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Vážení a milí čtenáři, 
 
 opět se k Vám dostává další číslo našeho školního časopisu 
Škandál. Tentokrát jsme se soustředili na zajímavosti, které souvisí 
s lednem nebo únorem. Proto si v tomto čísle můžete přečíst články o 
sv. Valentýnu nebo o Mezinárodním dni tuleňů, lachtanů a velryb. 
Možná někoho z Vás překvapí informace o Michaelu Schumacherovi 
či Jiřím Menzelovi, pro jehož znalce či fanoušky jsme připravili i 
krátký testík z jeho filmové tvorby. Máme pro Vás připraven také 
článek o stravování ve školní jídelně. Jako bonbónek Vám přinášíme 
ukázky z vlastní umělecké tvorby našich redaktorů a to v rámci 
Mezinárodního dne mateřského jazyka. Nevynechali jsme ani 
pravidelné rubriky Ve víru tance a Profesní duha, tentokrát se můžete 
těšit na rumbu a přírodovědce. V rubrice Za památkami po Plzeňském 
kraji s námi můžete zavítat na zámek Nebílovy. A samozřejmě jsme 
nezapomněli ani na Vaše oblíbené vtipy! Takže nezbývá nic jiného, 
než popřát Vám mnoho pohody při čtení následujících řádků... 
 
             Vaše redakce 
 
 
A ještě jedna připomínka Mezinárodního dne mateřského jazyka -  
toto je pár milých názorů žáků a studentů na různé záležitosti 
související s českým jazykem a literaturou: 
 

ü Dekadentní básník nechodil do práce, měl dluhy a vyznačoval se tím, že hodně 
pil. 

ü Dřív vznikalo spousta literárních děl v hospodě. Když ještě nebyly psací stroje, 
tak mohl spisovatel psát, kde chtěl. 

ü Spisovatelé a básníci s chudým lidem soucítili, ale nemohli mu nijak pomoct, 
protože na tom byli většinou stejně. 

ü Lidová slovesnost je, že mezi sebou lidi mluví a používají přitom slov. 
ü Bajka je krátký příběh, jehož hlavním hrdinou je velké zvíře. 
ü Obkročný verš je, když rým vynechá sem tam sloku. 
ü Přísloví jsou povídačky, které si za dávných časů lidé vymýšleli, aby řeč nestála. 
ü Když čteme nějakou knihu, měli bychom si na ni vytvořit i nějaký vlastní názor. 

Ale když jí nerozumíme, tak si názor vytvořit nemůžeme. A když si nemůžeme 
vytvořit vlastní názor, řekne nám ho učitel. 

ü Povinná četba jsou knihy, které nás nebaví, a proto si je opisujeme do 
čtenářského deníčku. 

ü Rozdíl mezi klasickou a zábavnou literaturou je především v tom, že klasická 
bývá tlustší. 
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Leden     
 

1) Leden studený, duben zelený         
2) V lednu za pec si sednu 
3) Suchý leden, mokrý červen 
4) Lednové mlhy věští mokré jaro 
5) V lednu moc sněhu, v červnu moc sena        

 
 
Únor      
 

1) Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí 
2) Únorová voda, pro pole škoda 
3) V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom 

bývá 
4) Mnoho mlh v únoru přináší toho roku mnoho 

deště 
5) V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med 
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 Narodil se v roce 1938 v Praze jako syn spisovatele a scénáristy Josefa Menzela. V roce 1962 
ukončil studium režie u Otakara Vávry na FAMU v Praze.  V šedesátých letech 20. století byl 
spoluskladatelem filmové české nové vlny. Menzelův první celovečerní film Ostře sledované 
vlaky podle literární předlohy jeho oblíbeného autora Bohumila Hrabala z roku 1966 získal 
Oskara za nejlepší zahraniční film. Další z jeho filmů Vesničko má středisková byl na Oskara 
nominován v roce 1985. Trezorový film Skřivánci na niti obdržel v roce 1990 cenu Zlatý 
medvěd na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně.Od sedmdesátých let se Jiří Menzel 
věnuje i divadelní režii (sám o sobě s oblibou prohlašuje, že je hlavním povoláním divadelní 
režisér, který se jen pouhou náhodou dostal k filmování). Jakožto divadelní režisér působil 
také v zahraničí, známé je jeho působení v bulharské Sofii i v bývalé Jugoslávii. Spolupracuje 
zejména s pražskými divadly Činoherní klub,Vinohradské divadlo. Jiří Menzel byl také 
učitelem na pražské FAMU, dále je též zahraničním členem Americké filmové akademie. 
Patrně méně známo je i to, že je nositelem vysokého francouzského uměleckého titulu 
Chevalier des Arts  et  Lettres, což česky znamená Rytíř umění a literatury. Je zakladatelem 
kabelové televize CS Film.       
Herec:Místo v houfu-1964 
         :Kdyby tisíc klarinetů-1964 
         :Každý den odvahu-1964 
         :Obžalovaný-1964 
         :Nikdo se nebude smát-1965 
         :Bloudění-1965 
         :Ostře sledované vlaky-1966 
         :Soukromá vichřice-1967 
         :Dita Saxová-1967 
         :Návrat ztraceného syna-1966 
         :Hotel pro cizince-1966 
         :Flám-1966 
         :Zločin v šantánu-1968 
         :Spalovač mrtvol-1968 
         :Rozmarné léto-1968 
         :Nevěsta-1970 
         :30 panen a Pythagoras-1973 
         :Hra o jablko-1976 
         :Báječní muži s klikou.1978 
         :Modrá planeta-1979 
         :Hra na tělo-1979 
         :Buldoci a třešně-1981 
         :Upír z feratu-1982 
         :Srdečný pozdrav ze zeměkoule-1982   
         :Fandy,o fandy-1983 
         :Utíkejme už jde-1986 
         :Něžný barbar-1989 
         :Marta a já-1990 
         :Zvláštní bytosti-1990 

Režie:Umřel nám pan Foerster-1963 
 :Perličky na dně-1965 
         :Zločin v dívčí škole-1965 
         :Ostře sledované vlaky-1966 
         :Zločin v šantánu-1968 
         :Rozmarné léto-1968 
         :Skřivánci na niti-1969 
         :Kdo hledá zlaté dno-1974 
         :Na samotě u lesa-1976 
         :Báječní muži s klikou-1978 
         :Postřižiny-1980 
         :Slavnosti sněženek-1983 
         :Čokoládový čmuchalové-1985 
         :Vesničko má středisková-1985 
         :Konec starých časů-1989 
         :Žebrácká opera-1990 

:Život a neobyčejná dobrodružství    
vojáka Ivana Čonkina-1994 

         :Dalších deset minut-2002 
:Obsluhoval jsem anglického krále-
2006 

  Herec:Obecná škola-1991 
         :Má je pomsta-1995 
         :Jak si zasloužit princeznu-1995 
         :Truck stop-1996 
         :Hospoda-1996 
         :Drákulův švagr-1996 
         :Všichni moji blízcí-1999 
         :Sametová kocovina-2000 
         :Útěk do Budína-2002 
         :Operace Dunaj-2009 
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K UVEDENÝM OBRÁZKŮM PŘIŘAĎTĚ FILMY OD JIŘÍHO 
MENZELA UVEDENÉ POD OBRÁZKY 
 
 

1)   
 
 

2)  
 
 

 

3)  
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4)  
 

 

5)  
 
 

6)  
 

 

7)  
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8)  
 

 
 

9)  
 
 
 

10)  
 
 
Zvláštní bytosti, Upír z Feratu, Draculův švagr, Hospoda, 
Operace Dunaj, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále, 
Jak si zasloužit princeznu, Obecná škola, Konec starých časů 
 
(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: 
noviny@zsprestice.cz a dostanete se do slosování o drobné dárky.) 

mailto:noviny@zsprestice.cz
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Povolání: Závodník F1 
Datum Narození: 3. 1. 1969 
Místo Narození: Hürth-Hermülheim – Německo 
Znamení: Kozoroh 
Současný tým: Mercedes GP 
Závody: 269 (268 startů) 
Mistr světa: 7x 
Vyhrané závody: 91 
Stupně vítězů: 154 
Pole positions: 68 
Body: 1441 
Nejrychlejší kola: 76 
První závod: GP Belgie 1991 
První vítězství: GP Belgie 1992 
Poslední vítězství: GP Číny 2006 
Umístění v roce 2010: 9. (72b.) 
 

Michael Schumacher se narodil 3. ledna 1969 v německém městě 
Hürth. Má bratra Ralfa, který byl tak pilotem F1. Je ženatý 
s Corinnou a má dvě děti (Gina – Marie a Mick). Ve filmu Auta 
namluvil Ferrari. Hrál ve filmu Asterix a Olympijské hry, kde hrál 
vozataje červené stáje. 
 
ZAČÁTKY: 
Závodit začal jako ostatní závodníci na motokárách. K závodění ho 
přivedl otec Rolf ve čtyřech letech. Trénoval ve svém rodném 
městě. Když chtěl startovat v oficiálním mistrovství Německa, tak 
mu bylo 12 let, otec mu ale musel sehnat povolení, protože řády 
povolují start jezdcům starším 14 let. 
ÚSPĚCHY: 
1984 – Juniorský mistr Německa 
1985 – Juniorský mistr Německa 
1985 – Finalista Mistrovství světa 
1986 – 3. místo Mistrovství Německa 
1987 – Mistr Německa 
1987 – Mistr Evropy  
 
FORMULE FORD: 
V roce 1988 začal Schumacher závodit ve formulových vozech. 
Zvítězil 9x v sérii Formule König a stal se německým šampiónem. 
V tom samém roce stihl čtyři závody Formule Ford 1600, kdy si po 
vítězství v Zandvortu  zajistil druhé místo v mistrovství Evropy a 6. 
místo v mistrovství Německa Formule Ford 1600. 
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1988 – mistr Německa Formule König 
1988 – 2. místo Mistrovství Evropy 
1988 – 6. místo Mistrovství Německa 
Vítězství: 
9x Formule König 
Zandvort – Formule Ford 
 
FORMULE 3: 
V roce 1989 podepsal Schumacher smlouvu s týmem WTS 
v německém mistrovství Formule 3 jako týmový kolega Frentzena. 
Oba skončili druzí o jeden bod za Wendlingerem. Schumacher byl 
nakonec klasifikován na 3. místě. V roce 1990 zůstal ve stejném 
týmu a to se mu vyplatilo, protože se stal mistrem. S vozem 
Mercedes startoval v závodech sportovních vozů ve skupině C a 
zvítězil v Mexiku, v Dijonu a Nürburgringu byl druhý a v celkovém 
mistrovství byl pátý s 21 body. 
 
TÝM/VŮZ: 
1989 – ONS Nachwuchsteam/WTS Racing – Reynard 893-
Volkswagen 
1990 – WTS Racing – Reynard 903-Volkswagen 
 
Formule 1: 
1991: Jordan 
Rok 1991 začal s vozem Mercedes. Tým Jordan mu nabídl místo ve 
svém voze pro Velkou cenu Belgie. Schumacher všechny překvapil, 
protože se kvalifikoval na 7. místě, ale závod nedokončil. 
 
1991 – 1995: Benneton 
Na posledních pět let přestoupil do týmu Benneton. S vozem 
Bennetonu se nejlépe umístil v Monze na 5. místě. 
 
1992: 
Nová sezóna začala pro Schumachera pátým místem ve velké ceně 
Jihoafrické republiky. Další tři závody dokončil na stupních vítězů. 
Své první vítězství získal ve velké ceně Belgie. V šampionátu 
skončil na třetím místě. 
 
1993: 
Schumacher zvítězil v Portugalsku, celkově skončil na 4. místě. 
 
1994: 
V roce 1994 zvítězil v prvních šesti závodech, ale kvůli použití 
špatných komponentů na voze byl diskvalifikován. Další 
diskvalifikace a stop na dvě GP dostala Schumachera pod tlak, 
proto také musel začít bojovat o body. Do poslední GP Austrálie 
nastupoval s náskokem 1 body před Damonem Hillem. Po kolizi, 



 10 

při které oba skončili mimo trať, se stal Schumacher poprvé 
mistrem světa. 
 
1995: 
Sezónu začal vítězstvím v Brazílii, ale poté byl diskvalifikován za 
použití paliva, které nepovolovaly nové předpisy. Po několika 
měsících byly uznány tehdejší, ale s tím rozdílem, že body byly 
navráceny pouze jezdcům. Po velké ceně San Marina se dostal do 
vedení Damon Hill. Schumacher zmobilizoval všechny své síly, ve 
Španělsku a v Monaku vyhrál, což mu pomohlo vyhrát druhý titul 
mistra světa. 
 
1996 – 2006: Ferrari 
 
1996: 
V roce 1996 přestoupil k týmu Ferrari. Ferrari nestačilo na 
Williams a bojuje s Bennetonem. První vítězství přichází až 
v sedmém závodě. V dalších závodech se Schumacher trápil, další 
vítězství přichází až v Belgii a Itálii. Nakonec končí na 3. místě. 
 
1997: 
V sezóně znovu dominuje Williams, Schumacher na to odpovídá 
v deštivé velké ceně Monaka a tím dokazuje, že na mokru umí. 
Další vítězství přichází v Kanadě a ve Francii znovu za mokra. 
Neuvěřitelnou šňůru dokazuje v Belgii, kde zvítězil již počtvrté. 
Před poslední GP Evropy vede před Vileneuvem o bod. V závodě 
Schumacher naráží do Vileneuva a to mu vynáší diskvalifikaci 
z celého šampionátu. 
 
1998: 
V roce 1998 Schumacher vyhrál 6 závodů. Před posledním 
závodem v Japonsku měli Schumacher a Häkkinen po 80 bodech. 
Titul nakonec získal Häkkinen, protože Schumachera zradila 
technika. 
 
1999: 
Ve velké ceně Velké Británie utrpěl Schumacher zlomeniny nohou. 
I když Schumacher v pěti závodech nestartoval, skončil 
v celkovém pořadí na pátém místě. 
 
2000: 
V roce 2000 dostal Schumacher nového parťáka a to Rubense 
Barrichella. Kvůli haváriím v Německu a Rakousku přišel 
Schumacher o vedení. Nakonec získal svůj 3. titul mistra světa 
díky vítězstvím v posledních čtyřech velkých cenách. 
 
2001: 
Vítězstvím  v 9 velkých cenách si zajistil 4. titul. 
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2002: 
Schumacher vyhrál 11 velkých cen. 
Nelibost fanoušků si vysloužil 
hlavně kvůli vítězství v Rakousku, 
kde ho před sebe pustil týmový 
kolega Barrichello. V roce 2002 
získal 5. titul. 
 
2003: 
Získání 6. titulu zkomplikoval nový 
bodovací systém a opožděná premiéra nového Ferrari. Titul získal 
až v poslední velké ceně. 
 
2004: 
V roce 2004 Schumacher vyhrál 13 
závodů a získal svůj zatím poslední 
7. titul mistra světa. 
 
2005: 
V roce 2005 se mu příliš nevedlo. 
Vyhrál jen velkou cenu USA, do které 
startovalo pouze 6 vozů. V celkovém 
pořadí skončil na 3. místě za Alonsem a 
Räikkönenem. 
 
2006: 
Schumacher vyhrál v sedmi závodech. Titul nezískal, protože ho 
získal Alonso. O titulu se 
nakonec rozhodovalo v posledním 
závodě v Brazílii. 
 
2009: 
Tým Ferrari 29. července oznámil, že 
Michael Schumacher nahrazuje 
zraněného Felipeho Massu. 

Schumacher 10. srpna 
oznámil, že má přetrvávající problémy 
s krkem z únorové havárie na motocyklu. 
 
2010: Mercedes Grand Prix 
23. prosince stáj Mercedes GP oznámila, 
že podepsala smlouvu na tři roky 
s Michaelem Schumacherem. Schumacher 
v sezóně 2010 získal 72 bodů a 
celkově se umístil na 9. místě. 
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Út 108 171 279

Čt 73 214 287

Pá 128 157 285

11:30 12:30 celkem

Výdej obědů v týdnu od 15.11.2010 do 19.11. 2010 

Milí spolužáci,                                                                                        tabulka č.1 
připravili jsme pro Vás výsledek průzkumu v naší  
školní jídelně. 
    Při matematice jsme se učili zapisovat do soustavy  
souřadnic a vytvořit jednoduchý graf. Řekli jsme si,  
že se to nejlépe naučíme na příkladu z praxe. 
    Po celý týden /mimo středu-Státní svátek/ jsme zapisovali  
počty vydaných obědů v 11:30, ve 12:30-tabulka č.1.  
V 11:30 obědvají žáci 1. a 2.tříd, ve 12:30 3. - 5. tříd. 
Dále jsme se zaměřili např. na: 
Kolik dětí si bere polévku k hlavnímu jídlu? 
Kolik dětí vše sní? /snězeno vše/   
 
Nyní se můžete podívat, co nám v naší jídelně chutná   
více či méně… 
 
Pondělí         15.11.2010  
Polévka drožďová - Špagety po boloňsku – ovoce -  čaj 
  
Výdej obědů      11:30     
          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Výdej obědů  12:25 – 13:20 
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Úterý 16.11.2010                        
Polévka s písmenky - Svíčková pečeně, knedlík – puding –čaj,mléko 
 
Výdej oběda   11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výdej oběda   12:30                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
Čtvrtek 18.11.2010                        
Polévka kulajda – Vepřové v mrkvi, brambor – ovoce –čaj,mléko 
 
Výdej oběda   11:30 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
Výdej oběda   12:30 
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Pátek 19.11.2010                        
Polévka se šunkovým svítkem–Vepřové rizoto–okurkový salát–
tyčinka-džus 
 
Výdej oběda   11:30 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
Výdej oběda   12:30 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Co lze z našich grafů a zápisů vyčíst? 
 
Nejvíce obědů bylo vydáno v pondělí 15.11.  
Více než polovina žáků denně nejí polévku. 
Nejméně oblíbená polévka tohoto týdne byla KULAJDA. 
Naopak nejvíce úspěchů zaznamenala  PÍSMENKOVÁ POLÉVKA. 
Nejvíce snězeného jídla v poměru k jídlu vydanému bylo v úterý 16.11., 
když byla SVÍČKOVÁ PEČENĚ. ….. atd. 
 
 
K zamyšlení…            

JSME OPRAVDU TAK „MLSNÍ“, ŽE MUSÍME KAŽDÝ DEN 
 TOLIK PLÝTVAT JÍDLEM? 

 
Snažili jsme se objektivně zapsat zkoumané údaje.  
Tímto děkujeme také paním kuchařkám.                   Žáci 5.A a p.uč. Květoňová
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 Dne 2. prosince 1946 byla ve Washingtonu podepsána Mezinárodní úmluva o 
regulaci velrybářství. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky. 

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě, podepsaná prezidentem republiky 
dne 5. listopadu 2004, byla uložena u vlády Spojených států amerických, 

depozitáře Úmluvy, dne 24. ledna 2005. Úmluva vstoupila v platnost na základě 
svého článku X odst. 4 dne 10. listopadu 1948. Pro Českou republiku vstoupila v 
platnost v souladu s ustanovením téhož článku a odstavce dne 24. ledna 2005.  

Výňatek z MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O REGULACI VELRYBÁŘSTVÍ 
Vlády, jejichž řádně pověření zástupci podepsali tuto úmluvu, uznávajíce 
zájem národů světa na zabezpečení významných přírodních zdrojů, které 

představují populace velryb, pro budoucí generace;  

majíce na paměti, že v historii velrybářství docházelo k nadměrnému lovu 
v jedné oblasti za druhou a jednoho druhu velryb za druhým, a to v 
takovém rozsahu, že je nezbytně nutné chránit všechny druhy velryb před 
dalším nadměrným lovem;  

uznávajíce, že stavy velryb mají sklon k přirozenému zvyšování, bude-li 
lov velryb řádně regulován, a že toto zvyšování stavů velryb umožní 
zvýšení počtu velryb, které bude možno odchytávat, aniž by došlo k 
ohrožení těchto přírodních zdrojů; uznávajíce, že je ve společném zájmu 
dosáhnout co možná nejrychleji optimální úrovně stavu velryb, aniž by 
došlo k rozsáhlé hospodářské a potravinové krizi;  

uznávajíce, že při plnění těchto cílů je třeba omezit lov velryb na druhy, které 
nejlépe odolávají takovémuto využívání, s cílem zajistit nezbytně nutnou dobu 
pro obnovu některých druhů velryb, jejichž počet byl zdecimován;  

přejíce si vytvořit systém mezinárodní regulace lovu velryb a zajistit tak 
řádnou a účinnou ochranu a rozvoj populací velryb na základě zásad 
vtělených do ustanovení Mezinárodní dohody o regulaci velrybářství 
podepsané v Londýně dne 8. června 1937 a protokolů k této dohodě 
podepsaných v Londýně dne 24. června 1938 a 26. listopadu 1945; a 
rozhodnuty uzavřít úmluvu upravující řádnou ochranu populací velryb a 
umožňující tak řádný rozvoj velrybářského průmyslu.  
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Valentýn, svátek zamilovaných, zná snad každý a 
obzvláště ti z nás, kteří mají nějakou lásku, už se 
na něj určitě moc těší.Je každý rok 14. února. Za 
dob našich mamek a tátů byly velice oblíbené 
valentýnky tedy přáníčka, kterými si sdělovali city. 
Ale teď už si tak maximálně napíšeme smsku. 
Zkuste si také nadělit nějaké vlastnoruční přání od 
srdce, tím nic nezkazíte. 

http://www.profilek.cz/obrazek/laska-134/
http://www.profilek.cz/obrazek/i-lo-e-you/
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://thumbnail066.mylivepage.com/chunk66/1870730/1749/small_dek026.gif.jpg&imgrefurl=http://sabua2.webovastranka.cz/tags/obr%25C3%25A1zky_s_textem&usg=__fr6cWownmpfOMpgH3Lw8ladsFpQ=&h=200&w=181&sz=8&hl=cs&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=SAQY06Dl7nAfQM:&tbnh=104&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3DL%25C3%2581SKA%2B500x550%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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1.Večeře 

PPoozzvvii  ppaarrttnneerraa  nnaa  vveeččeeřřii,,  uukkuucchhttii  ssáámm//ssaammaa  nneebboo  hhoo  
ppoozzvvii  ddoo  rreessttaauurraaccee..  DDoobbrrýýmm  jjííddlleemm  nneeppoohhrrddnnee,,  aa  kkddyyžž  kk  ttoommuu  
ppřřiiddáášš  ssvvííččkkyy  aa  ((jjeenn  kklluuccii))  ppřřiinneesseešš  kkvvěěttiinnuu,,  nneemmáá  ttoo  cchhyybbuu..  
2. Procházka 

JJddii  ss  ppaarrttnneerreemm  nnaa  pprroocchháázzkkuu..  ZZ  vveeččeerraa  aa  ppřřii  
sslliibbnnéémm  ppooččaassíí  ttoo  vvůůbbeecc  nneenníí  ššppaattnnéé..  PPrroojjdděěttee  ssee  ttřřeebbaa  ppaarrkkeemm  
nneebboo  kkoolleemm  řřeekkyy..  KKddyyžž  nneenníí  kk  ddiissppoozziiccii  aannii  jjeeddnnaa  mmoožžnnoosstt,,  
nneevvaaddíí  aannii  hheezzkkyy  oossvvěěttlleennéé  mměěssttoo  ččii  kkoosstteell..  
3. Akce 

BBuuďď  ttrroocchhuu  aakkččnníí  aa  vvyyrraažž  ttřřeebbaa  nnaa  llyyžžee,,  ddoo  bbaazzéénnuu  
nneebboo  nnaa  tteenniiss..  JJssttee  ssppoorrttoovvccii,,  ttaakk  ttoo  jjee  pprroo  vvááss  ttoo  pprraavvéé,,  mmááttee  
mmoožžnnoosstt  pprroožžíítt  ssppoolluu  nneezzaappoommeennuutteellnnéé  cchhvvííllee  aa  zzáárroovveeňň  ssee  
nneennuuddiitt..  
4. Film den 

CChhcceešš  ssii  VVaalleennttýýnn  uužžíítt  vv  kklliidduu??  ŽŽááddnnýý  pprroobblléémm..  MMůůžžeešš  
ssii  ppěěkknněě  lleežžeett  vv  kkllíínněě  ppaarrttnneerraa  uu  ffiillmmuu    nneebboo  jjíítt  bbrreeččeett  uu  
nněějjaakkééhhoo  rroommaannttiicckkééhhoo  ffiillmmuu  ddoo  kkiinnaa..  PPoozzoorr!!  PPrroo  vvěěttššíí  
„„ppoovvííddáállkkyy““  jjee  lleeppššíí  tteelleevviizzee,,  uu  kktteerréé  ssii  mmůůžžeešš  ss  ppaarrttnneerreemm  ii  
ppooppoovvííddaatt..  

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cms.tvujdum.cz/userdata/images/25465AZ-kuchynepriboryvyber-foto-5.jpg&imgrefurl=http://www.kuchyne.cz/kuchyne-a-z/pribory-hlinik-vyhodte-vsadte-na-kvalitu.aspx&usg=__Ridti4SZdCMnhrvFNQc6sw3H1nc=&h=470&w=350&sz=25&hl=en&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=pagkbbLPbjdcPM:&tbnh=129&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dp%25C5%2599%25C3%25ADbory%26hl%3Den%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lh4.ggpht.com/_DkIxoe5pQ8Y/SGjfb3kUKlI/AAAAAAAADcw/UuoGpj9cWA4/P6280201.JPG&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/7ceuNmZuiF7yuRpV1qKYDg&usg=__sxJtu_tzxHL30PLv_ln9gAmCMJI=&h=1200&w=1600&sz=219&hl=en&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=ugFBrPPV2knTMM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dromantick%25C3%25A1%2Bproch%25C3%25A1zka%26hl%3Den%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.seznamka-harmonie.cz/upload.cs/d/d3299374-s_3-image-lyzovani-01.jpg&imgrefurl=http://www.seznamka-harmonie.cz/page/3488.lyzovani-v-krkonosich/&usg=__7vc6fJI285MeddUbfqFauFc45AE=&h=190&w=281&sz=17&hl=en&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=OaG6XeIEA-NjGM:&tbnh=77&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dly%25C5%25BEov%25C3%25A1n%25C3%25AD%26hl%3Den%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://beruska55.blog.zive.cz/files/2008/09/kino11.jpg&imgrefurl=http://beruska55.blog.zive.cz/2008/09/film-na-dvd-nebo-v-kine/&usg=__hh1enLxcrJQkYebfMIb4lRQlU3s=&h=472&w=378&sz=68&hl=cs&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=4g2jIvHfpgoX-M:&tbnh=129&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dkino%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=pnc9Ta3zO5Wz4gawvOmNCg
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Nebílovy 

                   

 
 
Tento barokní zámek se nachází na jižním Plzeňsku, 
16km jižně od Plzně. Zámek zdobí četné vnitřní malby, 
zachovalý interiér a krásná zahrada s fontánou. S jeho 
stavbou začal Adam Jindřich ze Steinau v roce 1706-
1719. Stropy s malbami Antonína Tuvory zdobí řada 
benátských lustrů. Na zámku je příjemně a určitě se vám 
tam bude líbit. 

http://www.panoramio.com/photo/43816654
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JJJeee   mmmnnnooohhhooo   dddrrruuuhhhůůů   jjjaaazzzyyykkkůůů   aaa   kkkaaažžždddýýý   mmmááá   sssvvvooojjjiii   kkkrrrááásssnnnooouuu   
hhhiiissstttooorrriiiiii...   III   nnnáááššš   jjjaaazzzyyykkk   jjjeee   jjjeeedddiiinnneeečččnnnýýý   aaa   mmměěěllliii   bbbyyyccchhhooommm   sssiii   
hhhooo   vvvááážžžiiittt   uuužžž   kkkvvvůůůllliii   mmmnnnooohhhaaa   uuudddááálllooosssttteeemmm,,,   pppřřřiii   kkkttteeerrrýýýccchhh   
jjjsssmmmeee   ooo   nnněěějjj   mmmááállleeemmm   pppřřřiiišššllliii...   PPPrrroootttooo   sssiii   pppřřřiiipppooommmeeeňňňmmmeee,,,   jjjaaakkk   
kkkrrrááásssnnnááá   čččeeeššštttiiinnnaaa   jjjeee   vvvlllaaassstttnnnííí   tttvvvooorrrbbbooouuu   nnnaaašššiiiccchhh   rrreeedddaaakkktttooorrrůůů...   

   
 
Zima                                                                  
      Zima je vločka bílá. 
          Zima je jako víla. 
          Zima má bílé koníčky.    
          Zima je jiskra pod víčky. 
          Zima je víla nádherná,   
          Do šatů třpytivých oděná. 
          Zima tě zahalí závojem, 
          Tak neváhej a poběž ven. 
           Venku je plno bílých krás, 
           Tak honem pojď! Zimní je čas.            

                 Viktorie Hrbáčková 11 let 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.chytrazena.cz/obrazky/admin/clanek/holcicka-s-culiky-pise.jpg&imgrefurl=http://www.chytrazena.cz/rodina/vychova/jedenactero-pro-rodice-kterak-ucit-deti-psat-6274.html&usg=__8Fl5UmmnO5KqAX0XxQH--ekbcW4=&h=230&w=230&sz=12&hl=cs&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=3s-UYrHGHQXnbM:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3Dd%25C4%259Bti%2Bp%25C3%25AD%25C5%25A1ou%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=9WRiTeK5OcWztAb-r9y4CA
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O kočicce 
 
Sněží, sněží mráz kolem věží 
Kočičce je zima, 
Až se jí z toho chlupy ježí. 
 Autor:Andrea Vavřičková,VIII. E 

        
 

 
Jel jsem jednou na výlet 
A  všude radost pohledět. 
Radyně a Kozel krásný svět,  
Dává nám nahlédnout do starých let, 
Ale nechtěl bych tam nikdy bydlet. 
 
A z té loučky přes dvě pole 
Zas do jiné metropole 
byli jsme v Praze, 
kde je velmi draze. 
Kolem Rýna  
do Berlína. 
A zpět do Všemír, 
kde mají myši hodně nor. 
Do Ostravy na hambáče 
měli jsme tři lahváče. 
V Madridu jsme cígo měli, 
tam jsme všechno zapomněli. 
Pak jsme jeli rychle k Nilu, 
chytit jsme tam chtěli rybu, 
byli tam však krokodýli 
sežrali mi mokasíny. 
V Africe nás chtěli sníst, 
neměl jsem chuť jíst. 
 
Jaroslav Zábran VIII. E  
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 Básničky 
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Kristýna Vlachová, VIII. E 

Adéla Havránková, VIII. A 

http://www.basnicky.eu/pomalu-usinam
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                                     Povídka nevhodná pro čtenáře z prvního stupně ZŠ! 
        

Irena Bachová, VII.C 
 
 Ten den byl jako každý jiný. Když jsem přišla z nákupu, mamka si vařila čaj. 
 Náhle se ozvalo zvonění telefonu. Volal nám Míla, můj nevlastní otec. Teta 
Jindra to oznámila první jemu: naše ovečky už nežijí. Byla s babčou na 
zahradě a všimla si, že Jasněnka s Amálkou leží zakousnuté u řeky. Byla 
vyděšená, a proto volala svému bratrovi. V očekávání nejhoršího jsme se 
s mamkou vydaly na zahradu. Přišly jsme tam a známé bečení jako by se 
ztratilo, už nebylo. Slyšely jsme jen tíživé ticho. Náhle mne napadlo: „A co 
Micinka, moje kočička? Nechala jsem ji na zahradě, snad se aspoň jí nic 
nestalo!“  
 Postupovaly jsme dále, k řece. Stále nebylo nic slyšet ani vidět. 
 Náhle jsme je uviděly. Ležely zhruba deset metrů od sebe a nedýchaly.        
Měly vytrhány kusy masa na krku. Bylo to hrůzostrašné! Takové hodné 
ovečky, andílci! Naše ovečka Jasněnka a její dcera Amálka byly mrtvé! Ale 
jak se to stalo? 
 Později se zjistilo, že zahrádkář, který bydlí na druhé straně řeky, má psy. A 
ti zabili naše ovečky. Tohoto muže navštívili přátelé a zapomněli zavřít branku 
jeho pozemku. Psi vyběhli, přeplavali řeku a zakousli naše ovečky. Micinka se 
naštěstí zachránila. 
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Přírodovědec je člověk, který se věnuje studiu přírodní sféry. 

• formuluje hypotézy a vybírá vhodné metody pro výzkum  
• provádí terénní průzkum, měření a sběr vzorků  
• analyzuje data a poznatky z terénních výzkumů  
• provádí rešerši výzkumů ve své zájmové oblasti  
• publikuje výsledky vědecké činnosti  

 

Potřebuje:  

• analytické myšlení  
• komplexní myšlení  
• pečlivost  
• písemné vyjadřování  
• kritický pohled  
• objevování a orientace v informacích  

 

CO JE TO REŠERŠE? 

• Proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního 
dotazu.  

• Výsledný soupis vyhledaných informací (dokumentů, faktů, kontaktů na zadané 
téma).  

Obecně jde o vyhledávání informací a dokumentů souvisejících s tématem - rešeršním 
dotazem. 
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Rumba je afrokubánský tanec, jehož kořeny sahají daleko do minulosti 
Afriky, odkud čerpal i svůj rytmus. Afričtí černoši se jako otroci dostali 
na Kubu již počátkem 16. století. Tam zpívali své písně a tančili zpočátku 
ještě na své původní africké rytmy, časem tak vznikla rumba – tanec černých 
kubánských otroků.  
Termín rumba znamená ve španělštině jednak stejnojmenný lidový tanec, ale 
také veselici, hodokvas, hýření anebo i množství či hromadu lidí. V rumbě 
se prolínají prvky černošské, arabské i španělské. To pro evropské 
hudebníky i tanečníky bylo zpočátku dost obtížné a těžko pochopitelné a 
bylo asi i příčinou, že rumba, která se v Evropě objevila již v roce 1923, 
nezískala valnou přízeň a na čas vymizela z tanečních sálů.  
Existují dvě varianty - tzv. Americká rumba, tedy Rumba Square a tzv. Mambo 
Bolero.                                                                                      
Americká čtvercová rumba je jednodušší a většinou se s ní začíná v 
tanečních.                   
Mambo Bolero se tančí obdobně jako cha-cha, pouze cha-cha přeměna se 
nahradí jedním krokem a následující krok se vynechá - během jednoho taktu 
tedy pár učiní pouze tři kroky na doby 2,3,4, na první dobu pouze dokončuje 
krok z doby čtvrté. Většina figurací může být přebrána z cha-cha. Původ lze 
nalézt v kubánských slavnostech na oslavu plodnosti a sklizně cukrové 
třtiny. 
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               Vtipy 
 

Říká paní učitelka: Venku nám krásně sněží, co kdybychom začli 
s koulováním? 

Ano, ano, volají všichni. 
Dobrá ... k tabuli půjde Nováková.  

 
 

Učitel zadal žákům slohovou práci na téma Když bych byl ředitel velké firmy. 
Všechny děti začnou psát, jen Pepíček sedí se založenýma rukama. Proč 

nepíšeš? 
Čekám na sekretářku.  

 
 

Je Pepíček ve škole a paní učitelka se ho ptá, co je to svatební košile.  
Pepíček se na ní tak zadívá a řekne: "Paní učitelko vaše starosti bych chtěl 

mít.“ 
 
 

Přijde Pepíček do školy s obrovskou boulí na hlavě a učitelka se ho hned ptá: 
"Pepíčku, snad tě neštípla vosa?" Pepíček odpoví: "Ne ne, ta to nestihla, 

táta ji zabil lopatou." 
 
 

Maminka se ptá Pepíčka: "Pepíčku, proč krmíš slepice čokoládou" 
Pepiček odpoví:"Aby mi snesli kindrvejce." 

 
 

Vykládá učitel: "Kyslík byl objeven roku 1781." 
Pepíček Kalianků: "A co dýchali předtím?" 
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Odpovědi z minulého čísla: 

Odpovědi na Vánoční test 
1) Svíčky 
2) Ježíšek 
3) 4 
4) pod stromečkem 
5) 24.12.  
6) 30. listopadu  
7) Doba kdy se posílají peníze na postižené lidi 
8) Na adventním věnci  
9) Vánoční výzdoby  
10) Za 1 rok  

Vánoční křížovka: 

1) svíčky 

 2) dárky 

 3) sněhulák 

 4) zvoneček 

 5) vločky 

 6) sníh 

 7) adventní věnec 

 8) zlaté prasátko 

 9) hvězda 

 10) přání 

 11) stromeček 

 12) cukroví 

 13) ryba 

 tajenka: VÁNOČNÍ SVÁTKY 
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Toto číslo školních novin pro vás připravili:  

Šéfredaktorka: pí uč. Markéta Kaslová 

Redakční tým:  Viktorie Hrbáčková, VI. A   
Irena Bachová, VII. C 

      Evelína Fenclová, VII. C 
       Sandra Šobrová, VIII. E 
       Andrea Vavřičková, VIII. E 

                         Kristýna Vlachová, VIII. E 
                         Jaroslav Zábran, VIII. E 
                         Adéla Havránková, VIII. A 
  

Pište nám na naši adresu: noviny@zsprestice.cz . 
Čekáme na vyluštění křížovek i správné odpovědi na 
naše kvízové otázky. Dostanete se tak do slosování o 
drobné dárky!!! 
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