
 



 

 

Ahoj, kamarádi, 
Únor bílý, pole sílí! Co myslíte? 
Bude velká úroda? Zatím ale mnoho 

sněhu nebylo…☹ Ale snad se zadaří 

a opravdová bílá zima přijde a vy si 
užijete pořádných zimních radovánek. 
A když to nebude na sněhu, tak určitě 
něco málo minut či hodin strávíme  
u televizní obrazovky při sledování 
zimních olympijských her 2018, 
pořádaných tentokrát v jihokorejském 
Pchjongčchangu. Těšíte se? 
 

 

 



Únorové pranostiky 
(Uhodni, co se skrývá v pranostikách. Napoví ti obrázky 😊) 

 

Leží-li ..... v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

 

V únoru sníh a led - v létě nanesou ..... med. 

 

Jestli únor honí mraky, staví březen ..... . 

 

V únoru když ..... zpívá, velká zima potom bývá. 

 

Na Hromnice musí ..... vrznout, i kdyby měl zmrznout. 

 

Když tě v únoru zašimrá ..... za ušima, přiběhneš jistě v březnu  

ke kamnům s ušima. 

 

Na svatého Matěje, každá ..... díra se zachvěje. 

 

        

       

        

 

 

 

Zofia Klara Koňařík, 5. B 



 

Vtipy 

 
 Farář se ptá Pepíčka: „Modlíte se 

před jídlem?" A Pepíček: „No, jen když máme jíst houby, co nasbíral 

táta.“ 

 

Udýchaný muž přiběhne k farmáři stojícímu na poli a zeptá se: 

„Promiňte, pane, mohl bych vám přeběhnout támhle po tom poli? 

Hrozně potřebuji stihnout vlak v 16:23!“ 

Zemědělec pokrčí rameny a odpoví: „Ale jo, klidně. A když si vás 

všimne můj býk, stihnete i ten v 16:05.“ 

 

Proč je na houby být tučňákem? 

Protože i když se rozzuříte do běla, stále vypadáte 

neuvěřitelně roztomile.  

 

Máme my to ale chytrého psa. Každý den nám nosí noviny, a to jsme 

si ani žádné nepředplatili! 

 

 

Jak se říká štěněti, které se právě vrátilo z procházky 

v hlubokém sněhu? 

Sněhová koule.  

 

Potřebujete na pár dní zabavit blondýnku? Dejte jí papír,  

na kterém je z obou stran napsáno „Prosím, otočte.“ 

Na hodině se ptá paní učitelka: „Pepíčku, jak bys dokázal, že je země 
kulatá?“ Pepíček odpoví: „Nijak, já to nikdy netvrdil.“ 

 
Připravila Valentýna Al-Awa a Marie Gaubová, 5. A 



Hádanky a rébusy 
 

Najdi skrytá zvířata 

Kobylka nechce přestat skákat.  

Maminka koupila balení kapesníčků. 

Na kole vyjeli až do kopce. 

 

Vylušti hádanku 

Leze, leze po železe, dá nám pokoj, až tam vleze. Co je to? 

 

Poznáš pohádky? 

 

 

 
Najdi rozdíly 

 

 

 
 

 

Připravila Natálie Drahanská, 5. B 



Svatý Valentýn 
Valentýn neboli svátek zamilovaných se slaví  

14. února převážně v anglosaských zemích. Tento 

den slaví svátek Valentýn a Valentýna. Je to den, 

kdy se posílají dárky, cukrovinky a pohlednice  

se srdíčky a větami jako například Miluji Tě, Mám Tě 

rád/a a mnoho různých dalších. V české zemi se tento svátek moc 

neslaví, ale najdou se i takoví jedinci, kteří tento svátek slaví moc rádi. 

Zase třeba v jiných zemích (Americe, Anglii, Francii) se tento svátek 

slaví velkolepě! Svatý Valentýn se slaví 14. února, protože toho dne 

byl zatčen a později popraven kněz Valentýn.  Claudius II., 

vládce Říma, zakazoval totiž svým vojákům, aby se ženili nebo jen 

zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do 

boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen 

a později popraven právě 14. února. Svátek Luprecalia splynul  

s oslavami mučednictví svatého Valentýna a vznikl romantický 

svátek, který je nyní 14. února slaven. Často se také dávají na mosty 

zámky, na které se nejprve napíše počáteční písmeno jména ženy a 

muže, potom se zámek zamkne a klíček se třeba hodí do řeky. Často 

se stává, že kvůli bezpečnosti mostů se zámky musí odstranit. 

 

 

 
       

              Úkol pro vás: na který den připadá 

                                                 český svátek zamilovaných? 
                                                                 (nápověda: „Byl 1. ______, byl lásky čas.“) 

 

Připravila Natálie Drahanská, 5. B 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor


Tip na výlet 
Čerťák je ski areál v Jeseníkách, který se nachází v Horním 

Václavově. V provozu jsou dvě sjezdovky. Obě sjezdovky jsou mírné, 

ta delší, jménem Čertova, která měří 850 metrů, je hodně široká.  

Na sjezdovce Čertova jezdí čtyřsedačková lanovka. Druhá sjezdovka 

je o hodně kratší, má jenom 60metrů a je to Dětský park. Připravují se 

ještě další dvě sjezdovky s názvy Slunečná a Ski Kros, které budou 

mít společnou lanovku se sjezdovkou Čertova. 

V Dětském parku je v provozu pás pro začátečníky. Také jsou tam 

různé pomůcky jako kužely na slalom. Na Čerťáku je sice půjčovna, 

ale není aktuálně v provozu. Kousek od Čerťáku jsou další sjezdovky, 

na kterých je vždycky hodně lidí, například ski areál Karlov. Tam si 

klidně lyže půjčit můžete a vrátit se zpátky na Čerťák. Čerťák má i 

lyžařskou školu a parkoviště je hned u sjezdovky. Tak si to užijte. 

 

  

 

 

 
 

 

Úkol pro vás: víš, která je nejvyšší hora Jeseníků a kolik metrů 

                        měří? 
 

Veronika Koběrská, 5. A 



Zimní olympijské hry 2018 
 

Oficiálně XXIII. zimní olympijské hry (korejsky 평창 동계 올림픽),  

se budou konat v jihokorejském Pchjongčchangu. Slavnostní 
zahájení proběhne v pátek  9. února 2018, ukončení se pak 
uskuteční 25. února 2018. V Jižní Koreji se uskuteční olympiáda již 
podruhé. První olympijské hry v této zemi proběhly v roce 1988  
v hlavním městě Soulu. Město Pchjongčchang tak bude třetí či 
čtvrté asijské město, které hostilo Zimní olympijské hry. První město 
bylo Sapporo v Japonsku v 1972 a druhé bylo Nagano také 
v Japonsku v 1998. Soči, kde se konaly Zimní olympijské hry 2014, 
může být dle různých výkladů počítáno jak do Evropy, tak do Asie. 

 

Úkol pro vás: víš, co symbolizují jednotlivé olympijské kruhy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Korej%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Korea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavnostn%C3%AD_zah%C3%A1jen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavnostn%C3%AD_zah%C3%A1jen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Korea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1988
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soul
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sapporo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1972
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nagano
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2014
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa#Hranice_mezi_Evropou_a_Asi%C3%AD


Češi na zimních olympiádách 
 

Zimní olympijské hry se konají od roku 1924 a českoslovenští a poté 
čeští sportovci na nich získali celkem 49 medailí, samostatná Česká 
republika má na kontě 7 zlatých medailí (hokejová reprezentace - 
Nagano 1998, Aleš Valenta - Salt Lake City 2002, Kateřina 
Neumannová - Turín 2006, Martina Sáblíková - 2x Vancouver 2010, 
Soči 2014, Eva Samková - Soči 2014). Vůbec nejúspěšnější českou 
sportovkyní na ZOH v historii je Martina Sáblíková (3 zlaté, 1 stříbrná 
a 1 bronzová medaile). 

Na ZOH 2018 v Koreji budou české zlato ze Soči obhajovat 
rychlobruslařka Martina Sáblíková a snowboardistka Eva Samková. 
Medailovými nadějemi v Pchjongčchangu 2018 budou i čeští 
biatlonisté (Gabriela Koukalová se kvůli zranění zúčastnit 
nemůže, Ondřej Moravec, Veronika Vítková, Michal Krčmář či 
smíšená a ženská štafeta), Ester Ledecká v paralelním slalomu 
snowboardistek nebo česká hokejová reprezentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isport.blesk.cz/zoh-2018-martina-sablikova-rychlobrusleni-sportwiki/203
https://isport.blesk.cz/zoh-2018-eva-samkova-snowboarding-sportwiki/204
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-olympijske-hry-zoh-pchjongcchang-2018-biatlon-na-zoh-2018/323583/definitivni-ne-koukalova-nejede-na-olympiadu-a-ukoncila-sezonu.html
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-olympijske-hry-zoh-pchjongcchang-2018-biatlon-na-zoh-2018/323583/definitivni-ne-koukalova-nejede-na-olympiadu-a-ukoncila-sezonu.html
https://isport.blesk.cz/zoh-2018-ondrej-moravec-biatlon-sportwiki/199
https://isport.blesk.cz/zoh-2018-veronika-vitkova-biatlon-sportwiki/206
https://isport.blesk.cz/zoh-2018-michal-krcmar-biatlon-sportwiki/196
https://isport.blesk.cz/zoh-2018-ester-ledecka-snowboarding-sportwiki/198
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-olympijske-hry-zoh-pchjongcchang-2018-hokej-na-zoh-2018/323854/nominace-na-olympiadu-jandac-bere-koukala-necas-i-michalek-chybi.html


Historie olympijských her 
 

Slovo sport není tak staré jako sport sám. Vzniklo někdy v novověku 

z francouzského slova desporter, což v češtině znamená "bavit se". 

Sport byl také součástí různých rituálů nebo obřadů. A proč? Lidé si 

vždy uvědomovali potřebu nějakým způsobem vybít svou energii.  

V pravěku to znamenalo většinou dost nelidské zápasy, pěstní 

souboje, či jiné boje mezi sebou. Až mnohem později se vyvinul sport, 

jak jej známe dnes, například Olympijské hry.  

Starověké Řecko a Řím tyto sporty a hry dále zdokonalovaly a 

dovedly je až k počátku nám dodnes známým Olympijským hrám 

(jejich heslo zní „rychleji, výše, silněji“). Ty vznikly roku 776 před 

naším letopočtem a konaly se co čtyři roky na západním pobřeží 

Peloponéského poloostrova.   

Mezi oblíbené disciplíny patřil samozřejmě běh, zápas, gymnastika, 

hod diskem, či oštěpem, ale vznikaly i nové disciplíny jako soutěž 

básníků, nebo trubačů. Účastnilo se většinou okolo pěti set 

soutěžících. Ženy se těchto her nemohly zúčastnit (ve starověku byly 

v mnohém omezovány a ve středověku to pak mělo být ještě horší), a 

aby nedošlo k podvodu, museli být soutěžící nazí. Olympijské hry se 

konaly, jako dnes, na stadionech, které se od těch dnešních poněkud 

lišily tvarem (byly půlkruhové) i velikostí (ta se v průběhu dějin často 

měnila). Lidé v těchto dobách necvičili jen pro zábavu nebo soutěže, 

byla to i jakási příprava na válku. 

 

Úkol pro vás:  

1. Poznáš, koho znázorňuje postava  

       na obrázku? 

2. Víš, kdo podle pověsti olympijské hry  

        založil? 

 

 

 



Novodobé olympijské hry 
 

Letní i zimní OH jsou hromadná mezinárodní sportovní soutěž v 

mnoha různých disciplínách a sportech, za účasti sportovců z celého 

světa, které se pořádají jednou za čtyři roky. Až do roku 1992 se 

konaly vždy ve stejný rok, v současnosti jsou termíny her posunuty 

tak, aby se  

po dvou letech vystřídaly. 

Pořádají se jako: 

• Letní olympijské hry od obnovení her v roce 1896 
• Zimní olympijské hry od roku 1924 

 
• Zimní olympiádu zatím hostilo 11 států: čtyřikrát Spojené státy 

americké, třikrát Francie, dvakrát Itálie, Japonsko, Kanada, 
Norsko, Rakousko a Švýcarsko a jednou Jugoslávie, Německo, 
Rusko 
 

Olympijské hry jsou soutěže, které jsou u všech velmi oblíbené. 

Nejen, že se na ně díváme v televizi, ale možná, že někdo z vás už byl 

v cizí zemi na nějaké olympiádě jako divák! Podělte se s námi  

o zážitek a napište na papír, jaké to bylo. Můžete také poprosit 

maminku nebo tatínka, aby vám článek pomohli napsat. Vyprávění 

nám potom zaneste do 5.A, rádi vám článek otiskneme! 

 

 
 

 

 

 

Úkol pro vás: vymyslete básničku na téma Olympijské hry! 

Natálie J. Smičková, 5. A 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/1896
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jugosl%C3%A1vie


VIII. zimní olympiáda dětí a 

mládeže ČR 2018 

 
V týdnu od 28. 1. do 2. 2. se uskutečnila na sportovištích  

v Pardubickém kraji s olympijským centrem v Litomyšli ZO dětí a 

mládeže ČR. Pořadatelé vypsali 11 sportovních soutěží (alpské 

lyžování, běžecké lyžování, lední hokej, skicross, snowboarding, 

biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh, 

taneční soutěž a šachy). Her se zúčastnilo 1275 závodníků. Ze 14 krajů 

se náš Moravskoslezský umístil na 5. místě se ziskem 4 zlatých,  

11 stříbrných a 8 bronzových medailí! 

Ve výsledkové listině se objevilo také jméno  

žákyně naší školy Báry Keclíkové, 

která reprezentovala Moravskoslezský kraj spolu se svou sestrou  

ve snowboardingu. Bára získala krásné 8. místo v disciplíně 

slopestyle a 9. místo v paralelním obřím slalomu. Její sestra Adéla si 

z těchto disciplín dokonce přivezla stříbrnou a bronzovou medaili! 

Oběma moc gratulujeme! 

Stříbrnou medaili si z ZOH přivezl také 

bývalý žák naší školy Jan Moškoř, 
který náš kraj reprezentoval v ledním 

hokeji. První místo jim uniklo jen  

o jeden gól, který dostali až 

v prodloužení.   

 

 

 

 



Vánoce v DOV 
Konec roku 2017 některé třídy strávili v Dolní oblasti Vítkovic. 

 

                        

                                                                       A moc se jim tam líbilo! 

 

 

 

 



Vaříme s Upsíkem 

Palačinky  

Ingredience 

1 špetka sůl 

400 ml mléko 

2 ks vejce 

200 g hladká mouka 

 

Postup přípravy receptu 

Hladkou mouku rozmixujeme se špetkou soli, mlékem a dvěma vejci 
tak, aby vznikla správná hustá směs vhodná pro palačinky.  

Na pánev s rozpáleným olejem vlijeme přibližně jednu malou 
naběračku směsi. Palačinku smažíme z obou dvou stran dozlatova.  

Na hotové palačinky naneseme libovolné množství čehokoliv, co nám 
chutná. Vhodné jsou marmelády, tvaroh, pudink nebo masová či 
zeleninová náplň.  

Jedna porce = na 2 palačinky. Recepty vystačí přibližně na 8-10 
palačinek v závislosti na velikosti pánve a tloušťce palačinek. 
(Vařte vždy za přítomnosti dospělého!!!) 

Připravil Patrik Lipka, 5. B 


