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Školní okénko 

Deváťáci na festivalu 

 
Již patnáctým rokem v různých městech 

České republiky pořádá organizace Člověk 

v tísni Mezinárodní festival dokumentárních 

filmů Jeden svět. Festival chce poukázat na 

závažné celospolečenské problémy, např. na 

lidská práva, chudobu, ochranu životního 

prostředí či mezilidské vztahy. My, žáci 

devátých tříd, jsme se stejně jako některé 

třídy v předchozích letech, vydali do Poličky, 

abychom se ho zúčastnili. V budově Centra Bohuslava Martinů pro nás bylo připraveno 

promítání dokumentu Na sever od slunce. Film pak pojednával o dvou mladících z Norska, 

kteří se rozhodli strávit šest měsíců v osamění na odlehlé pláži za polárním kruhem a dali si za 

úkol, že při svém pobytu vůbec neznečistí životní prostředí. Ba naopak, že onu pláž vyčistí od 

odpadků vyplavených mořem. Z odpadu si také postavili malý domek a živili se pouze 

prošlými potravinami, které si lidé v tamějších obchodech mohou vzít zadarmo. Dokument 

zpestřovaly záběry ze surfu, rogala či snowboardu, a také velká řada vtipných momentů. 

Například když posuzovali „kvalitu“ prošlých potravin, setkávali se s různými pohledy lidí 

kolem, či za polární noci měřili teplotu lahví slunečnicového oleje, který byl úplně zmrzlý. Já 

jsem si velmi užívala panoramatické pohledy na východy a západy slunce či polární záři. 

Snímek měl ovšem také poučné poselství, neboť těm dvěma aktérům se za půl roku a v 

podstatě s nulovými prostředky podařilo na pláži sesbírat téměř tři tuny odpadků, které se 

jinak hromadí v moři a jsou nebezpečné pro ptáky a ryby.  

Po filmu následovala asi hodinová beseda s mužem, který se touto problematikou zabývá. 

Sdělil nám něco o možnosti zapojení se do podobných projektů v rámci různých organizací a 

samozřejmě také o tom, jak i my jako jednotlivci můžeme přispět ke zlepšení životního 

prostředí. K povídání jsme se připojili svými postřehy či otázkami. Téma bylo zajímavé a 

často jsme se zasmáli. Celé dopoledne bylo zakončeno zaslouženým potleskem.  
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Povídání o Tanzánii 

 

8. března jsme se díky povídání pana Kánského podívali do Tanzánie. Prostřednictvím 

fotografií a poutavého vyprávění jsme poznávali život lidí na tomto místě afrického 

kontinentu. Dozvěděli jsme se však také o tom, jak my, Evropané, můžeme této chudé  zemi 

pomoci. Pan Kánský totiž spolu s několika dalšími přáteli do Afriky jel právě proto, aby 

pomáhal.   

Jelikož by práci místním zemědělcům v Tanzánii  usnadnila zemědělská technika, vezli se do 

Tanzanie tři traktory z České republiky. Jednalo se o staré stroje, které ale byly řádně 

zkontrolovány a opraveny, aby ještě mohly sloužit. Traktory byly u nás naloženy do 

kontejneru, přepraveny do Hamburku a pak už pluly po moři až do přístavu Dar es Salaam v 

Indickém oceánu. Odtud po menších či větších problémech při vyřizování úředních záležitostí 

následovala jízda traktorů do místa určení, tedy do vesnice Mpangy. Pan Kánský se také 

během svého pobytu účastnil stavby oltáře pro tamější kostel, ostatní účastníci se starali o 

nemocné. Při besedě jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a celé povídání a promítání 

fotografií pro nás bylo příjemným zážitkem, i když jsme stále seděli ve školních lavicích.  

 

Moderní je nekouřit 

 

Dne 25. dubna naši školu navštívil 

pan Pavel Kratochvíl, aby žákům 

šestých tříd popovídal o účincích 

kouření.  

Dozvěděli jsme se, že cigareta 

obsahuje několik chemických látek. 

Jsou to například nikotin, který lze po 

úpravě využít jako pesticid, dále třeba 

aceton, jenž je běžně obsažen 

v odlakovači či arzén, který zase slouží jako jed na krysy. Nikotin je návyková látka, a proto 

je náročné s kouřením přestat. Bez odborné pomoci to dokážou asi jen 2% kuřáků. Když 

pomineme velkou finanční náročnost tohoto „koníčku“, je hlavně ohroženo zdraví člověka. 
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Kouřením je celá dýchací soustava intenzivně zaprašována, dochází k poškození srdce a 

kornatění cév.  Běžný kuřák si nashromáždí za svůj život v plicích zhruba 3,5 kg dehtu. 

Také jsme se dozvěděli, že kouřit 50 minut vodní dýmku je stejné jako vykouřit 30 cigaret. 

Shlédli jsme i několik videí, jak to vypadá u kuřáků v plicích, mozku, cévách, ale i v očích. 

Tyto snímky orgánů byly skutečně odpuzující. 

Celkový dopad kouření na lidský organismus je velmi škodlivý, a proto začít s kouřením a 

denně se mu věnovat, je cesta ke zdravotním potížím.  

Na besedu do knihovny 

Naše třída 6. B s paní učitelkou Němečkovou 

navštívila Městskou knihovnu v Olešnici.  

Proč? Paní knihovnice pro nás připravila 

besedu o svatém Cyrilu a Metodějovi, kteří 

před 1 150 lety přišli na Velkou Moravu. 

Z povídání a z četby knihy Slyšte slovo, 

zpívejte píseň, jsme se o těchto bratřích něco 

blíže dozvěděli. Konstantin (až později přijal 

jméno Cyril) a jeho starší bratr Metoděj 

pocházeli ze Soluně. Roku 863 na žádost 

knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu, 

aby zde vykonávali misijní činnost. Jejich 

úkolem bylo šířit křesťanství ve slovanském jazyce, překládat a zapisovat texty pro 

bohoslužby, vzdělávat a vychovávat místní obyvatelstvo. Do té doby (než Konstantin pro 

Slovany vytvořil písmo, tzv. hlaholici), se informace předávaly ústně. To jsme si v knihovně 

také hned vyzkoušeli. Zahráli jsme si tichou poštu a je pravda, že závěrečná věta se od 

původní věty zadané paní knihovnicí dóóóst lišila. A tak jsme raději zkusili psát, samozřejmě 

hlaholicí. Řeknu vám, že to vůbec nebylo snadné, a to jsem psala pouze své křestní jméno! 

Pak následoval závěrečný kvíz, který jsme všichni úspěšně zvládli. Paní knihovnice nás také 

seznámila se systémem výpůjčky a knihami, které si můžeme v knihovně půjčit. Po prohlídce 

knihovny jsme se s paní knihovnicí rozloučili a zamířili zpět do školy. Cestou do školy jsme 

se ještě zastavili v katolickém kostele, abychom si ukázali, že také zde Cyril a Metoděj mají 

své čestné místo. A pokud to nevíte, tito věrozvěstové zavítali i sem do našeho kraje. Na 

jejich památku byla postavena v Crhově kaplička sv. Cyrila a Metoděje a 5. července se tam 

slaví pouť.  
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Soutěžíme s MATESEM 

 

Někteří žáci šestých a sedmých tříd se 

celý školní rok účastní korespondenční 

matematické soutěže Mates, kterou 

pořádají studenti z Gymnázia v Poličce. 

Soutěž má celkem čtyři kola a úkolem je 

vyřešit v každém kole sadu pěti úloh, 

které jsou zasazeny do příběhu. Někdy 

jsou úlohy jednoduché,  někdy nám dají 

pořádně zabrat. Ale řešit je se vyplatí, 

protože zapojení žáci se v průběhu 

soutěže mohou zúčastnit setkání s ostatními svými soupeři na Gymnáziu v Poličce. My jsme 

toho samozřejmě využili a jeli tam. Kdo si myslí, že jsme v Poličce jen počítali, ten se mýlí. 

Hráli jsme i spoustu her a soutěží. Žáci, kteří se umístí v první třicítce se v červnu mohou 

zúčastnit třídenního pobytu na Baldě. A tak doufám, že se do té třicítky taky dostanu.   

 

Den Země  

 

22. dubna se slaví Den Země. My 

školáci v Olešnici jsme si tento den 

připomněli pořádnou oslavou- sbíráním 

odpadků po Olešnici. Naše třída 7. A  se 

vydala na Ski-areál. Vše, co do přírody 

nepatří, jsme sbírali již cestou tam. 

Také jsme se zastavili na jednom 

dvorečku, abychom zkontrolovali růst 

zakrslého králíka a ostatních domácích 

zvířat. Dostali jsme tu dobré citrónové oplatky, které nám dodaly opět energii na další cestu 

za odpadem.  
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A co jsme tedy nakonec posbírali? Pravdou je, že letošní sklizeň moc veliká nebyla, ale 

naštěstí několik železných tyček a skleněných lahví bylo doplněno velkým množstvím 

zbytečností z našich kapes, a tak jsme nakonec měli dva vrchovaté pytle odpadu.  

 

Pan Škarvada pohár nepředá 

Předávání poháru Zdeňka Škarvady 

nejlepšímu absolventovi školy je na 

naší škole akcí, která se koná 

každoročně v kulturním domě při 

příležitosti slavnostního zakončení 

školního roku. Při této příležitosti 

většinou nechyběl ani samotný pan 

brigádní generál, Zdeněk Škarvada, 

který osobně úspěšnému žákovi pohár 

předal a poblahopřál. Letos se 

gratulace od pana Škarvady oceněný deváťák bohužel nedočká a stejné to bude i v letech 

následujících. Pan Škarvada totiž 11. května ve věku 95 let zemřel. 13. května jsme si tedy 

promítáním dokumentu Keep floating a za promluvy pana starosty připomenuli jeho život a 

uctili jeho památku.  

Pan Škarvada posledního června v kulturním domě bude chybět, ale my si na něho při 

předávání poháru jistě vzpomeneme! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mája, Kája, Danka, Jája,  Jára, Klára, Jiřka 
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ROZHOVOR S LADISLAVEM JÍLKEM 

JÍZDA NA AQUASKIPPERU 

 

 

Pokud na rybníce uvidíte něco, co skáče dál, 

výš i rychleji než žába, pak je to určitě pan 

Ladislav Jílek. Ten se totiž prohání na svém 

aquaskipperu rychlostí až 27km/ h.  

 

„Jak jste se dostal k tomuto sportu?“   

„Jedno nedělní odpoledne jsme se jeli koupat 

na Křetínskou přehradu. Tam jsme uviděli 

nadšence tohoto sportu. Jakmile přijel na pláž, 

ihned jsme se šli informovat, co to vlastně je.“ 

 

„A kdy jste tedy začal?“ 

„S tímto sportem jsem začal před pěti lety.“ 

 

„Jak dlouho vám trvalo, než jste se ho naučil? “  

„Tento sport jsem se učil sám. Takže mě trvaly dvě celé odpoledne, než jsem ujel pár metrů.  

Pokud ale při svých začátcích máte u sebe profesionála,  

je možné, že pár metrů ujedete již po jedné až dvou hodinách učení.“ 

 

„Kde trénujete? “   

„Trénuji na jakékoli vodní  ploše. Nejčastěji na olešnickém rybníku Sekyra.“ 

 

„Nemáte strach, že se utopíte? “  

Nemám, jsem zdatný plavec.  Utopili se mně akorát brýle.“  

 

 

Pan Jílek je s časem 37 minut a 41 vteřin 

držitelem světového rekordu v nepřetržité jízdě 

na vodní hladině. 
foto: archiv L. Jílek  
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Aguaskipper má rozpětí 244 cm, délku 183 cm. 

foto: archiv L. Jílek 

 

„Je těžké vytáhnout tu věc z vody?  

„Když spadnete z aquaskipperu, musíte ho poté dostat ke břehu. Je těžké plavat a zároveň ho 

táhnout za sebou. Takže je lepší, když spadnete blíže k břehu“   

 

 „Jezdíte na závody, získal jste už 

nějaká ocenění?“  

„ Ano. Již třikrát za sebou jsem Mistrem 

České republiky v jízdě na aquaskipperu.“ 

 

 „Máte představu, čeho byste v jízdě na 

aquaskipperu chtěl ještě dosáhnout?“  

„Nejvyšší úrovně jsem již dosáhl. Ale 

chtěl bych ji i dále obhájit po čtvrté. Tak 

mi držte palce.“   

 

 

„Dělá tento sport ještě někdo z vaší rodiny?“   

„Ano, moje přítelkyně.“ 

 

 „Může jízdu na aquaskipperu zvládnout každý?“  

„ Ano, tento sport se dá zvládnout asi od 11-12 let.“ 

 

Děkuji za rozhovor 

Mája 
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Vanilkový rohlíček … 

 

 Vím, že to teď bude hrozné, protože pojedu mlýnkem. V mlýnku jsme na sebe 

namačkaní, je tu tma a nedá se zde dýchat. Vidím něco světlého, nemohu se udržet a volám: 

„Hurá, za chvíli bude konec“. Museli to slyšet všichni, protože se na mě začali dívat. A 

najednou světlo! Nádherně se tu dýchá, už se nikdo nedívá, kdo zvolal „hurá“, ležím na 

něčem černém a vedle mám kamarády. Tu se otevírá nějaká veliká tlama a… my jedeme do 

ní! Je tu nepopsatelné vedro. Po dlouhé chvíli se tlama zase otevírá a sešup kamsi dolů. 

Ocitám se v cukrové lázni. Je mi stále ještě horko, ale postupně se ochlazuji. Kamarádi si 

začali povídat a já se k nim přidávám. Je mi dobře, mám na sobě haldy cukru a můžu se ulízat 

k smrti. Přesto však doufám, že tu snad pořád nezůstanu.    

 Co se děje?  A je to tady, světlo, zase světlo.  Je tam nějaká hlava a bere kamaráda a 

strká ho do jakéhosi otvoru. V tom se ozývá: „Necháš to být!“ A kamarád se vrací. Povídáme 

si, nikdo nechceme na světlo. Strčili by nás totiž do hlavy, kde je mokro a už na nás nebude 

cukr.  

 Náhle jsme se zase všichni lekli, neboť nad námi je další hlava. Bere mě! Snažím se 

udržet, ale ta síla je větší.  Jsem tam, v tlamě, začínám se rozplývat a jezdím v trubkách. 

Jediné, co se tady mi líbí, jsou ty skluzavky. Je mě pořád míň a míň a míň… 

                                                                                                                          

Ludmila Novotná, 6. B 
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Na tuto přespávačku 

jsem se těšila. 

Ahoj, tak 

pojďte dál. 

Koukneme 

se, co je v 

televizi? 

V té bedně 

stejně nic 

pořádného 

není.  

 

 

 

 

Komiks na pokračování 

                         

   Eva musela odjet s rodiči do Německa, a tak se holky sešly na společnou 
přespávačku bez ní…  
 

 

 

 

 

  

 

Počkejte na 

mě,  jen si 

odložím. 

Cože, duchy? Áňo, co 

říkáš, to snad nemyslí 

vážně?! 

Mám nápad 

budeme 

vyvolávat duchy. 

Četla jsem, jak 

se to dělá. 
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Už se začínám bavit, 

když vidím Áňu se 

svíčkami. Jen, ať náš 

barák nevyhoří.   

Jasně, díky 

za 

spolupráci.   
Teď udělám 

hvězdu.  

Hotovo. 

Jdeme na to.  

Vyvolávám tě, 

duchu,  jestli 

jsi tu, ozvi se 

nám.  

Už se začínám bavit, 

když vidím Áňu se 

svíčkami. Snad 

nevyhoříme. 

No, moje babička vždycky 

říkala, že s tím si nemám 

nikdy nic začínat 

Ty se snad bojíš? 

Tak vytočíme 

150.  

Toto už je 

poslední svíčka. 

Bude to stačit?   

Vyvolám tvoji babičku 

a  ještě ti poděkuje.   

Vytočím 150 a 

budeme 

zachráněni.  
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Slyšíte? Něco 

spadlo. 

 
  

Hele, to je fakt 

moc. Já 

končím.  

Vždyť 

jsme 

teprve 

začali .. 

Ale, ale vždyť to 

je teprve začátek.  

Pojďte 

uklidíme to 

tu.. 

Jejda, co se 

děje?  

Spadla moje 

rybka… 

Utíkej.

.. 

To je moje 

skleněná rybička 

a je rozbitá! Jak 

se sem dostala?  

Ty svíčky se 

musí rychle 

sfouknout.   
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Padáme pryč! Áňo, 

pojď! 

Duch je tady. 

Pomoc … 
Ale jaký duch 

to je jen kočka.. 

Klid, podívej, je 

to jen kočka.  

Patřilo by ti to. 

Neječ, prosím tě, 

ty vyvolávačko! 

Ještě tam koukni. 

Už jsme prošli vše 

a nemáme, kde 

jinde hledat.  

Jejda, holky, 

já něco… 

Pokračování 

příště... 

Pomoc, duch je na 

mně! 

Někde bude, 

podíváme se po 

ní.  

Uf, tak to je 

fajn a jdu spát.   Promiň, že jsem 

tě vzbudila. Ale 

Natys je pryč..     

Tak pojď raději se 

mnou, já už mám 

po včerejšku 

strach.   

Áňa, Áďa, Natys 
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KDO TO JE? 

 
Měl jsem sedm sourozenců a moji rodiče se jmenovali Leopold a Anna Marie. Z nás dětí jsme 

se ale dospělosti dožili jenom já a moje starší sestra. Mezi mé koníčky v dětství patřila péče o 

zvířata, kterých jsem měl doma mnoho, dále pak především skládání hudby, jež se stala mojí 

celoživotní vášní. Svoji první skladbu jsem zkomponoval již v pěti letech a o dva roky později 

jsem hrál císařovně Marii Terezii. Mou doménou byla také hra na klavír a housle. Když mi 

bylo deset let, bydleli jsme ve Vídni. Ve městě tenkrát propukla epidemie moru. Proto jsme 

raději s rodiči odjeli do Brna a později do Olomouce. Zde se sice na mně také začaly 

projevovat příznaky této nemoci, ale zdárně jsem je překonal a poté jsme se vrátili zpět do 

Vídně.  

Ve svých jednadvaceti letech jsem se vrátil do rodného Salzburgu. V tomto městě jsem pak 

také působil jako varhaník, což se mi ale nelíbilo, protože jsem byl poddaným arcibiskupa, 

který mi nedával mnoho volnosti. Znovu jsem tedy odešel do Vídně, tentokrát ale nelegálně. 

V rakouském hlavním městě jsem se snažil zkomponovat původní německou operu. Roku 

1782 jsem se oženil s dcerou své bývalé bytné Konstancí Weberovou. V této době jsem 

dosáhl vrcholu své tvorby a vytvořil legendární opery, Figarova svatba a Don Giovanni. Obě 

měly premiéru v Praze. Po uvedení těchto her mi sice opět stouply příjmy, ale potýkal jsem se 

s půjčkami, které jsem uzavřel předtím.  

Kolem roku 1790 jsem se poprvé setkal se svým velkým rivalem, Antoniem Salierim, po 

kterém jsem převzal operu, jíž se vzdal. Převládá názor, že Salieri byl mým protivníkem, jež 

žárlil na moje nadání a snad i zapříčinil moji smrt, což ale není pravda. Pravdivé však je, že 

Salieri byl v tehdejší době u lidí oblíbenější než já. Během roku 1790 jsem uspořádal několik 

dalších turné po Německu, a také jsem zkomponoval dětskou zpěvohru Kouzelná flétna.  

Na podzim roku 1791 jsem se nakazil závažnou infekční nemocí a 5. prosince téhož roku 

jsem zemřel. Nestihl jsem tak dokončit svoje poslední dílo Requiem. Moje manželka ovšem 

byla v tak špatné finanční situaci, že jsem byl pohřben na jednom z vídeňských hřbitovů do 

hromadného hrobu. Ona sama dokonce nemohla být ani mému pohřbu přítomna. Pak se 

znovu se vdala a přežila mě o padesát let.  

Jsem nazýván nejvýznamnějším hudebním skladatelem všech dob. Mezi moje nejbrilantnější 

díla patří již zmíněné opery Don Giovanni, Figarova svatba a pohádková Kouzelná flétna, 

dále například soubor Malá noční hudba či moje úplně poslední skladba Requiem. Stal jsem 
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se předmětem řady filmů, z nichž nejznámější je ten oscarový od českého režiséra Miloše 

Formana. Moje rodné město Salzburg z mého odkazu stále těží, což dokazují například 

proslulé pochutiny - čokoládové koule plněné nugátem a marcipánem, které nesou mé jméno.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přišli jste na to, kdo je ona popisovaná osobnost? 

Pak odevzdejte svoji odpověď do 30. června redaktorům 

Schoolmagazine, nebo ji pošlete na emailovou adresu 

schoolmagazine@email.cz 

 
 

Kája 
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Rostu, i když neprší 
 

Ahoj! Je tady nová soutěžní rubrika!  

Zde uvidíte fotografie žáků, učitelů a dalších 

osob z naší školy. A vaším úkolem bude 

zjistit, kdo je na fotografii. Sami asi ale 

uznáte, že to by bylo moc snadné. Proto fotka, 

která tu bude zveřejněna, byla pořízena před 

mnoha a mnoha roky a tudíž se nejedná o 

současnou podobu hledané osoby.  

Ale my víme, že jste všímaví a 

človíčka na fotografii jistě poznáte. Držíme 

pěsti a  hurá do hádání! 

Malá nápověda k dnešní fotografii:   

 

Pohlaví: žena 

Barva očí: modrá 

Měsíc narození: říjen 

Současné zaměstnání: školačka na 2. stupni v ZŠ Olešnice 

 

 

Znáte-li jméno osoby na fotografii, napište nám na  

schoolmagazine@email.cz do 30. 6. 2013. Vylosovaný výherce bude odměněn.  

 

Natys, Áňa 

 

 

 

 

 

 

 

Tak co? Znáte mě?  

 

mailto:schoolmagazine@email.cz
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Rosela pestrá 
 

Rosela pestrá je pestře zbarvený 

středně velký papoušek. Rosela 

pestrá žije v zalesněné nebo mírně 

křovinaté oblasti v jihovýchodní 

Austrálii a na Tasmánii. Avšak je 

také chována v zajetí.  

Dorůstá délky asi 30 cm. Má jasně 

červenou hlavu, světlý zobák, bílé 

líce a skvrnu pod zobákem, žlutou 

hruď a vrchní část břicha, na hřbetě 

je porostlá tmavými pery s nažloutlými okraji, křídla a ocasní pera má modravá a zbývající 

část ocasu tmavě zelenou. Obě pohlaví jsou si přitom zbarvením velice podobná, samice má 

však v porovnání se samcem poněkud jednotvárnější zbarvení. 

Rosela klade 5-6 bílých vajec, jejichž inkubace trvá 19 - 21 dnů. Samec se na zahřívání vajec 

nepodílí, později ale pomáhá se sháněním potravy pro vylíhlá mláďata. Tito papoušci žijí v 

 páru po celý život.  

 

Áďa 
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Miasmata 
 

Ve hře se ocitnete jako zrádce, který je vysazen na pustém ostrově. Naočkovali vám  

smrtelnou nemoc, která má za následek dehydrataci a závratě. Na ostrově je spousta 

opuštěných táborů, kde se naštěstí můžete vyspat. Jsou tu také laboratoře, které můžete využít 

pro zkoumání rostlin  pod mikroskopem a pokusit se tak najít lék na tu vaši nemoc.  To, že 

jste na pustém ostrově zcela sami, není jisté nikdy a možná zjistíte, že z křovin vás někdo 

sleduje. K tomu, když se přidají čím dál častější závratě, tak to není opravdu nic příjemného. 

Proto pokud se chcete zachránit, musíte rychle hledat nějaký ten lék, jinak to s vámi jistě 

skončí špatně.   

 

World of Tanks 
 

World of tanks je online hra, kterou hraje několik milionů hráčů po celém světě. Je to vlastně 

taková simulace z 2. světové války. Jsou tu tanky z Ameriky, Anglie, Francie, Ruska a 

dokonce i z Číny. Od začátku máte nejhorší tank z každého z již vyjmenovaných národů. A je 

jen na vás, jaký tank si vyberete, zda začnete hrát se stíhacími tanky, lehkými, středními, 

těžkými, anebo se spolehnete na tanky odstřelovací. I když jsou ze začátku tanky pomalé, 

nebo neprorazí soupeřův pancíř, postupem času si je vylepšujete. Z nabytých zkušeností 

zjistíte, jaké nové součástky potřebujete a za peníze z vyhraných bitev si je pořídíte a 

namontujete.  

Tuto hru si  můžete zahrát i s kamarádem. Pokud ale chcete hrát ve třech, musíte si zakoupit 

prémiový účet. 

Tato hra mě velice bavila a vydržel jsem ji hrát dlouho. Už se zase těším, že si ji brzy zahraji.   

 

Jára 
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JUDO 
 

 

Chci vás seznámit se sportem, který se svojí kamarádkou provozuji. Je to judo. 

Tímto sportem se zabývám druhým rokem. Postupně nabývám nové zkušenosti a zdokonaluji 

se. Je jen škoda, že pro nedostatek zájemců se musel zrušit kroužek juda, který probíhal na 

naší škole, a tak nyní musím na judo dojíždět. 

Judo, celý název Kodokan Judo, vzniklo z několika škol džiju-džitsu, které vyučovaly 

sebeobranu neozbrojeného člověka. Obsahuje řadu průpravných cvičení především pády – 

ukemi. Ale pozor, nejde o to s někým praštit o zem, nýbrž se vyhnout  útoku či jeho odvedení 

stranou. Liší se tedy od karate, kde jde síla obrany proti síle útoku.   

V judu se jedná o co nejúčelnější využití své síly. Umožňují nám porazit i fyzicky 

zdatnějšího soupeře, ale také třeba dojít k vzájemnému respektu mezi lidmi.  Jsou zde i 

technické stupně, které se dělí na žákovské kjú a mistrovské dany. Stupně se oddělují  podle 

barvy pásku. Rozlišuje se tak  pět žákovských stupňů  (5.-1. kjú), ti  nosí bílý pásek a deset 

mistovských stupňů (1.-10. dan),  1. - 5. dan nosí černé pásky, 6.-8. dan, ti mohou  nosit 

červený s bílými pruhy a 9. a 10. má červené.  V Evropě se ve sportovním judu používá více 

žákovských stupňů  (1.-6. kjú), které jsou navíc více barevně rozlišeny (viz tabulka níže). 

Značení i počet stupňů se liší podle jednotlivých zemí. U dětí se navíc používá i různé barvení 

konců a proužků.  

Na následující straně si můžete prohlédnout tabulku rozlišení jednotlivých stupňů. 
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zdroj tabulky: http://cs.wikipedia.org/wiki/Judo 

 

Natys, Jája 

 

 

 

 

 

 

 

 

stupeň název pás barva   

6. kyu roko-kjú bílý 
 

5. kyu go-kjú žlutý 
 

4. kyu ši-kjú oranžový 
 

3. kyu san-kjú zelený 
 

2. kyu ni-kjú modrý 
 

1. kyu ik-kjú hnědý 
 

1. dan šo-dan černý 
 

2. dan ni-dan černý 
 

3. dan san-dan černý 
 

4. dan jon-dan černý 
 

5. dan go-dan černý 
 

6. dan roku-dan černý nebo červeno-bílý 
 

7. dan šiči-dan černý nebo červeno-bílý 
 

8. dan hači-dan černý nebo červeno-bílý 
 

9. dan ku-dan černý nebo červený 
 

10. dan džú-dan černý nebo červený 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_blanche.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_jaune.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_orange.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_verte.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_bleue.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_marron.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_blanc_rouge.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_blanc_rouge.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_blanc_rouge.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_rouge.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_noire.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceinture_rouge.png
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Jiřina, Klára 

 

 

 

                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„To víš, že Pavel dostal košem?” 

 „Ne, povídej!” 

„Tak poslouchej, má přes dvaadvacet 

stehů!” 
Přijde pán do krámu, že by potřeboval 

spací pytel pro manželku, ale že má jen 

100Kč. Prodavač se zamyslí a řekne: " A 

vadilo by vám, kdyby v tom spacim pytli 

spaly předtím brambory?" 
 

 

Jede chlapík v závodním autě, když tu 

ho předběhne kuře. Závodník přidá, ale 

kuře nemůže dohonit, pouze vidí, že 

zaběhlo do statku. Dojede tam a ptá se 

statkáře, zda je to pravda, že má tak 

rychlé kuře. „Ano, mám, je speciálně 

vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka.“ 

„A neprojevuje se to na chuti?“ 

„Nevím, ještě jsme žádné nechytili!“ 

K Novákům přijde prodavač vysavačů. 

Na zem vysype spoustu odpadků a 

říká: „Všechno, co ten vysavač 

nevysaje, sním.” 

„Tak to vám přeji dobrou chuť, od 

včerejška nám nejde proud.” 

 

  

Přijde Pepíček domů a povídá: 

„Mami, představ si, že jsem dostal 

jedničku z matematiky.“ 

Maminka: „Vážně?“ 

Pepíček: „Ale nééé, jenom si to 

představ.“ 

Tatínek se ptá syna: „Proč tak nutně 

potřebuje doma malou opičku?“ „No přece 

na pokus,” odpoví synek. „Chci sledovat, 

jak se opice mění v člověka.” 

„Ten váš malej je strašnej simulant!” 

žaluje rodičům babička. „Říkáte, že má 

vysokou teplotu a zatím má nos studený 

jako psí čumák!” 

„Ale babičko,” uklidňuje ji maminka, 

„Filípek se dívá na televizi. A v jeho 

posteli leží Alík!” 

 

 

 

 

Uklízečka říká řediteli banky: „Taky 

byste mi mohli dát klíč od trezoru. 

Vždycky, když tam chci uklízet, 

musím ho otvírat sponkou na vlasy.“ 

 

Podívá se Bill Gates ráno do zrcadla a 

praví: „Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je 

na světě nejbohatší?” 

Odpověď: „V aplikaci Zrcadlo došlo k 

potížím. Ohlaste tento problém společnosti 

Microsoft!” 
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GRATULUJEME! 

Ve školní soutěži „Ukáži, že internet bezpečně používat dokáži“ 

zvítězila a věcnou cenu získává  Jaroslava Šafářová z 7. B.  

GRATULUJEME! 

Ve školní soutěži  

„Hans Christian Andersen, to je ten pán, jehož pohádku znám.“ 

zvítězily věcnou cenu získávají  Ludmila Novotná z 6. B a Kateřina Šuterová z 6. B.   

 

Otiskneme váš článek! 

Napište nám článek o školním výletě.  

Kde jste byli, co jste jedli, co jste viděli,…?  

Vaše příspěvky budou zveřejněny v posledním čísle SchoolMagazine.  

Články posílejte na schoolmagazine@email.cz nebo odevzdávejte 

redaktorům.  

mailto:schoolmagazine@email.cz
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