Aspoň to mi tvrdili celý můj život. Je možné, že přežila bez 

dokončení proměny? Že by ji našli smrtelníci a zařadili ji mezi sebe? To je totiž jediné rozumné vysvětlení, které mě 

napadá. Ale pokud nezemřela, proč ji tu matka nechala? A z jakého důvodu je v lidském těle? To by nemělo být 

možné. Ne když oba naši rodiče jsou z podmořského světa.  Lidé a mořské panny spolu nemohou mít děti. Je to 

geneticky nemožné. Tak proč je moje sestra člověk?  

Sotva jsem si stihla dát vše dohromady, skočila dolů z útesu a skončila pod vodou. Rozhodla jsem se připlavat blíže, 

třeba je to jen děvče, které píseň zaslechlo, když bylo malé. Když se vynořila z vody, viděla jsem její tmavé hnědé 

vlasy. Zničehonic se podrbala na krku a prudce se otočila. Když jsme spatřila její tvář, všechny pochybnosti zmizely. 

Vypadala jako já. Až na tmavé vlasy a světle hnědé oči. A měla trochu tmavší pleť.  Pomalu připlavala blíž a s pevným 

hlasem se zeptala: „Co jsi zač?“ Já jsem tak sebevědomá nebyla, ale i přesto jsem odpověděla: „Jsem tvůj vodní 

odraz, pak jsem do svého hlasu dala více síly.  Tvůj přesný opak žijící pod vodou, jsem tvá ztracená sestra.“ A pak 

jsem raději odplavala pryč… Pokračování příště          

Raquel Campillos  



  Panda    

Řád: Šelmy 

Hmotnost: 75-160 kg 

Velikost: 1,2-1,5 m 

Mláďata: 1-2 

Panda velká se z 99% živí bambusem, a tak čest šelmám příliš nedělá. Nanejvýš si jídelníček doplní hlodavcem, 

rybou či mršinou. S pomocí šestého prstu (který kromě pandy červené nemá žádný jiný savec), si stonky bambusu 

šikovně přidržuje. Pro jeho nízkou výživnou hodnotu ho denně spotřebuje bezmála polovinu toho, kolik sama váží. 

Není tedy divu, že dvě třetiny života (15 hodin denně) se věnuje krmení. V přírodě žije nanejvýš tisíc pand 

velkých.  

Pro svůj hezký vzhled se panda velká stala symbolem všech ohrožených zvířat. Panda velká zkonzumuje 15-30 kg 

bambusových výhonků denně. Slavná, ale vzácná panda velká se vyskytuje pouze v Číně a podle nedávných 

genetických testů je vzdálenou příbuznou medvěda. V divoké přírodě žije přibližně 1200 exemplářů a toto číslo, 

jak se zdá, postupně narůstá. Přesto však i s dalšími pouhými 120 exempláři, o které pečují v zoologických 

zahradách celého světa, zůstává vážně ohroženým druhem, a to navzdory úspěšných čínských chovných 

programů.  

Vyvinuly se u ní mohutné stoličky, usnadňující drcení výhonků, ale protože její žaludek není dobře přizpůsoben 

k jejich trávení, téměř všechen čas, kdy bdí, věnuje jejich pojídání. Bambus kvete a odumírá současně na 

rozlehlých plochách, což postupně připravuje pandy velké o místní zdroj potravy. 

V minulosti se jednoduše přesunuly na jiné území, kde našly dostatek bambusu, 

ale dnes jejich biotop pohlcuje zástavba.  V Shaanxi, Guizhou a Sichuanu bylo na 

záchranu pandy založeno asi dvanáct rezervací, včetně Wolongu blízko Chendu.  

Mládě pandy váží po narození pouhých 100 g, zatímco dospělý jedinec kolem 160 

kg. Matka nosí mládě 90 dnů a stará se o ně po tři roky.              Virginia Campillos 

 

Vaření nás baví-Chlebové lososové válečky 

Potřebuješ: 

1 balení tence nakrájeného chleba bez kůrky 

80g smetany 

1 lžičku křenu 

2 balení uzeného lososa v plátcích 

Příprava: 

x Smetanu dobře promíchej s křenem, abys získal/a 

hladkou pastu, kterou namaž na krajíček chleba 
x Lososa polož na chleba a sbal do ruličky 

x Chlebové lososové válečky zabal do alobalu a dej vychladit do 

lednice nejméně na 40 minut 

x Válečky vyndej z lednice, vybal z obalu a nakrájej na kousky silné 1 cm. A dobrou chuť!!! 

  



Streetdance 
  

Tanec je pohyb, který někomu jde sám od sebe nebo se hodně dře, aby to nějak vypadalo, ale i když 
někomu nejde, určitě se na něj rád podívá. 

 Je veliké množství druhů tanců, od hip hopu přes locking, hause až po popping a jde zařadit např: 
dancehall, ale i break a samozřejmě, že i mnoho dalších stylů. Celý tento souhrn tanců se jmenuje 
STREETDANCE, neboli pouliční tanec. Začali ho tančit v Americe kolem roku 1970.  

Tento styl tance je spjatý i se stylem oblékání a hlavně hudby. U oblékání jsou důležité  volné kalhoty a 
trika, kšiltovka a boty, což by měly být pevné tenisky.  

BREAKDANCE= Tanečník tohoto stylu se nazývá b-boy nebo samozřejmě tanečnice b-girl.  Je to akrobatický 
styl, při kterém je tanečník vlastně skoro celou dobu na zemi. Pro tento styl musíte mít silné ruce, na 
kterých se musíte udržet. Proto je oblíbený hlavně u kluků. 

DANCEHALL= Tento druh tance je populárnější spíše u holek, protože se nemusí bát ukázat svou ženskost a 
můžou se kroutit nejen hrudníkem, ale i zadkem. Tento tanec má kořeny na Jamajce.  

HOUSE= House je velice rychlý a skákavý tanec. Je jedním ze stylů, u 
kterých jde hlavně o tempo hudby. Tak zvané beaty dodávají hudbě 
šmrnc a tancuje se na ně. 

POPPING= Styl je založený na rychlé kontrakci a uvolnění svalů. Na 
tento styl nemusíte mít sílu jako při breaku, stačí svaly jenom dobře 
umět ovládat. 

LOCKING= I když se to nezdá, tento druh tance je nejpoužívanější. 
Patří k hravým stylům tance. Tanečníci se někdy zastaví v póze=lock. 
Po dobu celého tance na sebe nebo na někoho z publika ukazují. Ke 
stylu patří barevné obleky a doplňky.  

R´N´B= Tanec, který je procítěný. Zaměřuje se nejen na hudbu, ale i 
na text písničky. Klade veliký důraz na kroky, vlny a na doby. Celý 
tanec je vlastně jeden příběh. 

HIP HOP= Hip hop je vlastně z těchto stylů nejvolnější, dá se 
přirovnat k freestylu. Dělají se zde vlny, ale i pózy nebo akrobatické 
prvky. Nejdůležitější je vystihnout hudbu. 

  Toto jsou základní styly moderního tance-streetdancu, které baví hlavně dnešní generaci. 

  Já osobně tancuji streetdance a nejvíce mě baví dancehall, R´n´b a haus dance. Tancuji v Dancing Crackers. 
Tato skupina podporuje všechny styly, takže se mi tam líbí a můžu se naučit z každého stylu něco. 
Streetdance netancuji kvůli soutěžím, ale hlavně pro radost. Vždyť i v Americe začínali tančit sami pro sebe, 
protože je to bavilo a prociťovali hudbu. 

 

Alenka Čuvalová 



Rozhovor s… 

V tomto rozhovoru vyzpovídáme Tomáše Ludvíka, výborného plavce a žáka 

Jungmannovy základní školy. Ve svých čtrnácti letech je třicetinásobným 

mistrem republiky a vytvořil dvanáct českých rekordů. Bohužel už je v 9. třídě a 

za necelého půl roku odchází. Chtěli jsme tedy využít příležitosti a ještě před 

odchodem vám o něm prozradit něco víc. 

1.  Kolik let se věnuješ plavání? 8 let. 

     2.  Proč jsi s plaváním začal?  

Chtěl jsem to zkusit, předtím jsem hrál fotbal ale nešlo mi 

to. 

  3.  Jaká si dostal ocenění a za co konkrétně? 

Oceněních mám celkem 5 šanonů knih. 

    4.  Co tě na plavání nejvíc baví? 

Atmosféra závodu, tréninky. 

    5.  Má tento koníček nějaké nevýhody? Jaké? 

Chlorovanou vodu. 

    6.  Co bys doporučil začátečníkům? 

 Nevzdávejte to.

7.  Chtěl by ses tím jednou živit, nebo to stále vidíš 

jen jako hobby?  

Ano, chtěl bych se  tím někdy živit.        

8.  Jak často trénuješ? 

Každý den, někdy i dvakrát denně. 

9.  Nejoblíbenější disciplína? 

200metrů znak, v této discíplíně jsem nejlepší z Evropy, 

můj rekord je 2:02min. 

10.  Závodil si také v cizině? 

Ano.  V Německu, Rakousku a Slovensku.    

11.  Co obnáší každý trénink? 

Při dvouhodinovém tréninku naplavu 6km. 

DĚKUJU ZA ROZHOVOR, Virginia Campillos 

Vtipy  

Maminka veze syna do školy. 
Když Pepíček vystoupí, nezapomene se zeptat: "A jak to 
mami, že jsme dnes nepotkali žádné idioty, amatéry, 
nemehla, hovada, poseroutky ani debily?" 
"To je tím, že tě dneska nevezl tvůj tatínek!" 

Pepíček říká tatínkovi: „Na Vánoce chci počítač!” 
Tatínek odpoví: „A co tak kouzelné slovíčko?” 
Pepíček: „Dneska je zaheslované úplně všechno.” 

Manžel přivede domů dítě ze školky a říká manželce: 
„Malej celou cestu brečel. Není mu něco?” 
„Ne, jenom ti chtěl říct, že není náš Franta.” 

Otec vysvětluje synovi: 
"Ten výprask jsem ti dal proto, že tě mám moc rád." 
"Ale tati, tolik lásky si snad ani nezasloužím." 

Přijde blondýnka se 
psem ke zvěrolékaři a stěžuje si, že mu dává všechno, co 
má pes mít a on, že pořád nežere a nežere. 
Doktor se na něj podívá a zkonstatuje: „To bude asi tím, 
že je vycpaný!” 

Ptá se otec na třídní schůzce: "Je to pravda, že náš syn 
mívá originální nápady?" 
"Ano," přisvědčuje učitel, "zejména v pravopise!" 



Olympiáda nám skončila 

23.2. skončila zimní olympiáda v Sochi.  

Ale nesmutněte, Češi jedou z olympiády s osmi medailemi!!! Hokej 

sice nedopadl tak, jak jsme si představovali (někteří předvídali), 

ale zadařilo se někde jinde.  

Eva Samková – 1. místo v snowboardcrossu, Martina Sáblíková – 

1. místo v rychlobruslení na 5000m, a co nikdo neočekával, 

v biatlonu jsme získali pět medailí.  

Super, ne? Takže sportu zdar a jen tak dál :-)<3 

 

VÍŠ – NEVÍŠ 

otestuj svoje znalosti z oblasti sportu – 22. olympijské hry – Soči  

1) Po kolika letech se pravidelně ZOH konají? 
a) po 3 letech 
b) po 4 letech 
c) po 5 letech 

2) Ve kterém městě a kterém státě se 
nikdy nekonaly? 
a) V Calgary (Kanada) 
b) Harrachov (Česká republika) 
c) Lillehammer (Norsko) 

3) Kdy a kde se ZOH konaly poprvé? 
a) Svatý Mořic (Švýcarsko 
b) Turín (Itálie) 
c) Chamonix (Francie) 

4) Na kterých ZOH získali naši hokejisté zlatou medaili? 
a) Lake Placid (USA) 
b) Nagano (Japonsko) 
c) Oslo (Norsko) 

5) Který z našich sportovců získal zlatou medaili na minulých i letošních ZOH? 
a) Aleš Valenta (akrobatické lyžování) 
b) Kateřina Neumannová (běh na lyžích) 
c) Martina Sáblíková (rychlobruslení) 

6) Která zvířátka byla maskoty letošních ZOH? 
a) zajíc, medvěd, sněžný levhart 
b) veverka, tuleň, hroch 
c) mýval, panda, lemur 

7) Ve které sportovní disciplíně jsme získali nejvíc medailí na letošních ZOH? 
a) skoky na lyžích 
b) krasobruslení 
c) biatlon 

Správné odpovědi: 3c  1b  5c 6a 2b 7c 4b 


