
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Tak tu máme konečně únor. 

Jaro sice ještě nepřišlo, ale 

určitě se na něj někteří z vás 

móóóc těší. Akorát je smutné, 

že tomu sněhu se nějak 

nechce nás rozveselovat 

svým bílým já. Ale až se přece 

jen rozhodne, že nás 

rozveselovat bude, tak honem 

vytahujte sáňky, boby, lopaty 

či lyže a snowboardy, než si to 

opět rozmyslí a roztaje!  

A určitě mnoho z vás zná přísloví: „Únor bílý, pole sílí.“ Toto 

přísloví nám chce naznačit, že když bude hodně sněhu, tak 

bude dobrá úroda na polích. Tak, snížku, pěkně nám sněž a 

vy, děti, si ho pěkně užívejte. Aby se vám nic nestalo, zkuste 

si připomenout desatero pro správného lyžaře, které najdete 

na poslední stránce dnešního čísla. 

                                 Zdraví vás váš 

Upsík ☺  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 Připravila Adéla Fikáčková, 5.  



 

Nejvíc se mi líbila výzdoba a 

velvyslankyně. Vystupovala 

jsem v programu pro velvyslankyni, zpívala jsem se sborem 

písničku od Michala Tučného „Všichni jsou už v Mexiku“. 

Myslím, že se nám to povedlo a velvyslankyni se to  

líbilo. Návštěva velvyslankyně se mi moc líbila.  
                                                                            Zuzana Chudašová, 4. B 

Na naší škole 17. ledna proběhl Den mexické kuchyně. Paní 

učitelky zdobily třídy, některé děti jim pomáhaly a některé 

hrály hry. Všichni  

byli oblečení jako 

Mexičani, někteří zas 

byli pomalováni  

od hlavy až k patě. 

Učili jsme se, že 

v Mexiku se slaví tyto  

svátky: Den svatého 

Antonína, svátek 

mrtvých, a Den 

zesnulých. Bylo to 

super! 
                                                                             Natálie Holuschová, 4. B 

Líbilo se mi, jak jsme měli lavice do účka a uprostřed jsme 

měli mexické chipsy a omáčky. Paní velvyslankyně byla moc 

hodná a milá, měla ráda děti a chtěla si s námi hodně 

povídat. Měli jsme tu ochutnávky, byly sýrové a slané a 

některé dokonce slaninové a byly moc dobré.  
                                                                                   Eliáš Osmančík, 4. B 



Hodně se mi líbily 

zkoušky a příchod 

paní velvyslankyně. 

Na tabuli jsme měli 

mexickou vlajku, na 

které je orel, který 

žere orla. A hodně 

se mi líbila ta  

velká sombrera. 

Byla tak velká, že by 

se v nich dalo 

přenášet ovoce.  

     Na nástěnce jsme 

měli přilepené kaktusy, takže to vypadalo opravdu jako 

v Mexiku. 
                                                                                         Lukáš Cága, 4. B 

 

V den, kdy měla přijet paní 

mexická velvyslankyně, to 

bylo super. Ráno jsme si 

mohli sednout, kde jsme 

chtěli a pak jsme si vyprávěli  

o Mexiku.  Dověděli jsme se, 

že hlavní město Mexico City 

má skoro tolik občanů jako 

celá Česká republika. Potom 

k nám do třídy přišla paní 

velvyslankyně, abychom jí 

předvedli rozhovor celý ve 

španělštině. Moc se jí to líbilo. Pak jsme se šli připravit  

do 5. A. Potom jsme šli dolů, abychom tam ukázali různá 

vystoupení. Já jsem byl v pěveckém sboru.  

A odpoledne jsme to vše ukazovali našim rodičům.  
                                                                                     Jakub Vomočil, 4. B                                                                                                     



 

Nejvíc se mi z celého dne líbilo, jak k nám přišla paní 

velvyslankyně. Sice mluvila španělsky, ale měla tlumočnici, 

která nám překládala, co říká. Byla vysoká a měla docela 

blonďaté vlasy a byla hodně upovídaná. Po této hodině jsme 

šli na představení. Po představení jsme šli na oběd. Měli 

jsme tacos, polévku a desert. Nejvíce mi chutnalo tacos a 

desert. 
                                                                                      Daniel Palaky, 4. B 

 

Celá škola zářila pestrými 

barvami. Taky naši 

nástěnku zdobily věci 

typické pro Mexiko, třeba 

ponča a sombrera. 

Povídali jsme si o mexické 

kultuře a vyráběli jsme 

masky. Také jsme si připili 

kaktusovým džusem a třetí 

hodinu jsme měli mexické 

pohoštění. Každá skupinka měla seznam surovin, které měla 

přinést. Paní učitelka přinesla zase uvařenou masovou 

směs a tortilové placky. Každý z nás si tak mohl připravit 

tortillu podle své chuti. 

Bylo to vynikající a moc 

jsme si pochutnali. 

                                                                                   

Sofie Stolařová, 4. A 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ski areál Branná 

 

V blízkosti centra horské obce 
Branná na trase Hanušovice – Jeseník 

se nachází ski areál, který je určený pro nejširší lyžařskou 
klientelu od rodinného lyžování až po náročnější lyžaře. 
Letošní novinkou je vybudovaná restaurace a nový příjezd  
k lanovce. 

Ski areál Branná se nachází v malebné obci Branná 630 až 
750 metrů nad mořem a disponuje třemi sjezdovkami,  
které jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé 
lyžaře. Přeprava lyžařů je zajišťována dvousedačkou a 
dalšími dvěma vleky. Pro nejmenší slouží provazový vlek, 
který je pro děti do výšky 150 cm zdarma. Sjezdovky jsou 
pravidelně udržovány a kvalitní sněhová pokrývka  
je zajištěna umělým zasněžovacím systémem. 
 



 

Běžkaři si budou určitě pochvalovat udržovaný 13 km 
dlouhý okruh, který začíná a končí v horní části areálu.  
Na tento okruh jsou běžkaři dopravováni zdarma. 
V areálu funguje lyžařská škola a půjčovna lyžařského a 
snowboardového vybavení Sun ski. Pokud si budete chtít 
odpočinout, můžete posedět v některém z místních 
občerstvení či v nové restauraci. Obec Branná nabízí mnoho 
možností ubytování jak pro lyžařské kurzy, tak pro 
individuální rekreaci. 

                                                                                                                                         
Připravila Eva Filipcová, 5.A 

 

Úkol pro vás: víš, jaká je nejvyšší hora  

                        Jeseníků a jaká je její  

                        nadmořská výška? 

 

 



 

Ester Ledecká na mistrovství ve Švédsku potvrdila 

stoupající formu. Po 27. místě z nepovedeného úterního 

super-G na sebe upozorňovala stále rychlejšími tréninky a 

patnácté místo z kombinace je jejím nejlepším výsledkem  

na MS v kariéře. Závod ve sjezdu na mistrovství světa si 

stejně jako před dvěma lety podmanila Ilka Štuhecová. 

Slovinská lyžařka v Aare o 23 setin předstihla Corinne 

Suterovou, bronz v posledním závodě kariéry získala 

Lindsey Vonnová. Ester Ledecká se ztrátou 1,17 vteřiny 

obsadila 17. příčku, což je nejlepší umístění v historii 

českého sjezdového lyžování žen. 

  



Snowboardcrossařka Eva Samková skončila třetí v závodu 

Světového poháru v německém Feldbergu. V prvním závodu 

po zisku titulu mistryně světa Samková nestačila ve finále 

na vítěznou Lindsey Jacobellisovou z USA a úřadující 

olympijskou šampionku Michelu Moioliovou z Itálie. 

 

Kateřina Smutná byla blízko 
obhajobě vítězství ve slavném 
italském dálkovém běhu 
Marcialonga. Po 70 vyčerpávajících 
kilometrech uháněla česká 
běžkyně na lyžích v čele závodu 
žen, cíl měla nadohled, jenže  
v závěrečných metrech se  
před ní protáhla švédská  
rivalka Britta Johanssonová-
Norgrenová. Také v nedělní 
„Jizerské 50“ obhájila loňské 
skvělé 2. místo! 



Rychlobruslařka Martina Sáblíková opouštěla scénu 
mistrovství světa v německém Inzellu s druhou zlatou 
medailí. V průběhu sobotního odpoledne ohromila svět 
výkonem v závodě na pět kilometrů, při němž zajela druhý 
nejlepší výkon historie. „Martina nepropadla panice  
pod dojmem výkonu Visserové," rozplýval se český trenér 
Petr Novák nad představením trojnásobné olympijské 
vítězky. 

  

 

Úkol pro vás: víte, 

jak dopadl souboj 

českých a                   

rumunských 

tenistek ve Fed 

Cupu, který  

se odehrál minulý 

víkend? 

 

 



          POUZDRO, DO KTERÉHO SE BALÍ HMYZ 

          PRACÍ PRÁŠEK   

          VÝRŮSTEK NA JELENÍ HLAVĚ  

          ROSTE TO U RYBNÍKU   

          VELMI HORKO   

          VNITŘEK KOSTI   

          STARÁ SVÍTILNA PRO HORNÍKY  

          PODIVÍN    

          SAMEC DIVOKÉHO PRASETE  

          ZVĚTRÁVÁNÍ PŮDY   

          OPAK SVĚTLA   

          ČLOVĚK MILUJÍCÍ TURISTIKU VE VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH 

          ČÁST OČÍ    

          MUŽSKÉ JMÉNO   

          KRUNÝŘOVCI   

          BÍDA    

          OPĚT    

          LÉTAJÍCÍ HMYZ ŽIJÍCÍ U VODY  

          PROCES ČIŠTĚNÍ ŠPINAVÉHO ŠATSTVA       

          DUDLÍK    

          KROPÍCÍ NÁDOBY   
 
 

Tajenka: ___________________________________________ 

 

 

                                                        (Nápověda: ichtyl, kokon, arial, krabi, tmavo, bělmo, kahan, eroze) 

 

Úkol pro vás: znáš nějaké další únorové pranostiky? 

 



 

Vletí moucha do hospody a táže se: 
„Promiňte, je tahle stolice volná?“  

 

„Pane doktore! Co mám dělat? Nikdo si mě nevšímá.“                                            

„Další prosím.“ 

 

Včera jsem spálil 1200 kalorií. Zapomněl jsem pizzu  

v troubě. 

 

Potká kamarád poloslepého 

kamaráda. Kamarád se ho ptá, 

co má s uchem. Poloslepý 

odpoví: „No žehlil jsem a 

volala mi kamarádka, ale místo 

mobilu jsem zvedl žehličku.“ 

Kamarád se ho ještě zeptá: „A co máš s druhým uchem?“ 

Poloslepý odpoví: „Chtěl jsem zavolat záchranku!!!“ 

 

Jdou zebra a žirafa  

k fotografovi. Fotograf se 

ptá: „Budete to chtít 

černobílé nebo barevné?“ 

 

 



 

Jsem koupil kámošovi granát a víš co, byl z toho celej pryč. 

 

Víte, jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka již  

ve škole? Když učitelka smaže tabuli, ona vygumuje sešit… 

 

„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?" 

„Ále, protože jsem romantik."  

„A kvůli tomu máš krátké uši?" 

„No jo, včera jsem zasněně 

poslouchal, jak krásně zpívá 

skřivan a přeslechl jsem kombajn." 

 

 

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu 

připomíná: „Co se říká?" „Nevím!" „Co říkám tatínkovi, 

když přinese výplatu?" „Aha: Neříkej, že to je všechno!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravil Petr Talla, 5. C 



1. Ohled na ostatní lyžaře: Musí se neustále chovat tak, aby 

neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného. 2. Zvládnutí 

rychlosti a způsobu jízdy: Musí jezdit s přiměřeným odstupem a 

s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj 

způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, 

sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.  

3. Volba jízdní stopy: Každý přijíždějící zezadu musí svou jízdní 

stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.  

4. Předjíždění: Předjíždět se může zeshora nebo zespoda, 

zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne 

předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho 

pohyby dostatek prostoru. 5. Vjíždění a rozjíždění: Každý, kdo 

chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět 

rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to 

může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 6. Zastavení: 

Musí se vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo 

nepřehledných místech sjezdové tratě. Ten, který upadl, musí 

takové místo uvolnit co nejrychleji. 7. Stoupání a sestup: Ten, 

který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové 

tratě. 8. Respektování značek: Musí respektovat značení a 

signalizaci. 9. Chování při úrazech: Při úrazech je každý povinen 

poskytnout první pomoc. 10. Povinnost prokázání se: Každý,  

ať svědek, nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen  

v případě úrazu prokázat své osobní údaje. 

 
                                                      Obrázek lyžaře nakreslil Petr Talla, 5. C 


