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Milí čtenáři,

opět se vám ozýváme v dalším čísle našeho školního časopisu. Tentokrát bude částečně 
v jarním, velikonočním hávu. I v tomto čísle se setkáte se spoustou zajímavostí nejen o 
velikonočních  svátcích,  ale  například  na  vás  čeká  i  ohlédnutí  za  zimními  hrami  ve 
Vancouveru, pár zajímavostí o životě Leonarda da Vinciho, čeká vás zajímavý filmový 
test se Zdeňkem Svěrákem, stále populárnější Martin Dejdar, pobavíte se nad perličkami a 
snad se i zasmějete  našim vtipům. Hlavně vás však seznámíme se třídou 1. A a 1. B. 
Navštívili jsme naše nové spolužáky s anketou, jejíž výsledky si můžete přečíst - dozvíte 
se plno zajímavých věcí, například čím chtějí být, co je vlastně baví apod.

Při čtení našeho časopisu vám přejeme klid a pohodu a nezapomeňte s námi soutěžit o 
drobné ceny!

Vaše redakce

Velikonoční básnička                           

Zas barvíme vajíčka,
co nám snesla slepička.
Modré, žluté, červené
k pomlázce připravené.

Máma peče nádivku
pro Honzu i pro Jitku.
Nesmí chybět kopřivy,
aby chutě vzpružily.

Pak upletem pamihodu,
trocha proutí stačí k tomu.
Vyrazíme na pomlázku, 
vyšupeme každou krásku !
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Židovské Velikonoce (pesach)
Obsahem židovského svátku Pesach je oslava Boha - Zachránce (Spasitele). 

Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) 
z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na 
znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl 
bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité takto byli 
uchráněni před zkázou, která kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází 
židovský název velikonoc: "pesach" - "uchránění, ušetření, přejití".

Křesťanské Velikonoce
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.

Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží 
záchranná iniciativa neskončila! Záchrana Izraelitů se 
stala předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, 

ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a 
upadl tak do područí zla a smrti. Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o 
spáse došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: 
"Bůh zachraňuje, Bůh je spása".

Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez 
vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a 
smrt. Dává svou krev na ochranu (pesach) pro všechny. Ve smrti ale nezůstal! 
Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k 
definitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení a 
smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás...
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Velikonoční symboly
1) BERÁNEK
Je jedním z nejstarších a nejčastěji užívaných křesťanských symbolů. U židů byly ovce 
symbolem Izraelity jako člena "Božího stáda", o něž se stará jejich Pastýř - židovský 
Bůh. 
V křesťanské církvi beránek představuje ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista, který 
byl jako nevinný , čistý a poslušný beránek obětován na kříži

2) KŘÍŽ
Symbol kříže je mnohem starší než křesťanství. Ve starověkých náboženstvích 
vyjadřoval kříž sepjetí člověka, přírody a nebeských sil a vzájemné propojení božského 
a lidského světa.

3) VEJCE
Už od pohanských dob je vejce symbolem nového života, plodnosti, úrodnosti a 
vzkříšení.

4) POMLÁZKA
V předkřesťanských dobách se šlehání mladými zelenými proutky připisoval magický 
"omlazující" účinek. Odtud zřejmě pochází i název: pomlázka - pomladit, omladit.
V našich zemích patří "chození s pomlázkou" k nejstarším velikonočním obyčejům. Už ve 
14. stol. se o něm zmiňuje pražský kazatel Konrád Waldhauser.

5) MAZANEC
Mazanec je nejstarší české obřadní pečivo. Má tvar chlebového bochníku, aby 
připomínal "Boží dárek".

6) VELIKONOČNÍ  SVÍCE  -  PAŠKÁL
Kult světla byl nedílnou součástí většiny náboženství dávno před vznikem křesťanství. 
Ve Starém Zákoně je světlo spojováno se životem. 
Velikonoce jsou spjaty s paškálem - velikonoční svící, která je znamením vzkříšeného 
Krista.

7) VELIKONOČNÍ  ZAJÍČEK
Patří k nejmladším symbolům velikonočních svátků. Přesto je velmi rozšířený ve většině 
zemí

8) JIDÁŠE
Obřadní pečivo, které se peklo na Zelený čtvrtek a Velký pátek Připravovalo se z 
kynutého těsta a mělo podobu vdolku nebo tvar stočeného provazu, připomínajícího 
oprátku, na které se oběsil Jidáš po zradě Ježíše.
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PRANOSTIKY   NA     DUBEN
1. duben         - Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

2. duben         - Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

 3. duben         - Sníh dubnový jako mrva pohnojí.

 4. duben         - Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.

 5. duben         - Mokrý duben – hojnost ovoce.

 6. duben         - Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.

 7. duben         - Na mokrý duben – suchý červen.

 8. duben         - Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.

 9. duben         - Duben hojný vodou – říjen vínem.

10. duben        - Jaký duben – takový říjen.

11. duben        - Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.

12. duben        - Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

13. duben        - Suchý duben nerad sedlák mívá, o dubnovém dešti často snívá.

14. duben        - O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí.

15. duben        - I když kluci v dubnu často bez kabátu běží, často hospodáři na úrodu sněží.

16. duben        - Aprílové počasí jsou časy a nečasy.

17. duben        - V dubnu hrom – dobrá novina, mráz květů více nepostíná.

18. duben        - Hřmí-li v dubnu – konec mrazům.

19. duben        - Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.

20. duben        - Co duben našetří, to květen spálí.

21. duben        - Kolik mrazíků do sv. Jiří (24. dubna), tolik před sv. Václavem (28. září).

22. duben        - Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.

23. duben        - Kolik neděl před sv. Jiřím se vrba zazelená, tolik neděl před sv. Annou se žne.

24. duben        - Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři.

25. duben - Na sv. Marka deštivo, sedm týdnů blátivo.
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Seznámení se třídou 1.A

- Otázky:  1. Čím chceš být až budeš velký/á?
                                                 2. Tvé oblíbené zvíře?

                3. Tvůj oblíbený předmět ve škole?
4. Co tě ve škole nebaví?

                                                 5. Tvůj koníček, zájmy?

- Odpovědi žáků:
 Julie Kiporová:                            Viktor Dvořák:                        Petr Brada:

1. Doktorka                                 1. Úředník                            1. Učitel
2. Kůň                                          2. Holub                               2. Králík
3. Český jazyk                            3. Český jazyk                    3. Tělocvik
4. Počítání                                  4. Baví mě vše                      4. Český jazyk
1. Hraju si                                    5. Hrát si s legem                 5. Házení s 

míčem

Tereza Albíková:                          Aneta Abrahámová:               Tereza Cibulková: 
1. Učitelka                                   1. Maskérka                         1. Sestřička
2. Kůň                                          2. Žirafa                               2. Kůň
3. Výtvarná výchova                    3. Tělocvik                           3. Český jazyk 
4. Všechno mě baví                     4. Baví mě vše                      4. Baví mě vše
5. Ježdění na koni                        5. Malování                         5. Sport

Magdaléna Horová:                       Václav Brunát:                      Veronika  Fůrová:
2. Doktorka                                  1. Stavitel                            1. Sestřička
3. Kůň                                           2. Opice                              2. Kůň
4. Všechno                                    3. Tělocvik                          3. Matematika
5. Nic mi tu nevadí                       4. Všechno mě baví             4. Český jazyk
6. Ježdění na koni                        5. Jezdit na čtyrkolce         5. Házení s 

míčem

Klára Slouková:                               David Struchtor:                 Dominika Čonková:
1. Prodavačka                               1. Stavitel                            1. Cukrářka
2. Pes                                             2. Ovce                               2. Kočka
3. Tělocvik                                     3. Tělocvik                          3. Hudební 

výchova
4. Nic mi tu nevadí                         4. Baví mě vše                    4. Baví mě vše
5. Hrát si se zvířátky                      5. Hrát si s legem               5. Házení s 

míčem
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Hana Dobranská:                             Martina Cvačková:             Elena Brožová:
1. Veterinářka                                1. Učitelka                          1. Veterinářka
2. Kůň                                             2. Kočka                             2. Kočka
3. Výtvarná výchova                      3. Pracovní činnosti            3. Matematika
4. Baví mě vše                                4. Baví mě vše                     4. Český jazyk
5. Jezdit na koni                             5. Hrát si s panenkami       5. Malování, 

zpěv

Jiří Blahouz:
1. Policie
2. Lev
3. Tělocvik
4. Pracovní činnosti
5. Hraní s legem

Jiří Benda:
1. Kuchař
2. Morče
3. Matematika
4. Baví  mě vše
5. Radovánky venku

Tomáš Motlík:
1. Cukrář
2. Kočka
3. Matematika
4. Český jazyk
5. Jízda na kole

Valerie Hajšmanová:
1. Cukrářka
2. Kočka
3. Český jazyk
4. Matematika
5. Malování

Michael Dudek
1. Policie
2. Kočka
3. Matematika
4. Baví mě vše
5. Hraní s legem
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…A otázky pro paní učitelku Věru Radilovou:

1. Čím jste chtěla být jako dítě?
2. Jaké je vaše oblíbené zvíře?
3. Který předmět se vám nejlépe učí?
4. A jaký předmět vás naopak nebaví?
5. Váš koníček, zájem?

1. Učitelka, ale i spoustu dalších
2. Pes, konkrétně foxteriér
3. Matematika, Český jazyk
4. Prvouka
5. Jezdit na motorce           



ROZHOVOR  S : 1. B
Otázky pro žáky:

1) Čím chceš být až budeš velký/á?
2) Oblíbené zvíře?
3) Oblíbený předmět?
4) Co tě ve škole nebaví?
5) Tvůj koníček, zájem?

A) Nikolka Hámová B) Vít Janoušek
1) holička 1) kuchař
2) pes 2) křeček
3) čtení 3) matematika
4) hrát si 4) prvouka
5) náboženství 5) karate

B) Sabina Bradová D) Lucinka Lagová
1) holička 1) prodavačka
2) kočka 2) kočka
3) pracovní výchova 3) tělocvik
4) vše baví 4) prvouka
5) aerobik 5) mažoretky

E) Maruška Hanzlíková F) Kristýnka Kohoutová
1) učitelka 1) prodavačka
2) myš 2) pes
3) všechno 3) výtvarná výchova
4) vše baví 4) psaní
5) malování 5) není

G) Zdeněk Hriban H) Radka Votavová
1) kosmonaut 1) policajtka
2) pes 2) kočka
3) psaní 3) všechno
4) tělocvik 4) vše baví
5) není 5) aerobik
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CH) Šárka Zábranová I) Tomáš Rybáček
1) zvěrolékař 1) řidič náklaďáku
2) kůň 2) rybičky
3) hudebka 3) výtvarná výchova
4) tělocvik 4) vše baví
5) není 5) vaření

J) Radek Dědič K) Martin Hrdonka
1) automechanik 1) doktor
2) osel 2) pes
3) tělocvik 3) výtvarná výchova
4) čeština 4) vše baví
5) není 5) není

L) Vojta Hrubý M) Kačka Burianová
1) zmrzlinář 1) jezdkyně na koni
2) pes 2) kůň
3) výtvarná výchova 3) tělocvik
4) vše baví 4) matematika
5) výtvarka 5) keramika

N) Natálka Gočena O) Lucka Kratochvílová
1) neví 1) učitelka
2) králík 2) pes
3) vše 3) výtvarná výchova
4) vše baví 4) vše baví
5) není 5) veselé korálkování, 

malování

P) Vanda Krsová                                   Q) Daria Brunová
  1) pokladní 1) modelka

           2) morče 2) ovce
  3) tělocvik 3) matematika
  4) vše baví 4) vše baví
  5) atletika                                    5) aerobik

9



R) Martin Komorou                         S) Kristýnka Vlčková
       1) zámečník     1) zaříkávačka koní
       2) býk     2) kůň
       3) tělocvik     3) tělocvik
       4) čeština     4) matematika
       5) není     5) není

Otázky pro paní učitelku Mgr.Helenu Medkovou 
1) čím jste chtěla být jako dítě – učitelkou
2) jaké je vaše oblíbené zvíře – kůň
3) který předmět se vám nejlépe učí – český jazyk
4) jaký předmět vás nebaví učit – nevím
5) váš koníček, zájem – hudba, zpěv
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Leonardo da Vinci
Byl  nemanželským  synem  notáře  Sera Piera a venkovanky 
Catariny.  Narodil  se  ve  22.30  a  byl pokřtěn  za 
přítomnosti  deseti  kmotrů.  Matka  se  o rok  později 
provdala  za muže jménem Accattabrigo, otec  o  čtyři 
měsíce  dříve  uzavřel  sňatek  s  dcerou florentského 
notáře. Otec Leonarda uznal za vlastního a  zajistil  mu 
všeobecné  vzdělání.  O  jeho  dětství  se nedochovaly žádné 
zápisy, a tak se o jeho mladických letech můžeme  pouze 
dohadovat. O mladém Leonardovi se ví jen tolik,  že  byl 
příjemného vzhledu a tak silný, že mohl ohýbat železné pruty.

• 1457–1466 – Chodil ve Vinci do školy, poznával přírodu a začínal malovat. 
• 1466 – Přestěhoval se s otcem do Florencie.

Florentské období

• V letech 1469–1472 byl pak žákem výtvarníka Andrei del Verrocchia ve Florencii. 
U něj získal technickou dovednost, naučil se funkčnímu, přesnému a objektivnímu 
zobrazování předmětů. 
• Kolem r.  1472 Leonardo  maluje  tvář  anděla  a  krajinu  v  pozadí  Verrocchiova 
obrazu Křest Kristův. V té době bylo zvykem, že mistr namaloval pouze základní 
rozvržení  obrazu  a  hlavní  postavy,  zbytek  pak  malovali  žáci.  Verrocchio  byl 
dokonalostí Leonardovi malby tak unešen, že u dalších obrazů sám pouze navrhoval 
rozvržení, zbytek práce zůstal na žácích a všechny tváře maloval Leonardo. 
• 1473 – Výkres krajiny je první podepsanou a datovanou Leonardovou prací. 
• Před 1476 – Samostatně maluje obrazy Zvěstování (nyní ve Florencii), Madona s  
karafiátem, portrét Ginevry Benci aj. 
• 1476 – Leonardo byl obviněn z nedovolených (homosexuálních) styků a vyslýchán. 
Skupina přátel, mezi nimiž byl Leonardo, měla obcovat s mladým prostitutem. Tento 
čin byl protizákonný a byl trestán i smrtí. Mezi obžalovanými byl (naštěstí) i syn 
jistého vlivného florentského občana, proces byl tedy zastaven a aktéři vyvázli jen 
se symbolickým  tělesným  trestem.  Tato  zkušenost  vedla  k  tomu,  že  Leonardo 
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přestal být důvěřivý a uzavřel se do sebe (a proto jeho vynálezy nedošly většího 
uplatnění). 

Kolem 1478 – Maloval druhé Zvěstování (dnes v Paříži) a začal další obrazy Madon 
(snad Madona Benois aj.) 

Milánské období

V roce  1482 odešel na pozvání vévody  Lodovica Sforzy z  Florencie do  Milána. V 
těchto letech kolem sebe shromažďuje skupinku následovníků, z nichž někteří mu 
zůstávají věrni až do konce života. Ve Florencii nikdy takový obdiv nenalezl, neb 
jeho osobitý styl  byl pro tu dobu příliš  novátorský a nepokrokový.  Skepticismus 
Florenťanů mu tak nikdy nemohl poskytnout uznání, kterého by zasluhoval.

Kolem roku 1483 Leonardo začíná svoje studium aerodynamiky a fyziky, anatomie, 
meteorologie, astronomie a kosmografie. Zajímá se o Pythagorovu matematiku, již 
si  brzy  osvojuje  a  činí  ji  základem  vlastních  bádání.  Poznatky  získané 
prostřednictvím  vědeckého  zkoumání  byly  využity  k  dramatickému  efektu  celé 
kompozice. Umění a věda se tak pro Leonarda stávají nerozlučné hodnoty.

Roku  1487 se  zúčastnil  architektonické  soutěže  na  model  kupole  nad  křížením 
milánského Dómu. Všechny podané návrhy byly však příliš nové a smělé, a tak byl 
Dóm dokončen podle plánů, které byly více v gotickém duchu.

V roce  1495 započal  práci na  Poslední večeři.  Užil  nové techniky s  temperou a 
olejem. Tato volba se však ukázala jako nešťastná, neboť dílo brzy zchátralo. Již v 
půli šestnáctého století bylo popsáno jako úplně zničené, a tak Poslední večeře byla 
podrobena mnoha pokusům o opravu. 

V  roce  1499 byli  ale  Sforzové  z  Milána  vypuzeni  a  Leonardo  se  vrací  zpět  do 
Florencie.

Období cestovatelské

V letech 1500–1507 pobýval ve Florencii. Zjara roku 1500 se Leonardo opět usídlil 
ve  Florencii.  Pobýval u matematika  Pacioliho, pro jehož dílo o božské proporci a 
architektuře údajně měl ilustrovat. V nemocnici Panny Marie konal svá anatomická 
studia; zabýval se otázkou regulace řeky Arna ve spojitosti s vysoušením močálů. V 
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letech 1503 až 1506 maloval obraz Mona Lisa, patrně jeden z nejslavnějších obrazů 
světového malířství.

V  letech  1506–1513 působil  opět  v  Miláně,  1513–1514 v  Římě,  kde  žil  v  paláci 
Guiliana  de‘  Medici  (mladšího  bratra  tehdejšího  papeže  Lva  X.)  a  jako  jeho 
chráněnec dostával pravidelný plat, což bylo pro Leonarda, který se do té doby i 
přes svůj věhlas často potýkal s bídou, velmi vítaná změna. Od roku 1516 až do své 
smrti žil ve Francii na pozvání krále Františka I.

Dílo

Jeho dílo je obrovské a ovlivnilo umění i vědu na celém světě. A to i přesto, že 
značná část jeho výtvarných děl i vědeckých pojednání byla zničena. Výzkum jeho 
deníků stále probíhá.

Pojmenuj tři následující nejznámější díla Leonarda da Vinci:

a)
b)

c)

(Správné odpovědi můžete zaslat s vaším jménem a třídou na naši adresu: 
noviny@zsprestice.cz a dostanete se do slosování o drobné dárky.)
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Zdeněk Svěrák (*  28. března 1936 Praha) je  populární  český 
humorista,  dramatik,  scenárista,  textař  a herec.  Úzce 
spolupracuje  s  Ladislavem  Smoljakem (v divadle  Járy 
Cimrmana,  v  70.–80.  letech  i  jako  filmový scenárista),  se svým 
synem  Janem (ve  filmu  od  90.  let)  a  s hudebním 
skladatelem Jaroslavem Uhlířem (na písních pro děti a hudbě ke 
svým  filmům).  Vystudoval  Vysokou  školu pedagogickou,  obor 
český  jazyk,  literatura  (1958).  V  letech 1958  až  1961 byl 
učitelem v základní škole v Měcholupech na Žatecku a  na 
gymnáziu v Žatci, od roku 1961 do 1969 byl redaktorem Československého rozhlasu, v 
letech 1977–91 byl zaměstnán jako scenárista ve FS Barrandov, předtím a poté byl ve 
svobodném povolání.  V letech 1961–1969 byl  členem  KSČ.[1] V roce  2005 byl 25. v 
divácké anketě Největší Čech. Kromě písniček pro děti na hudbu Jaroslava Uhlíře psal 
v 70. letech pod pseudonymem Emil Synek i texty k populárním písním; nejznámější je 
Holubí dům Jiřího Schelingera (rovněž na Uhlířovu hudbu).Od roku 1988 připravuje 
spolu  s Jaroslavem Uhlířem pořad pro děti  Hodina zpěvu,  který je vysílán  Českou 
televizí.  Své  písně  i  neškoleně  zpívá.  Společně  s  Ladislavem  Smoljakem a  Jiřím 
Šebánkem vymyslel  postavu fiktivního českého génia  Járy Cimrmana. S Ladislavem 
Smoljakem  napsali  pro  Divadlo  Járy  Cimrmana  řadu  divadelních  her,  jako  jejichž 
fiktivní  (spolu)autor  je  uváděn  právě  Jára  Cimrman.  Ten  je  také  hlavním  hrdinou 
jejich společného celovečerního filmu Jára Cimrman ležící, spící.

Jako  scenárista se  Zdeněk  Svěrák  podílel  na  řadě  celovečerních  filmů,  často 
režírovaných Smoljakem. Je úspěšný také jako herec. Ztvárnil hlavní roli mj. ve filmu 
Kolja (natočeném podle jeho vlastního scénáře), jenž režíroval jeho syn Jan Svěrák. 
Tento film získal nejen sedm Českých lvů, ale i dvě prestižní světová ocenění Oscar a 
Zlatý glóbus. Kromě toho byly na Oscara nominovány i jeho filmy Obecná škola (1991, 
režie Jan Svěrák) a  Vesničko má středisková (1985, režie  Jiří Menzel), ve kterých 
hrál vedlejší role.
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Kvíz: Přiřaď hlášky a obrázky k uvedeným filmům : 
1. Vratné lahve   
2. Vrchní, prchni  
3. Obecná škola         
4. Lotrando a Zubejda
5. Vesničko má středisková    
6. Trhák
7. Jáchyme hoď ho do stroje   
8. Marečku, podejte mi pero

 
I) Tak kdepak je ten prďola co tady čepuje to pívo? 
II) To byly vaše poslední kruhy? Rezervní nemáte? 
III) Tak sem slyšel Karle, že jsi tomu Pražákovi načechral betonovej pilíř.
IV) Hliník se odstěhoval do Humpolce.  
V) To už je potřetí s tou houbou.
VI) Stěrače stírají. Ostřikovače stříkají.
VII) Prosím vás, kdy mají děti začít zpívat? Hned po výbuchu, hned jak hnůj 
dopadne na zem.
VIII) A je to tuplovanej doktor. On je totiž Dr Nec a Dr Voštěp.
                                                                                      b)
 a) 

c) d)
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e)

                               f)
                         

       

g) h)

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

A JEŠTĚ TROCHU HUMORU NAVÍC V PODOBĚ 
ŠKOLNÍCH PERLIČEK

 V Americe  původně  žili  jenom  Indiáni,  ale  protože  ti  nepracovali,  tak  si 
museli Američani na práci přivézt černochy.

 Atmosférické poruchy jsou poruchy větrů.
 V Dánsku  je  velký  chov  hovězího  dobytka,  který  poskytuje  maso,  mléko, 

máslo a vejce.
 Hlavním městem Řecka jsou Antény.
 Dinosauři  vymřeli,  protože  měli  malé  mozky  a  nevěděli  co  si  počít,  když 

přiletěl meteorit.
 Jednobuněčně organismy nemají nervy, takže když na ně třeba šlápneme, tak 

si toho ani nevšimnou.
 Mikroorganismus je takový malý šmejd, na který si musíme vzít mikroskop.
 Rostliny se nepohybují, aby je včely nemusely honit.
 Kulturní plodiny jsou dvojnásobně užitečné, protože to, co z nich nesníme my, 

dáváme sníst zvířatům, která pak sníme také.
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Povolání: herec, moderátor, zpěvák
Věk: 45
Datum narození: 11. 03. 1965
Místo narození: Vysoké Mýto, Československo
Znamení: Ryby

Životopis

Martin Dejdar se narodil v roce 1965 ve Vysokém Mýtě. 
Vystudoval pražské DAMU. Po studiích nastoupil do studia 
Ypsilon  (např.  hry  :  Praha  stověžatá,  Horror  band, 
Amerika  nebo  Vosková  figurína).  Hostoval  i  v  jiných 
divadlech,  mj.  v  Realistickém divadle,  kde  se  představil 
např.  ve  hrách  Sluha  dvou  pánů,  Othello  nebo  Anna 
Karenina.
Do diváckého 
podvědomí se  dostal 
především díky mnoha 
filmovým rolím. 
Snad nejlepší 
výkon podal ve 

filmovém  muzikálu  Šakalí  léta  (1993), kde 
ztvárnil hlavní roli výstředně oblečeného mladíka 
Bejbyho  který  je  úplně  posedlý 
rokenrolovou  muzikou.  Neméně 
přesvědčivý výkon podal ve filmu Učitel tance 
(1994).
Dále se objevil např. ve filmech Amerika, Slunce, seno, erotika, Proč nebo Příliš hlučná 

samota. Kromě herectví se věnuje dabingu. Svůj hlas 
propůjčil  postavičce  Bárta  Simpsona  v  americkém 
animovaném  seriálu  The  Simpsons  a  dále  např. 
Myšákovi ve filmu Myšák Stuart Little nebo postavě 
baby  Jagy  v  nesmrtelné  ruské  pohádce  Mrazík. 
Martin  Dejdar  je  také  známým  moderátorem.  V 
letech 1992 – 1994 uváděl na ČT1 pořad Šance a od 
roku 1997 pořad Ptákoviny vysílaný na  TV Nova. S 
dalších  pořadů můžeme mj.  jmenovat  Silvestr  1999 

(ČT1)  nebo  Miss  České  republiky  2000  (TV  Nova).  V  poslední  době  se  objevil  i  v 
seriálech např. Poslední sezóna (2006) nebo Comeback (2008).
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     Zimní olympijské hry 2010 - Vancouver, Kanada
V roce 2003 bylo na pražském 115. zasedání Mezinárodního olympijského výboru volen 
pořadatel zimních olympijských her pro rok 2010. Vítězem se stal kanadský Vancouver. 
Ve Vancouveru v Kanadě se konala zimní olympiáda od 12. do 28. února 2010 . Zároveň 
se  již  tradičně  pořádaly  i  Paralympijské  hry  - 
paralympiáda 2010- které se uskutečnily od 12. do 21. 
března 2010. Zimní olympijské hry ve Vancouveru jsou 
v pořadí XXI. a po jiných dvou kanadských městech - 

Montrealu 
(zde se letní 
olympijské 
hry konaly v 
roce 1976) a Calgary (tady zimní olympijské 
hry proběhly v roce 1988). Severní Amerika 
je  vůbec  v  pořádání  zimních  olympiád 
úspěšná - vždyť v roce 2002 se konaly zimní 
olympijské hry v americkém Salt Lake City. 
Mimo  hlavní  město  pořadatelské  země 
Vancouver se další sportovní areály nachází v 

areálu  Univerzity  Britské  Kolumbie,  dále  pak  v  blízkých  městech  West  Vancouver  a 
Richmond. Jednotlivá sportoviště olympijských her nebyla od sebe příliš vzdálena.

Olympijský oheň
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.  V  dnešní 

době bývá pochodeň slavnostně zapálena ve starověké Olympii v Řecku obvykle několik 
týdnů před zahájením olympiády. Jedenáct žen představuje kněžky. Za pomoci slunečních 
paprsků zapálí louč. Poté je oheň  štafetovým způsobem přenášen po celém světě až do 
dějiště her. Samotným zapálením obří pochodně na stadionu je pověřena slavná osobnost 
pořádající země.

18

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tafetov%C3%BD_z%C3%A1vod&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olympie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1936
http://cs.wikipedia.org/wiki/1928
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1928
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1928
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%A9_%C5%98ecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9theus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olympijsk%C3%A9_hry
http://www.olympiada.org/vancouver-2010/sportoviste-olympijskych-her-2010
http://www.olympiada.org/paralympijske-hry-2010


Vancouver byl pro Česko skvělý, pro Sáblíkovou zlatý
VANCOUVER - Nejen v Naganu přepisovali čeští sportovci dějiny, povedlo se jim to 
také ve  Vancouveru.  Největší  ovace  nepatří  po  letošní  olympiádě hokejistům, ale 
rychlobruslařské královně Martině Sáblíkové.

Vybojovala  tři z šesti českých medailí, přičemž dvě mají zlatý lesk. Už ve 22 letech se 
zařadila  mezi  legendy,  dvě prvenství před ní žádný český sportovec  na zimních hrách 
nezískal. "Dosáhli jsme výsledku, který tu ještě nebyl. Před  hrami mě napadlo, že by to 
mohlo  přijít,  ale  radši  jsem  o  tom  nemluvil  nahlas,"  potěšilo  předsedu  Českého 
olympijského výboru Milana Jiráska. Češi se skutečně ještě nikdy nevraceli ze zimních 
olympijských her s bohatší medailovou úrodou. Šestkrát na stupních vítězů stáli jen před 
26 lety v Sarajevu. Jenže tenkrát s pomocí slovenských sportovců ve společném týmu - a 
bez zlata. 

Vynikající bilanci Sáblíkové ve Vancouveru doplnil Lukáš Bauer. Běžec na lyžích získal 
jeden  bronz  sám a  další  ve  čtyřčlenné  štafetě.  Ve včerejším závodu  na  50  kilometrů 
klasicky měl ambice na nejvyšší umístění, ale skončil až dvanáctý. Jako poslední rozšířila 
medailovou sbírku v pátek lyžařka Šárka Záhrobská třetím místem ve slalomu. 

Se sportovním svátkem se Kanada po 16 dnech rozloučila slavnostním ceremoniálem v 
noci na dnešek. Za čtyři roky bude zimní olympiádu pořádat ruské Soči.

Dvě největší české hvězdy, od kterých se čekaly medaile takřka povinně, dodržely plán. 
Před začátkem olympiády se ale mezi  fanoušky věřilo,  že Martině Sáblíkové a Lukáši 
Bauerovi  pomohou  s  rozšiřováním medailové  kolekce  další  členové  rekordně  početné 
výpravy. Z 93 sportovců se to povedlo pouze štafetě běžkařů (na jejímž třetím místě se 
podílel  opět  Bauer)  a  také  bronzové  slalomářce  Šárce  Záhrobské.  Další  naděje  už  na 
stupně vítězů nedosáhly. 
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Kdo  příjemně  překvapil  v  české  výpravě:
1.  štafeta  běžců  na  lyžích: V  prognózách  se  dávaly  medailové  naděje  mnoha  českým 
sportovcům,  ale  kvarteto  Jakš,  Bauer,  Magál  a  Koukal  ve  štafetě  na  4x10  km  v  nich 
nefigurovalo.  I  kvůli  propadáku  na  loňském  mistrovství  světa  v  Liberci,  kde  skončili  až 
dvanáctí.  Na  trati  ve  Whistleru  předvedli  bronzové  představení.  
2. Sáblíková na 1500 m: Na nejkratší trati se věřilo, že předvede svůj talent Karolína Erbanová. 
Místo  toho  se  týden  po  zlatém  představení  na  třech  kilometrech  ukázala  znovu  Martina 
Sáblíková, která překvapila třetím místem. 
3. Churavý jen dvě místa za medailí: V závodě na velkém můstku Pavel Churavý ukázal, že 
se právem v posledních dvou sezonách dostal do užší světové špičky. Do běžecké části závodu 
vyrážel z osmého místa, přidržel se silné skupiny pronásledující vedoucí trio a uspěl ve finiši. 

Kdo nejvíce zklamal v české výpravě: 

1.  Hokejový  tým: Soubor  vedený  Vladimírem  Růžičkou  předvedl  svou  sílu  porážkou 
Slovenska.  Poté  už  však  hokejisté  dokázali  přehrát  dvakrát  jen  slabé  Lotyšsko.  Finům  ve 
čtvrtfinále Češi nedali ani gól.
2. Tomáš Kraus: Byl jedním z největších adeptů na medaili při olympijské premiéře skikrosu. 
Ve čtvrtfinále mu ale nevyšel úvod jízdy a dojel až na třetí pozici. Do semifinále nepostoupil a 
skončil až jedenáctý. 
3. Tomáš Verner: Olympijská medaile byla pro krasobruslaře obrovským snem. Jejímu získání 
podřídil  úplně  všechno  -  trénoval  dvakrát  častěji  než  jindy,  už  v  Evropě  vstával  podle 
vancouverského času.  Jenže o veškeré naděje přišel  už při  úvodním skoku. Čtverný toeloop 
zkazil a upadl i při trojitém axelu. Nedostal se ani do první desítky závodníků

Seznam všech olympijských sportů s     českou účastí  
• Alpské lyžování – 7 nominovaných českých sportovců 
• Biatlon – 10 nominovaných českých sportovců 
• Akrobatické lyžování – 6 nominovaných českých sportovců 
• Hokej – 23 nominovaných českých sportovců 
• Saně – 5 nominovaných českých sportovců 
• Skoky na lyžích – 5 nominovaných českých sportovců 
• Běh na lyžích – 11 nominovaných českých sportovců 
• Boby – 6 nominovaných českých sportovců 
• Krasobruslení – 5 nominovaných českých sportovců 
• Severská kombinace – 4 nominovaní čeští sportovci
• Snowboarding – 3 nominovaní čeští sportovci 

Olympijské sporty bez české účasti

• Curling 
• Skeleton 
• Short track
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…jelikož je 1. 4. Den ptactva, máme pro vás…

Velký TEST PTÁCI
1. část: vyberte správnou odpověď:

1) Sojka obecná patří mezi čeleď krkavcovitých: a) ANO b) NE
2) Krocani pocházejí z Jižní a Střední Ameriky: a) ANO b) NE
3) Tučňák císařský žije na: a) Severním pólu b) Jižním pólu c) Středním pólu
4) Největší dosud žijící pták na světě je: a) Moa b) Pštros c) Emu
5) Páv korunkatý pochází z: a) Indie b) Afriky c) Ameriky
6) Blboun nejapný je/byl: a) Slepice b) Krocan c) Dronte Mauricijský
7) Kam se nejčastěji létá do ´´teplých krajin´´?:  a) Afriky b) Ameriky c) Čech
8) Žluva hajní patří mezi: a) Šplhavce b) Pěvce c) Měkkozobí
9) Žluna zelená patří mezi: a) Šplhavce b) Pěvce c) Měkkozobí
10) Kasuár přilbový patří mezi: a) Běžce b) Pštrosi c) Měkkozobí

2. část: Poznejte všechny ptáky. Nápověda: všichni ptáci, o nichž jsme se zmínili 
v testu, nebo je máte uhodnout, jsou v poznávačce.

 

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

ZIMNÍ TEST:

1.a
2.b
3.c
4.b
5.a
6.c
7.b
8.a
9.c
10.a

Odpovědi-malý test zvířata

1.b
2.d
3.a
4.c

Odpovědi na Boženu Němcovou:

1. b
2. c
3. a
4. c
5. a
6. b
7. a
8. b

Nikdo z řešitelů tentokrát neodpověděl správně. Zkuste své štěstí v příštím čísle!
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Toto číslo školních novin pro vás připravili: 

Šéfredaktorka: pí uč. Markéta Dvořáková

Redakční tým:  Veronika Ladková, VII. C 
Zuzana Loudová, VII. C

  Radka Trávová, VII. E
                          Sandra Šobrová, VII. E
                          Adéla Moravcová, VII. C
                          Adéla Havránková, VII. A

Martin Taišl, VII. E

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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