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Ahoj moji milí spolužáci a spolužačky :)
Děkuji Vám jménem celé redakce za mnohočetné a zajímavé příspěvky, ne 
všechny se objevily v tomto vydání, ale nebojte se, schovali jsme si je do 
dalších čísel.....
V tomto čísle se dočtete něco o Olympijských hrách, máme zde pro Vás 
připravené recence filmů, vtipy a příspěvky našich mladších spolužáků :) 
Doufám, že si nový časopis užijete, venku je hezky, takže i my jdeme na 
sluníčko..
Těším se na další setkání u časopisu 
Mějte se krásně :)

Michaela Sojková, 9.A
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Přehled stadionů

Sportoviště
Stadion BC Place
Hokejový stadion GM Place
Vancouver

* BC Place – zahajovací a závěrečný ceremoniál, noční udělování medailí
* Olympijská vesnička ve Vancouveru
* Vancouver Convention & Exhibition Centre – centrála pro média
* GM Place – lední hokej (hlavní kluziště)
* Pacific Coliseum – krasobruslení, šortrek
* Hillcrest Park – curling

Univerzita Britské Kolumbie

* UBC Winter Sports Centre – lední hokej (druhé kluziště)
Richmond

* Richmond Olympic Oval – rychlobruslení

West Vancouver

* Cypress Mountain – akrobatické lyžování, snowboarding, běh na lyžích
Whistler

* Olympijská vesnička ve Whistleru
* Whistler-Blackcomb – alpské lyžování

* Callaghan Valley – biatlon, běh na lyžích, skoky na lyžích
* Whistler Sliding Centre – boby, sáně, skeleton

* Whistler Nordic – severská kombinace
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Skoky na lyžích
Definice sportu je jednoduchá: Skoky na lyžích jsou zimní sport, v němž se závodník snaží o co 
nejlépe obodovaný skok z můstku.
Hodnocení skoků:
Hodnocení se vytváří na základě součtu dvou údajů: bodů za délku skoku a za stylové provedení.

body za délku skoku: za dosažení tzv. konstrukčního bodu můstku (např. 120 metrů u můstků 
K120) závodník obdrží 60 bodů (výjimkou jsou mamutí můstky, u nichž se uděluje 120 bodů). Za 
každý metr navíc nebo méně získá nebo ztrácí určité množství bodů závislé na typu můstku:
o K20 – K24: 4,8 bodu za metr
o K25 – K29: 4,4 bodu za metr 
o K30 – K34: 4 body za metr
o K35 – K39: 3,6 bodu za metr
o K40 – K49: 3,2 bodu za metr
o K50 – K59: 2,8 bodu za metr
o K60 – K69: 2,4 bodu za metr
o K70 – K79: 2,2 bodu za metr
o K80 – K99: 2 body za metr
o K100 – K169: 1,8 bodu za metr
o K170 a více: 1,2 bodu za metr
body za stylové hodnocení: Každý z pěti porotců udělí skokanovi známku do 20. Nejvyšší a 
nejnižší hodnota ze všech pěti známek se škrtá. Platné jsou tedy pouze tři známky a maximální zisk 
je 60 bodů. Stylové chyby skokana musí porotce promítnout do svého hodnocení. Pokud například 
skokan vynechá telemark, rozhodčí by měl strhnout minimálně dva body. Pád stojí skokana sedm 
bodů.

Za hodnocení se udělují známky od 15.5-19.0.Vždy nejvyšší a nejnižší známka se nepočítá

Průběh závodů

Z kvalifikace postupuje padesát závodníků. Postup do závodu má automaticky zajištěna první 
desítka v průběžném pořadí světového poháru. V prvním kole nastupují skokani od posledního 
postoupivšího z 
kvalifikace po nejvýše 
umístěné. Do druhého 
kola postoupí třicítka 
nejlepších skokanů. 
Každý postoupivší 
získává body do 
světového poháru (30. 
místo = 1 bod, 1. místo 
= 100 bodů).

Jiným způsobem 
probíhá Turné čtyř 
můstků: v prvním kole probíhá vyřazovacím způsobem. Vítěz kvalifikace nastupuje proti 
poslednímu postoupivšímu, druhý proti devětačtyřicátému atd. Vítěz duelu postupuje do druhého 
kola. Do něj se také dostane pět nejlépe bodovaných skokanů, kteří svůj duel prohráli (tzv. lucky 
losers). Druhé kolo již probíhá tradičně.
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Sjezdové lyžování

Slalom
Slalom se jezdí na trati, která je nejkratší ze všech. Má brány nejblíže u sebe. Dosahované rychlosti 
jsou nejnižší ze všech disciplín ve sjezdu a závodníci trať projíždějí krátkými oblouky v rychlém 
sledu. Závod se jezdí dvoukolovým systémem na stejném svahu v jednom dni, pro každé kolo je 
postavena jiná trať. Pořadí je určeno součtem časů z obou kol, vítězem se stává závodník s 
nejrychlejším celkovým časem. Doporučená vzdálenost tyčí od sebe je asi 13 metrů (v případě 
tradičních oblouků).

Obří slalom
Trať pro obří slalom je delší než pro normální slalom a brány jsou dále od sebe. Dosahované 
rychlosti jsou vyšší než u slalomu a závodníci trať projíždí delšími oblouky ve volnějším sledu. 
Závod se jezdí systémem na 2 kola na stejném svahu v jednom dni, pro každé kolo je postavena jiná 
trať. Pořadí je určeno součtem časů z obou kol, vítězem se stává závodník s nejrychlejším celkovým 
časem. Obří slalom se také označuje GS (z anglického Giant Slalom).

Super obří slalom
Trať pro super obří slalom je delší než pro obří slalom a normální slalom a brány jsou také dále od 
sebe Dosahované rychlosti jsou vyšší než u obřího slalomu a 
závodníci trať projíždějí dlouhými oblouky ve volném tempu. 
Trať obvykle obsahuje také skoky a sjezdové pasáže(rychlost 
okolo 152km/h). Závod se jezdí jednokolovým systémem. 
Vítězem se stává závodník s nejrychlejším časem. Super obří 
slalom se také označuje Super-G (z anglického Super Giant 
Slalom).

Sjezd
Sjezd je nejrychlejší disciplínou sjezdového alpského lyžování. Trať je nejdelší ze všech disciplín a 
brány v podstatě jen ohraničují trať. Sjezd obsahuje náročné oblouky ve vysokých 
rychlostech(okolo200km/h). Závod se jezdí jednokolovým systémem. Vítězem se stává závodník s 
nejrychlejším časem.

Alpská kombinace
Alpská kombinace se skládá z jednoho kola sjezdu a dvou kol slalomu. Všechny časy jsou sečteny a 
vítězem je závodník s nejkratším celkovým časem. Sjezd a slalom do kombinace se konají odděleně 
od samostatných disciplín a jsou také kratší.
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Biatlon

Biatlon je zimní olympijský sport, který je spojený ze dvou sportů. Již název BIAtlon napovídá, že  

jsou to spojené dva sporty- střelba ze sportovní pušky malé ráže a běžky. Jsou 4 druhy biatlonu:  

Štafeta, sprint, stíhací závod a hromadný start. 

Ve sprintu běží muži 10 km, ženy 7,5.

Poté se běží také stíhací závod, ve kterém podle času ve sprintu vyjíždějí. 

V hromadném startu běží 30 nejlepších biatlonistů, startují hromadně.

 Ve štafetě reprezentuje každou zemi 4ř-členný tým, Muži běží 4x7,5 Km. Ženy běží 4x6 Km. Všude  

na poli jsou mety pro střelbu ve stoje a v leže. Střílí se do pěti černých, malých kroužků. Pokud 

někdo trefí všech pět, běží normálně dál. Ve sprintu, podle počtu minutí musí běžet trestná kola.  

Pokud mine někdo při štafetě, má tři náhradní výstřely, které musí po jednom dobít, ale když se ani  

poté netrefí, běží podle každého minutí trestné kolo (150 m). Jedno nabití je na 5 výstřelů (což  

vystačí na každý terč).

V současnosti je nejlepší biatlonista .

Češi jsou už dlouho v nejlepší desítce.

                                                                                                                   Bulatkin, 5B
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Olympijský oheň, ztvárněný také ve formě olympijské pochodně, je symbol olympijských her. 
Připomíná oheň, který podle legendy ukradl Prométheus Diovi a dal ho lidem. Původ tohoto 
symbolu pochází ze starověkého Řecka, kde byl oheň udržován po dobu trvání her. Tento zvyk byl 
obnoven na letních olympijských hrách v Amsterdamu v roce 1928 a od roku 1936 je součástí 
olympijské tradice také štafeta olympijské pochodně.

1. Největším olympijsky známým  běžcem v atletice je Usain Bolt(Jamaica) .
2. Jeho rekord je v běhu na 100 metrů:9, 69 sekund.NEUVĚŘITELNÉ!!!
3. U nás je to třeba Roman Šebrle: desetiboj; 8893 bodů!!!
4. Z žen je rekordmankou Ruska  Olga Kaniskinová: v chůzi na 20 km měla čas 1:26:31 

hodiny!!!

Olympijský oheň 

Usain Bolt
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A teď věnuji několik stránek pro zajímavosti ze života...

Haiti: Nejtragičtější zemětřesení ve světě za poslední 
půlstoletí

Podle haitského premiéra Jean-Maxe Belleriveho si zemětřesení, které postihlo tuto 
středoamerickou zemi, mohlo vyžádat více než sto tisíc, možná dokonce statisíce lidských životů. 
Pokud se jeho slova potvrdí, stane se jedním z nejtragičtějších zdokumentovaných zemětřesení 
vůbec.

Co se vlastně stalo:

Zemětřesení nastalo ve vnitrozemí, 12. ledna 2010, přibližně 15 kilometrů západo-severozápadně 
od Port-au-Prince v hloubce 13 km v 16:53 .Silné otřesy byly zaznamenány v Port-au-Prince 
zaznamenali je také na Kubě,Jamajce,Venezuele a Dominikánské republice.Zemětřesení vzniklo v 
blízkosti severní hranice oblasti, kde se Karibská tektonická deska posunuje na východ přibližně 
o 20 mm za rok na Severoamerickou desku.Během prvních devíti hodin bylo zaznamenáno celkově 
26 dotřesů o síle 4,2 Mw a silnějších, z toho dvanáct z nich bylo silnějších než 5.0 Mw.

Následky?

Budova ministerstva financí, ministerstva veřejných prací, ministerstva komunikací a kultury, 
Justiční palác, Vyšší učitelský ústav, Národní škola administrativy, Karibská regionální kancelář 
Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Parlament a katedrála v Port-au-Prince byly různě 
poničeny.Prezidentský palác byl vážně poškozen.Zemětřesení zasáhlo taktéž všechny tři lékařské 
zařízení organizace Lékaři bez hranic v blízkosti Port-Au-Prince. Jedno bylo zbořeno a další dvě 
jsou nestabilní a byla opuštěna.V hlavním městě se zřítilo 90 % škol.Odhad počtu obětí kolísá mezi 
150 a 300 tisíci, 112 tisíc z nich bylo nalezeno a pohřbeno.(informace z konce ledna)

Zemětřesení nějak na zdraví či majetku poznamenalo 3,5 milionu obyvatel, zhruba milion nemá 
střechu nad hlavou a dva miliony budou podle OSN minimálně rok závislé na potravinové pomoci.

Jak se na pomoci podílejí hvězdy?

Téměř dva dny po zemětřesení se rozjela velká akce na podporu Haity.Do anglického Londýna se 
sjely hvězdy z celého světa a uspořádaly benefiční koncert,který byl vysílán do několika zemí světa.

K vidění byly hvězdy jako Byoncé,Robert Pattinson,Rihanna,Brat Pitt apod.

Dokonce už je i song-25 for Haity.Je to přezpívaná verze We are The Worl od Michaela Jacksona.Ve 
videoklipu je dokonce sám Král popu vidět.Dále tam jsou hvězdy jako teeneger Justin Bieber nebo 
Pink,Miley Cyrus a dokonce i namyšlený raper Lil Wayne.

I naše škola se podílela na sbírce pro Haity.Vybrali jsme celkem 42 463 Kč.

Johana Jeřábková 9.A.
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Citáty slavných:
Jan Amos Komenský

 S pomocí
 knih se mnozí
 stávají učenými
 i mimo školu.
 Bez knih pak nebývá
 učený nikdo ani
 ve škole.

Eduard Bass
Ať už  říkají
cokoliv, ve skutečnosti
mají žáci a  učitelé
školu rádi-
jsou tam přestávky.
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Jsou normální? Jedna si vzala zeď, druhá 
Eifelovku!

Láska je pevné pouto plné citů,ale tohle je vážně moc.
Láska Švédky Eiji-Riitty Berliner-Mauerové se zastavila u Berlínské zdi !

Ženy mají různý vkus,ale vkus této Švédky je opravdu zajímavý.
Švédská rodačka Eija Riitta Berliner-Mauerová má jiný vkus – přitahují ji statné, betonové stavby. 
A do jedné z nich se zamilovala a rozhodla si ji vzít.
„Můj manžel se jmenuje Berlínská zeď a narodil se v roce 1961. Pamatuji si na moment, kdy jsem 
ho poprvé uviděla, to mi bylo sedm a v televizi o něm dávali dokument. Od té doby jsem jím byla 
doslova posedlá. Tak strašně se mi líbil! Začala jsem si z časopisů vystřihovat jeho fotky. A 
usmyslela jsem si, že si našetřím peníze, abych ho jednou mohla vidět osobně,“tvrdí Švédka!

A byla svatba!..
Zamilovaná Eija Riita střádala jednu švédskou korunku ke korunce a v roce 1979 se jí splnil sen a 
vyrazila do Německa. Poté, co Berlínskou zeď uviděla osobně, její láska se jenom prohloubila.

„Líbí se mi dlouhé, štíhlé panely, které jsou umístěny horizontálně... Třeba taková Čínská zeď je 
pěkná, ale na mě je moc vypasená. Můj manžel je zkrátka nejvíc sexy,“ uvažuje Eija Riita, která se 
za Berlínskou zeď vdala 17. června 1979. Od té doby její jméno zdobí příjmení Berliner-Mauerová 
(což je německý název pro Berlínskou zeď).
Vztah na dálku
Manželé letos oslaví už třicet společných let. Podle Eiji Riity Berliner-Mauerové jim to klape. Aby 
ne, když je to „vztah na dálku“, zatímco Eija Riita žije ve švédské vesničce Liden, její choť spočívá 
nadále v Berlíně. 
„Ano, je mezi námi velká vzdálenost, ale ta jen prohlubuje naše vzájemné city. Já mám spoustu 
manželových fotek a občas ho vídám i v televizi.“
Příběh Švédky Eiji Riity Berliner-Mauerové není jediný. Na světě je čtyřicet lidí (jsou to převážně 
ženy), kteří trpí stejnou úchylkou jako ona – objektofilií. 

Jsem vdaná za Eifelovku! 
Další známou ženou-objektofilkou je americká, dnes již třicetidevítiletá vojanda Erika La Tour 
Eiffelová, která za svého chotě pojala symbol Paříže – Eiffelovku. Obřad se konal za účasti 12 
přátel a nevěsta si vzala „manželovo jméno“. Žena momentálně žije v San Francisku a s 
„manželem“ se navštěvují. 

My tady v redakci jim to přejeme a hlavně, aby se nehádali :)

Johana Jeřábková IX.A   
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ZÁHADNÁ NEHODA LETKY SX1 – SX5 

Letoun SX4: Tady letoun SX4, volám základnu, přepínám.

Základna: Tady základna, co potřebujete? Přepínám.

SX4: Nefungují nám žádná zařízení, jenom vysílačky. Můžete určit naši polohu? Přepínám.

Základna: Pokusíme se, ale máme malou šanci na úspěch, proto si zkusím tipnout. Jste nad 

Bermudským trojúhelníkem? Přepínám.

SX4: To bych prosil. To vím taky. Chtěl jsem vědět přesnou polohu! Přepínám.

Základna: Jejda, pardon (poslouchá MP3 přehrávač). Ehm, ehmm, vaše poloha je …, chrrr, chrrr 

… chrrr..

SX5: SX5 volá SX4. Tak co, už víš, jaká je naše poloha? Přepínám.

SX4: Jak bych mohl? Na základně všichni chrápou, jako když řeže pilou. Končím.

SX3: SX3 volá SX4.

SX4: Poslouchám.

SX3: Doufám, že si nastavili budíka a nedali si špunty do uší, protože máme palivo jen na dvacet 

minut. Končím.

Přístroje: Píp, hlásím - základna – pííp - 21 minut - směr: přímo za nosem.

SX1, SX2, SX3, SX4, SX5: Sláva! Konečně to naskočilo! To nám ty přístroje dělají naschvál. 

Přístroje: Píp, začínáme zavírat a píp pííp doplňovat nádrže.

Letka: To jsou dneska křápy, když se jim sama otevře nádrž…

Za 21 minut všechna letadla přistála na základně. Dodnes nikdo nepochopil, jak se pět statečných 

letců dostalo ven z     Bermudského trojúhelníku.   

Vladimír Hořký, 3.A
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Pro lepší náladu 

Mladík kupuje velmi starý zámek od velmi starého pána.Víte říkali mi že tady straší!!!!!
To je hloupost žiju zde již 1000let a nikdy jsem tu žádné strašidlo neviděl! 

"Pane doktore můj muž si myslí,že je letadlo.''
''To není problém,pošlete ho ke mně do ordinace,
 Výborně kde máte přistávací plochu???

Mladík se připotácí k dívce sedící u stolu. 
 "Hele, nešla bys tancovat?"
  Dívka rozpačitě špitne: "...Nooo...Ano.."
"Tak běž, nemám si totiž kam sednout.

V letadle:
 Let letadla, kapitán hlásí: 
 "Dámy a pánové, vítám vás na palubě. 
 Náš let probíhá právě nad Tichým oceánem, ve výšce 10000 metrů, rychlost je 900 km/h, teplota 
vzduchu a .... a sakra !!!!
 Mě šlehne!
 Ježišmarjá, Ježišikriste!"
 Odmlčí se, pasažéři blednou, panika, křik ....
 Po chvíli se kapitán ohlásí: 
 "Dámy a pánové, omluvte mě! 
 Letuška mě polila kávou. 
 Kdybyste viděli moje kalhoty zepředu ... ."
 Vtom jeden cestující zařve : 
 "Ty bláho ! Kdybys viděl moje kalhoty zezadu!"

                                          PAPOUŠEK                                           
    Přijde paní k sousedce, která vlastní papouška. Ten papoušek má přivázané na noze tři provázky. 
Jeden je modrý ,druhý zelený a třetí červený. Paní zatahá 
   za zelený a papoušek říká: „Jak se máte, madam?“ 
   Paní se podiví, zatahá za další provázky a papoušek se opakuje. Zatahá za všechny tři a papoušek 
   zakřičí: „ŽENSKÁ, VŽDYŤ JSEM MOHL 
    SPADNOUT!“

Evoluční vývoj
Na hodině přírodopisuse hlásí žáček: paní učitelko, tatínek říkal, že pocházíme z opice. Milí žáčku, 
dnes chci přednášet novou látku, takže nemám čas řešit váš rodinný problém.

Není koule jako koule
ve škole povídá paní učitelka:
venku tak krásně sněží , co kdybychom začali 
s koulováním? Ano, ano křičí žáci.
Dobře tak k tabuli půjde Pepíček.
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Sbírání autogramů
Dnes  vám popíšu  jeden  koníček,kterému  se  věnuji  už  asi  2  roky.  Nejdříve  jsem začala  sbírat 
autogramy českých osobností, nakonec jsem ale skončila u zahraničních herců. Pokud chcete napsat 
o autogram některé zahraniční osobnosti,musíte si většinou napsat poštou. Někteří herci mají sice e-
mail, ale přes poštu je větší pravděvpodobnost, že se dočkáte odpovědi. Já osobně se na e-maily 
moc nespoléhám. A teď už k samotnému dopisu. Musíte psát samozřejmě v angličtině, popřípadě v 
jazyce kterým mluví celebrita. Dopis stačí napsat krátký. Do dopisu nikdy nepište výlevy typu ,,Já 
tě fakt miluju Johnny,“ protože dopisy nepříjmají samotné osobnosti, ale jejich agenti. Představte 
se,  napište  kolik  vám je,  to  někdy  docela  zapůsobí.  Slušně  je  požádejte  o  podpis.  Jestli  si  v 
angličtině nejste moc jistí, nikdy dopis nepřekládejte přes Google! Dělá hrozné gramatické chyby. 
Potom   si  musíte  promyslet  fotky  ktré  chcete  mít  podepsané.  Pokud  chcete,aby  vám  hvězda 
podepsala  vaše  fotky,  budete  je  muset  vyvolat.  Některé  jiné  hvězdy posílají  svoje  fotky.  Já  je 
vyvolávám přes internetovou sběrnu ve Schleckeru. Fotku si stáhnete z netu,velikost by měla být 
alespoň  700x1200 pixelů,aby fotka  byla  kvalitní.  Potom si  otevřete  stránku  a  tam si  necháte 
vyvolat fotky.  Můžete si je nechat poslat domů, nebo si je pak vyzvednout v nejbližší  pobočce 
Schleckeru. Tuto služba nabízejí i jiné drogerie,ale s těmi nemám zkušenosti. Ještě musíte obstarat 
tzv. Mezinárodní odpovědku,(pouze  případě,že píšete někomu do zahraničí) sežene te jí na poště a 
stojí kolem 40 Kč. S odpovědkou máte mnohem větší šanci že se dočkáte odpovědi, protože tu 
odpovědku vymění za známky do ČR, takže tím vlastně zaplatíte zpáteční poštovné.  Takže si to  
schrneme.  Do  velké  obálky  dáte  váš  dopis  s  žádostí,  popř.  Fotky  které  chcete  podepsat, 
Mezinárodní odpovědku a  menší obálku,ve které vám fotky přijdou zpět (na tu napište vaši adresu). 
Potom ještě jedna důležitá věc a to,kde sehnat adresu na celebritu. Na internetu jich kolují stovky, 
ale nejsou ověřené. Pokud chcete psát na ověženou adresu, tak je nejlepší si na internetu najít blog 
nějakého sběratele autogramů. Tam většinou zveřejňují jejich úspěchy a rádi vám prozradí i adresu, 
na kterou psali.

 
Miriam Benešová,7.A
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Problém s počítačem

Uživatel volá administrátorovi: Dobrý den, děje se něco s elektrikou? Vypnul se 
mi počítač, normálně jsem pracovala a najednou se vypnul počítač.
A: Nevím o ničem, kolegyní u Vás v kanceláři se počítač taký vypnul?
U: Ne, všichni ostatní normálně fungují.
A:Tak zkuste ten počítač zapnout.
U: Už jsem zkusila, nic se neděje.
A: Myslel jsem počítač, ne monitor.
U: Ano počítač a nic se neděje.
A: Dobře já se za vámi stavím.
V: kanceláři uživatele se admin dívá, opravdu ani na monitoru nesvítí 
kontrolka, ani na tiskárně, tak se kouká na prodlužovačku a hele, proč není 
prodlužovačka v zásuvce a je přehozená přes topení?
U: No to je divné, to muselo nějak vypadnout, jsem normálně pracovala a 
najednou se to vyplo.
A: (Mysli si svoje a odchází, opravdu, prodlužovačka vypadne ze zásuvky a 
sama se přehodí přes topení.....)
Konec vtipu. 
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Podívejte, kde ukradl Avatar svůj nádherný svět 

Největší filmový trhák všech dob uchvátil nejen svým  zpracováním ve  3D formátu, ale také 
nádhernou přírodou na planetě Pandora. Ta je složena z dechberoucích létajících ostrovů plných 
bujné vegetace.

Vznikla ovšem Pandora jen v 
bohaté fantazii trikových tvůrců a 
režiséra Camerona, nebo si 
inspiraci někde vypůjčili? Při 
pohledu na fotografie je jasné, že 
to druhé je pravda. 

Přes tisíc metrů vysoký Jižní nebeský sloup, který se nachází v Národním parku Zhangjiajie v 
provincii Chu-nan v Číně, se stal inspirací pro magické létající ostrovy v Cameronově snímku poté, 
co ho jistý hollywoodský fotograf přijel v roce 2008 nafotit.

Mluvčí Národního parku řekl: 
„Mnoho krás našich hor se stalo 
předlohou pro prvky filmu Avatar, 
včetně pohoří Hallelujah.“ A Číňané 
jak jinak zareagovali tržně a Jižní 
nebeský sloup oficiálně přejmenovali 
na Avatar Hallelujah Mountain.

Turisté tak mohou navštívit na vlastní kůži „Kouzelnou pouť na 
Pandoru z Avataru“, nebo „Zázračný výlet na létající pohoří z 
Avataru.“ To alespoň nabízí Čínská mezinárodní cestovní kancelář 
na svých internetových stránkách. 

A dodává: „Pandora je daleko, kdežto Zhangjiajie je kousek.“ Ani 
další slogan se nenechá zahanbit: „Vítejte v Zhangjiajie, spatřete 
Avatar Hallelujah Mountains a objevte skutečný svět Pandory.“

 Tak co? Zlákal vás výlet  ?                                                    

                                                                                                                 Anna Stejskalová 
IX.A
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Tady máme něco od našich mladších spolužáků...

Den ve škole 

Čeština je první předmět, 

neumí ho ani vševěd. 

Je to navíc „vopruz“ velký, 

učí se tam větné celky. 

Potom je tu matika, 

před ní každý utíká, 

stejně jako při fyzice 

zdrhají i přes hranice. 

Tělocvik je zábava, 

bývá dobrá nálada. 

Fotbal, basket nebo běh, 

hlavně nemít při tom pech. 

Nejlepší jsou přestávky, 

jen si hlídat nadávky... 

Poznámka je totiž jistá 

a další se jistě chystá. 

A když skončí hodina, 

svoboda nám začíná. 

Dáme si parádní oběd 

a pak můžem v klidu odjet. 

Josef Kaňka 5.C 
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Je to sice už dlouho, co skončila soutěž Česko Slovenská Superstar, ale i přesto se 
můžeme ohlédnout do minulosti... Ptali jsme se žáků 6.-8. tříd, komu z poslední 

finálové pětice by jste přáli vítězství. Skončilo to podobně jako doopravdy. 
                                                                                                 Michael Vácha 8.A

17

Martin Chodúr Miro Šmajda Jan Bendig Dominika Stará
Monika Bagárová Nikomu Nesledoval jsem



Alenka v říši divů je pohádková klasika, u nás ale zdaleka nestačí na popularitu čertů, se 
kterými nejsou žerty a  všemožných princeznovských záležitostí.  Za mořem jde však o 
dětskou povinnou četbu. Příběh dívky Alenky, jež se vydává do nory za bílým králíčkem ne 
kvůli tomu, aby objevila Matrix, ale aby se dostala do podivuhodného kouzelného světa, se 
už na plátna kin  několikrát  podívala.  Lewis Caroll  napsal  zkrátka  originální  příběh,  na 
němž se filmaři mohou dosyta vyřádit. Tim Burton už si pár let také buduje velmi osobitý  
styl a fakt, že je to právě on, kdo bude točit novou verzi Alenky v říši divů, se jeví jako 
naprosto logický. Burtonův audiovizuál si s originálním pohádkovým světem bezpochyby 
sedne. A nebyl by to Tim Burton, kdyby si s sebou nepřivedl svoje oblíbené herce. Johnny 
Depp  by  nejspíš  u  svého  milovaného  režiséra  hrál,  i  kdyby  točil  dokument  o  výrobě 
záchodových štětek. Kromě něho a dalších „Burtonovských“ herců se objeví i čím dál víc 
obsazovaná Anne Hathaway a hvězda budoucnosti  Michael Sheen. Nejdůležitější  však 
bude,  jak  si  s hlavní  rolí  poradí  Mia  Wasikowska,  jež  toho  ve  svých  osmnácti  letech 
nestačila  moc  předvést.  Už  z trailerů  je  ale  jasné,  že  půjde  o  další  z Burtonových 
vydařených filmů.

Veronika Šachová, 9.A
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Ples je společenská událost obvykle slavnostní povahy, která je spojena se společenským 
tancem za zvuků taneční hudby mimo jiné umožňuje vzájemné setkávání lidí, kteří by se 
jinak pravděpodobně nikdy nesetkali.
V průběhu 19.století se postupně staly (ostatně tak jako mnoho jiných původně šlechtických 
výsad) běžnou součástí tehdejší měšťanské společnosti, v té době byly takovéto lidové plesy 
označovány slovem bál. 

Největší plesovou událostí roku byl,, ples v opeře“.Na letošní ples v opeře přijela i Michele 
Mercierová(Angelika)!!!

Na tuto událost přijelo více než 3 000 lidí....
                                                                                               Kateřina Puklová 7.B.
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Lokotraktor
Lokotraktor je přezdívka lokomotivy která jezdí na dieslový motor o výkonu 147 kw
Dosahuje maximální rychlosti až 40km/h.Vyráběla se v letech 1968-1974,
Vývoj a výroba
Nejmenší  lokomotivou  z  nové  generace  motorových  lokomotiv  ČKD,  vyvíjené  od  počátku 
padesátých let, byla lokomotiva řady T 211. Prototyp byl dokončen v roce 1955, sériová výroba 
probíhala až do roku 1962, a to v podniku ČKD Praha. Celkem bylo vyrobeno více než 800 těchto 
lokomotiv,  které  pak  byly  dodávány  jak  ČSD  a  průmyslovým  podnikům,  tak  i  pro  železnice 
Sovětského svazu, Číny, Rumunska, Albánie a Bulharska. V letech 1977 až 1991 byly lokomotivy 
rekonstruovány  na  řadu  T 211.1.  Hlavním  bodem  rekonstrukcí  bylo  dosažení  výkonnějšího 
spalovacího  motoru  o  výkonu  165kw.  Rekonstrukce  prováděly  ČSD,  zejména  v  depě  Břeclav, 
Jihlava, Zdice a Vrútky. 
Provoz
Lokomotivy byly určeny pro lehkou staniční posunovací službu, posun v lokomotivních depech 
a dopravu na vlečkách velkých průmyslových závodů. Snadná údržba ve spojení se spolehlivostí a 
robustností  vedly  ke  značné  oblibě  těchto  lokotraktorů.  Osvědčila  se  zejména  mechanická 
převodovka a chlazení motoru vzduchem. Naopak mezi negativa těchto lokomotiv se řadí vysoká 
hlučnost motoru a nekvalitní topení.  Lokotraktor klade na strojvedoucího poměrně vysoké nároky - 
technika jízdy na tomto stroji je totiž poměrně ojedinělá a rozhodně ne jednoduchá. Důležité je po 
zařazení rychlosti a zatáhnutí na spojkový kohout pouštět tento kohout zpátky s citem, jinak při 
prudkém sepnutím spojky lokomotiva "skáče" a pokud veze zátěž, často dojde i k přerušení chodu 
motoru. Před zařazením vyššího stupně je také potřeba motor vytočit až k maximálním otáčkám. 
Lokomotivy řady 701 dnes  ještě  slouží  na posunu v depech Českých drah i  na vlečkách.  Zato 
lokomotivy původní řady 700 dnes v ČR již téměř neexistují;  důvodem je jejich stáří  a hlavně 
pozdější početné rekonstrukce na řadu 701 a později i komplexní modernizace ( řady 797, 798 a 
799) 
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          Jáson a zlaté rouno 

Když byl  Jáson malý  tak jeho otce krále  Aisóna připravil  o  trůn jeho 
vlastní  bratr  Pélie.Král  Aisón donesl   Jásona ke Kentaurovi  který  učil 
mladé bovníky.Když přišli ke Kentaurovi tak Aisón pravil:“Já jsem Aisón 
a toto je můj syn Jáson.Můj bratr mě připravil o trůn.Chci abys Jásona 
vyučil  tak aby jednou mohl převzít  trůn mého bratra. Kentaur Jásona 
tedy vyučil.  Jednoho dne Kentaur  pravil:  „Tak,teď  už  je  konec tvého 
učení.Tedˇje  čas  převzít  trůn  tvého  strýce.Sbohem  příteli.“  Jáson  se 
vydal na hrad. Šel podél řeky. Najednou se před ním objeví stařena a 
praví: „Prosím mládenče,přenes mě přes řeku.“ Jáson vzal stařenu na 
ramena.Spočátku se mu šlo dobře,ale stařena jakoby každým krokem 
byla těžší. Jáson uklouzl a stratil sandál:“Děkuji ti mládenče,vidím že jsi 
stratil  sandál“Jáson  nemohl  tušit  že  ta  stařena  byla  bohyně  Héra 
v přestrojení.Jáson se tedy vydal na hrad svého strýce.Když vešel do 
paláce tak se král zeptal kdo je a Jáson   odpověděl.:“Já jsem Jáson,syn 
krále Aisóna.Jsem pravý dědic trůnu.! „No to ano,ale jen tak ti ho předat 
nemůžu.Musíš dokázat,že jsu království hoden“ pravil král.“Jak to mám 
dokázat?“  „Dones  mi  Zlaté  rouno,které  zajistí  bohatství  tvému  lidu!“ 
„Donesu  ho,ale  mám  přání.“řekl  Jáson.Přál  si  velikou  loď,kterou 
pojmenoval  Argo,podle  její  posádky,po  světě  známych  Argonautech. 
Jáson a Argonauti pluli tři dny a tři noci. Až čtvrtého dne uviděli ostrov 
s maličkým  královstvím.  Šli  se  podívat  do  toho  království  a  vidí 
starce,který tam sedí a je úplně vyhublý. Vedle měl mísy s jídlem. Když 
se starec nahnul pro jídlo,přiletěly Harpie,snědly starcovi jídlo a nadělaly 
spouštˇ. Jasonovi bylo starce líto a Harpie postřílel. Starec se zeptal: „Ty 
hledáš Zlaté rouno?“ „Ano! odpověděl Jáson. „Asi tři míle odtud jsou dvě 
skály,které  do  sebe  narážejí.Dám  ti  holuba.  Jestli  skálami  holub 
proletí,tak propluješ i ty.“ Jáson zanedlouho dorazil ke skalám. Vypustil 
holuba a ten proletěl.Argonauti veslovali mezi skály za holubem. Dorazili 
na ostrov,kterému vládl jeden král. Jáson k nemu hned přišel a požádal 
o Zlaté rouno. Král dal Jásonovi dva úkoly. Jáson musel zapřáhnout dva 
býky chrlíci oheň a zničit armádu kostlivců.Jáson vše zvládnul. Král však 
nebyl rád, chtěl spálit jejich loď. Ale králova dcéra se to dozvěděla, a 
protože Jásona milovala,pomohla mu získat Zlaté rouno dřív, než král 
dal  zapálit  loď.  A  tak  Jáson  získal  trůn  i  Zlaté  rouno  a  oženil  se 
s Kirke,která mu pomohla.

Matúš Brandner
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Rolls royce

Úpravce prestižních vozů Mansory ukáže na výstavě v Ženevě luxusní 
fialovozlatouzlatou úpravu Rollse. 
Zatímco v případě loňské úpravy vozu Mansory Bentley Continental Vittesse Rose 
se nabízela otázka, jak je na tom Kourosh Mansory s duševním zdravím, teď přichází 
z Bavorska úplně jiná liga.
Předmětem úprav se nyní stal Rolls-Royce Ghost a pochopitelně by to nebylo 
Mansory, kdyby kreace nebyla alespoň 
trochu kýčovitá. Limuzína vyvedená v 
noblesním fialovém laku dostala pozlacenou 
masku chladiče, lemování oken, kola a 
ozdobné lišty za výdechem v blatníku 
(vyvedeném ve stříbrné) a nad rámečkem 
poznávací značky.
To vše doplňuje zlatý lak na bocích a okolo 
masky chladiče. Rolls má také sportovní
nárazníky, zvýrazněné prahy, denní LED 
diodové svícení s inteligentním rozvěcením a 

zhasínám.
Na dvaadvacetipalcových (!) ráfcích jsou 
vpředu navlečeny pneumatiky Dunlop 265/30 
a vzadu 295/30. Výsledkem je ale 
každopádně luxusní vzhled.
A pak tu máme také dvanáctiválec 6,6l. S 
většími turby, novým výfukem a 
modifikovanou řídicí jednotkou. Výsledkem 
je nárůst výkonu z 570 koní (419 kW) a 780 
Nm na 720 koní (529 kW) a 1020 Nm. není 
divu, že zvládne stovku za 4,4 s… Ale buďte 

v klidu,při 310km/h zasáhne  elektronika a omezí rychlost.....
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Jak jsme lyžovali

2. 1. jsme přijeli a byli jsme unavení.
Dostali jsme večeři, poslechli jsme si pohádku
a šli jsme spát.
Ráno 3. 1. jsme se nasnídali a šli jsme na kopec.
4.  skupina šla na fotbalové hřiště a 3.,  2. a 1. skupina
šla na svah. Potom jsme dostali oběd a byl polední klid.
Po poledním klidu jsme šli lyžovat a z lyžování rovnou
na svačinu. Potom jsme měli trochu klidu a najednou
hudba. Všichni jsme věděli, že je večeře. Po večeři jsme 
soutěžili. Byli tam 4. družstva: sluníčka, stromečci,
prasátka a sněhuláci. Když jsme dosoutěžili, čekala na
nás pohádka a sladký spánek. Každý den to skoro
probíhalo stejně, jen ty soutěže byli jiné. Když jsme měli 
odjezd, tak to bylo různé.
Někteří chtěli už pryč a jiní zase obráceně.
Když jsme dojeli, tak na nás čekali
rodiče. Nakonec jsme byli rádi, že jsme s rodinou.

V pondělí 11.1. nám začala zase škola. Mě se do školy
nechtělo, protože na horách to bylo lepší. Nemuseli
jsme se tam učit. Ale já vím, že učení není mučení.

Veronika Stejskalová 3. A
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