
 



 

 

Ahoj, kluci a 

holky, 
krásný měsíc plný olympijského 

zápolení je za námi. Naši sportovci 

vybojovali celkem 7 medailí, tak není 

divu, že se v tomto čísle budeme 

věnovat hlavně těm sportovcům, kteří 

nás na tomto celosvětovém sportovním 

soupeření reprezentovali. Doufáme také,  

že vaší pozornosti neuniknou dva 

rozhovory s mladými sportovci, kteří se zúčastnili ZOH dětí a 

mládeže, a o kterých jsme se zmínili již v únorovém čísle. Uvnitř 

našeho časopisu na vás opět čekají hádanky, křížovky a rébusy, tak 

si za správně vyluštěné nezapomeňte přijít do 5. A pro samolepky 

Upsíků!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Česko a ZOH 

v Pyongčchangu 

2018 
Letos se ZOH (Zimní olympijské hry) hrály v Jižní Koreji. Českou 

výpravu tvořilo 94 českých sportovců. Česko mělo své zástupce ve 

všech sportech kromě curlingu a skeletonu. Získali jsme 7 medailí:  

2 zlaté od Ester Ledecké (první zlatou medaili má z lyžování a druhou 

ze snowboardu). Dále máme taky 2 stříbrné, které vybojovala 

rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonista Michal Krčmář. 

Nakonec máme i 3 bronzové medaile od biatlonistky Veroniky 

Vítkové, snowboardistky Evy Samkové a rychlobruslařky Karolíny 

Erbanové. 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro vás: dokážeš napsat jména alespoň 5 dalších  

                        českých sportovců, kteří byli na ZOH?  

Natálie Drahanská, 5. B 

 



Ester 
Ledecká 

=česká snowboardistka a alpská lyžařka, která jako první závodník 
vyhrála na jediné zimní olympiádě disciplíny s různým vybavením 
a stala se také první šampionkou ve dvou různých sportech. Zlaté 
medaile získala v superobřím slalomu alpského lyžování a o týden 
později ovládla paralelní obří slalom ve snowboardingu. Stala se tak 
i prvním českým alpským lyžařem, který vyhrál zlato zpod pěti kruhů 
a prvním olympionikem v historii, startujícím v lyžařské 
i snowboardové disciplíně.  

Ve snowboardingu je dvojnásobnou mistryní světa z paralelního a 
obřího paralelního slalomu.  V letech 2016 a 2017 vyhrála anketu Král 
bílé stopy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_superob%C5%99%C3%AD_slalom_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_paraleln%C3%AD_ob%C5%99%C3%AD_slalom_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_snowboardingu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_b%C3%ADl%C3%A9_stopy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_b%C3%ADl%C3%A9_stopy


  

Rozhovor s Honzou 

Moškořem,   
                    bývalým žákem naší školy: 

 

1. Od kolika let se věnuješ hokeji a co Tě k tomuto sportu 

přivedlo? 

Hokeji se věnuji od 4 let, k tomuhle krásnému sportu mě přivedli 

moji rodiče. 

2. Za jaký tým hraješ, na jakém postu a jakým způsobem jsi byl 

na olympiádu vybrán? 

Momentálně hájím barvy klubu HC RT TORAX Poruba, kde 

působím na hostování z Havířova. Jelikož jsem byl sedm měsíců 

na marodce, hraji na postu centr neboli střední útočník. Na ZOH 

jsme byl vybrán za své výkony předváděné v klubu a na 

výběrových akcích. 

3. Jak moc jsi před soutěží trénoval? 

Pořád stejně jako po celý rok. 

4. Jaká byla na ledě i v zákulisí atmosféra? 

Určitě skvělá, byl to skvělý zážitek na celý život. Před prvním 

zápasem jsem byl trochu nervózní, ale hned po prvním střídání to 

ze mne spadlo. 

5. Skončili jste na druhém místě. Jsi spokojen s vaším 

výkonem? 

Za mě osobně si myslím, že výkon byl skvělý a jsem určitě 

spokojen s druhým místem. Ve finále nám chybělo trochu toho 

pověstného štěstíčka, ale tak to ve sportu chodí. 

6. Jaký je Tvůj hokejový vzor? 

Pro mě to vždy byl nejvíce Sidney Crosby. 

7. Na jakou školu teď chodíš a jak se Ti líbilo na naší škole? 

Teď chodím na Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových 

v Ostravě-Zábřehu. Byl jsem na vaší škole jen krátce, ale bylo to 

tam super, a hlavně jsem měl skvělou učitelku paní Salichovou, 

kterou bych chtěl tímhle pozdravit. 



8. Co bys poradil žákům naší školy, aby zažili podobný úspěch 

jako Ty? 

Aby byli sebevědomí, ale chovali se skromně a se vší pokorou na 

sobě tvrdě pracovali. Doufám ale, že tohle byl jen začátek něčeho 

velkého. 

Rozhovor s Bárou 

Keclíkovou, 
žákyní 6. B naší školy: 

 

1. Od kolika let se věnuješ snowboardingu a co Tě k tomuto 

sportu přivedlo? 

Na snowboardu jezdím od 7 let, přivedl mě k tomu taťka. 

2. Za jaký tým závodíš a jakým způsobem jsi byla na olympiádu 

vybrána? 

Sportuji za tým LÍTACÍ JELEN. A na olympiádu jsem 

se dostala díky umístění v Českém poháru. 

3. Jak moc jsi před soutěží trénovala? 

Na olympiádu jsem trénovala celou sezónu a byli jsme třikrát 

v Alpách. 

4. Jaká byla na ZOH atmosféra? 

Byla tam dobrá atmosféra, ale 

počasí nám moc nevyšlo☹ 

5. Jsi spokojena se svým 

výkonem? 

S mým výkonem jsem docela 

spokojená 😊 

6. Jaký je Tvůj sportovní vzor? 

Můj vzor je Ester Ledecká. 

7. Co bys poradil žákům naší 

školy, zažili podobný úspěch 

jako Ty nebo jako Tvoje 

sestra? 

Aby dělali sport, který je baví a 

užívali si to! 😊😊😊 



Maskot olympijských her 
            Organizátoři vybrali 

postavu z korejské lidové 

pohádky: bílého tygra, 

který představuje symbol 

důvěry a síly. Jmenuje se 

Suhorang, což znamená 

„ochranný tygr“. Pro 

následující paralympijské 

hry (olympijské hry pro 

tělesně postižené) byl za 

maskota vybrán medvěd 

jménem Pandabi. 

 

Úkol pro vás: nakreslete správně barevné olympijské kruhy  

                       a napište, jaká barva kruhu zastupuje daný kontinent 

 

 

 

Zofia Klara 

Koňařík, 5. B  

 

 

 

 

  

/wiki/Suhorang_a_Pandabi


Bobová dráha ve Vrbně pod 

Pradědem 
Bobová dráha se nachází  

ve Vrbně ve Ski Aréně. 

Okruh dráhy po členité 

kovové konstrukci měří  

907metrů, z toho je sjezd 

650metrů. Bobová dráha je 

otevřená celoročně. Dráha  

s celoročním provozem 

rozšiřuje nabídku 

sportovního a rekreačního 

vyžití ve Ski Aréně Vrbno.  

Do jednoho bobu se vejdou 

až dva jezdci. Bobová 

dráha je dobrá zábava pro 

celou rodinu. 

 

Úkoly pro vás: 

1. Kolik českých bobařů jelo do PyeongChangu ? 

2. Jakou dosahuje rychlost (km/h): 

a) bob 

b) sáně 

c) skeleton 

3. Jak se jmenují pozice posádky čtyřbobu? 

4. Jaká je maximální váha dvojbobu s posádkou: 

a) u žen 

b) u mužů 

 

Veronika Koběrská, 5. A 



     Vtipy 
 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou 

Velikonoce?" „Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?" „No, že 

jsem si vykoledoval pětku..." 

 

Jak se jmenoval Japonec, který vymyslel stan? 
Nacochata. 

„Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel?“ 
„Hodný a zbožný, tati.“ 

„Zbožný???“ 
„Ano. Při každé mé odpovědi jenom říkal: Pane bože, pane bože.“ 

Potkají se dva psi a jeden druhému říká: 
„Kam jdeš?“ 

„S blechami k veterináři.“  
„To je zvláštní, já je mám dva roky, a ještě mi neonemocněly!“ 

 

 

 

 

Vběhne paní do obchodu a vyhrkne na prodavače: „Nutně potřebuji 
silnější brýle!“ Prodavač: „To je fakt, tady je totiž řeznictví!“ 

Všichni sedí v kině v klidu a najednou se blondýna zvedne a tlačí se 
mezi lidmi: „Promiňte, pardon, omlouvám se.“ Až se Marek zvedne a 

povídá: „To jste si nemohla dojít na záchod před filmem?“ 
„Ne, jdu si vypnout mobil, teď se na plátně zobrazilo VYPNĚTE SI 

MOBILNÍ TELEFON, a já mám ten svůj v autě.“ 
 

 



Rozhovor dvou dětí na výletě v lese: 
„Mám hlad jako vlk.“ 

„Jak velký hlad má vlk?“ 
„To nevím, ale ten, co za tebou slintá a chce tě sežrat, asi velký.“ 

 

Paní učitelka se ptá Aničky: 
„Tak co, Aničko, ukázala jsi doma tu pětku?“ 

Anička: „Ano.“ 
Paní učitelka: „A co nato rodiče říkali?“ 

Anička: „Nic, nebyli doma.“ 
 

Anička se vrací domů ze školy: „Mami, já už se tam nevrátím.“ 
„A proč ne?“ 

„Paní učitelka nic nezná. Pořád se nás na něco ptá.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Valentýna Al-Awa, 5. A 

 

 



Rovnodennost 
Rovnodennost je v astronomii okamžik, 
kdy je Slunce v rovině zemského rovníku, 
takže jeho paprsky dopadají na Zemi 
kolmo k její ose.  Rovnodennost nastává 
dvakrát do roka: 

 

• 20. až 21. března, kdy střed obrazu Slunce na nebeské 
sféře prochází jarním bodem a 

• 20. až 23. září, kdy prochází podzimním bodem. 

 

Jarní (březnová) 
rovnodennost 

 

Březnová rovnodennost je na severní polokouli přechod  
z astronomické zimy do jara a mluvíme tedy o jarní rovnodennosti, 
kdežto v září přechází léto v podzim a mluvme  
o rovnodennosti podzimní. Naproti tomu na jižní polokouli začíná jaro 
v září a podzim v březnu. 

• V Česku a na celé severní polokouli jde o jarní rovnodennost (na 
jižní polokouli je to podzimní rovnodennost) 

• Nastává nejčastěji 20. března 

• Dříve nastávala často i 21. března, ale v 21. století to nastalo 
naposledy v roce 2011. Další výskyt bude až od roku 2102  

• Vzácně může být i 19. března   

• Na severním pólu Slunce vyjde – začíná polární den 

• Na jižním pólu Slunce zapadne – začíná polární noc 

 

Natálie Drahanská, 5. B 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_rovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A1_osa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrick%C3%BD_st%C5%99ed
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebesk%C3%A1_sf%C3%A9ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebesk%C3%A1_sf%C3%A9ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarn%C3%AD_bod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podzimn%C3%AD_bod
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2011
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=2102&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_p%C3%B3l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_p%C3%B3l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rn%C3%AD_noc


Úkol pro vás: vyškrtej symboly jara:  

 

Tajenka: ______________________ 

 

 

 

 

Březen 
Březen je třetí měsíc v roce, má 31 dní. Jeho název je odvozen  

od březosti zvířat a od rašení bříz. Kdysi dávno byl březen prvním 

měsícem v roce. 

 

Proč byl březen prvním měsícem nového roku? 

Kdysi žili lidé v pevném spojení s přírodou. Po kruté zimě,  

ve které lidé i zvířectvo strádali zimou a hladem a příroda spala 

zimním spánkem, přišlo jaro a život v přírodě opět rozkvetl. Proto 

byl měsíc, kdy se ___________________________________________, 

považován za počátek nového roku (vypočítej příklady a 

k výsledkům doplň písmena z tabulky). 

 

6   . 3 = 7 . 8   = 5   . 5 = 3 . 9  =   8 . 8 = 4  . 3  = 4  . 5  = 

24 : 8 = 72 : 9 = 35 : 7 =   100 :10 =  16 : 4 = 27 : 3 = 18 : 9 = 

49 : 7 =  54 : 9 = 6  . 4  = 
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Velikonoce 
S jarní rovnodenností úzce souvisí i velikonoční svátky, neboť jejich 

datum se vypočítává podle prvního jarního úplňku. Definice říká, 

že Velikonoční neděle se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. 

V letošním roce tedy připadá Velikonoční neděle a pondělí na 1. a 2. 

dubna 

  

 
 
 
 

 
 

 

Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před přibližně 

3500 lety dali Židé tomuto svátku zcela nový význam svým svátkem 

Pesach (uchránění, ušetření), ten je oslavou vyvedení a osvobození 

židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak 

Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a 

zmrtvýchvstáním. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, 

jde o nejdůležitější křesťanský svátek. 

• Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, 

začíná svatý týden 

• Modré pondělí je nenáboženský tradiční název 

• Žluté úterý je nenáboženský tradiční název 

• Sazometná (škaredá) středa je lidová připomínka 

(nenáboženská tradice) Popeleční středy, ta byla v letošním 

roce dne 14. února 

• Zelený čtvrtek je památka poslední večeře Ježíše 

• Velký pátek je den umučení Ježíše 

• Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na neděli pak vstal 

Ježíš z mrtvých 

• Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) je dnem vzkříšení, 

končí svatý týden 

• Na Červené pondělí je tradiční pomlázka (nenáboženská 

tradice) 

 

http://kalendar.beda.cz/14.2.2018?text=Popele%C4%8Dn%C3%AD+st%C5%99eda


 Úkol pro vás: znáš nějaké březnové nebo dubnové pranostiky? 

   Za každou můžeš získat Upsíka!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


