
 

 

 

 



Úvodník  

 

Máme tu květen. Což znamená, že je tu nový díl 
našeho časopisu Jojo. Za měsíc budeme mít 
vysvědčení a možná někam pojedeme na 
dovolenou. Květiny se probouzejí ze spánku a 
začíná nový čas rostlin. Devátý ročník má 
přijímačky na střední školy za sebou. Mrazy 

trochu polevily a začíná nám svítit sluníčko. 
Za měsíc bude léto. Znamená to, že i další díl 
časopisu. 
Těším se na vás u dalšího dílu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vypracovala : Petra Houčková  



Pranostiky – Květen 
 

Sﾐíh v ﾏáji - hodﾐě trávy. 
Studeﾐý ﾏáj - v stodole ráj. 

SuIhý Hřezeﾐ, Ihladﾐý ﾏáj - Hude huﾏﾐo jako ráj. 
SuIhý Hřezeﾐ, ﾏokrý ﾏáj - Hude huﾏﾐo jako ráj. 

Chladﾐo a večerﾐí ﾏlhy v ﾏáji, hojﾐost ovoIe a seﾐa 
dají. 

Neﾐí-li květeﾐ aﾐi příliš studeﾐý, aﾐi ﾏokrý, ﾐaplňuje 
stodoly i sudy. 

V ﾏáji vlhko, Ihladﾐo - Hude víﾐa ﾐa dﾐo. 
Mokrý ﾏáj - v stodole ráj. 
Mokrý ﾏáj - chleba hoj. 

Májová vlažička - ﾐaroste travička; ﾏájový deštíček - 
poroste IhleHíček. 

Májová kapka platí dukát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala : Petra Houčková 



 
 

Historie školy 
 

Školní rok 1982-83 
 
Školní rok 1řŘ2-Ř3 jsme slavnostně zahájili dne 1.záUí 
1982. Společně se ho zúčastnili i hosté – zástupci 
sdružené rodičů a pUátel školy,  odboru školství 
okresního národního výboru , patronátních závodů a 
místního národního výboru. 
 
Do školy nastoupilo celkem 354 žáků z toho 167 dívek, 
žáci jsou z  Bukovan  a Chlumu nad OhUí. 
 
Z 341 žáků na konci školního roku prospělo 330 žáků. 
 
 
 
Dne 30.června 1řŘ3 byl školní rok slavnostně ukončen. 
 
  
 
 
Vypracovala : Eva Kuláková  



  
Zápis 

 
 
 
Dne 26.4.2017 byl u nás na  škole zápis. Společně se Zdendou Paulusem jsme se zeptali pár 
dětí na otázky……… 
 
Otázky 
 

1. Jak se jmenuješ?          
2. Líbí se ti ve škole?  
3. Těšíš se na své spolužáky? 
4. Máš už věci do školy? 
5. Kolik ti je let? 
6. Těšíš se do školy?                            
 
1. Karolína Maternová 

No, docela jo… 
Moc né… 
Ano, mám tašku a penál… 
Je mi šest let… 
Ne, netěším…. 
 
 

2. Nela Švihová 
 

Moc,moc…. 
No, trošku ano…. 
Ještě zatím ne…. 
Je mi 6 roků…… 
Ani moc né…. 
 

 



 
 

 
 
Zpracoval: Tomáš Bauchner 



McDonald's Cup 

Jako každý rok, tak i teﾐto,  se ﾐaši žáIi z prvﾐího stupﾐě účastﾐili fotHalového utkáﾐí 
MIDoﾐals’s Cup. Někteří Hyli ﾐa toﾏto utkáﾐí poprvé, tak si aspoň zkusili, jaké to je, jak ﾏají 
hrát a o spoluhře. Hráli doHře, šlo jiﾏ to, a proto doufáﾏ, že příští rok to Hude ještě lepší. 
Jako většiﾐou ﾐa toto utkáﾐí jela paﾐí učitelka CsorHová a přidala se i asisteﾐtka, paﾐí 
ŠteHelová, které faﾐdily a podporovaliy ﾐaše ﾏalé fotHalisty. Tak přeju ﾐašiﾏ fotHalistůﾏ, 
aHy se jiﾏ příští rok vedlo ještě lépe… Letos skoﾐčili ﾐa 3. ﾏístě. 

 

 

Kateřiﾐa Paulusová 



Dne 12. května se žáci z prvního stupně naší školy zúčastnili vystoupení tanečního studia 
Fontána v Karlových Varech. Tančily děti různých věkových kategorií .  PUedváděly různé 
druhy tanců. Bylo opravdu nač se dívat.  Doufáme, že se vystoupení našim žákům líbilo, 
protože my jsme byli na vystoupení tohoto tanečního studia v zimě a byli jsme nadšení!  

 
 



 

 
Žáci druhého stupně a fotografie paní učitelky Mgr. Věry Maňhalové 



 
 
 
 
 

HISTORIE VÍTDZŮ 

2016 

MUŽI - Honey Bears 

ŽENY - FBC Texas 

2015 

MUŽI - Honey Bears 

ŽENY - florbaloveturnaje.cz TEAM 

2014 

MUŽI - TJ Baník Sokolov 

ŽENY - FBC UNITED České Budějovice 

2013 

MUŽI - FB Hurrican Karlovy Vary 

ŽENY - FBC Panthers 

2012 

MUŽI - Tornádo Barrandov 

ŽENY - Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 

2011 

MUŽI - SK Dynamis 

2009 

MUŽI - Tornádo Barrandov 

2008 

MUŽI - Tornádo Barrandov 

 
V roce 2017 se podaUilo týmu mladších žáků  florbal Sokolov získat 3. místo v Kralupech nad Vltavou. 

Tohoto turnaje se zúčastnili dva žáci z naší školy Zdeněk Paulus a Tomáš Čech  
 

 
 Zdeněk Paulus  



Úvahy z Ř.ročníku  
 
Dne 5.3.2017 jsme s panem učitelem KUížem psali pUi českém 
jazyce úvahu -  Proč nedávám ve škole pozor! ?  Pár jsem jich 
vybrala. 
 
 
Ve škole nedávám pozor protože, se dívám okolo sebe a dívám se z okna 
ven, maluji si. Bavím se s kamarádem,…….. . Dělám, co nemám dělat. Když 
se mě pan učitel nebo paní učitelka zeptá, tak nevím, co říká, protože jsem si 
buď malovala, nebo se dívala z okna nebo jsem si povídala  se spolužačkou o 
hodině nebo ještě něco jiného. Když při hodině nedávám pozor, tak nevím, co 
říkal pan učitel nebo paní učitelka a pak nevím třeba jaký máme úkol.  A 
druhý den si třeba budeme kontrolovat úkoly a já ho nemám,  protože jsem 
nevěděla , jaký jsme měli úkol. Když úkol nedonesu,  tak dostanu 5 
z domácího úkolu. Musíme dávat pozor!!!!!!!! 

 
 
                                    Proč nedávám ve škole pozor 
Zamyslel jsem se nad tím, proč nedávám ve škole pozor, a přišel jsem 
na to, že je to z více důvodů. Někdy jsem moc unavený a pak se 
nemůžu přinutit dávat pozor. Někdy mě to prostě nebaví, protože je 
pro mě hodina nezajímavá. Prostě nevydržím celou hodinu být 
pozorný, pokud není hodina něčím zábavná. Je těžké se celou hodinu 
soustředit a ničím se nezabavit. Rodiče mi často domlouvají, že mám 
dávat pozor, protože na tom závisí moje budoucnost. Já si vždy slibuji, 
že se budu snažit, ale ono se to lépe slibuje a hůře udělá. No musím na 
tom ještě zapracovat, ale nebude to snadné. 
 
 
Vybrala: Martina Švecová 
 
 
 
  



Pálení čarodEjnicě 
 
Jde o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní jarní svátek, 
rozšíUený o tomto datu zejména v Evropě. Tuto noc se lidé scházeli a 
scházejí u zapálených ohňů, z pozemků vyčištěných pro pUíští 
obdělávání pálí staré klestí, a slaví pUíchod jara. Na některých místech 
se staví májka. 
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se 
původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, 
nacházejícímu se pUesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. 
Lidé věUili, že tuto noc se čarodějnice na prokletém místě (napUíklad na 
popravišti) slétají na čarodějnický sabat. Tato noc byla jedním z 
největších pohanských svátků. Lidé také věUili napUíklad v otevírání 
různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. 
Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně 
oslava plodnosti. Na ochranu pUed čarodějnicemi (původně pUed zlými 
duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních 
procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se 
z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata 
a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro 
zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění 
plodnosti, jindy se pUes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti. 
Regionální činnost moravských čarodějnic zmapovala kniha KateUiny 
Tučkové Žítkovské bohyně. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zpracoval: Bauchner Tomáš 
 



 
1. květen                                    Svátek práce 
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. 
Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí 
stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která vyústila v Haymarketský masakr a 
následné soudní Uízení. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1Řř0 na StUeleckém ostrově v 
Praze. 

 

První máj (svátek zamilovaných 

 

Rozkvetlá prvomájová tUešeň. 

První máj je tradiční český svátek zamilovaných, který se slaví každoročně 1. května. Svátek má 
původ v české tradici, avšak pUedchůdné svátky mohly mít koUeny keltské (svátek Beltain) či 
germánské (svátek bohyně Walpurgis). Tyto svátky oslavovaly první květnový den, resp. noc, 
jako čas plodnosti. 

Tradice 

Dle původního znění musí být každá žena v tento den políbena pod rozkvetlou tUešní, aby 
následující rok neuschla. Jiný výklad Uíká, že bude mít díky polibku krásu po celý další rok. 
Samotný polibek byl dUíve považován za velmi intimní projev, a proto mohla být žena políbena 
pouze od svého milého. Polibek dUíve automaticky pUedznamenával svatbu. 
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Májka 

 

Májka 

 

Se svátkem souvisí zvyk májek. Tento zvyk stavění osekaných stromů, 
vyzdobených pentlemi a věncem, je znám i z Anglie. Obdobné rituály jsou součástí Beltain, 
keltského svátku, který se v Irsku a Skotsku slaví dodnes. Mladík vystavěl pod okny své milé 
tuto májku. Pokud měla i jiného nápadníka, měl onen nápadník za úkol májku zničit a 
vyměnit za svou vlastní. 

Také se staví májky nikoli pod okny své milé, ale společné velké májky, které jsou 
na návsích a náměstích. Dle tradice se májky mezi vesnicemi kradou. Májku je možné ukrást 
pouze v noci z 1. na 2. května. Pokud je některá z vesnic o májku okradena, znamená to pro 
ni velkou potupu. 

 
Ř. května                                Den vítězství 
 
 je státní svátek slavený v Rusku a některých dalších zemích. Byl poprvé stanoven nejvyšším 
velitelem Rudé armády Josifem Vissarionovičem Stalinem na ř. květen 1945 na 
počest ukončení druhé světové války v Evropě (Ř. května). Po 
nástupu komunismu v stUední a východní Evropě byl oslavován, a byl stanoven státním svátkem. Jsou 
po něm pojmenovány mnohé ulice a sídliště (napU. ul. ř. května). 

Akt bezpodmínečné kapitulace německých vojsk do rukou západních spojenců byl původně 
podepsán 7. května 1945 v Remeši. Během podpisu aktu nebyli pUítomni oficiální sovětští 
pUedstavitelé. Německá vojska navíc pokračovala v bojích proti sovětským jednotkám. SSSR proto 
trval na opětovném opakování aktu v Berlíně. Německé velení podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci 
do rukou všech spojenců, včetně SSSR krátce pUed půlnocí Ř. května 1ř45. V té době byl na území 
hlavního města SSSR v Moskvě již jiný den - ř. květen. Tato skutečnost je pUíčinou rozdílného data 
oslav konce války. 

 

 

 

Zpracoval: Filip Šuran 
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Pankrác, Servác, Bonifác – období mezi 12. a 14. květnem, k němuž pranostiky vztahují 
poslední jarní mrazy (krajově též zvané kamenní muži) 

Pankrác 

Základem mužského jména Pankrác je Uecké jméno Pankrátios, které se vykládá z pankrátion 
„celkový závod“, „víceboj“, nebo pankratés „všemocný“, „vševládný“. 

Ve spojení Uímskokatolického kalendáUe s meteorologií je svatý Pankrác první ze tUí „zmrzlých / 
ledových mužů“, v lidové pranostice vyjadUující severní až severozápadní proudění vzduchu s 
teplotami ještě pod bodem mrazu. 

Servác 

Servác je jméno latinského původu (Servatius). Vykládá se jako uchovávatel, strážce, zachránce, 
osvoboditel nebo zachráněný, osvobozený. Jméno vzniklo z latinského slovesa servare (uchovávat). 
Podle českého kalendáUe má svátek 13. května. V lidové pranostice je označován jako druhý ze tUí 
"zmrzlých mužů". 

Bonifác 

Bonifác je mužské kUestní jméno latinského původu, odvozené z výrazu „homo boni fati“, tj. „muž 
dobrého osudu/původu“. V ČR slaví svátek 14. května. V lidové pranostice je označován jako tUetí ze 
tUí "zmrzlých mužů". Českou obdobou jsou jména Dobromír nebo Dobromil. 

 
Zpracoval: Jan Kanis 



Den Matek 
 

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a 
mateUství. Slaví se v různé dny na mnoha místech 

po celém světě, vychází z různých tradic, napU. 
jinak ve Velké Británii (čtvrtou postní neděli), jinak 
v arabských zemích (21. bUezen) a mnoho dalších. 

V tento den dávají děti svým matkám dárky, 
většinou vlastnoručně vyrobené. Obdobné svátky 

po celém světě existovaly už dávno v historii, napU. 
ve starověkém Tecku se slavil svátek plodnosti a 

matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně 
Rhey = Kybelé, matky bohů. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracovala : Petra Houčková  



 PředpovEd počasí na mEsíc kvEten 

 

 

 
22° /10° 
Polojasno 
Hist. 
prům. 
19°/8° 

ČT 18. 5 

25° /13° 
Skoro 
jasno 
Hist. 
prům. 
19°/8° 

PÁ 19. 5 

25° /11° 
Polojasno 
Hist. 
prům. 
19°/8° 

SO 20. 5 

15° /11° 
Chladněji 
Hist. 
prům. 
20°/8° 

NE 21. 5 

1ř° /8° 
Možná 
přeháňka 
nebo 
bouřka 
Hist. 
prům. 
20°/9° 

PO 22. 5 

22° /11° 
Místy 
oblačno a 
jasno 
Hist. 
prům. 
20°/9° 

ÚT 23. 5 

25° /14° 
Mraky a 
slunce 
Hist. 
prům. 
20°/9° 

ST 24. 5 

22° /12° 
Na 
některých 
místech 
bouřka 
Hist. 
prům. 
20°/9° 

ČT 25. 
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1ř° /10° 
Déšť a 
bouřka 
Hist. 
prům. 
20°/9° 

PÁ 26. 5 

1ř° /3° 
Skoro 
zataženo 
Hist. 
prům. 
20°/9° 

SO 27. 5 

21° /10° 
Skoro 
zataženo 
Hist. 
prům. 
20°/9° 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

NE 28. 5 

22° /11° 
Skoro 
zataženo 
Hist. 
prům. 
20°/9° 

PO 29. 5 

22° /10° 
Polojasno 
Hist. 
prům. 
20°/10° 

ÚT 30. 5 

23° /16° 
Skoro 
zataženo 
Hist. 
prům. 
21°/10° 

ST 31. 5 

21° /14° 
Tepleji 
Hist. 
prům. 
21°/10° 



 
Horoskopy 

Beran 
Lidé narození ve znamení Berana jsou průbojní a ambiciózní. Snadno se pro něco 
nadchnou. Typický Beran je průkopník, který motivuje ostatní svým příkladným nadšením. Jsou 
to často idealisté, kteUí své myšlenky hlasitě hájí. To může mít jak podobu radostného nadšení pUi 
kavárenské diskusi, tak i zaslepeného odhodlání rytíUe na kUižáckém tažení. 
 
Lev 
Lev je bystrý a hrdý vládce. Najdete ho, jak se vyhUívá na slunci, anebo jak běží za svým cílem. Tím je 
většinou jeho práce. Lev je dost chytrý na to, aby neplýtval energií a zbytečnou snahou. Když ví, 
že podlahu lze snadno zamést poUádným koštětem, určitě si na takovou práci nevezme zubní 
kartáček. Podlaha je ovšem záležitost, o kterou se Lev patrně vůbec starat nebude (pokud náhodou 
není majitelem velké úklidové firmy). Má v životě jiné důležitější cíle. Opravdu rád komukoli poradí, jak 
s takovou špinavou podlahou rychle a efektivně zatočit. Lvi mají v povaze nešetřit radami a řídit 
ostatní. 
  
VodnáU 
Vodnáři patří často mezi velké vizionáře a snílky, kteUí si neberou pUíliš servítky, aby s úctou 
respektovali uznávané hodnoty a poznatky minulosti. Mezi VodnáUe patUí napUíklad Charles Darwin, 
Thomas Alva Edison nebo Galileo Galilei. A každý z nich se dostatečně postaral o to, aby pUevrátil 
tradice svého oboru vzhůru nohama. 
 
 
Rak 
Voda pUedstavuje Rakův živel a jako taková je symbolem nevědomí. Raci proto podléhají často 
proměnám svých nálad, které vyvěrají právě z jejich nevědomí. Nechají se často unášet náladami a 
pocity, které nemají zcela pod kontrolou. Radost a smutek se stUídají tak pravidelně jako souš a voda. 
Rak je velký snílek, který má spoustu inspirace a nápadů, ale stejně tak může lehce propadat 
depresím, když ho sny najednou opustí. 
 
 
Ryby 
Už jste viděli rybu, která by vydržela dlouho na jednom místě? Leda by byla leklá. Takže každá 
normální Ryba musí být v pohybu. Aby dělala pokladníka v hypermarketu nebo vrátnou na recepci, 
to jí moc nesvědčí. Ideální pUedstava vhodného povolání pro Rybu je napUíklad stewardka v letadle, 
která může pohodlně procestovat celý svět a být neustále v pohybu. Pokud už by měla být na jednom 
místě, bude to nějaký lepší bar, kde může s každým prohodit pár slov a skutečně to kolem ní bude žít 
– obrazně Uečeno: když už nemůže  
 
 
Blíženci 
Mají smysl pro humor a diplomacii. Jsou pohotoví a vnímaví. Živel lidí narozených ve znamení 
Blíženců je vzduch a jejich planetou Merkur. Vzduch naznačuje, že nebudou stát právě nohama na 
zemi a pokud si pUedstavíte boha Merkura s jeho okUídlenými botami, bude Vám jasné, že nestálost a 
proměnlivost je pro ně typická. 
 
 
Vypracoval: Daniel Švec  



Váhy 
Ideálem lidí narozených ve znamení Vah je harmonie. Jsou to v jádru mírumilovní 
andělé, kteUí by nejraději urovnali všechny spory v okolí. Ale současný svět je 
bohužel poměrně neklidné a proměnlivé místo, takže tito lidé stráví většinu času 
spíše vyvažováním misek vah, než samotným setrváním v harmonickém rozpoložení. 
 
Kozoroh 
Co je Kozoroh vlastně zač a jak si ho nejlépe pUedstavit? Ideální podoba je 
pravděpodobně horský kamzík! Správný Kozoroh totiž umí lézt po společenském 
žebUíčku stejně obratně jako jeho čtyUnohý vzor po horách. Bude dávat velký pozor, 
kam šlápne, protože každý chybný krok může skončit velmi bolestivým pádem. 
 
Býk 
Pokud Ueknete Býkovi, že je tvrdohlavý, on Vám určitě vysvětlí, že je pUece 
pouze trpělivý a opatrný. Ale nenechte se zmást, pokud si něco umíní, skutečně s tím 
jen těžko pohnete. Ostatně pUedstavte si skutečného býka. Jak myslíte, že byste ho 
dokázali pUemluvit, aby dobrovolně pUešel louku, pokud bude na nějakém pohodlném 
a travnatém místě? Asi těžko. A s lidmi ve znamení Býka je to úplně stejné. 
 
Štír 
Vyjít se Štírem občas není jednoduché. Urážky se od něj odrazí a pod komplimenty 
určitě neroztaje jako jarní sníh. Neplatí na něj tedy obvyklá taktika, která běžně 
ovlivňuje mezilidské vztahy. NepotUebuje nikoho, aby mu vykládal, jak je dobrý. A 
když bude s Vaším lichocením souhlasit, určitě ho v duchu napadne „co ode mě ten 
člověk bude chtít, že mi tak lichotí“. 
 
Panna 
Panny jsou spolehlivé a pUesné. Na první pohled to jsou puntičkáUky s klidným a 
vyrovnaným pohledem na svět. Často však v jejich nitru hlodají obavy, které jim 
narušují zažívání a citovou rovnováhu. „Uvařila jsem té rýže na dnešní oběd 
dost?“ nebo „Nebude se na mě Petr zlobit, že jsem ho dnes nepozvala, když nemám 
uklizeno?“ Takové otázky mohou dělat Panně opravdu vrásky na čele. 
 
StUelec 
„Co na srdci, to na jazyku“ – to je nejpUíznačnější shrnutí StUelcovy povahy. Je to 
bodrý člověk, který ve společnosti budí respekt i rozpaky současně. Není vůbec 
zlomyslný, ale jeho prostoUekost a upUímnost už dokázala odzbrojit mnoho jeho 
pUátel. Když bude kolem sebe stUílet šípy, bude se pUitom usmívat, zatímco Vás 
smích brzy pUejde. Abyste si to dokázali lépe pUedstavit – jeho výroky odpovídají 
pUímočaré schopnosti trefně, avšak nešetrně komentovat okolí, napU.: „Dnes vypadáš 
o moc lépe než minule, to jsi měl mastné vlasy a ten nemožný starý rolák. Opravdu 
se lepšíš!“ nebo „Už Tě konečně vzali na tu školu? Myslím, že než se dočkáš 
promoce, tak do té doby úplně zešedivíš.“ a konečně „Ta vajíčková pomazánka se 
vám opravdu povedla. Snad už se drůbežáři zbavili i té salmonely, co loni ještě tak 
řádila.“. 
 

Vypracovala:Martina Švecová                                       

                                             



 
 

Tabulka: 
 

PoUadí Tým        Body 
1 Kanada        19 
2 Švýcarsko       15 
3 Česká republika      13 
4 Finsko                                                              11 
5 Francie       10 
6 Norsko        8 
7 Bělorusko       7 
8 Slovinsko        1 
 
 
Zápasy: 
 
Česká republika 1:4  Kanada 
 
Česká republika 6:1 Bělorusko 
 
Česká republika 4:3sn Finsko 
 
Česká republika  1:0pp  Norsko 
 
Česká republika  5:1  Slovinsko 
 
Česká republika  5:2  Francie 
 
Česká republika  1:3  Švýcarsko  
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sestava:  
 
BrankáUi: 
 
34  Petr Mrázek Detroit Red Wings, NHL 
33  Pavel Francouz Čeljabinsk, KHL 
38  Dominik Furch Omsk, KHL 
 

Obránci: 
 
3  Radko Gudas Philadelhia Flyers, NHL 
5  Jakub JeUábek Podolsk, KHL  
6  Michal Kempný Chicago Blackhawsks, NHL   
36  Jakub Krejčík HC Kometa Brno 
84  Tomáš Kundrátek Slovan Bratislava, KHL  
9  Jan Rutta Piráti Chomutov  
45  Radim Šimek Bílí TygUi Liberec  
29  Jan KoláU Chabarovsk, KHL 
 

Útočníci: 
 
16  Michal Birner Fribourg, Švýcarsko 
10  Roman Červenka Fribourg, Švýcarsko 
78  Robin Hanzl HC VERVA Litvínov 
51  Roman Horák Podolsk, KHL 
43  Jan KováU Magnitogorsk, KHL 
88  David Pastrňák Boston Bruins, NHL 
14  Tomáš Plekanec Montreal Canadiens, NHL 
69  Lukáš Radil Spartak Moskva 
62  Michal Tepík HC Sparta Praha  
93  Jakub Voráček Philadelphia Flyers, NHL 
20  Petr Vrána HC Sparta Praha  
79  Tomáš Zohorna Chabarovsk, KHL 
71   Tomáš Hyka BK Mladá  Boleslav 
 

    
 
 
 
Napsal Richard Grimm 



 
 
Mechanismus z Antikythéry (též se mluví o počítači z Antikythéry) je starověký technický 
artefakt – diferenciální ozubené soukolí. Byl objeven ve vraku Uímské lodi, která se potopila 
roku 67 pU. n. l. blízko Ueckého ostrova Antikythera. Mechanismus byl vyroben mezi roky 150 
pU. n. l. a 100 pU. n. l.! Jeho pUesný původ (kromě toho, že šlo o zaUízení Uecké) není znám, 
stejně tak důvod jeho pUepravy Uímskou lodí. NěkteUí badatelé věUí, že strojek byl součástí 
lupu, který směUoval spolu s jinou koUistí z Rhodu do Tíma na oslavu poUádanou Juliem 
Caesarem. 
 
Vrak Uímské lodi objevil na jaUe roku 1ř00 sběrač moUských hub Elias Stadiatos v hloubce 42 
m. Samotné soukolí objevil 17. května 1ř02 archeolog Spyridon Stais, který si povšiml, že v 
jednom kusu kamene, jejž potápěči vynesli na povrch spolu s několika sochami a dalšími 
hodnotnými pUedměty, je zaryto ozubené kolečko. Následné pátrání objevilo dalších asi 70 
silně zkorodovaných úlomků ozubených koleček, číselníků, ručiček a dUevěno-měděné 
schránky popsané Ueckými nápisy. 
 
ZaUízení sestávalo z 37 ozubených koleček zasazených do částečně dUevěné a částečně 
bronzové bedýnky, která měla z jedné strany jeden a z druhé strany dva ciferníky. Bylo 
určeno k zaznamenávání pohybu Slunce a Měsíce, umělo pUedpovídat zatmění těchto těles a 
dokonce napodobovat nepravidelnou oběžnou dráhu Měsíce kolem Země. Tento pohyb, 
známý jako první měsíční anomálie, objevil astronom Hipparchos z Rhodu, je proto možné, 
že byl pUizván ke konstrukci zaUízení. To užívalo také diferenciální pUevody, o nichž se dUíve 
věUilo, že byly poprvé užity až v 16. století. Úroveň miniaturizace a složitosti jeho částí se 
vyrovná hodinám konstruovaným v 1Ř. století. 
 
U Antikythéry nalezený strojek s vysokou pravděpodobností nebyl v antice ojedinělý. Cicero 
se zmínil o „zaUízení, které nedávno sestrojil náš pUítel Poseidónios, které s každou otáčkou 
napodobuje tytéž pohyby Slunce, Měsíce a hvězd.“ Podobná zaUízení jsou jmenována i v 
dalších starověkých pramenech. Trvající záhadou zůstává, kam se tato zaUízení ztratila, neboť 
žádná civilizace na světě nevyrobila zaUízení stejně složité po následujících tisíc let. Je možné, 
že bronz, z něhož byla podobná zaUízení vyrobena, se znovu užíval na výrobu jiných 
pUedmětů, takže byly mechanismy jako ten z Kythéry dávno roztaveny a nedochovaly se tak 



na archeologických nalezištích. Antikythérský strojek se dochoval jen šťastnou náhodou, 
protože klesl na moUské dno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Jan Kanis 



Móda 
Móda (z francouzského mode, které vzniklo 
z latinského modus – míra, vzhled, způsob, 

pravidlo, pUedpis) je aktuálně (s trvalostí dnů až 
roků) upUednostňovaný způsob, jak se některé věci 
dělají nebo používají. Tento způsob použití nebo 

Uešení není trvalý, ale v čase se mění. Změna 
módy tak znamená změnu způsobu užití nebo 
Uešení. Móda a její následování je spojeno s 

pUíslušností k sociální skupině. Pokud se jedinec 
nepUizpůsobí běžné módě, je společností nebo 

skupinou penalizován, tento tlak je někdy nazýván 
„diktát módy“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vypracovala : Petra Houčková  

 



VIKUŇA, ANAKONDA, RAK, NOSÁL 

LEV, RYS, VÝR, KŮŇ, VELRYBA, ARA, RYBA 

ALPAKA, LEOPARD, DANĚK, PĚNKAVA 

IBIS, KRÁVA,, SÝKORA, AMUR, KRAB 

LEMUR, LAMA, SKLÍPKAN, AGAMA 

PES, SUP, KAVKA, ŽÁBA, KOČKA, KAPR, 
PRASE, NOREK, ÚHOŘ, OSTRANKA, PONY 

TAJENKA……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:Zdeﾐěk Paulus 

V I K U Ň A G A M A 

E B Ů Č A N O R E K 

L I Ň S N A Ú H O Ř 

R S A R A K A R Ý V 

Y B L U K O O Y Ž E 

B A P M P N O S Á L 

A R A E Í D A Ý B E 

K K K L L A V K A O 

Č A A A K V A O R P 

O V S M S Á K R U A 

K K T A P R N A M R 

A A R O U K Ě N A D 

P P R A S E P O N Y 

R O S T R A N K A J 

 



VTIPY  
Kolik je hodin                                                
Plave želva po poušti a potká ponorku: 
"Ponorko kolik je hodin?" 

"Úterý!" 
"To je jedno, já stejně jedu vpravo." 
 

Kolik by jste mi hádal let 
Blondýnka: "Kolik byste mi hádal let - dvacet nebo třicet?" 
"Obojí slečno a dohromady!" 
 

Kamarády 
Do školy přijde nová učitelka, předstoupí před žáky a povídá: "Jmenuji se Eva 
Dlouhá a chci, aby jsme se k sobě chovali jako kamarádi." 
Jeden žák ji vezme za slovo a když ji druhý den potká, tak na ni zakřičí: "Nááázdar 
Evo!" 
Ta se naštve a povídá: "Napíšeš 50x učitelce se ve škole netyká." 
A on další den přijde a přinese to napsané 100x. Učitelka se diví: "Jak to, říkala jsem 
50x, proč jsi to napsal 100x?" 
A žák na to: "Abys měla radost, Evo." 
 

Hádanka 
Učitel k žákům ve druhé třídě: „Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i když jim nepatří?” 
Děti nechápou. 
„Tak například: Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé kapsy a vytáhl 
50 korun?” 
„Kouzelník, pane učiteli.” 

 
V autobuse  
"Nasedli už všichni?", ptá se řidič autobusu. 
"Ano pane." 

"Tak vystupovat, autobus se porouchal." 
 

Petka s vodou 
Slon s mravencem kráčejí pouští. 
Jdou dlouho, předlouho, až slon upadne a říká: 
„Asi umřu žízní." 
Mravenec ho uklidňuje: 
„Neboj se, nesu s sebou petku s vodou." 

 

Pučení  
Jde Pepíček s babičkou po ulici a Pepíček uvidí na zemi 
 lízátko, chce ho zvednout, ale babička 

 odpoví - co je na zemi, to se nesbírá.Druhý den jde zase babička 
 s Pepíčkem po ulici, babička se smekne po 
 banánový slupce, upadne a žádá Pepíčka, aby ji zvedl, ale ten 

 odvětí - co je na zemi to se nesbírá. 
 
 



Vtipy :D 

 

 
Vybral: V. Parýsek 
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