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Milý čtenáři! 
Měsíc leden získal své pojmenování podle ledů, které se často právě v tomto 
měsíci tvořily na vodních plochách. Zima je tedy v plném proudu a my věříme, 
že naše nejnovější číslo časopisu Tě dokáže zahřát (alespoň) na duši.  
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POSLEDNÍ ARISTOKRATKA  
Děj nového českého filmu, který byl natočen 
podle stejnojmenné knížky Evžena Bočka, se 
odehrává v naší republice v roce 1996. Newyor-
ská rodina s českými kořeny získává v restituci 
zámek Kostka a otec Frank (Hynek Čermák) se 
rozhodne spolu s rodinou ihned odcestovat do 
země svých předků. Sen o záviděníhodném živo-
tě šlechtice však záhy bere za své, neboť většina 

zámku se nachází v havarijním stavu. Navíc zde pracuje po-
měrně laxní personál: paní hospodyně a výborná kuchařka 
Tichá (E. Balzerová), ne příliš vstřícný kastelán Josef (M. 
Pechlát) a hypochondrický údržbář Krása (P. Liška). Frank 
se však nevzdává a umíní si, že zámku navrátí zašlou slávu 
za každou cenu. Postupně se mu podaří  získat na svou 
stranu dospívající dceru (Y. Stolařová) i zaměstnance. Nej-
větší oříšek v tomto směru představuje Frankova americká 
manželka (T. Vilhelmová), ale i ta nakonec dokáže ustoupit 
a úsměvná rodinná komedie končí tak, jak se sluší a patří.  

SNĚŽNÝ KLUK 
Dívka Yi má problém zapadnout, protože jí 
okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve. Útě-
chu nachází v bunkru na střeše svého domu. 
Jednoho dne však ve svém útočišti objeví ob-
rovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube 
mladý yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne říkat 
Everest. Není to náhoda, nejvyšší hora světa je 
totiž domovem těchto bájných himalájských 
monster a mladý yetti netouží po ničem jiném, 

než se tam vrátit. Jenže jak má tenhle mýty opředený tvor urazit stovky kilometrů, aniž by 
si ho někdo všiml? Diskrétnost je důležitá i kvůli tomu, že po něm pátrá bohatý sběratel ku-
riozit, který ho už jednou chytil a jehož neschopní zaměstnanci jej nechali utéct. Pomocnou 
ruku Everestovi podá právě Yi se svými dvěma kamarády. Čeká je napínavá cesta plná zába-
vy, dobrodružství a zázraků, která samozřejmě končí pohádkově, tedy šťastně.  

Poslední školní den kalendářního roku je vždy jiný než ostatní. V mnoha vánočně vyzdobe-
ných třídách se rozvoní svíčky a cukroví, pod stromečkem čekají na rozbalení dárečky a celý 
den se nese ve slavnostním duchu. A protože k Vánocům, na které se v tuhle chvíli už všich-
ni moc těší, patří samozřejmě i filmy, byla v místním kině pro naše žáky připravena dvě fil-
mová představení.  Žáci prvního stupně zhlédli nový „animák“ z dílny tvůrců filmu Jak vycvi-
čit draka, na žáky 6. až 9. ročníků čekala novinka z české filmové tvorby. V obou případech 
se dá říci, že vybrané filmy své diváky potěšily a zároveň všechny navnadily na přicházející 
vánoční prázdniny.    
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22. listopadu 2019 se žáci 5. ročníků naší ško-
ly v prostorách Městská knihovny Horšovský 
Týn zúčastnili workshopu na téma Komiks. 
Akci, kterou pro naše žáky připravily místní 
paní knihovnice, vedl komiksový scénárista 
Ing. Daniel Vydra. Žáci se v úvodu seznámili 
s principy samotné tvorby komiksu, zejména 
komiksového scénáře. Určitě zajímavá byla 
informace týkající se rozlišení „bublin“, pro-
střednictvím kterých se čtenář seznamuje  
s dějem příběhu. Jistým druhem bubliny po-
stava mluví nahlas, jiným se vyjadřují její 
myšlenky; pro vyjádření zvuku se obvykle používají hvězdicovité tvary. Samozřejmě velice 
důležité je samotné řazení jednotlivých panelů (obrázků). Poté si už páťáci v týmech zkusili 
dle základních pravidel dokončit rozpracované komiksové příběhy. Jednoduchý děj o souro-
zencích, kteří se se chtějí potápět v bazénu na zahradě, se zkomplikuje v okamžiku, kdy uvi-
dí ve vodě vosu. Dívka ji chce zachránit a po-
kusí se ji vylovit listem, zatímco chlapec vez-
me klacek a chce vosu zabít. A protrhne ba-
zén. Vybraná skupinka měla možnost svůj pří-
běh předvést jako divadelní scénku.   
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V úterý 26. listopadu 2019 proběhla v sále 
MKZ slavnostní vernisáž 23. ročníku Literární-
ho shrabování. Literární shrabování umožňuje 
všem bez rozdílu věku, kteří mají nápady a 
chuť psát, aby se podělili s ostatními o své po-

city, příběhy, myšlenky a fantazii. Každoroč-
ně je vždy vydáván Almanach všech příspěv-
ků, který obdrží každý z autorů  -  letos jich 
bylo celkem 34. Při vernisáži jsou formou 
autorského čtení představeny jednotlivé příspěvky, hudební vystoupení stejně jako vysta-
vené výtvarné práce jsou záležitostí žáků místní ZUŠ. Nechybí ani malé chutné občerstvení.  
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BÁJEČNÉ ZVÍŘE  -  František Huttr, 8. B 
Moje báječné zvíře jsem si vymyslel sám, když mi bylo 10 let. Vzal jsem knihu s kreslenými 
zvířaty. Všechny části těla různých zvířat do sebe často zapadly a tak vzniklo moje zvíře. Bá-
ječné zvíře se skládá z různých zvířat – z delfína, žirafy, plejtváka, nosorožce, velblouda, tro-
pické ryby a hyeny. Zvíře má světlemodrou barvu na hlavě z delfína, na žirafích nohách chy-
bí puntíky, aby zvíře nebylo nápadné, ocas z plejtváka je modrý a trčí ze zadní části těla, no-
hy z nosorožce čouhají ze zad krku, který má z velblouda, ze strany těla vyrůstá červená 
ploutev a na hlavě nese uši z hyeny. Celý hrb i kus hlavy je pokrytý hnědou srstí, zbytek těla 
je bez srsti.  
Živí se malými rybkami a rostlinnou stravou. Bez jídla vydrží skoro měsíc. Je to obojživelník 
a přežije ve všech přírodních podmínkách. Když se zvíře rozhodne zůstat ve vodě, odrostou 
mu nohy a zmenší se mu hrb.  
Toto je velice inteligentní zvíře. Dokáže zjistit, co si dané zvíře či člověk myslí, jak je starý a 
jak je zdravý. Mohlo by pomáhat jako doktor, kdyby umělo mluvit.        

Ivana Ježková, 4. C 
 PTAČÍ PÍSNIČKA 
Roztomilý ptáček, 
malý jarabáček,  
posedává na větvičce, 
a trylkuje při písničce. 
 
Když si hlásek naladí, 
notičkou mě pohladí. 
Usměji se jen, 
hned mám lepší den. 

Eliška Faloutová, 8. B  -  
Milá zimo, jsi tak studená, že se mi nechce chodit ven. Ranní rosa vypadá jako kapka slzy. 
Sněhuláci, kteří se staví ze sněhu, někdy vypadají jako živí, skoro Olaf z Ledového králov-
ství. Zimu mám ráda ne proto, že je zima, ale proto, že se v zimě dělají hezké fotografie. Na 
nich potom vypadá vše jako malované. 
Tráva se schovává pod sněhovou peřinou a 
obloha je plná huňatých oveček. Domy na 
sobě mají bílé sněhové povlaky. Děti si 
venku na té bílé peřině hrají a sáňkují.  
Najednou se na obloze udělá červenorůžo-
vá záplata, která symbolizuje červánky. 
Jakmile skončí zima, nastává jaro plné 
modrých slz padajících na zem, nebo je 
obloha modrá jako pomněnka.  

Hana Ježková, 7. B  -  HÁDANKA 
Je to nenápadný chlapec s brýlemi, 
jeho jizva na čele zajímavá zdá se mi. 
Tenhle školák chodí do školy do Bradavic, 
ty by nevyměnil ani za nic, 
tam se totiž kouzlí a čaruje, 
jeho kolej Nebelvír se jmenuje. 
Famfrpálu fandí všichni rádi, 
Hermiona a Ron jsou jeho kamarádi. 
Nebojí se ani Pána zla— 
     zkus si to představit! 
(Pššt! Jeho jméno se ani nesmí vyslovit). 
Ten Lord Voldemord je pěkný lotr, 
kdo ho přemůže? Přece ……… 

VYBÍRÁME Z PÍSEMNÝCH PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ 
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Ve středu 4. 12. 2019 se konal Den otevřených dveří na 
domažlickém gymnáziu, v jehož rámci zdejší vyučující an-
glického jazyka připravili projekt pro žáky základních škol.  
Osm dívek ze sedmého ročníku v doprovodu p. uč. Tábor-
ské prokázalo jistou dávku odvahy a zúčastnily se akce, 
ve které si měly pomocí počítačů prověřit své jazykové 
znalosti.  
V první části na všechny čekal poslech známé písničky od 
Imagine Dragons spojený s doplňováním i opravování 
předloženého textu. Po 15 minutách individuální práce 
následovalo porovnání jednotlivých odpovědí v rámci 
malé skupiny. Po krátké přestávce měli všichni účastníci 
ve dvojicích či trojicích prokázat své znalosti týkající se 
kanadských reálií pomocí testu Kahoot. Kromě našich dí-
vek se programu zúčastnili žáci ze ZŠ Holýšov a Mrákov. 
Ve zbývající půlhodince měla děvčata 
možnost díky průvodkyni ze 3. ročníku 
prohlédnout si zdejší třídy i laboratoře. 
Zde vždy byli připraveni demonstrátoři, 
kteří návštěvníkům předvedli některé ze 
zajímavých pokusů či je seznámili s nej-
různějšími zajímavostmi z oblasti hlavně 
přírodovědných předmětů. Každý si mohl 
řadu pokusů vyzkoušet takříkajíc na vlast-
ní kůži, což byl někdy zajímavý zážitek. 
Akce se zúčastnily: ze 7. A  -  Alexandra 
Hrachová, Jindřiška Langová, Alena Levá, 
Kateřina Pytelková a Barbora Steidlová; 
ze 7. C  - Laura Pezlová, Aneta Valešová a 
Valentýna Zvonařová. 

Na podzim se řada středních škol 
otevírá široké veřejnosti, aby tak 
umožnily případným zájemcům o 
studium blíže se seznámit se zaměře-
ním, prostorami i s vybavením jed-
notlivých učeben. Ředitelství ZŠ Hor-
šovský Týn umožňuje svým žákům 
převážně individuální návštěvy střed-
ních škol v rámci konkrétního Dne 
otevřených dveří.  Letošní deváťáci 

absolvovali s p. uč. Ježkovou společnou návštěvu místní SOŠ a SOU v úterý 26. 11. 2019 a 
možná i tato návštěva pomohla těm, kteří dosud váhají s volbou budoucího studia.  
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Ve středu 4. prosince 
2019 se uskutečnila další 
exkurze našich žáků na 
Střední zdravotnické ško-
le v Domažlicích. Tento-
krát se jednalo o projekt 
s názvem Na den zdra-
votníkem a této dosud 
nevyzkoušené akce se 
zúčastnili žáci 9. ročníku. 
V prostorách samotné 
školy čekalo na všechny 
účastníky šest stanovišť. 
Na nich si zájemci pod 
vedením současných stu-
dentů SZŠ mohli vyzkou-
šet různá povolání ve 
zdravotnictví. Seznámili 
se s náplní práce nástro-
jářky na operačním sále i 
zdravotní sestry na inter-
ním oddělení nemocni-
ce. Měli možnost nahléd-
nout do bohaté činnosti 
záchranné služby, vy-
zkoušeli si různé zdravot-
ní pomůcky (např. inva-
lidní vozík) a byli poučeni 
o jejich správném použí-
vání. Jedno ze stanovišť 
se věnovalo správné vý-
živě člověka, jiné péči  
o malé dítě.  
Souhrnně lze říci, že se 
deváťáci během exkurze 
na domažlické zdrávce 
určitě nenudili. 

Oblečení do předepsané-
ho oblečení, správné 
umytí rukou a laparosko-
pická operace  — to byl 
úkol pro tento tým. Nut-
no dodat, že vše se usku-
tečňovalo na modelech!! 

Měření tlaku krve nebyl pro většinu žáků žádný problém .... 

… zato na odběr krve se dobrovolníci rozhodně nehrnuli. 
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Třída měla za úkol nejdříve předvést, co si 
pro Mikuláše a jeho společníky připravila. 
Někdy byla nutná i přítomnost paní učitelky. 

Mikulášskou nadílku pro mladší děti už tradičně připravují žáci 9. ročníků. Zájemci ze všech 
tří tříd si přinesli nejen požadované obleky, ale připravili i program v obou tělocvičnách.  

Poté děti jednotlivě přicházely k Mikuláši, 
který měl v Knize hříchů poznamenány 
všechny jejich nezbednosti. Po slibu dětí, 
že se pokusí své prohřešky napravit, si 
každý mohl sáhnout do košíčku pro slad-
kou odměnu.     
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Po prokázané odvaze  -  a někdy ji 
bylo potřeba opravdu hodně  -  
děti společně odcházely do velké 
tělocvičny. Zde bylo připraveno 
několik překážkových drah, které 
za pomoci čertů měly zdolat. Ko-
mu se to podařilo, sladká odměna 
jej opět neminula. A to už stojí za 
trochu námahy!! Během dopoled-
ne se zde vystřídaly všechny třídy 
1. stupně. Deváťáci vše zvládli se 
ctí a zaslouží veliké poděkování! 



10 

Tradiční štědrovečerní 
večeře se u nás skládá 
ze smaženého kapra a 
bramborového salátu. 
Jestli si ale myslíte, že 
se jedná o typické čes-
ké jídlo, jste na omylu. 
Stačí se podívat, odkud 
pocházejí jednotlivé 
suroviny. 

CIBULE 

O cibuli se zmiňuje bible, staré 
egyptské papyry i starověké čín-
ské spisy. Pochází pravděpodob-
ně ze střední Asie, po světě se 
zpočátku šířila jako léčivá bylina. 

VAŘENÉ BRAMBORY 

Hlízy jsou jedinou jedlou částí z jinak jedova-
té rostliny lilku bramboru. V domovských 
peruánských Andách se začaly pěstovat 
před 4000 až 5000 lety, do Evropy se dostaly 
díky Španělům v 16. století. 

VEJCE NATVRDO 

Předek kura domácího, divoký kur bankiv-
ský, dodnes žije na Srí Lance a v Indii. Kur 
domácí se začal chovat pro vejce a maso, 
ale také kvůli kohoutům používaným 
k zápasům. 

KAPR 

Naše téměř národní ryba není vůbec čes-
ká. Divoký předek nemá jako sazan po-
chází ze Střední Asie, nejzápadněji dnes 
žije v Dunaji. Jeho zdomácnělá forma se 
k nám dostala ve středověku a na štědro-
večerním stole se kapr poprvé objevil 
pravděpodobně již v 17. století. 

MAJONÉZA 

První zmínky o ní pocházejí ze 17. stole-
tí. Kdo objevil, že ušleháním tekutého 
oleje a žloutků vznikne tuhá emulze, se 
už asi nezjistí. Jisté ale je, že se tak stalo 
ve Středomoří, nejspíš ve Španělsku.  

NAKLÁDANÝ HRÁŠEK 

Hrách setý je popínavá bylina z východní-
ho Středomoří. Sklízejí se nezralé lusky, 
které se používají jako zelenina (celé nebo 
jen hrášky). Zralá semena se kuchyňsky 
zpracovávají jako luštěnina. 

MĚKKÝ SALÁM 

Kdo dává do salátu salám, používá nejčas-
těji gothaj pojmenovaný podle německé-
ho města Gotha. Měl by obsahovat stejný 
podíl vepřového a hovězího masa a téměř 
stejné množství vepřového sádla. 

NAKLÁDANÉ OKURKY 

Tykvovitá rostlina okurka se-
tá pochází ze subtropických 
oblastí Číny a Indie. Kromě 
nakládaček s drobnějšími 
plody se pěstují i okurky pol-
ní k přímé konzumaci. 

VAŘENÁ MRKEV 

Planá mrkev roste v Pákistánu, Afgánistánu či 
Íránu. Odtud se její kulturní odrůdy začaly asi 
v 10. století šířit a do o Evropy se dostaly kolem 
12. století. 
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Venezuela 
V Caracasu, hlavním městě Venezuely, chodí všichni věřící časně ráno do kostela, a 
to od 16. prosince až do Štědrého dne. Do kostela přitom jezdí na bruslích. Do osmi 
hodin jsou tak uzavřené některé cesty, aby byla jízda pro 
věřící bruslaře bezpečnější. 
Norsko 
Podle staré norské legendy vycházejí na Štědrý večer zlé 
čarodějnice a hledají košťata, na kterých by se proletěly. 
Proto se tento den všechna košťata schovávají. Hlavním 
motivem vánočních ozdob je pak samotná norská vlajka. 
Grónsko 
Servírují na Štědrý večer specialitu Kiviak, což je tulení kůže naplněná mrtvými alka-
mi (ptáci). Tato pochoutka se připravuje už několik měsíců před Vánoci, aby se vše 
pořádně uleželo.  
Bulharsko 
Bulhaři se obyčejně při večeři spokojí s vepřovým a luštěninami. Tradičně založené 
rodiny mohou stolovat na ubruse položeném na zemi a podloženém slámou, což je 
vzpomínka na chlév, kde se narodil Ježíšek. 

Havaj 
Zde panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s os-
tencem běloskvrnným. Vánoce tady začínají s příjezdem 
tzv. Vánoční lodi, která přiváží obrovský náklad tradičních 
vánočních pokrmů. Santa Claus přijíždí ve člunu po vodě. 

Argentina 
Štědrovečerní večeře je nejčastěji servírovaná v zahradách. Mezi tradiční jídla patří 
pečené selátko nebo pečínka z páva. Pavím peřím bývá čas-
to dekorován i vánoční stůl.  
Ukrajina 
Na Ukrajině je častou dekorací na stromcích umělý pavouk a 
pavučina. Ukrajinské rodiny totiž věří, že pokud najdete ráno 
na Vánoce pavučinu, přinese vám štěstí. 
Austrálie   
V Austrálii se vánoční výzdoba nese z velké části ve znamení pohlednic. Lidé si totiž 
vánoční přání od svých přátel a známých vyvěšují do oken svých bytů a domů. Kdo 
jich má nejvíce, je pomyslným vítězem v sousedství. 
Itálie  
V Itálii končí vánoční čas 6. ledna na svátek Tří králů, kdy také přichází komínem ča-
rodějnice Befana a hodným dětem naděluje dárky do připravených ponožek. Dárky 
však některým dětem nosí také takzvaný Babbo Natale (v překladu Dědeček Vánoc). 

Rusko 
Pro Rusy je Štědrý den obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné 
Vánoce totiž připadají až na 6. a 7. ledna. Dárečky v Rusku dostá-
vají děti až 7. ledna. Přiváží jim je Děda Mráz, který přijíždí na 
saních až z Čukotky, má na sobě huňatý kožich a beranici a do-
provází ho krásná Sněhurka. Dárky si pak rodiny rozbalují společ-
ně u stromečku, kterému se říká jolka. 
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V čínském kalendáři, sledující ubíhání času již 4718 let, začne 25. 
ledna 2020 rok KOVOVÉ KRYSY, což je zvíře rychlé, inteligentní, 
šmejdivé, občas trochu hrabivé a sem tam i značně agresivní. Má 
neutuchající energii, dostatek ambicí i jistou protřelost a vynaléza-
vost. Lidé narození v roce krysy mají vynikající vůdčí schopnosti, 
jsou otevření, přímí a umí výborně komunikovat. Mají také své při-
rozené charisma, důvtip a vysokou míru vnímavosti. Hravě si poradí 
v každé situaci a umí konstruktivně řešit problémy. Krysa bývá mimořádně vtipná a zábav-
ná, starostlivá vůči těm, které považuje za své dobré přátele. Z negativních vlastností se  
u osob narozených v roce krysy můžeme setkat s velkou tvrdohlavostí, vysokými nároky i 
manipulativností a vypočítavostí. Právě kovový rok krysy, může podpořit jistou tvrdost a 
chladnokrevnost. 
Podle čínského horoskopu se rok 2020 ponese ve znamení změn a nových příležitostí, ote-
vřenosti a šťastných zítřků. Štěstí ale bude přát jen činorodým a aktivním jedincům, pasivita 
v roce 2020 rozhodně nebude v kurzu. Musíme jít změnám sami naproti a sami se o ně za-
sloužit. Jen tak lze dosáhnout v roce 2020 svého cíle. Pokud jste si doposud nevyřešili své 
problémy a jste dlouhodobě v neutěšené životní situaci, můžete počítat s tím, že váš život  
v roce kovové krysy nabere pořádný spád. Rok kovové krysy nebude pro nikoho jednodu-
chý, ale Číňané předpovídají velké události a předurčuje lidem velkou sílu a odolnost.  
Rok KOVOVÉ KRYSY skončí 11. února 2021.  

Oslavy příchodu nového roku, které trvají 15 dní, patří  
v Číně mezi nejdůležitější svátky vůbec. Před vypuknu-
tím samotných oslav je potřeba uklidit. Už tímto způso-
bem se lidé loučí se starým rokem, se všemi starostmi i 
s tím, co si doma nashromáždili. Věří, že si tak uvolní 
místo pro štěstí. Před příchodem nového roku je zkrátka 
potřeba mít čistý stůl a těšit se na všechno nové a pozi-
tivní, co nám následující období přinese. Po dobu pat-
náctidenních oslav se už neuklízí, aby se omylem nevy-
metlo přicházející štěstí. Nezametá se, nemyjí se okna a 

ideální je schovat si vysavač i všechny smetáky a lopatky. Je zvykem pověsit si nad dveře vy-
střihovánky z papíru, které podle starého přesvědčení zajišťují domovu vysokou ochranu. 
Ze stejného důvodu se po domě rozmisťují rostliny, například lotosové květy či olistěné 
mandarinky v miskách. V době oslav se dům zdobí červenými stužkami, dveře a okenní rá-
my se malují načerveno. Červená barva dominuje i při slavnostním oblékání. Samozřejmě 
se po domě rozmisťují obrázky zvířete symbolizujícího nový rok. Během oslav se scházejí 
příbuzní a přátelé na společnou hostinu, při které se zpravidla podává kachna, kuře, vepřo-
vé maso, sladké rýžové pochoutky a čínská ředkev, která předurčuje dlouhověkost. Podle 
tradice se také připravují knedlíky, do kterých se vkládají mince. Kdo takový knedlík najde 
na svém talíři, bude mít po celý rok dostatek štěstí a hojnosti. Peníze dostávají také děti, a 
to v červených obálkách pro štěstí. Pro ochranu před zlými duchy se doporučuje vystřílet 
pár petard. Podle tradice prý dokáží zahnat zlé duchy, kteří tak nemohou škodit.  
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Bitva u Sudoměře se odehrála v lokalitě me-
zi rybníky Markovec a Škaredý, jihovýchodně od usedlosti   
Sudoměř (asi 14 km od Strakonic a Písku). Husitský oddíl, 
přemisťující se z Plzně směrem ke vznikajícímu Táboru, zde 
porazil početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických 
johanitů a katolických šlechticů Plzeňského landfrýdu včetně 
oddílu rytířů přezdívaných „železní páni“. Střetnutí obou 
protivníků bylo první větší bitvou husitských válek, které 
probíhaly v letech 1419 až 1434. Letos od této události uběhne 600 let.

Bitva na Bílé hoře, svedená tehdy v blízkosti Prahy, byla jednou z válečných 
střetnutí probíhající třicetileté války. V blízkosti letohrádku Hvězda se utkaly česká stavov-
ská armáda a dvě armády katolické (armáda císaře Ferdinanda II. a armáda německé Kato-
lické ligy). Katolíci do dvou hodin zdolali méně početné vojsko českých stavů. Bitva zpečeti-
la osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let ovlivnila osud našeho státu. Le-
tos si připomeneme 400 let od této události. 

narozen Tomáš Garrigue Masaryk, československý státník, filozof, sociolog a 
pedagog, první prezident Československé republiky. Do veřejného života se zapojil svou 
kritikou tzv. Rukopisů, byl zvolen poslancem rakouské říšské rady, kde hájil větší autonomii 
českých zemí. Zabýval se i sociálními otázkami, podporoval osmihodinovou pracovní dobu 
a všeobecné volební právo. V době tzv. hilsneriády zastával pozici proti nesmyslným anti-
semitským pověrám a předsudkům.  Po celou dobu první světové války se snažil prosadit 
myšlenku samostatného československého státu na mezinárodní úrovni a jeho snaha se 
28. 10. 1918 stala skutečností.              (170 let) 

datum narození významné české spisovatelky a představitelky národního 
hnutí Boženy Němcové. Její literární dílo bývá obvykle řazeno na rozhraní 
romantismu a realismu; k jejím i dnes oblíbeným prózám patří povídky Ba-
bička, Divá Bára či V zámku a podzámčí. Z činnosti národopisné vznikla kniha 
Obrazy z okolí domažlického zachycující chodský folklór, obyčeje, nářečí, zvy-
ky i kroje. A kdo by neznal pohádky jako Potrestaná pýcha, Princ Bajaja, Čer-
tův švagr, O Popelce nebo Sedmero krkavců?           (200 let) 

v tento den by narozeniny oslavil český filmový a divadelní he-
rec, dramatik a filmový scenárista Jan Werich. Proslavil se mezi světovými 

válkami jako jedna z klíčových osobností avantgardního Osvobozeného divadla (spolu s J. 
Voskovce a J. Ježkem). Po roce 1945 působil jako divadelní a filmový herec a spisovatel. 
Velkou popularitu si získala jeho kniha moderních pohádek Fimfárum.      (115 let) 

 jen o 5 dní mladší byl Zdeněk Burian, český malíř a ilustrátor dobrodružných 
knih. Proslul zejména svými rekonstrukcemi vymřelých pravěkých zvířat a rostlin, které 
tvořil ve spolupráci s předními paleontology a archeology.            (115 let) 

se narodil husitský král Jiří z Poděbrad. Tento 41. český panovník jako jediný  
v celé naší historii nepocházel z královské dynastie, ale byl šlechtického původu.    (600 let) 

toto je datum narození Jana Kubelíka, významného houslisty a skladatele. 
v Plzni vznikla loutka Spejbla, jemuž propůjčil svůj hlas J. Skupa.      (100 let) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudom%C4%9B%C5%99_(%C4%8Cejetice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strakonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_liga_(N%C4%9Bmecko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_stavovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spor_o_Rukopisy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osvobozen%C3%A9_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
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Ve středu 27. 11. 2019 se v Domažlicích 
uskutečnilo okresní kolo ve florbalu 
starších žáků. Naši kluci po jasném po-
stupu z kvalifikačního kola, které se ko-
nalo 6. 11. 2019 v Horšovském Týně, 
určitě patřili mezi favority soutěže.  
V silné konkurenci 12 škol nestačili pou-
ze na celkové vítěze ze ZŠ Domažlice, 
Komenského 17 a stříbrná příčka není 
rozhodně zklamáním.  

Jan Jareš 8. B 

Tomáš Konopík 8. B 

Kryštof Nedvěd  8. B 

Tomáš Plášil 8. B 

Jan Schröpfer 9. A 

Filip Nevidzan 9. B 

Marek Bedy 9. A 

Patrik Plachý 9. A 

Filip Šnirc 9. A 

  

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE …   VĚDĚLI JSTE, ŽE …  
Největším sportovním stadionem u nás je s velkým náskokem pražský Strahovský stadion. 
Bývalé dějiště Spartakiád a Všesokolských sletů patří mezi největší stadiony na světě, jeho 
kapacita činí až 250 tisíc diváků. Začátky stadionu sahají do roku 1926, tehdy byl ale znatel-
ně menší a divákům nabízel pouze nekryté hliněné tribuny. Současnou podobu získal stadi-
on v roce 1975. Kromě zmiňovaných hromadných vystoupení zažil tento velikán například i 
koncerty legendárních kapel Rolling Stones, Guns N' Roses nebo U2. V dnešní době se na 
hrací ploše nachází tréninkové centrum fotbalové Sparty. 

Nejstarším sportovním klubem v České republice je pražská Slavia. Byla založena už roku 
1892 jako cyklistický oddíl. Fotbal, díky kterému se klub později nejvíce proslavil, přibyl do 
repertoáru Slavie až o tři roky později. A proto označením „nejstarší český čistě fotbalový 
klub“ se pyšní možná trochu překvapivě středočeská Loučeň.  

Nejdelší sjezdovka v Česku leží ve ski-areálu Ramzová v Jeseníkách. Vede z vrcholu Šeráku 
dolů do Ramzové a nahoru vás musí vyvézt hned dvě lanovky. První, čtyřsedačková, vás 
dostane z Ramzové na Čerňavu a druhá, navazující dvojsedačka, vás vyveze až na samotný 
vrchol. A kolik tato sjezdovka měří? Téměř 3400 metrů. A to už je slušná jízda! 

Nejprudší sjezdovkou u nás je Stoh ve Špindlerově mlýně. Pokud bychom ale chtěli poznat 
vůbec nejprudší úsek, který na tuzemských lyžařských svazích existuje, musíme vyrazit na 
Šumavu, na sjezdovku Šance na Špičáku. V horní části sjezdovky dosahuje její sklon přes 
padesát stupňů! 

Tipli byste si, kde u nás najdeme největší ledovou umělou stěnu? Nachází se v severočes-
kém Liberci a přes zimu ji najdete jen nedaleko od centra města. Lezecké cesty zde dosa-
hují délky až 25 m a na výběr jich je celá řada. Kromě rekreačních lezců stěnu vyhledávají i 
špičkoví závodníci, uskutečnilo se zde i mistrovství ČR v ledovém lezení na rychlost. 
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To snad ne! Stojíš před svou 
skříňkou v šatně a nemůžeš si vzpomenout na správný kód zámku. Nezoufej  -  máme pro 
tebe řešení. Vypočítej uvedené příklady a správné výsledky vyškrtej v tabulce. Čtyři 

 1 1 8 3 2 8 

0 2 6 2 1 9 

3 3 3 5 2 4 

1 4 2 0 1 2 

9 2 1 0 2 4 

 

71 X 2 =    

1000 : 100 = 

900—6 =   

25 X 100 =   

2 468 : 2 =    

60 : 5 = 

999 : 3 = 

416 X 2 =  

11 X 11 =  

7 X 30 = 

KÓD ZÁMKU: 

Správný kód: 6924 

HRA SE JMÉNY 
V každé řádce najdi písmeno, které se ve všech jménech 
dané řádky opakuje. Pomocí těchto písmen sestavíš 
jméno pirátského papouška. 

1. GIO     EGBERT    CRAIG       OGDEN 

2. BJORN    OWEN     CODY       JOHN 

3. NATHAN       DANTE       NOEL       ANDREW 

4. FAIZ     ZAINAB    EZRA       OZZY 

5. CALEB        DALE            BLAKE       AARON 

6. ALI     BAILEY     LAWSON   RIDLEY 

7. TONY        NOAH     OLAF        DIEGO  

OSMISMĚRKA 

ADAM, BRACH, DEBET, DĚTI, DRŽÁTKO, 
HATĚ, HAVRANI, HORDA, CHYBY, KOKS, 
KUPÉ, LETIŠTĚ, NADÍLKA, OKARÍNY,  
OPILCI, PRASÁTKO, PTÁCI, RUINY, SKETY, 
STŘIK, ŠÍŘITEL, TISKAŘ, TRAP, YSAT 

V osmisměrce vyhledej všechna uvedená 
slova. Z nevyškrtaných písmen po řádcích 
poskládáš tajenku (dokončení anekdoty): 

Manželka budí svého muže lékaře:  

„Máš v ordinaci zloděje!“ 

Lékař odpoví: „…………………………………….?“ 

Ahoj! 
Jsem nejbližší 
přítel piráta 
Černovousa a 
jmenuji se 
_ _ _ _ _ _ _ . 

   1    2     3   4    5    6    7 

Dokončení osmisměrky: A co mu je? 
 Jméno papouška: Gonzalo. Nepochybujeme, že jste vše správně vyluštili. Jenom 

pro jistotu uvádíme správné řešení našich úkolů.   
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Přírodovědcům se povedlo zkřížit zlatou rybku a žraloka a vznikla zlatá rybka, která vám 
splní poslední tři přání. 
 

Když slon sedí na plotě, jaký je čas? Čas vyměnit plot. 
 

Malý mamut se ptá maminky: „Půjdu do nebe, až umřu?“  
„Spíš do muzea.“ 
 

Vleze si tchoř ke králíčkovi do nory. Králíčkovi je nora malá a povídá tchoři: „Odejdi!“ 
Tchoř na to: „Neodejdu, dokud to tady bude smrdět!“  
 

Může králík vážit 70 kg? - Může. S králíkárnou.  
 

  Proč šnek nemůže utíkat?          Jaká kočka chodí po dvou nohou?                      
  Protože by mu vlály oči!       - Garfield 
 
  Kapr říká kaprovi: „Hele, Pepo, věříš na život po Vánocích?“ 
 

„Pane, váš jezevčík mě kousl do nohy!“      
„A co? Chcete snad, aby vás tak malý pes kousl do oka?     
 

Povídá si žába s žábou. První žába: „Je mi špatně.“  
A ta druhá: „Nepovídej, no jsi nějaká zelená.“ 
 

Dva koně se v klidu pasou, když kolem nich proběhne zebra.  
Jeden z nich to komentuje: „Hele, Karel už zase utekl z vězení!“ 
 

Víte, proč nechodí stonožky lyžovat?  
Než by si nasadily lyže na všechny nohy, tak by bylo léto! 
 

Jsou dvě blechy na zastávce, běží kolem pes a jedna blecha říká: 
„Tak ahoj, jede mi autobus.“ 

 

   Rozhovor dvou dětí na výletě v lese: 
   „Mám hlad jako vlk.“ 
   „Jak velký hlad má vlk?“ 
   „Přesně to nevím. Ale ten, co za tebou slintá, asi velký!“ 
 

   Víš, co vznikne zkřížením krtka a žirafy? - Vrtná věž. 
 

„Davide, proč otevíráš olejovky před akváriem?“ 
„Aby rybičky viděly, jak dopadnou, když budou zlobit.“ 
 

Rybář chytí zlatou rybku.  
Ta se snaží zachránit si život a navrhuje: „Když mě pustíš, splním ti tři přání.“ 
„Já mám jen jedno  -  abys neměla kosti!“ 


