
 

  



Úvodník 

Jsou za námi Vánoce i silvestr a je tady rok 2016. Spousta lidí si dává 

novoroční předsevzetí. Dali jste si nějaké i vy? Já jsem si např. slíbila, že 

začnu žít zdravě a že se pokusím dělat Tornádo hezčí a zajímavější. 

Nevím, jak to s tím prvním předsevzetím dopadne, každopádně u toho 

druhého se budu opravdu snažit. V tomto čísle se opět dozvíte něco o 

našich učitelích, tentokrát o paní učitelce Postlerové. S panem učitelem 

Najáresem se podíváme na logo školy, rozpomeneme se na Vánoce. 

Víte např., že orloj slaví výročí? Nebudou chybět ani recenze na knihy a 

filmy, osmisměrky a komiks. Doufám, že si čtení tohoto čísla užijete a že 

si vyplníte všechna svá novoroční předsevzetí.  
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Stránka zaměstnanců školy: 

Mgr. Monika Postlerová 

BONO je jméno mého 

psa. Je to dlouhosrstý 

jezevčík a pořádný rošťák.  

ČESKÝ JAZYK A LITE-

RATURA PRO 2. STUPEŇ 

ZŠ A SŠ je obor, který jsem 

vystudovala na Univerzitě 

Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem. 

DĚTI jsem měla ráda vždy. Už od první třídy jsem si hrála na paní 

učitelku. Moje budoucí povolání bylo jasné hned, jak jsem vešla do školy. 

GILMOROVA DĚVČATA je můj oblíbený seriál. 

HARRYHO POTTERA jsem přečetla na jedno nadechnutí. Pokaždé, 

když vyšel nový díl, schytala jsem ve škole spoustu špatných známek, 

protože jsem nedokázala dělat nic jiného, než jen číst příběhy o malém 

kouzelníkovi.   

JAK DOSTAT TATÍN-

KA DO POLEPŠOVNY 

si pouštím vždy, když je 

mi smutno, nebo jsem 

nemocná… 

KRKONOŠE jsou mé 

oblíbené hory. Jezdíme 

tam s maminkou a 

sestrou na túry každé 

letní prázdniny…i s naším pejskem. 



LITERATURA byl můj nejoblíbenější předmět na gymnáziu.  

MATOUŠ je můj nejlepší kamarád. Seznámili jsme se na táboře. 

Chodili jsme spolu do stejné školy. Vysokou jsme studovali každý jinde, 

ale teď bydlíme oba v Praze…asi deset minut od sebe  

PAVLÍNA je jméno mojí mladší sestry.  

STAVBAŘKA neboli Gymnázium Stavbařů je škola, na kterou jsem 

chodila osm let. Našla jsem si tam spoustu kamarádů, se kterými se 

stýkám dodnes. Pravidelně pořádáme i třídní srazy. 

TÁBORY mají místo v každých mých 

prázdninách. Nejdříve jsem na ně 

jezdila jako dítě, pak jako praktikantka, 

vedoucí, skupinová vedoucí a párkrát i 

jako hlavní vedoucí. 

U2 je moje nejoblíbenější hudební 

skupina. 

VÁNOCE skutečně zbožňuji. Ráda 

koukám na pohádky, zdobím 

stromeček, balím dárky a chodím po 

vyzdobeném městě a nasávám tu 

pravou vánoční atmosféru. Cukroví 

moc nepeču, ale zato mám vynikající 

bramborový salát. 

 

Monika Postlerová 

  



LVK - Lyžařský výcvikový kurz 

 

Tento měsíc se konal LVK. Jelo se od 15 - 22. 1., jako vždy na Černou 

horu. Sraz byl v pátek ve 12 hodin před školou, kde se čekalo na 

autobusy. Odjížděly 3 autobusy, jeli jsme 7. a 8. třída na lyžák a 9. třídy 

na ŠVP. Když jsme dorazili na chatu, rozdělili jsme s pokoje a vybalili 

svá zavazadla. 

Dalšího dne jsme 

šli lyžovat na malý 

kopec nad chatou, 

kde se učitelé 

dívali, jak jezdíme, 

aby nás mohli 

rozřadit do skupin. 

9. třídy mezitím 

bobovaly okolo. 

Lyžovalo se 

opravdu dobře, 

sněhu bylo hodně, 

stromy i cesty byly 

bílé. Ještě téhož 

dne jsme se dozvěděli skupiny a příštího dne jsme už sjížděli velkou 

sjezdovku.  

Během týdne jsme se všichni stihli vystřídat na běžkách, i když byl 

problém s nedostatkem velkých bot. Ne každý byl z běžek nadšený, ale 

myslím, že procházka to byla krásná. To samé platí i pro celodenní výlet 

do Pece pod Sněžkou. 

Já jsem si LVK velmi užila a myslím, že ostatní také. Učitelé byli skvělí a 

chtěla bych jim za všechny moc poděkovat, nejen za to, že byli 

výbornými instruktory, ale také za nádherně prožitý týden. 

Lucka 

  



ŠVP 2016 

Dne 15. ledna se naše třída vydala na Černou horu. Všichni dojeli 

v pořádku a zřejmě i šťastní, že mají všechny útrapy cesty za sebou. 

Hned jak jsme přijeli, šly deváté třídy naložit kufry do lanovek. Ale to 

jsme ještě nevěděli, jaká sněhová nadílka nás nahoře čeká. Celý týden 

jsme měli krásně. 

 V pondělí jsme se učili a 

odpoledne jsme se vydali 

na „pochod smrti“, 

alespoň někteří tomu tak 

říkali. Pochod měl kolem 

2 km do kopce. Úterý byl 

normální den, paní 

učitelka nám pustila 

válečný dokument a 

odpoledne jsme šli na 

výlet ke Kolínské boudě, 

kde si všichni dali něco 

dobrého do žaludku. Ve středu jsme šli na celodenní výlet do Pece pod 

Sněžkou. Tam jsme měli rozchod na dvě hodiny, někteří šli okamžitě 

navštívit supermarket Kubík a jiní si šli sednout do nějaké restaurace. 

Potom, co jsme se vrátili z Pece, nám paní učitelka Hrušková vymyslela 

večerní program. V týmu o třech lidech jsme měli najít indicie a pomocí 

nich jsme museli rozluštit tři přísloví. Ve čtvrtek jsme ráno doháněli 

poslední práce, které nám paní učitelky a páni učitelé zadávali. 

Odpoledne jsme se šli podívat na závody lyžařů z naší školy.   

Po sbalení a odnošení zavazadel na recepci, se skupina dobrovolníků 

sebrala a odnesla věci do lanovky. A konečně pátek. Ráno vybraní 

jedinci vstávali o šesté, aby jako první sjeli lanovkou do Jánských Lázní 

a pomohli kufry a lyže naložit do autobusů. Před školu jsme přijeli 

v pátek kolem dvanácté hodiny. Všichni se setkali se svou rodinou a 

podle mě byla spousta dětí šťastná, že je doma. 

 

Denio, Skill111     

  



Gutovská rada 

Na GR se řešilo: 

 Změna podoby nástěnky GR na zimní 

- S příchodem sněhu se mění naše nástěnka na sněžnou 

- Nově na nástěnce můžete vidět sníh a modré podklady 

- Ale rozmístění nástěnky zůstává stále stejné (všechny 

informace jsou na svém místě) 

 Soutěžní odpoledne Gutovské rady  

- 24. února se bude konat soutěžní odpoledne GR, které je 

připravováno formou stanovišť (navštěvování různých 

stanovišť v různých třídách) 

- Na ŠVP se Gutovská rada také sešla a začala s vybíráním 

her na toto odpoledne 

- Zatím máme 20 návrhů do různých stanovišť 

- Pokud byste měli návrh, neváhejte kontaktovat vašeho 

předsedu Gutovské rady 

 Akce v duchu Karla IV. 

- 13. května se bude konat akce ohledně výročí úmrtí  

českého krále Karla IV. 

- Tuto akci budeme upřesňovat později 

 

Zebras7 

 

Knihovna: soutěž 

V knihovně právě probíhá 2. kolo čtenářské soutěže určené především 

pro první stupeň. Čtenáři mohou číst soutěžní knihu až do 22. února, kdy 

budou vyhlášeny otázky. Každý, kdo se chce zúčastnit, může navštívit 

školní knihovnu (má otevřeno vždy v úterý) a zapůjčit si Emilovy 

skopičiny od Astrid Lindgrenové. Právě na tento titul budou totiž 

otázky zaměřeny.  

Jakou knihu bude potřeba přečíst pro 3. kolo zatím nevíme. Proto 

sledujte nástěnky na chodbách a věnujte pozornost každému hlášení  



Jak je nebezpečný dozor na  

1. patře 

Byl to čtvrtek jako každý jiný, měl jsem dozor na prvním patře. Chodil 

jsem dokola sem a tam, myšlenky všelijak rozházené. Chvílemi se mi 

zdálo, jako by na mě z nástěnky něco chtělo promluvit. Nevěnoval jsem 

tomu velkou pozornost a pořád jsem se otáčel na jednu a na druhou 

stranu. Asi to znáte, když vám něco padne do oka a nemůžete se na to 

přestat dívat. Přestože se tomu chcete bránit, ani nevíte proč, pořád to 

táhne pohled tím směrem.  

Chvíli jsem zůstal stát, abych konečně zjistil, co se děje. 

To snad ne, to zase ono - Logo naší školy. 

Co po mně chceš, jako bych se ho zeptal.  A on - barvičky, podívej na 

moje barvičky, jak jsou krásně uspořádané, to bys ani sám neuměl tak 

pěkně je uspořádat.  

Dobře, odpověděl jsem mu. Co je tom tak zajímavého?  

A pak jsem si odpověděl sám - spektrum. Spektrum viditelného světla.  

Tehdy jsem to pochopil. 

Děti na našem logu jsou vybarvené tak, že rozložení barev přesně 

odpovídá pořadí barev viditelného spektra světla. Od fialové s největší 

frekvencí až po červené s nejmenší frekvencí.  

 Největší postavička je bílá a počáteční písmeno Z je černé, jako vidění, 

které zajišťuji tzv. tyčinky v našem oku. 

 Tyčinky jsou rozloženy hlavně na okrajích sítnice. Jsou hodně citlivé a 

zajišťují vidění při nízkých hladinách osvětlení, kdy je nedostatečná 

úroveň světla pro čípky. Proto v noci barvy nevnímáme. 

Podle uznávané teorie jakoukoliv barvu lze získat směsí tří základních 

barev - červené, zelené a modré - anglické zkratky RGB (red, green, 

blue). 



Vnímání barev zajišťují čípky. V lidském oku existují tři druhy čípků, lišící 

se barevnými pigmenty a citlivostí k vlnovým délkám, které určují 

jednotlivé barvy. Čípky vnímající červenou, zelenou a modrou barvu, 

tedy zajišťují vnímání všech barev.  

Nakonec se mi z toho všeho chtělo i zarecitovat: 

Barvy, barvičky  

Z celého spektra tři 

Červená, zelená a modrá 

Jsou brány k barevnému vidění 

Školy, školičky 

Ze všech jen ty 

Jméno tvé jest Gutova 

Jsi brána k všemu vědění 

 

No, řekněte sami, není ten dozor nebezpečný? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Nájares 



Vánoční pohádky 

 

Vánoce jsou za námi a my jsme opět ve škole. Doufáme, že jste si 

svátky náležitě užili. K vánoční atmosféře patří cukroví, stromeček, 

dárky, ale i vánoční pohádky. Znáte to, jak přepínáte z kanálu na kanál a 

jsou všude? My jsme se šli zeptat žáků naší školy jaké jsou jejich 

nejoblíbenější a pro vás jsme vybrali 3 nejlepší.  

 

 

 

1. Tři oříšky pro Popelku 

2. Mrazík 

3. Tři bratři 

 

 

Bylo to velmi těsné, všechny pohádky jsou velmi oblíbené a děti na ně 

rády koukají. Třeba Shrek byl také velmi populární, zvláště na 1. stupni. 

Jestli jste nějakou z těchto pohádek neviděli, určitě byste se na ní měli 

podívat.  

 

 

 

te, Lucka 

  



Nové vánoční pohádky 

Kromě klasických známých pohádek, jste mohli na svátky vánoční vidět 

také ty nové, zatím neuvedené. 

Na Štědrý den měla premiéru pohádka Korunní princ.  

Princ Karel se nechce smířit s tím, 

že následníkem trůnu je jeho starší 

bratr Jan. Ze Zakázané komnaty 

ukradne kouzelný nápoj, po kterém 

princ Jan ztratí paměť a zmizí 

v Začarovaném lese, odkud se nikdy 

nikdo nevrátil. Zdá se, že Karlovi už nic 

nestojí v cestě, ale jak už to bývá, 

všechno je nakonec jinak… 

První svátek vánoční věnovala Česká televize hlavní vysílací čas 

pohádce Svatojánský věneček. 

Mezi princezninými nápadníky je nejen 

básník nebo jednovaječná dvojčata, ale 

i tajemný Markýz ovládající kouzla své 

matky Morany, vládkyně smrti… Může 

mu být Ondra, obyčejný kuchař toužící 

se stát plavcem na divoké vodě, 

důstojným soupeřem? 

Na Štěpána už jsme mohli vidět na tomtéž programu Johančino 

tajemství. 

Sudička Tea musí napravit svou chybu, 

malé Johance totiž nestihla u kolébky 

darovat štěstí a lásku. Než se k ní 

dostane, je z rozkošného miminka hezké 

a pracovité, ale chudé děvče. Vše mohlo 

být úplně jinak, kdyby ji po smrti rodičů 

neožebračil strýc. Johanka mu navíc musí sloužit, a když ji chce strýc 

provdat bohatému kupci, rozhodne se od strýčka utéct a vydá se hledat 

spolu se sudičkou své štěstí… 



Vánoční příběhy 

 

Všichni si přejeme šťastné a veselé Vánoce. U nás v Gutovce byly 

veselé doslova. Naši redaktoři se zeptali několika žáků na jejich vánoční 

příhody. Několik z nich jsme vybrali a napsali o nich pro vaše pobavení.  

 

Ježíšek je popleta 

Určitě se každému z nás někdy stalo, že zapomněl na důležitou věc 

anebo se v něčem důležitém spletl. Taky se jen tak pro nic za nic neříká 

„I mistr tesař se někdy utne.“ Něco podobného se stalo i našemu 

Ježíškovi. Inu při shánění dárků je frmol, takže se klidně může stát, že 

místo jednoho DVD přinese Ježíšek dvě stejná DVD. Nebo místo dvou 

DVD přinese šest hřebenů.  

 

Zábava na sněhu 

Když nasněží, hodně dětí vytáhne sáňky, boby a někteří dokonce i lyže. 

Vraťme se ale k těm bobům. Jeden z našich spolužáků se rozhodl, že 

vezme několik svých kamarádů a půjdou si zabobovat.  A jak to 

s kamarády bývá, vždy se něco semele. Kluci závodili na bobech a 

přitom do sebe strkali.  Jeden z nich při tom válčení narazil do pouliční 

lampy. To musely být ale bolavé vánoční svátky.  

 

Pojistky 

Nikdy nezapojujte světýlka na balkoně. Další z našich žáků zapojoval na 

balkoně světýlka. Špatně si zkontroloval, kde je zapojil, a když zavřel 

okno, vyhodil tím pojistky …… v celém domě. Ptali jsme se ho, na jak 

dlouho a on na to „jen na pár hodin.“  

  



Stromečku pozor! 

Další spolužák dostal k Vánocům hračku monster truck. Byl z něj tak 

nadšený, že s ním jezdil po celém bytě. Autíčko se mu splašilo a porazilo 

vánoční stromeček. Místo rozbalování dárků zabalovali rozbité ozdoby.  

 

Verča 

 

Popletený Štědrý den 

Byl Štědrý den a my jsme si měli jít rozbalit dárky. Maminka ještě chtěla 

zapálit svíčku. Když ji zapalovala, tak jí začala hořet košile. Naštěstí se 

to nějak uhasilo a nikomu se nic nestalo. Potom jsme mohli začít 

s rozdáváním dárků. U nás je vždycky rozdává nejmladší člen, ale bylo 

mu jen šest let, a tak byl docela problém rozluštit Ježíškovo písmo. 

Všechny dárky byly rozdané a pod stromečkem ležel už jen poslední 

balík. Odhadovali jsme, že je na něm napsáno „Děda“. Dědeček tedy 

začal rozbalovat dárek a tvářil se velice překvapeně. Řekl: „To snad ani 

nemuselo být,“ byla to totiž velká kost pro psy. Tatínek to pak vysvětlil 

tím, že tam bylo napsáno Dela (což je náš pejsek). Naštěstí Delinka 

dostala svoji kost zpátky. Byl to nejlepší Štědrý den v mém životě.  

 

Julča 

  



Významná výročí – leden 

Podobně jako v minulém roce jsem vám opět vybral několik zajímavých 

výročí, tentokrát lednových. 

1. ledna roku 45 př. n. l. se začal používat Juliánský kalendář, který 

zavedl římský císař Julius Caesar (proto Juliánský). Tento kalendář 

vycházel ze starořímského kalendáře a platil až do 16. století, kdy jej 

upravil papež Řehoř XIII. Vzniklý kalendář se nazývá Gregoriánský a 

platí až dodnes. 

3. ledna 1892 se narodil John Ronald Reuel Tolkien, anglický spisovatel, 

jazykovědec a především autor legendárních 

knih o fiktivním (vymyšleném) světě Středozemi: 

Hobit aneb cesta tam a zase zpátky a trilogie 

Pán prstenů. Kromě těchto knih napsal i několik 

vědeckých pojednání a překladů. Po jeho smrti 

vydal jeho syn Christopher několik knih podle 

otcových zápisků o Středozemi např. Silmarillion, 

Nekonečné příběhy Númenoru a Středozemě a 

Húrinovy děti. J. R. R. Tolkien je považován za 

otce moderní fantasy literatury. 

5. ledna 1968 začalo tzv. Pražské jaro. Tímto termínem označujeme 

období uvolnění politických poměrů v Československu. Začalo v prosinci 

roku 1967 na zasedání ústředního výboru komunistické strany, které 

skončilo 5. ledna 1968, kdy se prvním tajemníkem ústředního výboru 

Komunistické strany Československa stal Alexandr Dubček. Skončilo 

v noci z 20. na 21. srpna téhož roku, kdy bylo Československo zabráno 

vojsky Varšavské smlouvy. 

7. ledna 1979 byla Vietnamem svržena krutovláda Rudých Khmerů 

v Kambodži. Rudí Khmerové nastolili v Kambodži krutou komunistickou 

diktaturu, za jejich vlády přišli o život 2 000 000 lidí. Jejich vůdce Pol Pot 

se spolu s Mao Ce-Tungem, Josefem Stalinem a Adolfem Hitlerem řadí 

k nejkrutějším diktátorům 20. století. 

9. ledna 1890 se narodil Karel Čapek, český dramatik, spisovatel, 

překladatel a fotograf. Úzce spolupracoval se svým bratrem Josefem. 

Spolu napsali třeba Ze života hmyzu, Dášeňka čili život štěněte atd. 

Přeložil dílo tzv. prokletých francouzských básníků. Dále psal povídky 



(Povídky z jedné a druhé kapsy), romány (Válka s mloky, Krakatit...) a 

pohádky (Devatero pohádek). 

10. ledna 1986 zemřel Jaroslav Seifert, český básník, spisovatel a 

překladatel. Patřil mezi členy literárního hnutí Devětsil, stál na počátku 

českého uměleckého směru poetismu. Je jediným českým nositelem 

Nobelovy ceny za literaturu. Byl jedním ze signatářů Charty 77. 

15. ledna 1929 se narodil Martin Luther King, americký aktivista za 

práva černochů a ukončení rasové diskriminace v USA a nositel 

Nobelovy ceny míru. Díky svým úspěchům v boji za lidská práva se stal 

jednou z nejvýznamnějších osobností své doby. Zemřel 4. dubna 1968, 

kdy na něj byl spáchán atentát. 

16. ledna 1969 se na Václavském náměstí na protest proti sovětské 

okupaci veřejně upálil student Univerzity Karlovy Jan Palach. 

S rozsáhlými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech 

dnech zemřel. Jeho oběť se stala symbolem boje proti komunismu. 

21. ledna 1862 zemřela česká spisovatelka a vlastenka Božena 

Němcová, sběratelka lidové slovesnosti, autorka známé knihy Babička. 

Je považována za zakladatelku novodobé české prózy. 

27. ledna 1945 byl Rudou armádou osvobozen Německý koncentrační 

tábor Auschwitz (Osvětim). Byl to jeden z nejstrašnějších koncentračních 

táborů, nechvalně proslulý svými plynovými komorami, který sloužil k tzv. 

„konečnému řešení židovské otázky“ (vyhlazení Židů). Mezi jeho zdmi 

našlo smrt neuvěřitelných 1 100 000 lidí. 

31. ledna skončila, vítězstvím pro Rudou armádu, bitva u Stalingradu, 

jedno z nejbrutálnějších 

vojenských střetnutí, jaké kdy 

svět poznal. Výsledek této 

vleklé bitvy zvrátil vývoj války 

na Východní frontě ve prospěch 

Sovětského svazu a uspíšil 

konec Třetí říše. 

Filip 

  



Jakub Jan Ryba 

Byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral 

lidové písně a sepsal je do sborníků 

českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes 

nejhranější a nejpopulárnější skladbou 

pro vánoční období je Česká mše 

vánoční. Jakub Jan Ryba měl dne 17. 

října 2015 výročí 250 let od svého úmrtí. 

V jeho rodných Přešticích na jeho 

památku udělali výstavu hudebních 

nástrojů jeho otce, atd… 

Už jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na 

klavír a učil se na housle a varhany. Od 

roku 1780 studoval s pomocí svého strýce v Praze piaristické 

gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785 studoval filozofii. Byl 

přívržencem osvícenecké ideologie. Po pěti letech jej však otec, který byl 

učitelem v Přešticích, povolal do Nepomuku, kde se uvolnilo místo 

učitelského pomocníka. J. J. Ryba toto místo ale nedostal. V roce 1786 

se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil 

jako učitel v Rožmitále. 

 

V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti dětí, z nichž přežilo sedm. 

Jedním z jeho synů byl i významný český oftalmolog prof. Josef Arnošt 

Ryba (1795–1856). Později žije skladatel v bídě – místo venkovského 

učitele v lidech nevzbuzovalo autoritu – avšak v této době skládá svoji 

nejznámější vánoční mši, Českou mši vánoční z roku 1796. Má český 

text, protože Ryba byl toho názoru, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá 

náboženský užitek ani zpívající ani poslouchající“. I další svá díla psal s 

českým textem. 

V roce 1815 odešel po práci směrem k Voltuši, kde ho na druhý den 

nalezli mrtvého pod kopcem Štěrbina s podřezanými žilami. Až po 

čtyřiceti letech byl pochován na rožmitálském hřbitově. 

Na místě jeho smrti v roce 1854 postavili lesní dělníci kamenný křížek, v 

roce 1933 byl doplněn kamennou mohylou, která zde stojí dosud. Vedle 

mohyly se nachází i pomník k 50. výročí vzniku Československa. 

Niki 
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Orloj – výročí 150 let po velké 

opravě 

Staroměstský orloj nebo také Pražský orloj jsou středověké 

astronomické hodiny, umístěné na jižní straně věže Staroměstské 

radnice v Praze. 

Orloj je poprvé doložen v listině z 9. října 1410. 

Při velké opravě v letech 1865 až 1866 byla také osazena nová 

kalendářní deska od Josefa Mánesa se symboly zvěrokruhu, měsíce a se 

znakem Starého Města pražského.  

8. května 1945, na konci 2. světové války během Pražského povstání byl 

orloj značně poničen a jeho obnovení si vyžádalo celkovou rekonstrukci. 

Staroměstský orloj je patrně nejlépe zachovaný středověký orloj vůbec. 

Je jedním z nejznámějších turistických objektů Prahy a je součástí 

historického centra, které je zapsáno na seznamu kulturních památek 

UNESCO v ČR. 

            

Adéla 

  



Zimní sporty – výsledky 

Biatlon 
Gabriela Soukalová vyhrála suverénně závod Světového poháru s 

hromadným startem na 12,5 kilometru v německém Ruhpoldingu. 

Získala už desáté vítězství ve Světovém poháru a v průběžném 

hodnocení si upevnila první pozici. Získala 611 bodů, druhá je 

Francouzka Marie Dorinová Habertová se ziskem 538 bodů. 

O výsledku rozhodla závěrečná čtvrtá střelecká položka. Po ní zůstala 

Soukalová jedinou závodnicí z celého startovního pole, která trefila 

všech dvacet terčů. Svůj náskok proměnila v posledním okruhu v 

jednoznačný úspěch. I když ji uprostřed závodu potkal drobný problém 

se zlomenou holí, který se podařilo naštěstí rychle vyřešit. 

Závodníci měli skutečně tvrdé 

podmínky. Mlhu a sněžení 

provázel i nárazový vítr. Síly 

bral také pomalý a bořící se 

sníh. Další česká biatlonistka 

Eva Puskarčíková se dvěma 

trestnými koly skončila 

třiadvacátá. Nedařilo se 

Veronice Vítkové, pět trestných 

kol ji odsunulo až na 28. příčku. 

Za Soukalovou skončily dvě německé závodnice. Druhá doběhla se 

ztrátou 14 sekund Franziska Hildebrandová a třetí Laura Dahlmeierová 

měla časové manko 24 sekund. 

 

Slalom 

Šárka Strachová nedosáhla ve slalomu ve Flachau na pódiové umístění. 

Skončila na pátém místě, přitom byla po prvním kole čtvrtá a měla jen 

minimální ztrátu na soupeřky před sebou. Radost byla na slovenské 

straně a na švédské. První byla Slovenka Veronika Velez Zuzulová, 

druhá Švédka Frida Handsdotterová a třetí Slovenka Petra Vlhová. 



Po prvním kole 

byla Strachová čtvrtá a 

na vedoucí 

Francouzku Nastasii 

Noensovou ztrácela 42 

setin. Závod pod 

umělým osvětlením a 

za drobného sněžení 

byl vyrovnaný, devět 

slalomářek se 

vměstnalo do devíti 

desetin.  

Hokej 

Ještě před týdnem byli nezastavitelní, během dvanáctizápasové šňůry 

výher se na ně od soupeřů valily komplimenty, nyní se však stroj 

zadrhnul. Hokejisté 

Floridy sice dál zůstávají 

na čele Atlantické divize, 

poslední tři utkání ale 

prohráli, naposledy v 

neděli 1:3 na ledě Tampy 

Bay. A Jaromír Jágr, s 32 

kanadskými body 

nejproduktivnější hráč 

Panterů v sezóně, bije na 

poplach.  

 

žáci 6. B 

  



Recenze na filmy 

Jako první film jsem si vybral „ V Hlavě“. Opět výtečný film v řadě od 

tvůrců Disney PIXAR. 

Recenze na tento film jsou různé. Film jsem viděl v dabované verzi a dle 

mého názoru patří tento k nejpovedenějším filmům od tvůrců Disnep 

PIXAR. Zaujme jak děti, tak dospívající mládež. Určitě doporučuji ke 

zhlédnutí. 

Děj: 

Riley je vytržena ze svého starého života na 

americkém Středozápadu poté, co se její otec musí 

kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San 

Francisca. Stejně jako my všichni i Riley je ovládána 

svými emocemi – Radostí, Strachem, Hněvem, 

Znechucením a Smutkem. Emoce žijí v Řídícím 

centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí 

pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. 

Jak se Riley se svými emocemi společně pokoušejí vyrovnat s problémy 

nových začátků v San Franciscu, propuká v Řídícím centru zmatek. 

Ačkoliv se Radost, Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší 

zachovat všem pozitivní myšlení, objevují se mezi jednotlivými emocemi 

neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat s novým městem, domovem 

a školou. 

Jako druhý film jsem vybral „ Star Wars: Síla se 

probouzí“. Na tomto filmu se hlavně podílel 

Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams. 

Hudbu složil geniální skladatel John Williams. Je 

super opět slyšet tu nejepičtější hudbu Williamse. 

Tu starou, i tu novou. 

Recenze na film jsou jako u předchozího filmu 

různé. Někdo říká, že se vyplatilo čekat. Někdo 

byl naopak zklamaný. Ale tak to většinou bývá. 

Už v roce 2005 to vypadalo že „Star Wars (Hvězdné Války)“ skončily, ale 

právě naopak! V roce 2015 k nám přišla 7. epizoda! A další bude jistě 

následovat. Film jsem zatím neviděl, proto neuvádím svůj osobní názor. 



V nejbližší době to však chystám změnit a tuto jistě úžasnou podívanou 

zhlédnout.  

Všem doporučuji, udělejte si čas, na chvíli odložte počítače, tablety a 

mobily a vydejte se do kina. Bude to pro vás příjemná změna a zážitek. 

Štroby 

 

Ledová sezona 

Hlavním hrdinou dobrodružné podívané pro 

celou rodinu je lední medvěd Norm. Lední 

medvědi jsou obávané šelmy, mají obrovskou 

sílu, uplavou až 100km v kuse a mohou při své 

mohutnosti běžet až rychlostí 40 km v hodině. 

Na běžné medvědí normy ale Norm kašle, tuleně 

má rád jako kámoše a ke štěstí mu stačí hlavně 

dost zábavy a žádní otravní turisté na Arktidě. 

Teď se ale bláznivý projektant rozhodne postavit 

luxusní obchoďák a výletní apartmány přímo na 

jeho ledovém dvorku. Norm musí začít jednat na 

vlastní tlapu. Se třemi legračními parťáky, 

nezničitelnými lumíky, vyrazí do New Yorku, kde se musí pokusit 

šílenému nápadu za každou cenu zabránit. 

 

Žabák Ribbit 

Ribbit je žabák se závažnou krizí identity. Na 

rozdíl od ostatních žab nesnáší poskakování a má 

silný odpor k vodě. A díky tomu se cítí úplně 

ztracený. A protože musí najít jiný smysl svého 

života, vydává se spolu se svým nejlepším 

přítelem, létající veverkou, se vydává na cestu za 

svým pravým místem na tomto světě. 

 

Niki, Ester 

  



Recenze na knihy 

Nok a Knedlíček 

Nikdo to zatím neví, ale město ovládá potměšilý 

zlosyn a šílený vědec Glutaman, majitel obří 

továrny na nezdravé, návykové potraviny. 

Na jeho výrobcích se stává závislá většina lidí. 

Glutaman s pomocí hybridních bytostí a 

biomechanických strojů, které sám vytváří, 

rozsévá po městě zlo. Na stopě je mu však 

parta dětí, co si říká Safíroví ledňáčci. Spolu s 

nimi zažijete dobrodružný příběh plný tajemství 

a napětí, budete svědky honičky na 

obojživelných kolech, souboje říčních ponorek 

či zběsilé jízdy podzemní prezidentskou 

tramvají. Přes všechny tyto bizarnosti jde však o příběh o přátelství, 

odvaze, dětských touhách i trápeních. A především o touze změnit 

zdánlivě nezměnitelné. 

 

 

Neobyčejný kluk 

Auggie Pullman se narodil s deformovaným 

obličejem, což mu znemožňovalo navštěvovat 

běžnou školu – až do nynějška. Teď je ale 

všechno jinak. Auggie se chystá do běžné 

školy, a to rovnou do páté třídy. Podaří se mu 

přesvědčit nové spolužáky, že je navzdory 

svému vzhledu stejný jako oni? Nebo o tom 

dokonce přesvědčí spolužáci jeho samotného? 

 

 

Niki, Ester 
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