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Milí čtenáři, 

 
 opět se k Vám dostává nové číslo školního časopisu Škandál. Už z úvodní 
stránky vyplývá, že se stejně jako vy velmi těšíme na jaro a jeho krásné počasí. 
Abyste se ani na jaře nenudili, připravili jsme si pro vás spoustu jistě velmi 
zajímavých informací. A co na Vás tedy čeká? Vzhledem k tomu, že nás opustil 
významný český spisovatel Arnošt Lustig, zařazujeme mimořádně jeho medailonek. 
K osobnostem, které se pojí s měsícem březnem či dubnem, patří známý český 
hudební skladatel Bedřich Smetana nebo automobilový závodník Felippe Massa.  
Připomeneme Vám pár velikonočních zvyků a tradic. Připomeneme Vám rovněž pár 
zajímavých významných dnů, o kterých jste možná ani nevěděli – např. Mezinárodní 
den smutku nebo Světový den letectví a kosmonautiky. Nezapomněli jsme ani na 
naše tradiční seriály o tancích, profesích a památkách. Bonbónkem tohoto čísla jsou 
rozhovory se všemi letošními prvňáčky!!! 
 
 Přejeme všem našim čtenářům mnoho příjemných chvil při četbě našeho 
časopisu! 
            Vaše redakce 
 

NA ÚVOD NĚCO PRO ZASMÁNÍ – ZÁPISY V ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽKÁCH 
 

F Snědla pomůcky na výtvarnou výchovu. 
F Olizuje temperové barvy a diví se, že pak zvrací. 
F Směje se mi do očí za mými zády. 
F Běhá po zdi. 
F Leze do pětimetrové výšky na dvoumetrový strom. 
F Nepíše si, co říkám, píše si jen to, co potřebuje. 
F Zařval: „Nálet na blbý!“ a pustil mi na nohu kovadlinu. 
F O přestávce hrubě kopal do dveří a když byl napomenut, kopnul si drze ještě jednou. 
F Pořád se hlásí. 
F Plival na schodišti na níže postaveného učitele vyššího ročníku, čímž snížil jeho 

vážnost. 
F Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí vyučovací hodinu. 
F Smrká mi do výkladu. 
F Nechá se od spolužáků osahávat a nehlásí to učiteli. 
F Svým zpěvem úmyslně ruší zpěv. 
F Neustále se baví a odmítá mi říct o čem. 
F Vylezl na okno a tam se usadil. 
F Při písemce vnucuje spolužačce nápovědu. 
F Močí do výše očí. 
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Březen 
 
1)Březen za kamna vlezem. 
2)Jestli březen kožich stáhl,duben rád by po něm sáhl. 
3)Březnové slunce má krátké ruce. 
4)Jak prší v březnu,tak také v červnu. 
5)Lépe býti od hada uštknut, než v březnu od slunce ohřát. 
 
 
 

Duben 
 
1)Dubnový sníh rodí trávu. 
2)Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 
3)Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 
4)Co duben nešetří, to květen spálí. 
5)Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 
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Narodil se 21.prosince r. 1926 v Praze. Pocházel z rodiny malého obchodníka.V 
Praze vychodil obecnou školu a začal studovat na reálce, ze které byl však r. 1941 
z rasový důvodů vyloučen. Poté se vyučil krejčím.13.listopadu r. 1942 byl poslán do 
Terezína, později poznal i další koncentrační tábory. V dubnu r. 1945 jako zázrakem 
uprchl z transportu smrti a ukrýval se až do konce války v Praze. Během holocaustu 
přišel téměř o celou svoji rodinu, což ho hluboce poznamenalo, a tak se jeho díla už 
od prvních povídkových souborů zabývají právě tématikou židů a druhé světové 
války. Od r.1946 studoval na vysoké škole politických a sociálních věd, začal také 
přispívat do novin a časopisů. R.1948 odjel do Izraele jako zpravodaj Lidových novin 
v izraelsko-arabské válce, po návratu pracoval jako redaktor Čs. rozhlasu, vedoucí 
kulturní rubriky týdeníku Mladého světa, byl i scénáristou Čs. filmu. V průběhu 
padesátých a šedesátých let vystřídal několik zaměstnání. Po invazi vojsk Varšavské 
smlouvy v srpnu r. 1968 musel Československo opustit. Nejdříve emigroval do 
Jugoslávie, kde působil v záhřebském filmovém studiu, poté žil v Izraeli, v r.1970 se 
nakonec usadil v USA, kde r.1973 přednášel film, literaturu a scénáristiku na 
Americké univerzitě ve Washingtonu. V r.1978 byl na washingtonské American 
university jmenován profesorem. V roce 1995 se stal šéfredaktorem české verze 
časopisu Playboy. V sobotu 26. února 2011 zemřel v Praze na rakovinu. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arnost_Lustig_a_Marketa_Malisova_-1_cropped.jpg
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Jeho díla:Noc a naděje-1957 
               :Démanty noci-1958 
               :Ulice ztracených bratrů-1959 
               :Můj známý Filli Feld-1961 
               :První stanice štěstí-1961 
               :Dita Saxová-1962 
               :Noc a Den-1962 
               :Transport z ráje-1962 
               :Nikoho neponížíš-1963 
               :Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou-1964 
               :Vlny v řece-1964 
               :Bílé břízy na podzim-1966 
               :Propast-1966 
               :Hořká vůně mandlí-1968 
               :Miláček-1968 
               :Nemilovaná-1979 
               :Král promluvil, neřekl nic-1990 
               :Tma nemá stín-1991 
               :Velká trojka-1991 
               :Trilogie o osudech tří židovských žen:Dívka s Antverp-1992 
                                                                             :Dívka s Hamburku-1992 
                                                                              :Dívka z Leeuwardenu-2000 
               :Dům vracené ozvěny-1994 
               :Dívka s jizvou-1995 
               :Kamarádi-1995 
               :Porgess-1995 
               :Neslušné sny-1997 
               :Oheň na vodě-1998 
               :Dobrý den,pane Lustig-1999 
               :Krásné zelené oči-2000 
               :Odpovědi-2000 
               :Eseje-2001 
               :3x18-2002 
               :Zasvěcení-2002 
               :Esence-2004 
               :O literatuře-2006 
               :Okamžiky s Otou Pavlem-2010 
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Bedřich Smetana 

 

 

Životopis 

Bedřich Smetana byl významným českým hudebním skladatelem, dnes známým především cyklem 
symfonických básní Má vlast a operami Libuše a Prodaná nevěsta. 
 
Život 
 
Už v pěti letech hrál na housle, ale jeho otec neměl pro jeho nadání pochopení. Po absolvování 
základní školní docházky šel studovat gymnasium v Plzni. Ale studiu se moc nevěnoval, spíše se 
věnoval hudbě. Po odmaturování odchází za prací do Prahy, kde se živí, jako hudební učitel. V té 
době začíná komponovat svoje první skladby. Měl velké vlohy. 
Poté roku 1848 zakládá svoji hudební školu a žení se s Kateřinou Kolářovou. V letech 1856–
1861 žije ve švédském Göteborgu, kde komponuje další polky a řídí koncerty klasické hudby. Při 
návratu do Čech mu v roce 1859 umírá jeho první žena. V Čechách pak často pobýval v Obříství, 
kde se v roce 1860 oženil podruhé s Barborou („Betty“) Ferdinandovou; ještě se na rok vrátil do 
Švédska. Poté se marně ucházel o místo ředitele pražské konzervatoře a potýkal se s finančními 
problémy. 
Úspěch mu zajistilo až uvedení opery Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta, kterou složil v 
letním sídle v Obříství.. Díky tomuto úspěchu se v roce 1866 stal dirigentem orchestru 
Prozatímního divadla. 
V létě 1874 ztratil sluch ve svém pravém uchu a na podzim ohluchl úplně. V červnu roku 1875 se 
stěhuje z Prahy do myslivny v Jabkenicích u Mladé Boleslavi za svojí dcerou Žofií. Ale hluchota 
ho nezlomí a komponuje dál opery Tajemství, Hubičku a Čertovu stěnu, oba smyčcové kvartety, 
klavírní cykly Sny a České tance, řadu sborových děl, 
dokončil zde cyklus Má vlast. Pak se ale jeho 
zdravotní stav náhle zhoršil a musel být 20. dubna 
1884 převezen do Prahy do ústavu pro duševně choré. 
 
Dílo Bedřicha Smetany  
 
opery: 
- Braniboři v Čechách (1862–1863, premiéra 1866)  
- Prodaná nevěsta (1864–1866, premiéra 1866)  
- Dalibor (1866–1867, premiéra 1868)  
- Libuše (1869–1872, premiéra 1881)  
- Dvě vdovy (1873–1874, premiéra 1874)  
- Hubička (1875–1876, premiéra 1876)  
- Tajemství (1877–1878, premiéra 1878)  
- Čertova stěna (1880, premiéra 1882)  
- Viola – jen fragment (1872–1884)  
- cyklus symfonických básní Má vlast aj.    

http://zivotopis.osobnosti.cz/bedrich-smetana.php
http://b2c-s-r-o.takeit.cz/studujete-a-hledate-pomocnika-kupte-si-vedeckou-kalkulacku-10833005?327305&rtype=V&rmain=7805964&ritem=10833005&rclanek=91381&rslovo=458454&showdirect=1
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Datum narození: 25. 4. 1981  
Místo narození: Sao Paulo, Brazílie 
Povolání: Závodník F1 
Znamení: Býk 
 
Massa pochází z Brazílie z města Sao Paulo. Závodit začal v osmi 
letech, ale už v sedmi ho závodění začalo bavit. Závodit začal na 
motokárách, kdy ve své první sezóně skončil čtvrtý. V roce 1998 se 
přesunul do brazilské Formule Chevrolet, v první sezóně skončil na 
pátém místě, ale ve druhé sezóně skončil první se 
třemi vyhranými závody z deseti. V roce 2000 se 
vydal přes moře do Evropy. V Evropě závodil 
nejprve v italské Formuli Renault a zároveň 
v evropské Formuli Renault. Obě tyto soutěže 
najednou vyhrál. Dalším šampionátem, ve 
kterém působil, byla Formule 3000, ve které vyhrál 
šest z osmi závodů a zajistil si titul. Po této sezóně 
si ho začaly všímat týmy z Formule 1, 
konkrétně Sauber. V roce 2002 se Sauberem podepsal smlouvu jako 
závodní jezdec. Ve své nováčkovské sezóně ve Formuli 1 měl za 
týmového kolegu Nicka Heidfelda. Massa v této sezóně nasbíral 4 
body a jeho nejlepší umístění bylo 5. ve Velké ceně Španělska. V roce 
2003 nejezdil za Sauber, nýbrž testoval a sbíral zkušenosti s Ferrari.  
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Pro rok 2004 podepsal znovu smlouvu s týmem Sauber, jeho 
parťákem byl Giancarlo Fisichella. V tomto roce získal 12 bodů a 
nejlepší umístění bylo 4. místo při Velké ceně Belgie. V roce 2005 se 
Sauberem prodloužil smlouvu. V roce  
 
 
 
2005 získal pouze 11 bodů. V roce 2006 přišlo stěhování do týmu 
Ferrari. V roce 2006 vyhrál 2 Velké ceny a to Velkou cenu Turecka a 
Velkou cenu Brazílie. Massa se stal prvním Brazilcem od roku 1993, 
kdy vyhrál Ayrton Senna, který na okruhu v Sao Paulu vyhrál. V této 
sezóně získal 80 bodů a  
 
 
celkově skončil 3. místě. V roce 2007 naznačil v předsezónních testech, 
že je v dobré formě. V prvních dvou závodech neměl moc štěstí. 
V Austrálii musel startovat z boxů, díky jeho stíhací jízdě se dostal až 
na 5. místo. V Malajsii sice startoval z 1. místo, ale v první zatáčce ho 
předjely oba McLareny, poté vyjel mimo trať a propadl se na 5. místo. 
V dalších už smůlu protrhl. V Bahrajnu a Španělsku vyhrál, v ulicích 
Monaka skončil 3. V Kanadě byl diskvalifikován za to, že vyjel z boxů 
na trať při červených světlech. V celkovém pořadí skončil Massa na 4. 
místě. V říjnu s Ferrari prodlužil smlouvu do roku 2010. Ve velké ceně 
Singapuru roku 2008 celou dobu vedl, ale kvůli chybě mechaniků, 
kteří nevytáhli tankovací hadici, skončil až na 13. místě. V napínavém 
souboji o titul mistra světa při Velké ceně Brazílie, závod sice vyhrál, 
ale Lewis Hamilton, s kterým o titul bojoval, skončil na 5. místě a 
zajistil si tím titul s rozdílem 1 bodu. Start do roku 2009 se mu 
nevyvedl podle představ. Pouze ve Velké ceně Německa se mu 
podařilo dostat na stupně vítězů. Při kvalifikaci na Velkou cenu 
Maďarska Massu zasáhla nad oko osmisetgramová pružina z vozu 
Rubense Barrichella, Massa kvůli této nehodě ztratil vědomí a 
havaroval. Tato nehoda zabránila Massovi v pokračování v sezóně. 
V první polovině roku 2010 se Massovi dařilo, ale druhá polovina 
roku Massu nezastihla v nejlepší formě. V sezóně 2010 byl 2x druhý a 
3x třetí, 2x sedmý, 3x čtvrtý, celkově skončil na šestém místě se 144 
body.    
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Mezinárodní den letectví a kosmonautiky se slaví od 12.4. 1969 - k 
výročí prvního obletu člověka planety Země - J. A. Gagarina s lodí 
VOSTOK  (12. 4. 1961). 
  
Byla tím zahájena epocha pilotovaných kosmických letů do vesmíru. 
Kosmický let Jurije Gagarina je srovnáván s nejvýznamnějšími 
událostmi XX. století, vedle VŘSR či vítězství antihitlerovské koalice 
nad fašismem. 
  
Jen málo lidí si dnes uvědomí, že prvním evropským kosmonautem 
byl vlastně Čech, letec kosmonaut Vladimír Remek, dnes poslanec 
Evropského parlamentu. 
  
Na přípravě prvního letu se podíleli i občané tehdejší Běloruské SSR. 
Přestože běloruská družice BelKA se na oběžnou dráhu dostala až 
v roce 2006, Bělorusko se může pyšnit nejen svými dvěma známými 
kosmonauty – Petrem Klimukem a Vladimirem Kovalenkem, ale 
dokonce i ¨měsíčním navigátorem¨ K. Davidovským a 
konstruktérem Gagarinovy rakety S. A. Kosbergem. 
 

Jurij Gagarin 
 
Jurij Gagarin se narodil 9. března 1934 v Klušinu (Smolenská oblast). Gagarin 
byl sovětský kosmonaut a první člověk, co vzlétl do vesmíru. Ke svému letu 
odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z běloruského kosmodromu 
Bajkonar. Zemi obletěl za 108 minut (1 hodina a 48minut) a poté přistál. Po 
tomto letu se stal v SSR hrdinou a oslavovanou celebritou. 
K dalšímu letu do vesmíru, byl pouze náhradníkem 
Vladimira Komarova při nešťastné misi Sojuzu 1 v dubnu 
1967. Po letu do vesmíru se vrátil na akademii (březen 
1968) a znovu začal s létáním, ale nelétal dlouho, 
protože už 27. března 1968 zahynul při cvičném letu MiGu 
– 15UTI spolu se svým instruktorem Vladimirem Serjoginem. 
 
GAGARINOVA SLOVA PŘI ZÁŽEHU MOTORŮ LODI VOSTOK 1: „Jedeme!“ 
GAGARINOVA SLOVA PO LETU: „Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl 
jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale 
neničme ji!“ 
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PŘISTÁVACÍ MODUL LODI VOSTOK 1           DRÁHA LETU LODI VOSTOK 1 
 

                 
 
 
 

Vladimír Remek 
 
Vladimír Remek se narodil 26. září 1948 v Českých 
Budějovicích. Je bývalým vojenským letcem a prvním a 
jediným československým kosmonautem. Remek byl 
první cizinec, který se zúčastnil mezinárodních 
pilotovaných letů do kosmu v programu Interkosmos. Byl 
prvním kosmonautem, který nebyl z USA nebo SSSR. Od 
roku 2004 je poslancem Evropského parlamentu. Jeho otec 
byl Slovák, později v hodnosti generálporučíka velitel letectva ČSLA, matka byl 
Češka. Má sestry Jitku a Danu, je ženatý a má dvě dcery. Absolvoval Vyšší 
letecké učiliště v Košicích, kde létal s cvičným L-29 Delfín. Na podzim roku 1976 
prošel výběrem na let kosmu, byl povýšen na kapitána. Od prosince 1976 se 
připravoval společně s dalším kandidátem Oldřichem Palčákem 

v Hvězdném městečku u Moskvy. Remek letěl  do 
vesmíru ve funkci 
 kosmonaut – výzkumník. Let se uskutečnil od 2. do 
10. března 1978, let trval 190 hodin a 18 minut (7 dní 
22 hodin 17 minut).  
V letech 1990 – 1995 byl ředitelem Vojenského muzea 
letectví a kosmonautiky v Praze – Kbelích. Do zálohy 
odešel v hodnosti plukovníka.  
Od roku 2004 je členem Evropského parlamentu. V roce 2009 obhájil svůj 
mandát na dalších 5 let, stal se členem Rozpočtového výboru. Kanceláře má 
v Bruselu a Štrasburku.      
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Aneb čím se od buddhistů lišíme 
Jedno z nejrozšířenějších náboženství, které vyznává 230-
500 milionů lidí, je založené na víře 
v boha Gautamu Buddhu, který se 
narodil v Indii. Na rozdíl od našeho 
náboženství je buddhismus náboženství 
ateistické a věří v život bohů na zemi 
v podobě lidí a zvířat. Buddhisté teprve nedávno přijali 
pojem buddhismus, jimi nazýváno sásana = učení. 
Osvobození z věčného koloběhu zrozování se říká nirvána, 
je to dosažení pokoje. Buddhismus vlastně ukazuje lidem, 
jak se znovuzrodit do něčeho lepšího. 
 

Křesťanství je vůbec nejrozšířenější 
náboženství, je  vyznáváno až 2 
miliardami věřících. Křesťané musí, aby 
došli do ráje (nebe), dodržovat desatero 
přikázání, která údajně seslal bůh na 
zemi, aby je lidé dodržovali. Na rozdíl od 
buddhistů musí křesťané bezmezně dodržovat tato přikázání 
a jiné duchovní činnosti. Bůh je duch žijící v nebi údajně 
stvořitel všeho živého (biblický příběh Adama a Evy). 
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Apríl, svátek, který se slaví 1. dubna už od 16. století, 
je oblíben v mnoha zemích. K nám se dostal apríl 
z ciziny. Ale liší se třeba od francouzského, při kterém 
si děti vystřihnou rybu z papíru a nalepí ji nic 
netušícímu člověku na záda. Tento žertík má u 
Francouzů velkou tradici a opakuje se každým rokem. 
U nás se například dělají aprílová čísla novin, 
časopisů a jiných médií nebo se hrají aprílové 
divadelní hry a televizní programy. Dříve si u nás 
„aprílování“ dělali jen příbuzní a přátelé velmi 
zvláštním způsobem. Posílali si nápady na nákup 
neexistujících věcí jako je ohýbač na cihly nebo 
bublinka do vodováhy. Apríl vznikl zřejmě pro oslavu 
přechodu ze smutné zimy do veselého jara. Název 
apríl je odvozen od francouzského poisson  d’avril 
(poisson=ryba). 
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Adisonova zahrádka 
Je to mísa nebo ošatka s naklíčeným obilím. Zelené osení představuje v bytě jarní 
probuzení. 
 
Vynášení smrtky 
Na smrtnou neděli Smrtholka,Smrtka, Morana či Mařena je figurína ze slámy 
v ženských šatech. Její rituální „zabití“, např. topení v potoce, vyjadřuje radost 
z konce vlády tuhé zimy, a proto je odpradávna spojována se smrtí. 
 
Kraslice 
Malovaná vajíčka, kterými dívky o Velikonocích obdarovávaly koledníky. Často bylo 
složitě zdobené vajíčko určeno konkrétní osobě a ornament byl vlastně dopisem 
sepsaným v jazyce symbolů a znaků. Pojmenování „kraslice“ vlastně ukazuje na 
slovo „krásný“. 
 
Pomlázka 
Chození s pomlázkou patří k nejstarším velikonočním obyčejům. Šlehány byly 
mladé dívky a ženy, aby "omládly". Jarnímu šlehání vrbovými proutky se připisoval 
"omlazující" účinek. Hospodář proto vyšlehal vše, co mělo ten rok rodit - tedy i 
dobytek i pole. O velikonočním úterý se pak právo pomlázky obrátilo. Ženy 
vyplácely muže - říkalo se tomu robské právo nebo babská mrskačka. 

 
Píšťalka  
Svátky jara provázela také hra na jednoduchou píšťalku ze dřeva či rákosu. Vyrobit 
ji uměl každý chlapec. Stačilo na delším silnějším proutku naznačit potřebné míry, 
délku a zvukový otvor. Potom proutek namočit do vody, aby se z něho dala při 
"otloukání" kůra lépe svléknout. 
 

Oblévačka  
Polévání vodou patří k obřadním zvykům hlavně ve slovanských zemích. Oblévalo 
se o druhém velikonočním dni. Muži obcházeli brzy ráno stavení a děvče, které našli 
ještě v posteli, polili studenou vodou. Dívky směly oplatit svým mučitelům ranní 
polévání druhý den. 
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Mezinárodní den smutku LLLL 
 

Česká republika nemá žádný zákon o státním smutku.  
Dny smutku byly v Česku vyhlášeny již několikrát. Naposledy to bylo v roce 2005 v Dny smutku byly v Česku vyhlášeny již několikrát. Naposledy to bylo v roce 2005 v Dny smutku byly v Česku vyhlášeny již několikrát. Naposledy to bylo v roce 2005 v Dny smutku byly v Česku vyhlášeny již několikrát. Naposledy to bylo v roce 2005 v 
den pohřbu papeže Jana Pavla II den pohřbu papeže Jana Pavla II den pohřbu papeže Jana Pavla II den pohřbu papeže Jana Pavla II ----    8. dubna. Vlajky visely na veřejných budovác8. dubna. Vlajky visely na veřejných budovác8. dubna. Vlajky visely na veřejných budovác8. dubna. Vlajky visely na veřejných budovách na h na h na h na 
půl žerdi. V poledne se na několik minut rozezněly půl žerdi. V poledne se na několik minut rozezněly půl žerdi. V poledne se na několik minut rozezněly půl žerdi. V poledne se na několik minut rozezněly 
kostelní zvony.kostelní zvony.kostelní zvony.kostelní zvony.    
    V roce 2005 vyhlásila vláda ještě jeden den smutku. V roce 2005 vyhlásila vláda ještě jeden den smutku. V roce 2005 vyhlásila vláda ještě jeden den smutku. V roce 2005 vyhlásila vláda ještě jeden den smutku. 
Poprvé byl vyhlášen už na 5. ledna, kdy Češi uctili oběti Poprvé byl vyhlášen už na 5. ledna, kdy Češi uctili oběti Poprvé byl vyhlášen už na 5. ledna, kdy Češi uctili oběti Poprvé byl vyhlášen už na 5. ledna, kdy Češi uctili oběti 
ničivého zemětřesení a vlny tsunami v jihovýchodní Asii. ničivého zemětřesení a vlny tsunami v jihovýchodní Asii. ničivého zemětřesení a vlny tsunami v jihovýchodní Asii. ničivého zemětřesení a vlny tsunami v jihovýchodní Asii. 
V poledne se rozV poledne se rozV poledne se rozV poledne se rozezněly sirény. Lidé drželi minutu ticha a ezněly sirény. Lidé drželi minutu ticha a ezněly sirény. Lidé drželi minutu ticha a ezněly sirény. Lidé drželi minutu ticha a 
z kostelů zněly zvony.z kostelů zněly zvony.z kostelů zněly zvony.z kostelů zněly zvony.    
    K pietě vyzval tehdejší premiér Vladimír Špidla i po K pietě vyzval tehdejší premiér Vladimír Špidla i po K pietě vyzval tehdejší premiér Vladimír Špidla i po K pietě vyzval tehdejší premiér Vladimír Špidla i po 
útocích v madridském metru v březnu 2006.útocích v madridském metru v březnu 2006.útocích v madridském metru v březnu 2006.útocích v madridském metru v březnu 2006.    
    Státní smutek byl v Česku naposledy vyhlášen 14. září Státní smutek byl v Česku naposledy vyhlášen 14. září Státní smutek byl v Česku naposledy vyhlášen 14. září Státní smutek byl v Česku naposledy vyhlášen 14. září 
2001 po teroristických útocích na newyor2001 po teroristických útocích na newyor2001 po teroristických útocích na newyor2001 po teroristických útocích na newyorská dvojčata. V ská dvojčata. V ská dvojčata. V ská dvojčata. V 
celé zemi se v poledne rozezvučely sirény a kostelní zvony, celé zemi se v poledne rozezvučely sirény a kostelní zvony, celé zemi se v poledne rozezvučely sirény a kostelní zvony, celé zemi se v poledne rozezvučely sirény a kostelní zvony, 
lidé drželi tři minuty ticha. Činnost přerušily kasina a sázkové kanceláře.Vláda v září lidé drželi tři minuty ticha. Činnost přerušily kasina a sázkové kanceláře.Vláda v září lidé drželi tři minuty ticha. Činnost přerušily kasina a sázkové kanceláře.Vláda v září lidé drželi tři minuty ticha. Činnost přerušily kasina a sázkové kanceláře.Vláda v září 
2001 také doporučila, aby organizace zvážily konání veřejných akcí, které by mohly 2001 také doporučila, aby organizace zvážily konání veřejných akcí, které by mohly 2001 také doporučila, aby organizace zvážily konání veřejných akcí, které by mohly 2001 také doporučila, aby organizace zvážily konání veřejných akcí, které by mohly 
narušit dnarušit dnarušit dnarušit důstojný průběh státního smutku.ůstojný průběh státního smutku.ůstojný průběh státního smutku.ůstojný průběh státního smutku.    

    

V samotě se nenajde víc, než kolik se do ní vneslo.  

Juan Ramón Jimenéz  

 

Nikdo není smutný sám pro sebe.  

Lucius Annaeus Seneca 

 

Bičovaný neví, co je bolest, a ten, jenž se stal králem, neví,co 
je štěstí. Nýbrž ten, kdo našel lásku, ví, co je štěstí, kdo ji 
ztratil, poznal bolest... 
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V českých zemí byly loutky oblíbené už ve 
středověku. První čeští loutkáři se objevili 
koncem 18. století. Mezi nejznámější 
loutkáře českých dějin patří Matěj 
Kopecký se svojí postavou Kašpárka a 
v novodobé historii Josef Skupa a Miloš 
Kirschner s loutkami Spejbla a Hurvínka, 
které je možno vidět dodnes. K českým 
zvláštnostem v oboru loutkového divadla 

také patří založení mezinárodní 
celosvětové loutkářské organizaci Unima. 
Stalo se to na počátku 20. století v Praze a 
prvním předsedou byl Phdr.Jindřich 
Veselý. Dále je to vznik celosvětově 
prvního odborného časopisu Loutkář a 
konečně i vznik celosvětově první vysoké 
loutkářské školy (dnes Kald Damu). 
Přehlídkou amatérské loutkové tvorby je od roku 1951 
Loutkářská Chrudim.V České republice dnes působí asi tak 
300 amatérských souborů. Například: Alfa, Buchty a 
loutky, Divadlo loutek, Divadlo rozmanitostí, Divadlo 
Spejbla a Hurvínka, Docela velké divadlo, Drak, Lampion, 
Malé divadlo, Minor, Naivní divadlo, Radost, Říše loutek, 
Loutkové divadélko Dráček, Tradiční loutkové divadlo 
Zvoneček ad. 
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Hrad Radyně byl postaven ve 14.stol. Karlem IV. Je 
dominantou stejnojmenného kopce, na jehož vrcholu 
stojí.Tento kopec se nachází u Starého Plzence. Za své 
doby byl velmi krásný, ale to se i po jeho opuštění 
zachovalo, protože hrad si stále udržuje pozornost 
leckterých turistů. Lidé říkají, že tam straší, díky této pověsti. 

 
O Rudoušovi z Radaně 
 
Na Raduji žil pán,který byl tak ošklivý, až se ho lidé báli. Měl 
oslí uši, velké křivé zuby a vůbec nebyl to žádný krasavec. 
Když se začal shánět po nevěstě, urozené dámy ho 
nechtěly, a proto vybíral ve vesnici. Ať si vybral, jakou chtěl, 
vždycky se mu narodil potomek stejně ošklivý jako on. A tak 
každou nevěstu i s dítětem zabil. Až jednou mu jedna 
nevěsta utekla a Radouš teď straší na hradě za své činy. 
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RRRRoooozzzzhhhhoooovvvvoooorrrr    ssss    1111.A.A.A.A    
OTÁZKY: 
Pro žPro žPro žPro žáky:áky:áky:áky:    

1)1)1)1) Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole? 
2) Co tě ve škole baví? 
3) Co nejraději děláš mimo školu? 
4) Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře? 
5) Čím chceš být až budeš dospělý/á? 

 
Pro paní učitelku:Pro paní učitelku:Pro paní učitelku:Pro paní učitelku:    

1) Jaký ročník se vám nejlépe učí? 
2) Co vás ve škole baví? 
3) Co nejraději děláte mimo školu? 
4) Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? 
5)5)5)5) Čím jste chtěla být, když jste byla malá?    
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Dominik Buberle  
 
1) Ve škole 
2) Hudební výchova 
3) Nejraději si  hraju na počítači 
4) Leopard 
5) Hasič  
 
Jarda Benda  
 
1) ve škole  
2) český jazyk  
3) jsem na počítači 
4) pes 
5) policista 
 
Natálka Dobrá 
 
1) ve škole 
2) český jazyk  
3) jsem na počítači 
4) lev 
5) cukrářka 
 
Anetka Benediktová 
 
1) ve škole 
2) hudební výchova 
3) jsem na počítači 
4) kočka 
5) baletka 
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Standa Halama 
 
1) ve škole 
2) matematika 
3) jsem na počítači 
4) ptáčci 
5) policista 
 
Adelka Hodanová  
 
1) ve škole 
2) hudební výchova 
3) nejraději chodím ven 
4) kůň 
5) doktorka 
 
Míra Polívka 
 
1) ve školce 
2) hudební výchova 
3) hraji hokej 
4) lev 
5) policista 
 

Honza Boháč 
 

1) ve škole 
2) matematika 
3) maluju si 
4) pes 
5) vynálezce 
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Radek Švingr 
 

1) ve škole 
2) matematika 
3) koukám na televizi 
4) pes 
5) hasič 
 
Andrejka Černá 
 
1) ve škole 
2) český jazyk 
3) koukám na televizi 
4) kůň 
5) ještě nevím 
 
Marek Šindelář 
 
1) ve škole 
2) český jazyk 
3) jdu ven 
4) orel 
5) policista 
 
Madlenka Bastlová 
 

1) ve škole 
2) hudební výchova 
3) hraju si 
4) kůň 
5) statkářka 
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Verunka Routová 
1) ve škole 
2) výtvarná výchova 
3) hraju si s pejskama 
4) kůň 
5) pošťačka 
 
Kubík Fořt 
1) ve škole 
2) tělesná výchova 
3) hraju fotbal 
4) lev 
5) policista 
 
Lucie Komárková 
1) ve škole 
2) tělesná výchova 
3) koukám na televizi 
4) psi 
5) zvěrolékařka 
 
Nikolka Holcová 
1) ve škole  
2) hudební výchova 
3) maluji si 
4) králíček 
5) doktorka 
 
Odpovědi PANÍ UČITELKY: Pavlína Křenová 
1) třetí ročník 
2) angličtina 
3) voleyball, knihy 
4) psi 
5) učitelka 
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OTÁZKY: 
 
pro žáky: 

1) Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole? 
2) Co tě ve škole baví? 
3) Co nejradši děláš mimo školu? 
4) Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře? 
5) Čím chceš být až budeš dospělý/á? 
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IVETKA 
 

1) Ve školce. 
2) Počítat. 
3) Čtu doma. 
4) Kočka. 
5) Já nevim. 

 
MILAN 
 

1) Ve škole. 
2) Psát. 
3) Počítat peníze. 
4) Pavouk. 
5) Nevim. 

 
DENISKA 
 

1) Ve škole. 
2) Psát. 
3) Hraju si. 
4) Kůň. 
5) Dělat nehty. 

 
ADAM HANZLÍK 
 

1) Ve škole. 
2) Psát. 
3) Nevim. 
4) Puma. 
5) Hasičem. 

 
PEPA KOSTKOVA 
 
1) Ve škole. 
2) Matematika. 
3) Jsem na počítači. 
4) Psa. 
5) Konstruktérem. 
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JÁRA SKALÁČEK 
 
1) Ve škole. 
2) Český jazyk. 
3) Dívám se na televizi. 
4) Křečka. 
5) Pilotem. 
 
 
 
TOMÁŠ FRK 
 
1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Učím se.  
4) Zajíc. 
5) Strojvedoucím. 
 
Filip Hurt 
 
1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Učím se. 
4) Morče. 
5) Strojvedoucím. 
 
MICHALA KOKOŠKOVÁ 
 
1) Ve škole. 
2) Matematika. 
3) Píšu si úkoly. 
4) Koně. 
5) Doktorkou. 
 
NELA KOKOŠKOVÁ 
  
1) Ve škole. 
2) Matematika. 
3) Hraju si. 
4) Koně. 
5) Pekařkou. 
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MÍŠA JELÍNKOVÁ 
1) Obojí. 
2) Tělocvik. 
3) Píšu si úkoly. 
4) Koně. 
5) Policajtkou. 
 
JANIČKA CHUDINHOVÁ 
1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Hraju si. 
4) Kočku. 
5) Nevím. 

 
 
Zuzanka Loudová 

1. škola 
2. matematika 
3. nejraději hraju hry na počítači 
4. pejsek 
5. plavčík 

 
Lukáš Tocháček 

1. škola 
2. matematika 
3. hraju si na školu 
4. lev 
5. spisovatel 

 
 
Vašek Pěchouček 

1. školka 
2. tělesná výchova 
3. hraju si na rodinu 
4. pes 
5. hokejka 
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Filip Cimický 

1. škola 
2. tělesná výchova 
3. pc, hry 
4. pes 
5. fotbalista 

 
Martin Menek 

1. školka 
2. výtvarná výchova 
3. hraju si 
4. šavlozubý zvíře 
5. zpěvák 

 
David Hranáč 

1. škola 
2. matematika 
3. maluju si 
4. králíček 
5. kníže 

 
 
Natálie Křížová 

1. škola 
2. český jazyk 
3. sem na počítači 
4. pejsek 
5. kadeřnice 

 
 
Lukáš Brož 

1. škola 
2. matematika 
3. sem rád venku 
4. velryba 
5. doktor 
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          ROZHOVOR S 1.C 
1.Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole ? 
2.Co tě ve škole baví ? 
3.Co nejradši děláš mimo školu ? 
4.Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře ? 
5.Čím chceš být až budeš dospělý/á ? 
 
Mary Segečová – Ve škole 
                             VV a TV 
                             Hraju si 
                             Medvídek 
                             Doktorka 
 
Zuzanka Frantová – Ve škole 
                                 TVaVV 
                                Gymnastika 
                                Pejsek 
                                 Pošťačka                      
 
Martin Koubalík – Ve škole  
                              TV 
                              Gymnastika 
                              Žirafa 
                              Automechanik 
 
Žanetka Pirníková – Ve škole 
                                  TV 
                                  Mažoretky 
                                   Kočička 
                                   Pošťačka 
 
 Michalka Stehlíková – Ve škole 
                                    Vše kromě matiky 
                                    Angličtina 
                                    Osmák 
                                    Cukrářka 
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Tomáš Naxera –Ve Školce 
                            Čj 
                            Kuličky 
                            Pejsek  
                            Technik 
 
 Matyáš Kulba – Ve školce  
                            TV,M,H 
                             Fotbal 
                             Lev 
                             Fotbalista 
 
 Samko Kirvej – Ve školce 
                           Slovenština 
                           Fotbal 
                            Lev 
                            Policista 
 
  Vašek John – Ve školce 
                         TV 
                         Fotbal 
                         Tygr 
                         Policista 
 
 Bára Pachová - Ve školce 

    Tělocvik 
    Vybijku 
    Kůň 

           Prodavačkou 
 
 Martin Mašek 

1) Ve škole, trochu 
2) Tělocvik a matematika 
3) Jezdím na kole 
4) Tygr 
5) Doktorem 
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 Deniska Vonásková 

1) Ve škole 
2) Tělocvik, matematika a hudebka 
3) Cvičím (rozštěp, provaz...) 
4) Pejsek 
5) Paní učitelkou 

 
 Jaroslav Malát 

1) Trochu víc ve škole 
2) Tělocvik a hudebka 
3) Chodím do Junáka 
4) Tygr 
5) Hokejistou 

 
 Marek Hohlberger 

1) Ve školce 
2) Tělocvik a prvouka 
3) S klukama hrajeme fotbal 
4) Pes 
5) Elektrikářem 

    
  Jan Nosek 

1) Ve školce 
2) Matematika 
3) Fotbal 
4) Lev 
5) Truhlářem 

 
   Míša Pelíšková 

1) Ve škole 
2) Tělocvik a čeština 
3) Mažoretky 
4) Koníček 
5) Holičkou 
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Kristýnka Nalezená 

1) Ve škole 
2) Písanka a tělocvik 
3) Vezmu si ven kočárek 
4) Koníček 
5) Sestřičkou v nemocnici 

 
  Sevdie Mustafa 

1) Ve škole 
2) Tělocvik a písanka 
3) Hudebka 
4) Kočka 
5) Bráchou 
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OTÁZKY: 
 
Pro žáky: 

1) Líbilo se ti víc ve školce nebo ve škole? 
2) Co tě ve škole baví? 
3) Co nejraději děláš mimo školu? 
4) Jaké je tvé nejoblíbenější zvíře? 
5) Čím chceš být až budeš dospělý/á? 

 
Pro paní učitelku: 

1) Jaký ročník se vám nejlépe učí? 
2) Co vás ve škole baví? 
3) Co nejraději děláte mimo školu? 
4) Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? 
5) Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
 

 
 
 
 
 
 
 
VIKTORIE PRSKOVÁ 
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1) Ve škole. 
2) Výtvarka a tělocvik. 
3) Jdu ven. 
4) Pes. 
5) Nevim. 

 
MÍRA 
 

1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Hraju si s pejskem. 
4) Pes. 
5) Policajtem. 

 
JAKUB 
 

1) Ve škole. 
2) Tělocvik, čeština. 
3) Jsem venku. 
4) Pes. 
5) Policajtem. 

 
SÁRA ŠILINGOVÁ 
 

1) Ve školce. 
2) Čeština. 
3) Hraju si s mojí sestřičkou. 
4) Kůň. 
5) Hasičkou. 

 
BARČA 
 

1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Běhám venku. 
4) Kočička. 
5) Paní učitelkou ve škole. 

 
ALEŠ TRACHTA 
 

1) Ve škole. 
2) Tělocvik, psaní. 
3) Cvičím, jdu na gymnastiku a na fotbal. 
4) Pes. 
5) Policajtem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENIS ŠVAJBR 
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1) Ve škole. 
2) Tělocvik, psaní, počítání. 
3) Čistím kočku a hraju si. 
4) Pes. 
5) Policajtem. 

 
KAROLÍNA SEDLÁČKOVÁ 
 

1) Ve škole. 
2) Matematika, Prvouka, Český Jazyk, výtvarka. 
3) Hraju si na počítači, dívám se na televizi. 
4) Morče. 
5) Paní učitelkou. 

 
TOMÁŠEK KOKOŽKA 
 
1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Nejradši jím. 
4) Medvěda. 
5) Zedníkem. 
 
EVELÍNA SEDLÁČKOVÁ 
 
1) Ve škole. 
2) Český jazyk. 
3) Píši si úkoly. 
4) Zajíce. 
5) Paní učitelkou. 
 
DAVID ZÁHOŘÍK 
 
1)Ve škole. 
2)Matematika,tělocvik. 
3)Koukám na televizi. 
4)Geparda. 
5)Hasičem. 
 
MARTINKA MOTLÍKOVÁ 
  
1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Hraju si s pejskama. 
4) Rybu. 
5) Zpěvačkou. 
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DOMINIK NĚMEČEK 
1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Hraju si na počítači hry. 
4) Tygra. 
5) Hasičem. 
 
TEREZA KURUCOVÁ 
1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Hraju si na počítači hry. 
4) Králíka. 
5) Zvěrolékařskou. 
 
MATĚJ KOSAŘ 
1) Ve škole. 
2) Tělocvik,Český jazyk. 
3) Hraju si s mým bráchou. 
4) Psa,morče. 
5) Právníkem. 
 
ONDRA MEDVÁŘ 
1) Ve škole. 
2) Tělocvik. 
3) Jdu ven. 
4) Psa. 
5) Nevím. 
 
VOJTA ORTINSKÝ 
1) Ve škole. 
2) Tělocvik,čtení. 
3) Koukám se na televizi. 
4) Morče. 
5) Stavitelem. 
 
MARTIN PROCHÁZKA 
1) Ve škole.  
2) Český jazyk,matematika,tělocvik. 
3) Hraju si na počítači hry. 
4) Lva. 
5) Nevím. 
 
PANÍ UČITELKA – PAVLÍNA ČAPKOVÁ 
 

1) Mladší děti. 
2) Český jazyk, matematika. 
3) Čtu si. 
4) Kůň. 
5) Učitelkou. 
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Cukrář 
 

Alternativní názvy a podobné pozice

Cukrářka, pastry chef, pastry cook

Popis pozice

Cukrář podle určených technologických postupů vyrábí cukrářské výrobky, těsta, zpracovává 
čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí zmrzliny, zákusky, cukrovinky a dorty. Kromě příjmu, 
kontroly a skladování potřebných surovin a polotovarů se cukrář stará o výrobu těst, polev, náplní, 
zmrzliny, polotovarů a dalších cukrářských výrobků. Následně těsto tvaruje, polotovary dohotovuje 
ve výsledné cukrářské produkty, cukrovinky, zákusky a dorty. Kromě sladkých pochutin připravuje 
i slané sušenky a jiné chuťovky nebo chlebíčky. Výrobky dále aranžuje, balí a expeduje spolu s 
vedením podrobných záznamů o prováděné činnosti. 

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem



 

 

1)       2)     3)    4)  
 

5)       6)     7)    8)  
 

9)     10)  

(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: 
noviny@zsprestice.cz a dostanete se do slosování o drobné dárky.) 

       taj       
         1        
       2         
     3           
     4            
    5             
  6              
     7            
        8         
    9            
   10            

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://muj.labuznik.com/obrazky/bedla/upravene_obrazky/10_04_09_biskupsky_beranek%2520008.jpg&imgrefurl=http://muj.labuznik.com/zaznam_denicku.php%3Fc%3D4629%26l%3Dbedla&usg=__t2phfGBlBdCHg9jDIOvMrSF_Uvw=&h=375&w=500&sz=113&hl=cs&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=r1-J5Bpb05rueM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bber%25C3%25A1nek%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=z7WZTcO5M4jNsgbdkazDCA
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ceskyduchodce.cz/wp-content/uploads/2010/03/pomlazka_big.jpg&imgrefurl=http://www.ceskyduchodce.cz/pro-seniory/velikonoce-svatky-ktere-se-stale-na-vesnicich-dodrzuji/&usg=__MGWj7JzsJGpLuD8TmdEmpHvh0ws=&h=136&w=300&sz=8&hl=cs&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=oiiYWkSk9cSKEM:&tbnh=53&tbnw=116&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bpoml%25C3%25A1zka%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=xbaZTbCmD4T2sgaFn4iOBQ
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.babinet.cz/obr2/PlayFoam%2520Velikonoce%2520pomlazka%2520orez.jpg&imgrefurl=http://www.babinet.cz/clanek-6090-modelina-pro-deti--kterou-maminky-miluji.html&usg=__uPklY5vBv4ldI5FbiTyC25fyfpo=&h=326&w=150&sz=11&hl=cs&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=REpTnKMMwtR3DM:&tbnh=118&tbnw=54&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bpoml%25C3%25A1zka%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26sa%3DX%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=xbaZTbCmD4T2sgaFn4iOBQ
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://i.iinfo.cz/s/30/964_s-narcisky.jpeg&imgrefurl=http://www.slunecnice.cz/sw/narcisky/&usg=__-IS9FnzDnAC6o-HEbr8VTYtvBio=&h=150&w=200&sz=9&hl=cs&start=16&zoom=1&itbs=1&tbnid=8hCYAKrm_Wg8nM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bnarcisky%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26tbm%3Disch&ei=rLeZTc7UIdDLswaK4YS8BQ
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://tapety-na-plochu.luksoft.cz/nahled-velky/sedmikraska.jpg&imgrefurl=http://tapety-na-plochu.luksoft.cz/kvetiny/sedmikraska.php&usg=__E5DnBpLx85_RXOEmYEW1evMMrZc=&h=360&w=480&sz=28&hl=cs&start=14&zoom=0&itbs=1&tbnid=wYOE6N5YFwaNNM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bsedmikr%25C3%25A1ska%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26tbm%3Disch&ei=3LiZTaLCGontsgb_vO2xCA
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.webweaver.nu/clipart/img/holidays/easter/chick1.jpg&imgrefurl=http://www.webweaver.nu/clipart/easter/chicks2.shtml&usg=__vvzRupMMYnsBVaCyUGs4Ev-jkd0=&h=200&w=180&sz=16&hl=cs&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=H4VvYwCyJlpXDM:&tbnh=104&tbnw=94&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bku%25C5%2599%25C3%25A1tko%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26tbm%3Disch&ei=PrmZTYqpKIbNswblqP2XAg
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://velikonoce.vira.cz/_d/000-mazanec-1.jpg&imgrefurl=http://velikonoce.vira.cz/Velikonoce-ruzne/Velikonocni-recepty/Mazanec-recept.html&usg=__B_CgIU9Q-EhpAEXO9Jj7LMS4s0I=&h=247&w=383&sz=31&hl=cs&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=h_qPE3kLp5HXcM:&tbnh=79&tbnw=123&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bboch%25C3%25A1nek%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26tbm%3Disch&ei=ebqZTceFOonItAag1qjCCA
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.naturfoto.cz/fotografie/bilek/vrba-jiva-xxx0944.jpg&imgrefurl=http://www.naturfoto.cz/vrba-jiva-fotografie-11338.html&usg=__UwAY8m-TaSkCQ20XrYVYwUdPUKM=&h=570&w=379&sz=134&hl=cs&start=13&zoom=1&itbs=1&tbnid=IlmNMr2iOSMq6M:&tbnh=134&tbnw=89&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bj%25C3%25ADva%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26tbm%3Disch&ei=3rqZTb2bHM7KtAbDlcDFCA
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://positivepsychologynews.com/wp-content/uploads/2008/03/easterbunny.jpg&imgrefurl=http://positivepsychologynews.com/news/angus-skinner/20080319670&usg=__KGfqtWlFwgSsCzD_67JpEtuKA4o=&h=665&w=473&sz=119&hl=cs&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=1dwy6FSENUOH8M:&tbnh=138&tbnw=98&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bzaj%25C3%25ADc%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26tbm%3Disch&ei=LLuZTeeTCYOFswaw26HOBQ
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd01.jxs.cz/097/247/21e38aca96_39560519_o2.jpg&imgrefurl=http://velikonocni-blogus.blog.cz/0901/velikonocni-pohlednice-na-rok-2009&usg=__FfByctcQRwnVIXeyanil14vSJeQ=&h=453&w=640&sz=228&hl=cs&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=RW5qSFJqmj3mcM:&tbnh=97&tbnw=137&prev=/search%3Fq%3Dvelikono%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bpohlednice%26hl%3Dcs%26safe%3Doff%26tbm%3Disch&ei=f7uZTbSNLsnNswaXl8jBCA
mailto:noviny@zsprestice.cz
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Paso doble (někdy psáno pasodoble, španělsky dvojkrok) je druh latinskoamerického tance, 
který symbolicky znázorňuje koridu. 

První zmínka o tomto tanci pochází z roku 1918 jako o španělském onestepu. Známějším 
se stává v první polovině 20. let, kdy se víc rozšířil. Standardizovali ho francouzští taneční 
učitelé. Jeho původ je ve Španělsku v lidových tancích oslavujících vítězného toreadora při 
býčích zápasech. Partner vyjadřuje toreadora v aréně, partnerka představuje tři prvky - 
toreadorův šátek, býka a také toreadorovu přítelkyni. Soutěžním tancem se paso doble stalo 
po druhé světové válce. 

Paso doble se tančí se ve 2/4 taktu a jeho tempo se pohybuje mezi 60 a 62 takty za minutu 
(metronom 120-124). Paso doble se na tanečních soutěžích tančí až od taneční třídy „C“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Latinskoamerick%C3%BD_tanec&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korida
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1918
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Onestep&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toreador
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%BD%C4%8D%C3%AD_z%C3%A1pasy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toreador
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Takt_%28hudba%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minuta
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 Vtipy  
"Mami, já bych chtěl pejska." "Tak si ukroj, 

 v ledničce je ještě kousek" 

 

Sanitka jede od dopravní nehody s těžce raněným do nemocnice, když najednou vysadí 
motor. Řidič se otočí a říká dozadu doktorovi: "Je to blbý, chcíplo mi to !" Doktor na to: 
"Hmm, mně taky." 

"Pane doktore, já mám sklerózu!"  

"Od kdy?" "Co od kdy?"  

 

Kanibalové zajmou dva Čechy a před snědením jim chtějí splnit jedno přání. První 
si přeje poslechnout si naposledy Lunetiky a je mu to přislíbeno. Druhý má přání: „Jestli 
on Lunetiky, pak v tom případě mne snězte jako prvního!“ 

 

Příde babka na úřad a povidá úředníkovi: "Heil Hitler, herr Sturmbannführer!" Úředník jí 
odpoví: "Babičko, vždyť vy ste si spletla dobu!" Babka mu povidá: "Dobu možná, ale tebe 
ne." 

 

Blondýnka přijde do elektroprodejny a žádá prodavače o výměnu televize. "A proč ji 
chcete měnit?"  "Manžel nadává, že je v ní čím dál míň fotbalu." 

 

  Stojí těhotná blondýna před zrcadlem a říká: "Sakra doufám že je to moje." 

 

"Čert ukazuje Luciferovi novou část pekla: "Jsou tu tři kotle - jeden pro zloděje a 
podvodníky, druhý pro lháře a pokrytce a třetí pro ochlasty a neřestníky." "Běžte do 
háje s takovými zlepšováky. Teď k nám dorazila skupina politiků. To mám každého z nich 
rozříznout na tři díly?" 



 39

Odpovědi z minulého čísla: 
 

ODPOVĚDI NA OBRÁZKOVÝ TEST NA FILMY 
OD JIŘÍHO MENZELA 

 
1) UPÍR Z FERATU 
 
2) HOSPODA 
 
3) OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE 
 
4) OPERACE DUNAJ 
 
5) JAK SI ZASLOUŽIT PRINCEZNU 
 
6) KONEC STARÝCH ČASŮ 
 
7) OBECNÁ ŠKOLA 

 
8) POSTŘÍŽINY 

 
9) ZVLÁŠTNÍ BYTOSTI 

 
10) DRACULŮV ŠVAGR 
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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!!! 
 

 
 

 

mailto:noviny@zsprestice.cz
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