Úvodník
Ahoj, spolužáci, vážení učitelé ☺
Je tu další měsíc a s ním i nové vydání. Možná jste si všimli, že jsme do
únorového čísla nedali Stránku učitelů. V žádném případě vás nechceme
připravit o zajímavé a vtipné čtení, a proto tu budete mít někteří poslední
možnost se něco dozvědět o paní učitelce Homolkové (dříve Vedralové).
Také v tomto čísle budete moci zhlédnout fotky od našeho fotografa
Martina Sourala, který nám zaslal fotky se zatměním Slunce.Nebudou ani
chybět výsledky sběru a příběh z LVK. Za celou redakci vám přeji krásně
prožité velikonoční prázdniny a ať vás navštíví zajíček. A také chceme
všem žákům 9.tříd popřát hodně štěstí při přijímacích skouškách.
S pozdravem VojVed
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Stránka zaměstnanců školy
Ahoj, všichni, jmenuji se
Veronika Homolková, dříve
Vedralová. Tak něco málo o
mně …. Narodila jsem se 22.
1. 1984 v Praze. Již od
malička jsem se věnovala
různým aktivitám. Hrála jsem
na housle, klavír, flétnu,
chodila
na
dramatický
kroužek a zpěv. Mojí největší
láskou je tanec. Od malička to
byl balet, později moderní tanec a nyní streetdance. Po základní škole jsem
chtěla studovat vojenskou školu a stát se tak vojákem z povolání, ale rodiče
mě přemluvili, a tak jsem šla studovat střední pedagogickou školu a stála
se učitelkou. Myslím, že toto povolání mi opravdu sedlo. I když občas
zatoužím po jízdě v tanku, práce s dětmi je silnější. Na naší škole jsem od
srpna roku 2006. Svůj první rok jsem zahájila jako vychovatelka ve školním
klubu, později se stala třídní učitelkou 4. a poté 5. třídy. Další léta jsem učila
převážně anglický jazyk a informatiku. A teď už jsem zase ve školním klubu
– tady je to prostě nejlepší. Na této škole si nejvíce považuji úspěch mojí
taneční skupiny GutDancers, která vznikla v roce 2011. Žáci naší školy měli
možnost zhlédnout několik tanečních vystoupení, které jsme pro ně
připravili. Nejkrásnější okamžik nastal v roce 2013 v soutěži Praha 10 má
talent, kdy moje
skupina
úspěšně
zatancovala
a
zvítězila. Byla jsem
dojatá
a
pyšná.
Velké DÍK pro moje
tanečnice.
V mém
osobním životě mě
potkaly dvě příjemné
události a to svatba,
která byla 31. 5.
2014 a na kterou se
přišly
podívat
i
některé
kolegyně

z naší školy, a za to moc děkuji. A ta
druhá událost by měla proběhnout
koncem května 2015 a to narození mé
dcery Amálky. Proto se budu muset
s vámi na několik let rozloučit a popřát
všem další úspěšné roky na této škole,
nynějším „deváťákům“ úspěšný krok do
„nového“ života. Dále bych chtěla
poděkovat vedení školy za pomoc a
důvěru, kterou mi dali. A v neposlední
řadě díky kolegům za spolupráci, ochotu a za to, že jsem si mohla vytvořit
s nimi skvělé vztahy a prožít tady pěkné chvilky…

Paní učitelka Veronika Homolková, úprava VojVed

Nový znak naší školy
Již jste si asi jistě každý všiml letáčků nového loga naší školy. Na
posledních je napsána soutěž o nové logo.Dle zjištěných informací zde
podobná soutěž byla už v roce 1998. Návrhů na logo se mohou zúčastnit i
rodiče či učitelé a další osoby. Formuláře si můžete vyzvednout na vrátnici.

Rozhovor s panem ředitelem
Tornádo: Dobrý den, mohl bych s vámi udělat rozhovor?
P. ředitel:Ano jistě.
Tornádo:Probíhala na naší škole stejná či podobná akce?
P. ředitel:Ano, byla zde podobná soutěž na současné (minulé) logo v roce
1998,
škola totiž předtím logo neměla.
Tornádo:Kdy bude ukončení a vyhlášení soutěže?
P. ředitel:Ukončení příspěvků bude 8.4.2015 a vyhlášení proběhne
30.4.2015.
Tornádo:Kolik jste již dostali příspěvků.P. ředitel:Zatím máme nějakých 12
příspěvků z 1.stupně.
Tornádo:Budete sám přispívat?
P. ředitel:Letos ne. Ale do soutěže v roce 1998 jsem přispěl návrhem loga
současného.
Tornádo:Kdo bude ve vybírající komisi?
P. ředitel: Budu zde já, pan zástupce Chocenský, paní učitelka Zvěřinová a
pan učitel Sýkora.
Tornádo:Děkuji za rozhovor a přeji hezký zbytek dne.
P. ředitel:Já také děkuji a přeji i tobě hezký zbytek dne.
Zebras7

Gutovská rada
Zábavné odpoledne GR
Vybíraly se náměty
Bylo zvoleno téma-Den květin
Vybírala se doba a místo
Zábavný den GR
Zábavný den je skoro stejná akce jako zábavné odpoledne, ale zábavný
den trvá, jak název napovídá, celý den.
I zde se řešilo místo, čas a náměty
Diskutovalo se, jestli neproběhne formou soutěže
A řešilo se, jak by den měl proběhnout
Adopce
Jako poslední se řešila adopce nového zvířátka z pražské zoo
Na GR se řešila forma hlasování
Vy jste si mohli vybrat z těchto zvířat:
1. Psoun
2. Lemur
3. Surikata
4. Varan
5. Ocelot
Více informací o zvířatech můžete naleznout na chodbách a před ředitelnou
Voleb se zúčastnilo celkem-561 žáků
A jaké jsou výsledky?
1. Surikata-167hlasů
2. Ocelot
3. Varan
Zebras7

LVK - únor 2015
Otázky (odpovídalo nám 10 účastníků z 9. a 7. tříd):
Co se ti na lyžáku nejvíc líbilo?
9. třídy: Nejvíce se mi líbilo to,
že byl sníh. Všechno bylo super.
Lyžování.
Určitě
to
bylo
lyžování. Vše se mi líbilo. Líbilo
se mi lyžování a dobrá parta.
Můj názor:Nejvíce se mi líbilo
lyžování a také dobrá parta.
7. třídy: Nejvíc se mi líbilo to, že
jsem se nikdy na pokoji
s kámoši nenudil. Líbil se mi
program a sjezdovky. Nejvíce
se mi líbilo ráno, kdy jsme byli
sami
na
sjezdovce.Dobrý
kolektiv.
Co se ti na něm nelíbilo?
9. třídy: Nelíbilo se mi, že
prakticky pokaždé, když jsme šli
na svah, tak začalo být ošklivé
počasí. Byl nad námi přísný
dozor. Nebylo tam nic, co by se mi nelíbilo.Asi není nic, co se mi nelíbilo.
Počasí. Teď si zrovna na nic nevzpomínám, takže se mi asi všechno líbilo.
Můj názor: Nejvíce jsem byl zklamaný z počasí, které nám o týden uteklo.
7. třídy:Nic vyloženě špatného bych asi nenašel, jen pár maličkostí. Nelíbily
se mi jedny společné sprchy. Nelíbila se mi tam častá mlha na svahu a
fronta na kabinku.
Kolikrát jsi spadl/a?
9. třídy: Ani jednou jsem nespadla. Za celou dobu jsem spadla pouze
dvakrát a myslím, že na to, že jsem na lyžích nestála 6let, je to dobrý
výsledek. Ani jednou. Jednou. Mám takový pocit, že dvakrát, ale radši to
nepočítám. Spadla jsem asi tak jednou.

Můj názor: Já jsem spadl
také jednou a to poslední
den, kdy jsem vypomáhal se
4. skupinkou.
7.
třídy:
Spadl
jsem
dvakrát.Já jsem spadl asi
7x.Nespadla
jsem
ani
jednou.
Chutnalo jídlo lépe než ve
školní jídelně?
9. i 7.třídy se shodly, že jídlo
bylo mnohem lepší jak ve
školní jídelně, ale že na nás
šetřili velikostí porcí.
Můj názor: Není potřeba nic
dodávat :-)
Doplňovací otázka pro 9.
třídy:

Byl

lyžák

lepší

v

předchozích letech?
Na lyžáku jsem byla v
8.třídě na snowboardu..a
no..mám radši snowboard,
ale letos byl lyžák lepší.Byl
lepší.Oba
lyžáky
byly
super.Byla jsem v 8.třídě a
každý
měl
něco
do
sebe.Každý byl jiný, ale na
obou se mi líbilo:))
Můj názor: Oba lyžáky jsem
si moc užil.
VojVed

LVK
Sobota 21.2.(za uvedený čas
neručíme)
Sraz byl u školy ve 12:10 hodin.
To co následovalo po 12.hodině,
nikdo
neočekával.
Po
předchozích zkušenostech jsem
nečekal, že by mohly autobusy
přijet včas. Ale přijely!! Asi po
45minutách se daly do pohybu
směr Horský hotel Prahy 10 na
Černé
hoře.Po
muzikou
obohacené tří- hodinové únavné cestě jsme dorazili do Jánských Lázní.U
černohorského expresu se chlapci z LVK ujali přepravy zavazadel z
autobusů přes lanovku do hotelu.Rozdělení pokojů proběhlo vcelku docela
rychle a bez problémů.Okolo 20.hodiny večerní byla podávaná večeře,
tradiční špagety s omáčkou.Do večerky byl volný program.Po dobu zájezdu
bylo ošklivé počasí, mlha a rozježděné sjezdovky.Každý den byl rutinou,
která občas byla zpestřena o např. výlet na Kolínskou boudu. Jedna
skupinka vyrazila na běžkách a ostatní pěšky.V cíli jsme si každý dal to, co
chtěl - do 100,-Kč na osobu.Další dny byly zpestřeny večerním programem,
nebo
diskotékou.Poslední
večer po ukončení závodu
ve slalomu byly udělovány
ceny
a
diplomy
těm
nejúspěšnějším
a
také
diplom Vojtovi Vichovi za
velký
pokrok
v lyžování.Nesmím
zapomenout také na paní
učitelku
Hrubcovou
a
Maškovou, které jely se
svými třídami za doprovodu
paní vychovatelky Hrochové
na ŠVP.
VojVed

Projekt školní družiny - Zimní
královna
10. března se v naší družině konal
zajímavý projekt. A jak akci hodnotily
děti?
„Bylo to krásné a byla tam spousta
zábavy. Paní učitelky pro nás
připravily hodně her. V malé herně
jsme přecházeli po ledových krách,
ve velké jsme skládali z rozházených
písmenek jméno Gerda ( to je jméno
holčičky z pohádky Zimní královna).V
1.c jsme měli přefouknout vatu přes
lavici. V další třídě jsme skládali
rozbité zrcadlo, sněhuláka, házeli
zmačkané
noviny
do
kýble,
poskládali své jméno, foukali na
sněhovou královnu. Nakonec jsme si
celou pohádku pustili a předtím se
vyfotili. Také nás čekaly sladké
odměny. Všem se nám akce moc
líbila!!!!“
Podle vyprávění
Gončárové,
Damasové
a
Voříškové (3.a)

A.
I.
A.

M. Zíková

Křída vs. fixa
Tento měsíc proběhla anketa mezi našimi
učiteli, co preferují při psaní na tabuli?
Křídu, nebo fixu? Ukázalo se, že i v době
moderních technologií je stále populární
křída, hlavně na 1. stupni, kde je to skoro
půl na půl. Na druhém stupni je spíše
populární fixa, i
když tabulí na fixy
zatím moc není,
křída se také drží. Každý psací prostředek má
něco do sebe. To už musíte posoudit vy... Čím se
vám lépe píše na tabuli? Křídou, nebo fixou? Na
podrobnější výsledek ankety se podívejte v
tabulce...
Křída vs. fixa
Stupeň:

Odpovídalo:

Křída:

Fixa:

1. stupeň

15

7

8

2.stupeň

18

5

13
DaŠa

Recitační soutěž
Recitační soutěž proběhla ve středu 18.3. pátou a šestou hodinu v
7.C. Soutěž začala první kategorií, což byly šesté a sedmé třídy a
následovala druhá kategorie a to osmé a deváté třídy. Komisi tvořily paní
učitelky Zíková, Drážná a Zelenková.
Slyšeli jsme spoustu krásných a zajímavých básní. Někdo recitoval
vesele, někdo zase smutně a někdo pojal soutěž s humorem, jako
například “ Evča Šmejkalová“ , která nám zarecitovala báseň Polednice od “
Karla Jaromíra Erbena”, kterou procítěně přednesla (i zdramatizovala :D) a
i takovýto volnější styl recitace byl vítán s úsměvem. Pro mnohé to byla
nová zkušenost s výstupem na veřejnosti a projevem i před staršími
spolužáky, ale všichni to zvládli skvěle. Atmosféra byla uvolněná a všichni
se dobře bavili a to je přece nejdůležitější.☺

Výsledky soutěže:
Za první kategorii se na prvním místě umístila Irena Gottwaldová ze 6.B,
která recitovala báseň Opačný Ota.
Dále na druhém místě skončila Barbora Linhartová ze 6.B, která přednesla
báseň Jak šlo vejce na vandr. A na třetím místě se umístila Nikola
Rybenská ze 6.A s básní Stonožka.
Za druhou kategorii zvítězila Denisa Nováková z 9.B s básní Taneční. Na
druhém místě skončil z 8.A Filip Vrbský, který zarecitoval báseň Balada
rajská. A třetí místo patří Kristýně Jonášové z 9.B s básní Strž.
Děkujeme všem za účast a blahopřejeme vítězům.
S vítězkou Irenou Gottwaldovou za první kategorii (vítězka 1) a Denisou
Novákovou za druhou kategorii (vítězka 2).
Redakce: Ahoj, můžu se tě zeptat na pár otázek?
Vítězka: Ano, ovšem.
Redakce: Očekávala jsi, že vyhraješ?
Vítězka1: Ne, rozhodně ne.
Vítězka2: Ne, vůbec mě to nenapadlo.
Redakce: Dělá ti problém projev na veřejnosti?
Vítězka1: Ani ne.
Vítězka2: Ne.

Redakce: Jak sis vybrala báseň? Je to tvá oblíbená, nebo jsi čerpala ze
školní čítanky?
Vítězka1: Půjčila jsem si knížku v knihovně a tam jsem na ni narazila.
Vítězka2: Četla jsem sbírku básní a jedna se mi tam líbila.
Redakce: Myslíš, že ti účast v soutěži dala něco víc než plus do češtiny?
Vítězka1: Asi ne.
Vítězka2: Ano, možnost se projevit a poznat lidi, co se zajímají o to stejné
jako já.
Redakce: Děkuji, a ahoj!
Poetické setkání se konalo i na 1. stupni. Zde porota- paní učitelky
Velichová a Kuchařová- hodnotila takto:
1. Vobořilová Adéla – L. Středa- Brouk v hlavě
2. Hadrabová Mariana – M. Kratochvíl- Květomluva
3. Budková Anna- J. Žáček- Ušaté torpédo
I těmto dívkám moc blahopřejeme. Vítězové nás budoureprezentovat v
obvodním kole.
Ruby

Sběr papíru
Jak už asi všichni víte, 17.- 20. 3. 2015 se konal sběr papíru, při kterém se
nasbíralo
4820,2
kg.
Na prvních místech ve sběru byly třídy:
Za 1. stupeň - 1. 3.c-542 kg, 2.- 2.a- 513,3 kg, 3. 2.c-455,5 kg …
Za 2. stupeň - 1. 6.b- 348,9 kg, 2. 6.a- 153,5 kg,3. 7.a- 134 kg…
Udělali jsme proto rozhovor s paní učitelkou Petráňkovou, která má sběr
papíru na starosti:
Tornádo

Kolik kilo se nasbíralo?

Paní učitelka
To ještě nevíme. Nějaký pan donesl balík, který se nám
nepodařil zvážit, a tak čekáme, až bude
váha ze sběrných surovin. (
před vydáním časopisu výsledky zjištěny – pozn. red.)
Tornádo

Povedlo se naplnit kontejner?

Paní učitelka
Tornádo

Kdy bude další sběr papíru?

Paní učitelka
Tornádo

Ano, asi 15 kg.

Třídíte papír i doma? Třídíte i něco jiného?

Paní učitelka
Tornádo

Další sběr bude v květnu.

Přinesla jste něco i vy?

Paní učitelka
Tornádo

To ano, povedlo.

Ano, plasty, nápojové kartony a kovy.

Co se poté děje s nasbíraným papírem?

Paní učitelka
Papír putuje do sběrných surovin, kde se dotřídí a
zpracuje.
Tornádo

Na co jdou peníze získané ze sběru?

Paní učitelka
Peníze jdou na chlapce v Indii, zvířátka v zoo,
zaplacení kontejneru (přívoz, odvoz) a za drobné ceny ve
soutěžích.
Tornádo

školních

Chcete něco vzkázat ostatním?

Paní učitelka
Děkujeme za jakékoli množství přineseného papíru a
doufejme, že budeme i nadále ve sběru papíru takto
úspěšní.
Nika a Evča

Volejbal
Dne 18. 2. 2015 se ve škole Hostýnská odehrávaly volejbalové zápasy, do
nichž se přihlásily i čtyři dívky z naší školy Natálie Parisová, Eliška
Kadeřábková, Viktorie Plecháčková a Michaela Drimlová.
Po dlouhém boji se dívky dostaly až na krásné třetí místo. Gratulujeme!
S volejbalistkami jsem udělala malý rozhovor:
Tornádo: „Kde se zápasy odehrávaly?“
Hráčky: „Zápasy se konaly ve škole Hostýnská.“
Tornádo: „S jakým učitelem jste tam šly?“
Hráčky: „ S panem učitelem Sýkorou, byla to legrace.“
Tornádo: „Proti kterým školám jste hrály?“
Hráčky: „ Hrály jsme proti školám Hostýnská, Karla Čapka, Nad
Vodovodem a dalším ….“
Tornádo: „Znaly jste někoho z protihráčů?“
Hráčky: „Znaly jsme jen dívky z naší školy.“
Tornádo: „Která škola byla nejtěžším soupeřem?“
Hráčky: „Nejtěžším soupeřem byla asi škola Nad Vodovodem.“
Tornádo: „Nakonec jste vybojovaly bronzovou medaili. Čekaly jste, že se
umístíte?“
Hráčky: „Ano i ne. Očekávaly jsme, že budeme asi na 4. místě.“
Tornádo: „Jaký to byl pocit?“
Hráčky: „Byl to krásný pocit.“
Tornádo: „Byla po vítězství oslava?“
Hráčky: „Ne, žádná oslava nebyla.“
Tornádo: „Děkuji za rozhovor a blahopřeji!“
Nikča

Jarní prázdniny
Už jsou za námi další jarní prázdniny a s nimi i naše zážitky. Některé
smutné, některé veselé. Každopádně jsme se ptali dětí na jejich vtipné
zážitky, zde jsou.

Dědečkovy klíče
O jarních prázdninách jsme
byli na horách. Děda zůstal v
Praze a pohlídal nám naše
dvě morčata. Jenže den před
naším odjezdem z hor zpět do
Prahy nám volal, že si
zabouchl klíče. Děda bydlí ve
školním bytě a chodí na obědy
do školní jídelny, když tam už
nikdo jiný není. A tak vyrazil
pro oběd jen v tílku, kraťasech
a v pantoflích. Byl už v půli
cesty, když si uvědomil, že si zabouchl klíče. Okamžitě nám tedy volal až
do Jizerských hor, že neví, co má dělat. Tatínek mu řekl, aby se podíval do
své kanceláře, že tam jsou náhradní klíče, ale děda celou skřínku s klíči
obrátil vzhůru nohama a stejně je nenašel. Volal tedy tetě, ta pro něj přijela,
půjčila mu strejdovo oblečení a odvezla ho k sobě. Když jsme se vrátili z
hor, morčata radostně kvíkala, že jsme zpátky!

Matrace
Jakmile
začaly
jarní
prázdniny, vyrazili jsme jako
většina dětí na hory. Jeli
jsme autem dlouho a tatínek
se už těšil, jak si lehne do
postele a krásně se prospí.
Přišli jsme do hotelu,
porozhlédli se, recepční
nám dala klíč a šli jsme do
našeho pokoje. Hned potom
jsme se uložili k spánku.
Ráno se tatínek probudil a s neblahým tušením zjistil, že ho bolí celé tělo.

Rozhodl se, že je už dost hodin, že vstane, ale záda ho bolela tak moc, že
se pomalu ani neposadil. Pomaličku se narovnával, dával z postele jednu
nohu, druhou. Když konečně vstal, tvářil se, jako by právě vyhrál atletickou
soutěž. Usoudil, že je to tou tvrdou matrací, co byla v hotelu a tak poprosil
tetu, která bydlí kousek odtamtud, aby mu dovezla přistýlku. Takovou tu, co
je zdravá pro záda. Večer přijela teta s přistýlkou a tatínek šel opět spát.
Ráno se cítil o moc líp. Skoro nic ho nebolelo, v noci se nebudil a měl
krásné sny. Takhle krásně se mu spalo celý týden. Když byl čas k odjezdu
a tatínek s matrací procházel kolem recepce, recepční ho okamžitě
zastavila a opravdu naštvaně mu vynadala za to, že jim krademe matraci.
Tatínek se jí to snažil vysvětlit, ale ona ho neposlouchala. Nakonec jsme jí
museli ukázat náš pokoj, aby se přesvědčila, že je opravdu naše. Když to
zjistila, zrudla, omluvila se nám a rychle někam utekla. Ještě teď z toho
máme velkou legraci.
Lucka, Terka

Co poslouchají 7. ttřídy
řídy
Každý z nás něco
co poslouchá, ale druhy hudby je rrůzné
zné a v mnohém se liší.
Každý posloucháme něco
ně jiného! V čem
em se liší hudební vkus sedmáků
sedmák od
toho
o
našeho?
Na tuto anketu odpovídalo 32 žáků
žák ze sedmých tříd.
íd. Jejich názory na to
NEJ se lišily, ale nakonec vyhrála Katy Perry s 19%.

7. třídy

Red Hot Chili
Peppers
6%
Redfoo
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3%
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9%
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9%
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3%
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Rádio
6%
Nickelback
6%
Linkin Park
6%

Metalica
3%
Maroon 5
3%

Calvin Harris
6%

Katy Perry
19%

Imagine
Dragons
Kabáti 6%
3%

V každé třídě se ale poslouchá n
něco jiného, a tak jsme udě
udělali i samostatný
průzkum
tříd,
d,
abychom
to
zjistili.
Zjištěn byla mnohdy i velmi překvapivá.
p
Zatímco v 7.A a 7.B vyhrává Katy
Perry, v 7.C se vůbec
bec neposlouchá. Také jsme zjistili, že i v dnešní době
dá spoustu žáků sedmých ttříd
íd na klasiku a poslouchají hudbu hranou
rádiem.

Nyní si prohlédněte přehled
řehled hudby poslouchané
poslouc
v každé třídě
tříd jednotlivě.
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Tomáš Garrigue Masaryk
7. března, to jest před 165 lety, se narodila jedna z nejvýznamnějších
postav české historie – Tomáš Garrigue Masaryk. Byl to politik, filozof,
univerzitní profesor, poslanec rakouské říšské rady a od roku 1918 první
prezident samostatného Československa. Za své zásluhy o vznik
Československa je nazýván „Prezident osvoboditel“. Pokusím se vám
nastínit život tohoto významného státníka:
T. G. Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Jeho rodiče byli
Terezie Masaryková a Jozef Masaryk. Měl také dva mladší bratry – Martina
a Ludvíka. Poslední ze jmenovaných bratrů – Ludvík – později vlastnil
tiskárnu v Hustopečích, která finančně podporovala Masarykovo veřejné
působení. T. G. Masaryk vystudoval gymnázium a vyučil se kovářem a
zámečníkem. Později začal pracovat jako učitel na gymnáziu. Ve 22 letech
začal studovat filozofickou fakultu ve Vídni. 10. srpna 1877 se zasnoubil
s dcerou newyorkského podnikatele - Charlottou Garrigue - se kterou se 15.
března roku 1878 oženil a měl s ní celkem 4 děti – Alici, Olgu, Jana a
Herberta. (Jan Masaryk se stal ministrem zahraničí exilové vlády za 2.
světové války, v obou vládách Zdeňka Fierlingera a v první vládě Klementa
Gottwalda.) Od roku 1882 vyučoval na Karlově univerzitě coby profesor
filozofie. Napsal několik filozofických knih, nejznámější z nich jsou Česká
otázka a Ideály humanitní dále pak Nová Evropa: Stanovisko slovanské, O
bolševicích, studie O hypnotismu, magnetismu zvířecím aj.

Politická kariéra
Společně se svými přáteli Josefem Kaizlem a Karlem Kramářem (pozdější
předseda vlády Československa) založili politické hnutí zvané realisté. To
však muselo kvůli svým názorům skončit. Roku 1890 vstoupil do strany tzv.
mladočechů, Kteří roku 1891 získali mandáty do Říšské rady, a tak se T. G.
Masaryk stal poslancem. Dále je Masaryk známý kvůli tzv. sporu o
rukopisy. V tomto sporu Masaryk otevřeně prohlásil, že Královédvorský
rukopis a Zelenohorský rukopis nepocházejí (jak se tvrdilo) z dob 1.
slovanského osídlení v Čechách, ale že jsou to falzifikáty. Ve své době byl
za tento názor velmi kritizován a označován za „vlastizrádce“, ale později
bylo dokázáno, že měl pravdu a že objevitelé rukopisů tyto listiny neobjevili,
ale sami napsali. Další věc, co Masaryka proslavila, bylo zasazení se o
obnovu procesu se židem Leopoldem Hilsnerem, který byl obviněn z rituální
vraždy mladé Češky Anežky Hrůzové. Jako u Rukopisů i zde byl vystaven

kritice a stejně v dříve jmenovaném případě měl pravdu – Leopold Hilsner
byl nevinný.
Když začala 1. světová válka, začal prosazovat myšlenku o samostatnosti
všech států Evropy a "bojovat“ proti rakouské monarchii. Důsledky na sebe
nedaly dlouho čekat, a tak byl na něj koncem roku 1914 v RakouskuUhersku vydán zatykač. V exilu (ve Francii) se seznámil se svým pozdějším
blízkým spolupracovníkem a 1. československým ministrem obrany –
Milanem Rastislavem Štefánikem. Společně s ním a s Edvardem Benešem
(Beneš i Štefánik byli jeho studenti) založili tzv. Národní radu
československou a Masaryk se stal jejím předsedou. V září roku 1915
přesídlili do Londýna, odkud vedli zahraniční odboj a pokládali základy
budoucího státu Čechů a Slováků. Po únorové revoluci přesídlil do Ruska,
kde spolu se Štefánikem založili armádu ještě neexistujícího
Československa složenou z legionářů. Dokonce se mu roku 1918 podařilo
přesvědčit i prezidenta USA Wilsona o nutnosti samostatného státu. 30.
května 1918 byla podepsána v Pittsburghu dohoda o společném státu,
která potvrzovala vznik Československa. 18. října podepsal Wilson
Washingtonskou deklaraci, která se stala zakládající listinou
Československa.
Československo bylo mezinárodně uznáno za samostatný stát a Masaryk
byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem. T. G. Masaryk byl jako
prezident zvolen celkem čtyřikrát. Během svého funkčního období např.
uskutečnil svůj nápad z dob, kdy byl ještě říšský poslanec, a roku 1919
založil univerzitu v Brně, která dnes nese jeho jméno. Dále vedl rok válku
s Maďarskem, která dopadla pro Československo vítězně. Roku 1935
abdikoval ze zdravotních důvodů.

Konec života
13. května 1923 zemřela po těžké nemoci jeho žena Charlotta. On sám
zemřel 14. září 1937 na následky zánětu plic. Byl pohřben na hřbitově v
Lánech.
Jakub Vrbský

Začátek konce okupace
Československa
(konec 2. světové války pro Československo)
Osvobození od německé okupace připadají až
na květnové dny, v některých částech České
republiky mohou slavit už v březnu. Tehdy
totiž došlo k osvobození prvních měst u nás.
Vůbec prvním osvobozovaným městem se
stala Osoblaha na Bruntálsku, označovaná za
jedno z tehdy hlavních kulturních center
Slezska. Osoblahu, která je dnes už obcí, během Hornoslezské operace
osvobodila sovětská vojska 22. března 1945.

Československo osvobozovala sovětská armáda z
východu, ze západu americká
Na území tehdejšího Československa vstoupily první sovětské jednotky 20.
září 1944. Sovětská armáda postupovala při osvobozování českého území
z jihovýchodu (takzvaná bratislavsko-brněnská operace) a ze
severovýchodu (ostravská operace). Po dobytí Berlína zahájila sovětská
armáda pražskou operaci – osvobozování republiky i ze severu a
severozápadu.
Osoblahu a okolí obsadily armádní jednotky během přípravy ostravské
operace, která měla německým vojákům zasadit razantní úder. Sovětská
vojska, jejichž součástí byla i československá tanková brigáda a smíšená
letecká divize, ale narazila na silnou obranu. Ostravu se jim podařilo
obsadit po těžkých bojích až 30. dubna. Celá operace trvala 57 dnů a v
jejím průběhu bylo osvobozeno území s více než 600 vesnicemi a městy.
Na osvobození Československa se vedle vojsk Rudé armády podílela i
armáda americká, rumunská, polská a československý armádní sbor.
Přispěl i domácí a zahraniční odboj, partyzánské skupiny a povstání
obyvatel v posledních dnech války. Do závěrečných bojů se zapojily i
jednotky sovětského generála Andreje Vlasova, který v roce 1942 se
skupinou vojáků padl do německého zajetí a poté přešel k nacistické
armádě.
VojVed

Vstup ČR do organizace NATO
Tento
měsíc
jsme
si
mohli
připomenout svátek, kdy ČR vstoupilo
mezinárodní organizace NATO.
Česká republika se oficiálně stala
členem Severoatlantické aliance dne
12. března 1999.
Před šestnácti lety Česká republika
udělala zásadní rozhodnutí. Spolu s
Polskem a Maďarskem se připojila k
tehdejším 16. státům Organizace
Severoatlantické
smlouvy.
V
současnosti je ve společenství 28
členů.
Během několika let spolupráce s
NATO si česká armáda udělala velmi
dobré jméno a patří mezi nejlépe
hodnocené jednotky v různých
aliančních misích. NATO České
republice na oplátku garantuje, že v
případě jejího napadení ji bude
chránit.
Do této chvíle jsme se podíleli na
většině vojenských akcí pod záštitou
Severoatlantické aliance. Například jsme poskytli svou polní nemocnici v
Albánii, nasadili vojáky v Kosovu nebo se zúčastnili akcí v Iráku, Makedonii
nebo Afghánistánu.
Kromě Afghánistánu je klíčová česká účast v misi KFOR (Kosovo Force),
ve které působilo 430 vojáků. Dále tři vojáky nasadila česká armáda na
velitelství čadské mise EUFOR (European Union Force) a na monitorovací
misi na Sinajském poloostrově. Tři specialisty také vyčlení na ochranu proti
zbraním hromadného ničení. Česká republika prostě nechce zůstat stranou.
VojVed

Knihy stále přežívají
Ještě před dvěma třemi lety analytici,
vydavatelství i technologické firmy
předvídali černou budoucnost tištěných
knih, ale ty ataku moderních technologií
odolaly. Například jejich prodej v USA
v roce 2014 stoupl oproti předchozímu
roku o 2,5%. Podle odhadů společnosti
Deloitte se letos ve světě prodá čtyřikrát
více tištěných knih než elektronických.

Březen měsíc knihy?
Bývávalo. První ročník proběhl před 60
lety, ale po roce 1989 přestalo jít o
oficiální řízenou akci a začala skomírat.
Tištěné knihy naštěstí přežily, odolaly
útoku technologií a těší se dobrému
zdraví. A místo měsíce knihy je od roku 2010 březen měsícem čtenářů.

Dvě nejdražší knihy světa:
Miliardář Bill Gates vlastní Leicesterský kodex. V roce 1994 za něj dal 30,8
milionů dolarů. Jde o poznámkový sešit Leonarda da Vinciho složený ze 64
archů popsaných zrcadlově obráceným písmem. Druhou nejdražší knihou
je pravděpodobně ilustrovaná publikace francouzského ornitologa Johna
Jamese Audubona Bird of America. Na světě se vyskytuje ve 119
výtiscích. Jeden z nich byl před 15 lety vydražen za 8,8 milionů dolarů.

Nejznámější knihy:
Chaloupka strýčka Toma je román Harriet Beecherové Stowe z roku 1851,
který významně ovlivnil Ameriku i Británii v boji proti otroctví. Je literárním
dílem s největším efektem na dějiny USA.
Kniha Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války byla
přeložena do 58 jazyků (2013). Jde o nejznámější, nejpřekládanější a
nejoblíbenější českou knihu.

Některé české perly:
Nejdražší naší knihou je Bible kutnohorská. Jde o druhou úplně tištěnou
bibli na území Čech (1489) v rozsahu 1 224 stran a se 116 ručně

domalovávanými dřevoryty. Dochovala se ve 41 exemplářích, které jsou
dnes po celém světě.
Budyšínský rukopis má ve sbírce Národní muzeum. Jde o nejstarší
dochovanou verzi Kosmovy kroniky, která vznikla na přelomu 12. a 13.
století.
Šumava umírající a romantická měla v roce 1931 cenu 15 000 Kč. Autor
Josef Váchal knihu vyrobil v počtu 11 výtisků. Dnes by originál dosahoval
několik milionů Kč.

Co je to První Folio?
Tak se jmenuje souhrnné vydání všech Shakespearových her z roku 1623.
V roce 2006 vzácný výtisk vydražila britská aukční síň Sotheby´s v přepočtu
za 116 milionů.

Největší knihovna světa
Knihovna kongresu USA ve Washingtonu obsahuje přes 32 milionů knih a
více než 61 milionů rukopisů. Police údajně měří kolem 850 km.

A které knihy zahýbaly světem? Například:
Bible
Tato kniha jako žádná jiná poznamenala dějiny světa. Jde o texty, které
křesťanství a judaismus považují za posvátné. Někdy se Bibli říká Kniha
knih.

Ilias a Odyssea
Dva starořecké hrdinské eposy, jejichž autorství je připisováno básníku
Homérovi. Příběhy inspirovaly a stále inspirují mnoho literátů a umělců.

Kámasútra
Starověká indická kniha zabývající se lidskou sexualitou. Podle tradice je
autorem díla filozof a mnich Vátsjájana, který žil v období Guptopské říše
(4.-6. století našeho letopočtu)

Statistiky:
17 876 knižních titulů vyšlo v ČR v roce 2013. Je to zhruba o 600 více než
v roce 2012. Rekord zatím drží rok 2011, kdy vyšlo 18 985 knih, nejvíce od
roku 1993.

230 až 240 Kč je podle statistik svazu knihkupců průměrná cena knihy
v ČR. Knihkupecký rabat z konečné ceny je průměrně 34 % , u
zahraničních knih 30 %, v případě učebnic 27 %.
120 Kč bez DPH je průměrná cena elektronické knihy v ČR.
10 000 byla přibližně celková produkce elektronických titulů v ČR do konce
roku 2013.
450 000 kusů elektronických knih se v roce 2013 prodalo na českém trhu
(o rok dříve 200 000).
2553 bylo u nás v roce 2013 nakladatelů, kteří vydali aspoň jednu knihu.
7 miliard Kč utratí Češi ročně za knihy.
14 knížek přečte průměrně ročně každý Čech.
250 knih se v průměru nachází v domácích knihovnách.
François Voltaire, francouzský filozof, básník a spisovatel, řekl:
„S knihami je to jako s lidmi - jen velmi malý počet něco znamená a zbytek
se ztrácí v množství.“

Terka H.

Petr Pilát se zranil při tréninku.
Po drsném přistání v přípravě se zranil Petr Pilát. Přední český freestyle
motokrosař musel do pražské fakultní nemocnice na Vinohradech. Přivodil
si šrámy na horní polovině těla.
Podle dostupných informací spadl z devítimetrové výšky, několik minut byl v
bezvědomí. "Utrpěl středně těžká zranění hrudníku a břicha. Letecká
záchranná služba ho převezla do vinohradské nemocnice," řekla podle ČTK
mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.
Pilát má tréninkový areál doma na Benešovsku. Ve čtvrtek do něj podle
zdrojů Sport.cz mířila sanitka rychlé záchranné služby, aby mistra
odvážných salt přepravila do Čerčan, odkud byl z parkoviště jednoho z
obchodních center transportován do Prahy.

RamTer

Velkou cenu Austrálie ovládl
Hamilton, závod dokončilo jen 11
jezdců
Obhájce titulu Lewis
Hamilton
s
mercedesem
ovládl
první
závod nové
sezóny, když jej od
startu z pole position
po celý průběh na trati
nikdo neohrozil. Brit
vyhrál Velkou cenu
Austrálie
před
stájovým kolegou Nicem Rosbergem. Pódiové umístění si vyjel také
Sebastian Vettel.
Velká cena Austrálie odstartovala bez Valtteriho Bottase, jenž se nemohl
zúčastnit kvůli problémům se zády. Už dříve bylo známo, že kvůli otřesu
mozku se pojede bez Fernanda Alonsa. Daniil Kvjat a Kevin Magnussen se
nezúčastnili kvůli potížím s motorem.
Pořadí na čele se v úvodu neměnilo, za britským jezdcem se drželi Němec
Nico Rosberg s Brazilcem Felipem Massou. Hned po startu havaroval
Pastor Maldonado a záhy skončil závod i pro druhý lotus Romaina
Grosjeana.
Ve 34. kole musel kvůli technickým potížím odstoupit Max Vestappen,
nejmladší jezdec F1. A o sedm kol později vypadl také Kimi Räikkönen,
jenž vyjel z boxů bez správně uchyceného kola. Od té doby tak pokračovalo
až do cíle jen jedenáct formulí. Jediným jezdcem, který se umístil mimo
bodované pozice, byl Brit Jenson Button.
Mercedes si opět jel svůj vlastní závod se suverénním Hamiltonem na čele
a stíhajícím Rosbergem na druhé pozici. Z pódiového umístění se tak
měnilo pouze pořadí na třetí příčce, na které Massu před polovinou závodu
nahradil Vettel.
RamTer

Návrat Michala Hrůzy
Michal Hrůza se vrací ve skvělé
formě po nešťastné události z
minulého léta. První tzv. návratový
koncert tedy City Live proběhl
11.3.2015, prostřednictvím rubriky
City Live radia City, konal se na
Žižkovské věži, přímo ve vyhlídkové
observatoři ve výšce 93 metrů, kde
vystoupil M. Hrůza se svojí kapelou
Hrůzy.
Jako host kapely účinkovala Klára Vytisková. Vystoupení bylo živě vysíláno
do éteru. Zazněly skladby jako: Zakázané uvolnění, Černý brejle... Kapelu
čeká velké koncertové turné s názvem Noc a den, které se uskutečnilo
poprvé 19.3.2015 ve Fóru Karlín v Praze, dále se uskuteční v Karlových
Varech, Olomouci a v mnoha dalších městech. Na turné vystoupí mnoho
významných hostů s názvem Sedmičková parta, mezi nimi bude například:
zpěvák Michal Malátný ze skupiny Chinasky, Aneta Langerová, Klára
Vytisková a další.

Daša

Knižní rubrika
Milí spolužáci,
znovu je tu knižní rubrika, která vám
každý měsíc představí jednu knihu a
její další díly. Dnes to bude:

Hraničářův učeň 1:
Rozvaliny Gorlanu
autor: John Flanagan
První kniha fantasy série příběhů o
Willovi a jeho přátelích z hradu
Redmontu.
Will je na svůj věk malý, ale zato je
hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život
snil o tom, že se stane slavným rytířem
jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale
do bojové školy na hradě Redmontu
ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo
toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož záhadnou
schopnost neviditelně se pohybovat lidé přičítají černé magii. Will se
postupně učí používat zbraně hraničáře: luk a šípy, šedozelenou pláštěnku
a houževnatého malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého koně,
po kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království stejně
důležitý jako slavný rytíř. A když se s Haltem vydá na nebezpečnou výpravu
do pustiny, aby vystopoval děsivé tvory, kteří se chystají zabít krále, zjistí
nakonec, že hraničářské zbraně nejsou tak špatné…

Další díly:
Hraničářův učeň: 2 Hořící most
Hraničářův učeň: 3 Ledová země
Hraničářův učeň: 4 Nositelé dubového listu
Hraničářův učeň: 5 Výkupné za Eraka
Hraničářův učeň: 6 Čaroděj na severu
Hraničářův učeň: 7 Obléhání Macindawu
Hraničářův učeň: 8 Králové Clonmelu

Hraničářův učeň: 9 Halt v nebezpečí
Hraničářův učeň: 10 Císař Nihon-džinu
Hraničářův učeň: 11 Ztracené příběhy
Hraničářův učeň: 12 Královská hraničářka
Tyto knihy jsou zábavné a dobrodružné. Nebudete se s nimi rozhodně
nudit! Pan Flanagan napsal ještě jednu řadu knih, ale ty vám představím až
příště.

Terka H.

Tomáš Holý
Tento rok je to už 25 let od smrti herce
Tomáše Holého a my se rozhodly, že o
něm něco
co málo napíšeme.
Tomáš Holý se narodil 17. b
března 1968.
Byl to český dětský
ětský herec. Byl
nejznámější českou
eskou dě
dětskou filmovou
hvězdou své doby. Svoji první roli dostal
v pouhých 7 letech. Vzpomínáte
V
na
scénku z filmu Marečku,
Mareč
podejte mi
pero, kde malý žáček
ček podá roztržitému
profesorovi
chemie
ocucanou
a
ulepenou hašlerku? Ta
Tak právě to byla
jeho úplně první role. Poté však
zapůsobil
sobil ve filmech jako například
nap
Ať žijí duchové, Jak vytrhnout velrybě
velryb
stoličku,
ku,
Jak
dostat
tatínka
do
polepšovny, Pod Jezev
Jezevčí skálou a
v dalších.
Na konci 80. let byla jeho přítelkyní
p
tehdy
začínající zpěvačka
ka Lucie Bílá. Zemřel 8.
března 1990 přii autonehodě.
autonehod Objevily se
informace, že za nehodou stál alkohol.
Jeli z oslavy a zkoušeli kamarádovo nové
auto. Ujeli kilometr a řekli si, že se vrátí
do hospody. Jenomže po 500 metrech se
stala autonehoda.
Terka, Lucka

Zatmění Slunce 20. března 2015
Toto páteční zatmění
bylo největší v České
republice viditelné mezi
lety 2011 a 2026 a také
až do června roku

Obrázek nelze zobrazit. V počítači prav děpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l obrázek pošk ozen. Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se opět zobrazí červ ený k řížek , bude nutné obrázek odstranit a vložit jej znov u.

2021,je to poslední
zatmění Slunce, které
jsme mohli z našeho
území
spatřit.
Při
maximální fázi byl Měsíc krátce před 11. hodinou dopolední
středoevropského času a zakrýval shora okolo 73 procent slunečního
disku. Jev jsme spatřili v celém průběhu a maximální fáze zatmění proběhla
poměrně vysoko, přes 35° nad obzorem. Přímo při zatmění byla také
příležitost vyhledat si na denní obloze planetu Venuši. Jako úplné bylo
zatmění pozorovatelné v Severním moři, vycestovat za ním se mohlo
především na Faerské ostrovy nebo na Špicberky. Mnoho cestovatelů a
astronomů rovněž zvolilo expedici dánského parníku společnosti Smyril
Line.
Spatřit úplné zatmění Slunce v daném místě je možné v průměru jednou za
360 let. Jenže Praha má na úplná zatmění smůlu. Za poslední tisíciletí

došlo pouze ke třem – v roce 878, 1415 a 1706. Příští nastane až 7. října
roku 2135.
Co nikdy nedělat při pozorování:
Nikdy se nedíváme nechráněným okem přímo do Slunce!!!
Nikdy se nedíváme na Slunce dalekohledem bez slunečního filtru!!! Ani při
zkoušce, ani proto, abychom Slunce rychleji našli!
Nikdy se nedíváme pomocí klasických slunečních brýlí, začouzených
sklíček, fotografických filtrů apod.!!!
Vhodná není ani jakákoliv běžná barevná fólie.
Co rozhodně doporučujeme:
Speciální brýle na pozorování zatmění
Speciální fólie vyrobená pro účely pozorovatelů.
Co lze ještě použít:
svářečský filtr s číslem 13 nebo 14
osvícený temný rentgenový snímek
zajímavou možností je sledovat úkaz na Zemi, že sevřeme ruku v pěst a
mezi prsty necháme malou škvírku. Tu pak namíříme ke Slunci a na druhé
straně ve stínu zaťaté pěsti se objeví srpeček zatmělého Slunce.
Gali

Vtipy
Kovboj si jde koupit koně. Na statku si jednoho vybere a majitel mu říká:
,,Když chcete, aby se rozjel, musíte říct: „Pane bože. A když chcete
zastavit, řekněte: Amen.“ Kovboj si ho jde vyzkoušet. Nasedne a řekne:
„Pane bože“ a kůň se rozjede. Kovboj je tak nadšený, že to zopakuje ještě
několikrát, až kůň přejde do trysku. Náhle se před nimi objeví propast, jenže
kovboj si nemůže najednou vzpomenout, co má říct. A tak si sundá
klobouk, začne se modlit a nakonec řekne „Amen.“ Kůň se zastaví těsně
před propastí. Kovboj si oddechne, vytáhne kapesník, utře si čelo a povídá:
„Děkuji ti, pane bože.“ A kůň se znovu rozjede.

Hádanka:
Po chodníku jde chytrý policista, hloupý policista a vodník. Najednou uvidí
pětikorunu. Který z nich ji zvedne první?
Hloupý policista, protože vodník je pohádková bytost a chytrý policista
neexistuje.
Číšník donese hostu polévku. Po chvíli si ho host zavolá a povídá: „Číšníku,
v té polívce jsou zuby!“ „Ukafte?“
Jde malá smrtka a zazvoní u Nováků. Otevře pan Novák: „Ahoj, co
potřebuješ?“ zeptá se jí. Na to smrtka odpoví: „Jdu si pro vašeho křečka!“
Pan Novák se zamračí: „Neotravuj!“ A zabouchne dveře. Za chvíli zase
někdo zazvoní a pan Novák jde znovu otevřít. Přede dveřmi stojí malá
smrtka s velkou smrtkou a malá smrtka žaluje: „To byl on, mami!“
Spejbl čte noviny, ale za chvíli je odloží a povídá: „Hurvínku, tady se píše,
že pokud někde něco hoří, máme volat 150.“ Hurvínek na to: „A co je na
tom divného?“ Spejbl odpoví: No, za mého mládí, jsme vždy volali: Hóří!
Hóří!“
Syn se ptá otce: „ Tati, koupíš mi novou MP3?“ Otec se zamyslí a řekne: „A
kouzelné slovíčko?“ Syn se zamyslí a pak prohlásí: „Ach jo, dneska už je
všechno zaheslovaný!“

Terka H.

Osmisměrka:
Vyškrtej slova a najdi tajenku.
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Slova: Tabule, Vejce, Okno, Oldřich, Barbora, Anna, Teplota, Kůň, Lupa, Norsko,
Chalupa, Vata, Apolo, Lev, Pes, Andrej, Topol, Ano, Lež, Ovál.
Tajenka: _ _ _ _ _

Doplň slova a najdi tajenky, začínají na J a S.
J

S
D

M

D
O
Lidově ano
Hlavní město ČR
Gumové boty
Ukazují čas
Hlavní město Španělska
Náhražka masa

R
U

Oslík
Slovem 100
Pomůže při bolesti a nemoci
Občan Norska
Zvětší text

MINULÉ ČÍSLO: OSMISMĚRKA - POMALU SE BLÍŽÍ JARO
TAJENKY - ÚNOR, OBLOHA

DaŠa

